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ىوتحملا
١........................ةمدقم
٥.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٢٧..............دناسملاودعاقملا
٧٣.......................نيزختلا
٧٧.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٢١........................ةرانإلا
١٨٢......خانملايفمكحتلاحيتافم
٢٦٨................ةبكرملابةيانعلا
٣٤٤...............ةنايصلاوةمدخلا
٣٦١..............ليمعلاتامولعم

OnStar......................٣٦٦
٣٧٢..............ةلصتملاتامدخلا

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألا
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوCADILLAC CT4تامالع

ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ
يفرفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرم
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
كلذيفامب،اذهليغشتلاليلدةعابطدعب
وأيسايقلاىوتحملايفتارييغتلا
..يرايتخالا

ققحتللكتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانم
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}
يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت
هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

84728186
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ةمدقم٢

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأ

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف
ةبكرملازومرلودج
نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
رظنا.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
.تامولعملانمديزملليلدلااذهيفتازيملا

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:ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم

لاطعألارشؤمحابصم:*

تيزلاطغض::

X:نكرلادعاسمماظن

مامألابةاشمدوجورشؤم:~

O:ةقاطلا

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم:7

I:لجسُملاينفلا

دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

h:يئابرهكقيرحبوشنرطخ

نامألامازحتاريكذت:<

I:ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا

h:ءدبلا/فقوتلا

راطإلاطغضةبقارم:7

d:رجلايفمكحتلا/StabiliTrak/ماظن
)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

a:طغضلاتحت

k:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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٣ ةمدقم
تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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ةمدقم٤
.١٨٦/ءاوهلاذفانم.١

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم.٢
١٢١.

اتراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ
.١٢٤/ةراحلارييغتوفاطعنالا

يوديلاةكرحلالقنيفمكحتلارصانع.٣
عجار.)اهرفاوتلاحيف(يئاقلتلاو
)ينورتكلإلاةكرحلالقان(يوديلاعضولا
وا٢٢٣/
)يكيناكيملاةكرحلالقان(يوديلاعضولا
/٢٢٢.

.٢٣٦/ةعرسلاتبثم.٤

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)هرفاوتلاحيف(٢٣٩/)مدقتم(
يف(٢٥٤/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)هرفاوتلاح
لاحيف(٧٨/ةئّفدُمةدايقةلجع
.)هرفاوت
ىوتسم(تاسايقلاةزهجأةعومجم.٥

وا٨٥/)ةدعاقلا
زارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
.٨٧/)روطملا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

١٣٢/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم.٦
.)هرفاوتلاحيف(
.٧٩/ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام.٧
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع.٨

.١٣٠/ةماعةرظنعجار

حيباصملاماظنعجار.ءوضلاساسح.٩
.١٢٣/ةيكيتاموتوألاةيمامألا

.١٢٤/رطخلانمريذحتلاتاضماو.١٠

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن.١١
.١٨٢/خانملاب

٣٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٢
.)هرفاوتلاحيف(
١٣.Lane Keep Assist (LKA))دعاسم

لاحيف(٢٦٢/)راسملاىلعءاقبلا
.)هرفاوت
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١٤

.٢٢٨/تابثلايفينورتكلإلا

.ليغشتلاءدب/فاقيإلاليطعتحاتفم
.٢١١/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار

.٢٢٧/(AVH)ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا

ª/»رزوأ)عضولا(MODEرز
عضوبمكحتلاعجار.)طقفV-ةلسلسلا(
.٢٢٩/ةدايقلا

تناكاذإ(يكلساللانحشلاةصنم.١٥
اللانحشلاعجار.)ةضورعمريغ()ةزهجم
.٨٢/يكلس

ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز.١٦
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

٢٤٩.

ةكرحلالقانعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٧
)يكيناكيملاةكرحلالقان(يكيتاموتوألا
وا٢١٦/
ةكرحلالقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
.٢١٨/)ينورتكلإلا

عاضوأعجار.كرحملافاقيإ/ليغشترز.١٨
.٢٠٩/لاعشإلا

.٧٩/قوبلا.١٩
.٧٨/ةدايقلاةلجعطبض.٢٠
لاحيف(١٠٩/ةيمامألاضرعلاةشاش.٢١

.)هرفاوت
)ضورعمريغ(كرحملاءاطغريرحت.٢٢

.٢٧٠/كرحملاءاطغعجار

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم.٢٣
.١٢٥/تاسايقلا

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٤
لاطعألارشؤمحابصمعجار.)ضورعم
.٩٥/)كرحملاصحفءوض(
يف(٢٢٥/يئابرهكلانكرلالمارف.٢٥

.)هرفاوتلاح
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٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو
لافقألاوحيتافملا
٥........................حيتافملا

Remote Keyless Entry (RKE)
System)نودبلوخدلاماظن

٦.......................)حاتفم
Remote Keyless Entry (RKE)

System Operation)ماظنتايلمع
٦..........)حاتفمنودبلوخدلا
١١.....دعبنعةبكرملاليغشتءدب
١٢..................باوبألالافقأ
١٤........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
١٥...................لافقإلارخأت
١٥.........ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
١٥.............قالغإلانمةيامحلا
١٥............لافطألانامألافقأ

باوبألا
١٦.................ةبكرملاقودنص

ةبكرملانامأ
١٨...................ةبكرملانامأ
١٨..............ةبكرملاراذنإماظن
٢٠............ةكرحلاعنامليغشت

ةيجراخلاايارملا
٢٠.................ةبدحملاايارملا
٢١................ةيئابرهكلاةآرملا
٢١.....................ايارملايط
٢٢.........نيخستللةلباقلاايارملا
٢٢.....ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
عضولاىلإةلامإلاايارم
٢٣......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٢٣....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٢٣......ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٢٣..................ةيكيتاموتوألا

ذفاونلا
٢٣.........................ذفاونلا
٢٣................ةيبرهكلاذفاونلا
٢٥................سمشلاتايقاو

فقسلا
٢٥...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا
حيتافملا

ريذحت}
حاتفمعمةرايسلايفلافطألاكرتنإ
باصيدقف؛ريطخرمأدعبنعلوخد
نوضرعتيدقوأحورجبمهريغوألافطألا
ةيلآلاذفاونلاليغشتبنوموقيدقو.توملل
دقلب،ىرخألاليغشتلارصانعنميأوأ
ذفاونلالمعت.كرحتتةرايسلانولعجي
لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنع
يفمهريغوألافطألاقلعيدقو،ةبكرملا
كرتتال.قلغنتيهوةذفانلاراسم
مكحتلاحاتفمعمةرايسلايفلافطألا
.دعُبنع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٦

يفدوجوملايكيناكيملاحاتفملامادختسامتي
قئاسلابابحتفلدعُبنعمكحتلاحاتفم
.تازافقلاقودنصو

رزلاىلعطغضا،يكيناكيملاحاتفملاجارخإل
دعُبنعمكحتلاحاتفمبناجيفدوجوملا
حاتفملابحساوةدعاقلانمبرقلاب
حاتفملابحستال.جراخلاىلإيكيناكيملا
طغضتنأنودجراخلاىلإيكيناكيملا
.رزلاىلع
صحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
خاسوألانماهولخنمدكأتللحاتفملاةلصن
وأةاشرفبهفيظنتىلعصرحا.هباشاموأ
.ةيرودةفصبفرطلاةقدتسمةادأب
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجيكيناكيمحاتفمىلإ

Remote Keyless Entry
(RKE) System)لوخدلاماظن

)حاتفمنودب
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:دعُبنعمكحتلاحاتفم
مكحتلاحاتفمنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.

.ةبكرملانعًادجًاديعبدعُبنع
تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.

.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ
.دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبنمققحت.

ةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحال

اللازيالدعُبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ.
دمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشبلمعي
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخوأ

Remote Keyless Entry
(RKE) System Operation

نودبلوخدلاماظنتايلمع(
)حاتفم
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
دعُبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعةبكرملا
ليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسمنمض
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودبلوخدلا
ىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمءادأ

Remote Keyless Entry (RKE) System
.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظن(
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
Q:ةحتفبابوباوبألاةفاكلفقلطغضا
ةراشإتارشؤمضموتدق.دوقولابةئبعتلا
ةطغضلادنعقوبلاقلطنيوأ/وفاطعنالا
ءافضإعجار.لفقلاىلإةراشإللةيناثلا
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

ىلعطغضلادنعاًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
Qحوتفمبابلافقإمدعةزيمنيكمتعم
لفقمتيسف،ةبكرملاصيصختلالخنم
متيسفقئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمج
عباطلاءافضإعجار.اًروفهلفقءاغلإ
لفقمتيس.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا
اًحوتفمبكارلابابناكاذإباوبألاعيمج
.Qىلعطغضلادنع

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
.١٨/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا
يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
مكحتلاحاتفمبQىلعطغضلانإف،دعُبنع
ايارملايطعجار.ايارملايوطيدقدعُبنع
/٢١.

K:ةحتفوقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
نوضغيفىرخأةرمطغضا.دوقولابةئبعتلا
نكمي.باوبألالكلافقأحتفلناوثسمخ
باوبألاعيمجلفقحتفلحاتفملاةجمرب
عباطلاءافضإعجار.لوألارزلاىلعطغضلاب
ءيضتس.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا
ةدملفلخلاىلإعوجرلاحيباصموتافاشكلا

دعُبنعةبكرملالافقأريرحتدنعةيناث٣٠

وحنقيرطلاكلءيضتيكليللايف
فاطعنالاةراشإتارشؤمضموت.ةبكرملا
.لافقألاريرحتىلعديكأتلل

ةيلاعففاقيإىلإKىلعطغضلايدؤيس
.١٨/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا

نعذفاونلاحتفلKىلعرارمتسالاعمطغضا
عباطلاءافضإعجار.نيكمتلامتاذإ،دعب
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
مكحتلاحاتفمبKىلعطغضلانإف،دعُبنع
يطعجار.ايارملاطسبىلإيدؤيدقدعُبنع
.٢١/ايارملا

S:ىلعطغضاSليغشتءدبلنيترم
حاتفممادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
ةبكرملاليغشتءدبعجار.دعُبنعمكحتلا
.١١/دعبنع

ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثاًتوصهيبنتلاةلآردصُتوةيجراخلا
نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
قلطني.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
رشؤمحيباصمضموتوقوبلاتوص
طغضلامتيىتحوأةيناث٣٠ةدملفاطعنالا
.ةبكرملاليغشتءدبمتيوأاًددجم7

X:قودنصبابريرحتلنيترمطغضا
.ةعتمألا

حاتفمالبلوخدلاليغشت
نيمأتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
قودنصىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
دعُبنعمكحتلاحاتفمجارخإنودبةعتمألا
بجي.خلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلانم
١قاطنيفدعُبنعمكحتلاحاتفمنوكينأ
بابلاوأةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(م
دق،ةرايسلازيهجتبسحىلع.هحتفدارملا
.ةيجراخلاباوبألاضباقمىلعرزرفوتي
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
.قئاسلابابنمبابلاضبقمىلعىلوألا
دعُبنعحتفلاماظنليغشتفاقيإنكميامك
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.حاتفمنودب
.١١٣/ةبكرملاىلع

متي،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
يَعضوب٢و١دعُبنعنيحاتفملاطبر
دعاقملاعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٣٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملا
بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا
حاتفموةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
ضبقمنمرتم١قاطنيفدعُبنعمكحتلا
ريرحت/نيمأترزىلعطغضلانإف،بابلا
يدؤيفوسقئاسلابابضبقمبلافقألا
لفقءاغلإدنع.قئاسلابابلفقريرحتىلإ
ريرحت/نيمأترزمدختساباًررحمقئاسلاباب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨
لافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا،لافقألا
لفقريرحتمتيس،ٍناوثسمخةدملةيناثةرم
.باكرلاباوبأعيمج
يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
بابضبقمرزىلعطغضلانإف،دعُبنع
.ايارملاطسبوأيطىلإيدؤيدققئاسلا
.٢١/ايارملايطعجار

لثاممبكارلاباب،رهاظقئاسلاباب

يدؤيفوسبابلاضبقمرزىلعطغضلا
ّيأثدحاذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإ
:يليامم
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.بابلاضبقمرزىلعىلوألا
رزىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتلبابلاضبقم

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا
باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا
حاتفموةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مادقأ٣(رتم١قاطنيفدعُبنعمكحتلا
ضبقمرزىلعطغضلانإف،بابلاضبقمنم
.باوبألاعيمجلفقريرحتىلإيدؤيسبابلا
فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
لفقريرحتلبابلاضبقمرزمادختسامت.

.باوبألاعيمج
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا
ضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
.ةرايسلاةبيقحوةيجراخلاباوبألا
حتفةزيمنإف،ةرايسلايفةرفوتمتناكاذإ
ةرايسلاةبيقحوةيجراخلاباوبألاضباقم
.اهنيكمتواهليطعتمتينأنكميحاتفمنودب
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثثالثةدملتقولاسفنيفدعُبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
ليطعتىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
يجراخضبقميأمادختسانإ.لوصولا

يدؤيسةرايسلاةبيقححتفوأباوبألاحتفل
عبرألفاطعنالاةراشإحيباصمضيموىلإ
ليطعتىلإةراشإللكلذو،ةعرسبتارم
ماظنليطعتبمق،ليطعتلامتاذإ.لوصولا
.ةرايسلاليغشتءدبلبقراذنإلا
:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثثالثةدملتقولاسفنيفدعُبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
.لوصولا
)ةرداغملادنع(يبلسلالفقلا
لافقأنيمأتبحاتفمالبلوخدلاماظنحمسي
عيمجقلغنمٍناوثةدعدعبةبكرملا
ىلعوةأفطمةبكرملاتناكاذإ،باوبألا
وأدعُبنعمكحتلاحيتافمجارخإمتلقألا
.ةبكرملالخاددحأدجاوتمدعةلاحيف
.دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
دقف،دعُبنعمكحتلاحاتفمةراشإعملخادتت
نعمكحتلاحاتفمدوجوةبكرملافشتكتال
دنع(يبلسلالفقلادنع.ةبكرملالخاددعُب
امنيبباوبألالافقأنيمأتمتيدق،)ةرداغملا
كرتتال.ةبكرملالخاددعُبنعمكحتلاحاتفم
نودةبكرملايفدعُبنعمكحتلاحاتفم
.ةبقارم
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٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
عباطلاءافضإعجار،ةرايسلانمجورخلادنع
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنع(يبلسلالفقلايدؤيدقف،دعُبنع
ايارملايطعجار.ايارملايطىلإ)ةرداغملا
/٢١.
دنع(يبلسلالفقلاةزيملتقؤملاليطعتلا
)ةرداغملا
لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
رارمتسالاعمطغضلاب)ةرداغملادنع(يبلسلا
بابحتفعميلخادلابابلاحاتفمبKىلع
متيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأةدمل
لفقلا،كلذدعبىقبيس.تارافصةثالثعامس
متيىتحًالطعم)ةرداغملادنع(يبلسلا
.ةبكرملاليغشت
دُعبنعمكحتلاحاتفمكرتبةبكرملاراذنإ
حاتفمنايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
اًتوصقوبلاردصيس،اهيفدعُبنعمكحتلا
.باوبألاعيمجقالغإدعبتارمثالث
ءافضإعجار،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

يفدعيملدعُبنعمكحتلاحاتفمراذنإ
ةبكرملا
،باوبألادحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
ملاذإو.لخادلابدعُبنعمكحتلاحاتفمنع
،دعُبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتي
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشضرعتسف
)DIC(ةلاسرلاNO REMOTE DETECTED
)دعُبنعمكحتحاتفمفاشتكامتيمل(
.تارمثالثاًتوصقوبلاردصيسو
لكيفطقفةدحاوةرمرمألااذهثدحي
عباطلاءافضإعجار.ةرايسلااهيفدوقتةرم
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
ىلعةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا
ةحولىلعأةعتمألاقودنصنميفلخلاءزجلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإماقرألا
.)مادقأ٣(رتم١قاطن
حاتفممادختسانوديكيناكيملالوخدلا
حاتفمةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأعجار،فيعضدعُبنعمكحتلا
/١٢.

عمدعُبنعمكحتلاحيتافمةجمرب
ةبكرملا
عمةجمربملادعُبنعمكحتلاحيتافمطقف
لاحيف.لمعتيتلايهةبكرملاهذه
هضرعتوأدعُبنعمكحتلاحيتافمدحأنادقف
نعهتجمربوهنعليدبءارشنكميف،ةقرسلل
نعمكحتلاحاتفمةجمربدنع.ليكولاقيرط
اًضيأبجيةبكرملاهذهعملدبتسملادعُب
.ىرخألادعُبنعمكحتلاحيتافمةفاكةجمرب
ديدجلادعُبنعمكحتلاحاتفمةجمربدرجمب
ةدوقفملادعُبنعمكحتلاحيتافملمعتنلف
.ىرخأةرمةقورسملاوأ

يفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبتناكاذإ
،ةراشإلايفلخادتكانهناكاذإوأةفيعض
متيملقئاسلاتامولعمزكرمضرعيدقف
لدبتساوأدعُبنعمّكحتلاحاتفمفاشتكا
NOوأدعُبنعمّكحتلاحاتفميفةيراطبلا

REMOTE KEY WAS DETECTED
PLACE KEY IN KEY POCKET

THEN START YOUR VEHICLE
،دعُبنعمكحتللحاتفميأفاشتكامتيمل(
أدبامثحاتفملاةظفاحيفحاتفملاعض
ليغشتءدبلواحتامدنع)كتبكرمليغشت
.ةبكرملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٠
:ةبكرملاليغشتءدبل

لماحيفدعُبنعمكحتلاحاتفمعض.١
.يفلخلاحادقألا
يفةرايسلانوكتامنيح.٢

،)دياحملا(Nعضولاوأ)نكر(Pعضو
لمارفلاةساودىلعطغضا
ENGINEو START/STOP.

دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأيف

ةيراطبلالادبتسا

ريذحت}
حاتفمببعللاباًدبألافطأللحمستال
نعمكحتلاحاتفميوتحي.دعُبنعمكحتلا
ببستتنأنكمي،ةريغصةيراطبىلعدعُب
ببستينأنكميامك.قانتخالارطخيف
،مسجلابةيلخادقورحثودحيفاهعالتبا
امبروأةميسجةباصإيفببستيامم
ةيبطلاةدعاسملابلطنمدبال.ةافولا
.ةيراطبعالتباةلاحيفروفلاىلع

ريذحت}
حاتفمىلعةيندعملاحطسألاسملتال
ةرارحللاهضرعتدنعدعُبنعمكحتلا
نكمي.ةيصخشلاةباصإلابنجتلةديدشلا
ةجرددنعةنخاسحطسألاهذهنوكتنأ
١٣٨(ةيوئمةجرد٥٩نمىلعأةرارح
.)تياهنرهفةجرد

هيبنت
نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
رضتدقف.دعُبنعمكحتلاحاتفمتاراد
كمسجيفةدوجوملاةنكاسلاءابرهكلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفمب

هيبنت
عوننمىرخأباًمئادةيراطبلالدبتسا
ةيراطبلالادبتساىلعبترتيدق.بسانم
نمدبال.اهراجفنارطخبسانمريغعونب
اًقفوةمدختسملاتايراطبلانمصلختلا
لواحتال.ةيلحملانيناوقلاوتاميلعتلل
ةيراطبلاعطقوأقحسوأقرح
ةيراطبلاضيرعتبنجتو،ةمدختسملا
طغضضافخنابمستتنكامأيفدجاوتلل
.ةيلاعةرارحتاجردبوأةدشباهيفءاوهلا

لدبتساDICضرَعاذإةيراطبلالدبتسا
.دعُبنعمّكحتلاحاتفميفةيراطبلا
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١١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
بناجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١

نمبرقلابدعُبنعمكحتلاحاتفم
ىلإيكيناكيملاحاتفملابحساوةدعاقلا
يكيناكيملاحاتفملابحستال.جراخلا
.رزلاىلعطغضتنأنودجراخلاىلإ

ةحتفلايفيكيناكيملاحاتفملاةرفشعض.٢
.ديلابةيراطبلاءاطغةلازإل

ناسللابحسقيرطنعةدادسلالزأ.٣
.ةيراطبلاىلإلوصولل
ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٤

.ةيندعم
نوكيثيحبةديدجلاةيراطبلاعض.٥

لدبتسا.لفسألاًهجتمبلاسلافرطلا
.اهلداعياموأCR2450زارطنمةيراطبب
ّزَحلايفاهعفدبةدادسلالدبتسا.٦

.ةيراطبلاةريجحلوحدوجوملا
هيلعطغضلابةيراطبلاءاطغعضودعأ.٧

عامسىتحدعُبنعمكحتلاحاتفميف
.ةقطقطتوص

.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٨

دعبنعةبكرملاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

S:نعمكحتلاحاتفمىلعرزلااذهدجوي
.دعُبنعليغشتللدعُب
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزم
سقطلاةدورببسحىلعدعُبنعليغشتلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
كلذكءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
تاحتفوةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملا
عباطلاءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهت
دعاقملاةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلا
.٣٥/اهتيوهتوةيمامألا
ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةدايقةلجععجار.دعُبنعليغشتلاءدب
.٧٨/ةئّفدُم
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
دعبنعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
صحفا.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأ
.تابلطتميأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٢
مدختستالف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دوقولادفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيم
.ةبكرملانم
ءانثأدعُبنعمكحتلاحاتفملاجملقيدق
.ةرايسلاليغشت
ىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمءادأىلع

Remote Keyless Entry (RKE) System
.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظن(
غلبيةددعتمليغشتتايادببكلحومسم
ليغشتتقونمةقيقد٣٠اهعومجم
ليغشتلاتقولىصقألادحلاغلبي.كرحملا
.اًيئاقلتهفاقيإمتيسو،ةقيقد١٥ةدحاوةيادبل
ليغشتءدبتالواحمثالثبمايقلاكنكمي
دعباًيوديقالغإلابتمقاذإ،قئاقد١٠ةدمل

ءدبةيلمعرخآفاقيإمتيس.قئاقد١٠
نوكيسثيحاًيئاقلتقئاقد١٠اهتدمليغشت
.ةقيقد٣٠يلامجإمادختسامتدق
ليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنع

نعمكحتلاحاتفمبنيترمSطغضا.١
.فاطعنالاةراشإحيباصمضموتف.دعُب
بلطيقلتمتهنأحيباصملاضيمودكؤي
ءدبءانثأ.دعُبنعةبكرملاليغشت
نكرلاحيباصملظتس،دعُبنعليغشتلا
.ليغشتلاديقكرحملااملاطةئيضم

١٥دعبكرحملاليغشتفاقيإمتيس.٢
ةدميقابمادختسادعبوأةقيقد
ام،ةقيقد٣٠ةغلابلاةيلامجإلاليغشتلا
لامتكالبقدعُبنعليغشتلافقوتمل
.ةبكرملاليغشتوأكرحملاليغشت
نعليغشتلاءانثأةبكرملالوخددعب.٣

فقوأ/لغشولمارفلاىلعطغضا،دعُب
مكحتلاحاتفممادختسابكرحملاليغشت
.ةبكرملاةدايقلةبكرملايفدعُبنع

يفاضإلاكرحملانارودنمز
ةدملدعُبنعليغشتلاءدبمادختسانكمي
ليغشتتقويلامجإنمةقيقد٣٠ىلإلصت
.كرحملا
١٥امهتدمدعُبنعليغشتءدبيتلواحمدعب
تقولةددعتمليغشتءدبتالواحموأ،ةقيقد
ليغشتبجي،ةقيقد٣٠هيلامجإغلبيرصقأ
نعليغشتلاءدبلبقيعيبطلكشبةبكرملا
.ىرخأةرمدعُب
دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا
.نكرلاحيباصمئفطنتس.Sطغضا.
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.كلذنععجارتمثةبكرملاليغشتبمق.

ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع
يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.ليغشتلافاقيإىوس
.ةبكرملايفدعبنعمكحتحاتفمدجوي.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضو
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاع
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
تقونمةقيقد٣٠ةرتفمادختسامت.

.كرحملاليغشت
.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.

اوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
لفقحتفنكمي.ريستيهوةبكرملانم

)عبتي(
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١٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(ريذحت
نإ.ةرايسلاكرحتءانثأاهحتفوباوبألا
عقواذإةبكرملانمطوقسلالامتحا
مدعلاحيفربكأنوكيمادطصا
ةفاكىلعبجيكلذل.باوبألالافقإ
لكشلابنامألامازحاودترينأباكرلا
ءانثأباوبألالفقبجيامك،بسانملا
.ةبكرملاةدايق

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

امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
ىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودحعنم

جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا
حاتفمبنيترمKوأQطغضا.

Remoteعجار.دعُبنعمكحتلا Keyless
Entry (RKE) System Operation

.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(

بابيفيكيناكيملاحاتفملامدختسا.
ةدوزمحيتافملالفقةناوطسأ.قئاسلا
.ءاطغب
ةناوطسأةقيرطنعلوصولا"عجار
دافنةلاحيف(قئاسلابابحاتفمبنيمأتلا
.مسقلااذهيفاًقحال")ةيراطبلاةقاط

لخادنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا
بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.

.يئابرهكلا
بابلاضبقمىلعةدحاوةرمبحسا.

.بابلاحتفلىرخأةرموبابلالفقءاغلإل
حاتفمالبلوخدلا

مكحتلاحاتفموةلوفقمباوبألانوكتامدنع
ضبقمنم)مدق٣(رتم١قاطنيفدعُبنع
ءاغلإ/لفقلارزىلعطغضا،قئاسلاباب
،قئاسلابابنملفقلاحتفدنع.لفقلا
كلذلفقحتفىلإىلوألاةطغضلايدؤت
نوضغيفةيلاتلاةطغضلايدؤتو؛بابلا
بكارلابابلفقحتفىلإناوثسمخ
عجار.ةعتمألاقودنصبابىلإةفاضإلاب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٦/)حاتفم
بابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
)ةفَزنتسمةيراطبدوجوةلاحيف(قئاسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤
بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضومىلع)1(بابلاضبقمبحسا.١
ةيلمعلمتكتىتحاًحوتفمهكرتاوحتفلا
.ءاطغلاةلازإ
)3(ةحتفلايفيكيناكيملاحاتفملالخدأ.٢

.ىلعألهعفراو)2(ءاطغلالفسأب
مقوفلخلاهاجتاب)2(ءاطغلاكرح.٣

.كفلاب
يفدوجوملايكيناكيملاحاتفملامدختسا.٤

.ةناوطسألا
:ءاطغلابيكرتةداعإل

عضومىلع)1(بابلاضبقمبحسا.١
ةيلمعلمتكتىتحاًحوتفمهكرتاوحتفلا
.ءاطغلابيكرت

نيبءاطغلارهظب)6(نيفرطلالخدأ.٢
.)4(ةيندعملاةدعاقلاو)5(ماكحإلارصنع

ىلعطغضاومامألاىلإءاطغلاكّرح.٣
.هناكميفءاطغلاتيبثتلةيمامألاةفاحلا

.بابلاضبقمكرتا.٤
.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٥
رحلانارودلاتاذلافقألا
لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
ئطاخلايكيناكيملاحاتفملامادختسادنعرح
حيحصلايكيناكيملاحاتفملالاخدإمدعوأ
بابلالفقلرحلانارودلاةزيمعنمت.لماكلاب
،لفقلاطبضةداعإل.ةونعلفقلاحتفمتينأ
حاتفملالاخدإعميسأرلاعضوملاىلإهردأ
حاتفملاعلخا.لماكلابحيحصلايكيناكيملا
نعجتنيملاذإ.ىرخأةرمهلخدأويكيناكيملا
حاتفملاردأف،لفقلاطبضةداعإكلذ
يفهتكرحةفاسمفصنىلإيكيناكيملا
.طبضلاةداعإءارجإرركوةناوطسألا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
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١٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
Q:ئيضيس.باوبألالفقمتييكلطغضا
دنعحاتفملايفدوجوملارشؤملاحابصم
.لفقلا

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
ترفوتاذإكلذو،تازيملاهذهمادختساب
.ةزيملاهذه

لافقإلارخأت
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
ةرافصردصتس،حوتفمبابلاامنيب،يئابرهكلا
نيمأتريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالث
.ةلاعفلافقألا
دعباًيكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسٍذئدنعو
ديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوثسمخ
نإف،ناوثسمخيضملبقباوبألادحأحتف
قالغإدعبداعُيفوسناوثسمخلاتقؤم
.ىرخأةرمباوبألاةفاك

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
هذهيغلتيكلحاتفملابQطغضاوأىرخأ
.روفلاىلعباوبألالفقتوةيصاخلا
عجار.رخأتملالفقلاةزيمةجمربنكمي
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
ةفاكقالغإدنعاًيكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
نمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)P(نكرلاعضو
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(ةعاس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل
بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.

.يئابرهكلا
.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
هليطعتوأيئاقلتلابابلالفقنيكمتنكمي
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.تادادعإلايف
.١١٣/ةبكرملاىلع

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفةرايسلاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)حاتفمناكو،)تاقحلم
قئاسلابابوًاطوغضميلآلابابلالفق
لفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفم
.طقفقئاسلاباب
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبحاتفملادوجو

جمربُمدعُبنعمكحتحاتفميأدوجو
،لخادلابحيتافملاددعليلقتمتيملو،ةبكرملل
توصردصيسوقئاسلابابلفقحتفمتيس
.تارمةثالثقوبلانم
امنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
عمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلاباب
بابلالفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا

لافطألانامألافقأ

يطللةلباقايارمبةدوزم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦

يطللةلباقايارمنود

باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

باوبألابنامألالافقأليعفتلv}طغضا
دوجوملارشؤملاحابصمءيضيس.ةيفلخلا
.ليعفتلادنعحاتفملايف
باوبألابةيئابرهكلاذفاونلاليطعتمتي
.٢٣/ةيبرهكلاذفاونلاعجار.اضيأةيفلخلا

لافقأليطعتلىرخأةرمv}ىلعطغضا
.لافطألانامأ
نمةيفلخلاباوبألادحأضبقمبذجمتاذإ
سفنيفلاعفريغنامألالفقامنيبلخادلا
نمؤمطقفبابلااذهلظيفوسف،تقولا

كرتا.رشؤملاحابصمضمويولفقلا
نيترمنامألالفقطغضامث،ضبقملا
.نامألالافقأةيلاعففاقيإل

باوبألا
ةبكرملاقودنص

ريذحت}
ىلإمداعلاتازاغبرستتنأنكمي
وأ،قودنصلاءاطغحتفدنعةبكرملا
ءانثأيفلخلابابلا/ةبكرملاقودنص
لالخنمءيشيأرورمدنعوأ،ةدايقلا
بابلا/ةبكرملاقودنصومسجلانيبلفقلا
يوتحت.ةيفلخلاةحتفلاوأيفلخلا
ديسكألوأىلعكرحملاتاثاعبنا
مشوأهتيؤرنكمياليذلا)CO(نوبركلا
وأيعولانادقفببسيدقو.هتحئار
.توملا
ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
بابلا/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا
:يفلخلا
.ذفاونلاعيمجقلغأ.
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
العضوىلإخانملابمكحتلاماظنلدع.

،جراخلانمءاوهلالاخدإبالإحمسي
.ىوصقلاةعرسلاىلعةحورملاطبضاو
يف“خانملابمكحتلاةمظنأ”عجار
.سرهفلا
قودنصءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.

ءاطغلاةفيظوليطعتبمقف،يئابرهك
.يئابرهكلا
.٢١٥/كرحملاتاثاعبناعجار

يوديلاةعتمألاقودنص
ةبكرملانوكتنأبجي،ةعتمألاقودنصريرحتل
Pعضوىلعقيشعتلاعارذوأةأفطم
.)نكرلا(
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١٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

.قئاسلابابب|طغضا.

مكحتلاحاتفمبةعرسبنيترمXطغضا.
.دعُبنع

ةرخؤمبسمللابلماعلاقاطنلاطغضا.
ةبكرملامقرةحولىلعأةعتمألاقودنص
.لافقألاةررحمباوبألاعيمجامنيب
نيمأتءانثأةعتمألاقودنصحتفنكمي
ىلعأسمللاةحولىلعطغضلابةبكرملا
حاتفمنوكيامدنعكلذوماقرألاةحول
نم)مدق٣(رتم١قاطنيفدعُبنعمكحتلا
Remoteعجار.ةبكرملاةيفلخ Keyless

Entry (RKE) System Operation
.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(

بحسلالخنمقودنصلاءاطغقلغأ
ال.لفسألطبركضبقملامدختستال.ةضبقلا
قودنصقالغإءانثأسمللاةحولىلعطغضت
جالزمعفرىلإكلذيدؤيسثيح.ةعتمألا
.ةعتمألاقودنصءاطغ

.يئابرهكجالزمبدوزمةعتمألاقودنصءاطغ
لصفمتوأةقاطلاةبكرملاتدقفاذإ
اذإ.ةعتمألاقودنصحتفمتينلف،ةيراطبلا
نعةيفلخلاةروصقملالخداف،كلذثدح
بحساو،لفسألةيفلخلادعاقملايطقيرط
.ةعتمألاقودنصحتفلئراوطلاريرحتضبقم

تالاحيفقودنصلاحتفضبقم
ئراوطلا

هيبنت
قودنصلاءاطغريرحتضبقممدختستال
وأدشةورعكئراوطلاتالاحلصصخملا
اهعضتيتلاضارغألاتيبثتدنعطبرةطقن
.رارضأباهبيصيدقكلذنألقودنصلايف
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨
يفءيضيضبقمقودنصلاءاطغبدجوي
تالاحيفقودنصلاحتفلصصخممالظلا
اهضرعترثإةضبقلاهذهءيضتس.ئراوطلا
قودنصلاحتفلريرحتلاضبقمبحسا.ءوضلل
.لخادلانم

ةبكرملانامأ
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةبكرملاراذنإماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
.ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب

Off)راذنإلاماظن:)ليغشتلافاقيإ
.طٰشنمريغ
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
قودنصلاوأ،كرحملاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفم
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١

ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢
:ةيلاتلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفممدختسا.

.ةبكرملا
.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.
يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.

.بابلالخاد
أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣

ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
ديقراذنإلاماظننأىلإةراشإلل
يفQىلعطغضلايدؤيس.ليغشتلا
ىلإةيناثةّرملدعُبنعمكحتلاحاتفم
عمةيناث٣٠هردقريخأتنمززواجت
.روفلاىلعراذنإلاماظنطيشنت

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.يكيناكيملاحاتفملا
ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
ردصيسدعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسواًتوصقوبلا
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
دعُبنعمكحتلاحاتفمبKىلعطغضلاب
قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠لالخ
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
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١٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
زيحءاطغوأةعتمألاقودنصوأباكرلا
طيشنتفاقيإكلذلبقمتينأنودكرحملا
تاراشإضموتس،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلا
ةيناث٣٠ةدملقوبلاتوصقلطنيوفاطعنالا
راذنإلاماظنطيشنتةداعإمتتس.اًبيرقت
.صخرملاريغيلاتلاثدحلاةبقارمل

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ
.دعُبنعمكحتلاحاتفمبنيترمKطغضا.
ماظنمادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.

.حاتفمالبلوخدلا
.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأدعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب
.حاتفمالبلوخدلا
حاتفملابقئاسلابابجالزمعفرنإ
طيشنتةيلاعفنملطعينليكيناكيملا
.راذنإلائفطينلوماظنلا

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك
دعُبنعمكحتلاحاتفمىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

،ليملارعشتسمل،ةيئابرهكلاةرافصلا
ماحتقالارعشتسمو
ةقرسلاعنمماظنتازيمىلإةفاضإلاب
اًضيأيوتحيدقماظنلااذهنإف،يسايقلا
ليمللرعشتسموةقاطلارابسمىلع
.ماحتقاللرعشتسمو
اًزيمماًيتوصاًراذنإةيئابرهكلاةرافصلاردصُت
يهو.ةبكرملاقوبنمرداصلاكلذنع
قالطإاهنكميو،اهبصاخرايتردصمبةلصوم
.ةبكرملاةيراطبةنحشفعضةلاحيفراذنإ
اذإراذنإلاقالطإليملارعشتسملنكمي
دحأةلازإلثم،ةبكرمللةكرحدوجورعشتسا
ةبكرملابراذنإلازاهجنأنمدكأت.تاراطإلا
.عفرةيلمعيأبمايقلالبقزهجمريغ
،ةيلخادلاةروصقملاماحتقالارعشتسمبقاري
ةيلمعرعشتسااذإراذنإلاقالطإهناكمإبو
ال.ةبكرملالخادىلإةعورشمريغلوخد
يفةفيلألاتاناويحلاوأباكرلاءاقببحمست
رعشتسمنوكيامدنعةرايسلا
.اًطشنماحتقالا

طيشنتوةقرسلاعنمماظنطيشنتلبق
:ماحتقالارعشتسم
.اًمامتذفاونلاوباوبألاعيمجقلغنمدكأت.
تابجاحلثمةبئاسءايشأةيأنيمأتبمق.

.سمشلا
بجحتقئاوعدوجومدعنمدكأت.

.ةيمامألاةيولعلاةفيتكلايفتارعشتسملا
ماحتقالاوليملارعشتسمليطعتحاتفم

ليملارعشتسمةيلاعففاقيإبحصنُي
لخادةفيلأتاناويحكرتةلاحيفماحتقالاو
ةبكرملاامنيب.ةبكرملالقندنعوأةبكرملا
يولعلالوسنوكلايفoطغضا،ةأفطم
،ةظحللرشؤملاحابصمءيضيس.يمامألا
اهليطعتمتدقتارعشتسملانأنيبيل
.ةيلاتلاراذنإلاماظنطيشنتةرودلةبسنلاب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٠
ةكرحلاعنامليغشت
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
ليغشتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
ACC/ACCESSORYعضوديدحتوألاعشإلا
نعمكحتحاتفمىلعروثعلاو)تاقحلملا(
.ةبكرملايفحلاصدعُب

تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
دحاودعُبنعمكحتحاتفمبماظنلاديوزتمتي
ةدحوعمةقفاوتمةزهجألاهذهو،رثكأوأ
الو.ةبكرملاةكرحلّطعمماظنبمكحتلا
مادختسابىوسةبكرملاليغشتءدبنكمي
.حيحصلكشبقفاوتمدعُبنعمكحتحاتفم
امبرف،فلتللدعُبنعمكحتحاتفمضرعتاذإ
.ةبكرملاليغشتءدبكنكميال

ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
.ةزيجوةرتفلنامألاحابصم
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،اًئيضمنامألا
.ىرخأةرملِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(،ON
فلتلارهظيملو)فاقيإ(OFF،)ليغشت(
بيرجتبمقف،دعُبنعمكحتحاتفمىلع
كنكمي،وأ.رخآدعُبنعمكحتحاتفم
يفدعُبنعمكحتلاحاتفمعضوةلواحم
Remoteعجار.يطايتحالاخسنلاعقوم

Keyless Entry (RKE) System Operation
.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
حاتفممادختسابلاعشإلاعاضوأرييغت
حاتفمعضودنعوأرخآلادعُبنعمكحتلا
متياذإ.حادقألالماحيفدعُبنعمكحتلا
حاتفمنوكيدقف،لاعشإلاعاضوأرييغت
.ليكولاعجار.اًبيعملوألادعُبنعمكحتلا
ةرايسلاةكرحلطعمقفاوتينأنكمملانم
.ةليدبلاوأةديدجلادعُبنعمكحتلاحيتافمعم
حيتافمةينامثىلإلصيامةجمربنكمي
مكحتحيتافمةجمربل.ةبكرمللدعُبنعمكحتلا
مكحتلاحيتافمةجمرب"عجار،ةيفاضإدعُبنع
Remoteنمض"ةبكرملايفدعبنع

Keyless Entry (RKE) System Operation
.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(

ةليسوةيأوأدعُبنعمكحتلاحاتفمكرتتال
لمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكميىرخأ
.ةبكرملالخادةقرسلاعنمماظن

ةيجراخلاايارملا
ةبدحملاايارملا

ريذحت}
،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
هيلعيهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
ةراحيفةدشبتردحنااذإ.عقاولايف
ةبكرملابمدطصتدق،ةيلاتلاريسلا
ةدعاسمبدكأت.كبناجىلإةدوجوملا
ىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلاةآرملا
.راسملارييغتلبقبناجلا
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٢١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

عساولاضرعلابناج.١
بدحملابناجلا.٢

رفوي.نيبناجبقئاسللةيجراخلاةآرملازيمتت
دنععسوأضرعلاجميجراخلابناجلا
بناجلاامأ.ةبكرمللةرواجملاتارمملاضرع
ثيحبسوقمولكشلابدحموهفيلخادلا
.قئاسلادعقمنمهتيؤرنكمي
بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
.ةبدحم

ةيئابرهكلاةآرملا

:ةآرملكليدعتل
يفةآرملاراتختل|وأjىلعطغضا.١

ءيضيس.بكارلابناجوأقئاسلابناج
.رشؤملاحابصم

ةحوليفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالاىلإةآرملاكيرحتلمكحتلا
.بولطملا
ةيؤرنكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣

ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزج
.اهفلخةدوجوملا
ءاغلإلىرخأةرم|وأjىلعطغضا.٤

.ةآرملاديدحت

ايارملا،ةركاذلا
عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
لالخنمةطوبضملادعاقملاعجار.ايارملا
.٣٢/ةركاذلا
)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

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

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٦٠/(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنت

ايارملايط
يوديلايطلاايارم
ةبكرملاهاجتابلخادللايارملايطنكمي
ربعةبكرملارورمءانثأرارضأباهتباصإعنمل
وحنةآرملاعفدا.يكيتاموتوألاليسغلا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٢
اًيئابرهكايارملايط

يطلgىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
.حتفللىرخأةرمgطغضا.اًيلآايارملا
ةدايقدنعاًيئاقلتةيجراخلاايارملاحتفتدق
ًاليم١٢(ةعاس/مك٢٠قوفةعرسبةبكرملا
مادختساباهيطنكمينكلو،)ةعاسلايف
ةعرستناكاذإ.يطلللباقلاةآرملاحاتفم
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠نعديزتةبكرملا
ةداعإمتيالدقواًيئاقلتحتفتدقف،)ةعاسلا
.يطلللباقلاةآرملاحاتفمباهيط

ةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ
ّيطللةلباقلا
:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
.يطلاءانثأًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإ/اهيطمت.

.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.

.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
توصعمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
اذه.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأ
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلا
دعُبنعايارملايط
يطللةلباقلاايارملابةدوزمتناكاذإ
ايارملايطحاتفمبايارملايطمتو،اًيئابرهك
مادختساباًيئاقلتاهطسبمتيالدقف،اًيئابرهك
.دعبنعايارملايطةيصاخ
يطللةلباقلاايارملابةدوزمتناكاذإ
يطحاتفمبايارملايطمتيملو،اًيئابرهك
Pعضويفةرايسلاتناكو،اًيئابرهكايارملا
ىلعاًيئاقلتاهطسب/اهيطمتيدقف،)نكرلا(
:يلاتلاوحنلا

قيرطنعباوبألالفقمتاذإ.١
نعمكحتلاحاتفمىلعHىلعطغضلا
حتفمتاذإ.ايارملايطمتيسف،دعُب
Iىلعطغضلاقيرطنعباوبألا
متيسف،دعُبنعمكحتلاحاتفمىلع
Remoteعجار.ايارملاطسب Keyless

Entry (RKE) System Operation
/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
٦.

رزىلعطغضلابباوبألالفقمتاذإ.٢
متاذإ.ايارملايطمتيسف،بابلاضبقم
ضبقمرزىلعطغضلابباوبألاحتف
عجار.ايارملاطسبمتيسف،بابلا
نمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت"
Remoteيف"قئاسلاباب Keyless

Entry (RKE) System Operation
/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
٦.

متودعبنعلفقلانيكمتمتاذإ.٣
يطمتيسف،ةزيملاهذهبباوبألالفق
يف"دعبنعلفقلا"عجار.ايارملا

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٦/)حاتفمنودبلوخدلا

نيخستللةلباقلاايارملا
K:ذفاونلانمبابضلاليزمةزيملمعت
.ةيبناجلاايارملاةئفدتىلعةيفلخلا
يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظنعجار
.١٨٢/خانملاب

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
ميتعتلاةآرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيجراخلاقئاسلاةآرمنإف،يكيتاموتوألا
حيباصملاجهوطبضباًيكيتاموتوأموقت
.كفلخنمةيتآلاةيمامألا
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٢٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ةلامإللةلباقايارمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةآرمليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمو،فلخلل
اًقبسمددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلا
عوجرلا(Rعضولايفةبكرملانوكتامدنع
نكرلادنعفيصرلاةيؤرحيتياذهو.)فلخلل
)ايارملا(ةآرملاكرحتتدق.فيصرلاةاذاحمب
:دنعةلامإلاعضونم
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(
.لاعشإلافاقيإمتي.
عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.

.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتكنكمي
ءافضإعجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

ةيلخادلاايارملا
ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ناسللاىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هبحساوراهنلالالخمادختسالاءانثأمامألل
ةءاضإلابنجتلليللاءانثأمادختساللفلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمةرداصلاةديدشلا
.كفلختابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي

ذفاونلا

ريذحت}
وأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
ءاقبعمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأناويح
.راحوأئفادسقطيفةقلغمذفاونلا
ةطرفمةرارحلاوضرعتينأنكميثيح
دقوأةميدتسمتاباصإنماوناعيو
.سمشةبرضببسبتومللنوضرعتي

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ
حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيبرهكلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
حاتفماًدبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
دنع.لافطأاهبةبكرميفدعُبنعمكحتلا

)عبتي(
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤

)عبتي(ريذحت
مدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأدوجو
ليغشتيأعنملةذفانلالفقحاتفم
.٥/حيتافملاعجار.ذفاونلل

يفلاعشإلانوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
ACC/ACCESSORYيف،ليغشتلاعضو
تاقحلملاةقاططيشنتدنعوأ،)تاقحلم(
تاقحلملاةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملا
.٢١٢/(RAP)ةنزتخملا

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق

ايارمنودب،يطللةلباقايارمبةدوزم
يطللةلباق

ذفاونلاحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا
لفقةزيمليغشتل2}ىلعطغضا.

دنعرشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلاةذفانلا
.ةزيملاهذهليغشت
لافطألانامألافقأليغشتمتيس
.اضيأةيفلخلاباوبألاب
فاقيإلىرخأةرم2}ىلعطغضا.

.ليغشتلا
لافطألانامألافقأليغشتفاقيإمتيس
.اضيأةيفلخلاباوبألاب

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو
ىلعأللةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
ةذفانلاقالغإلةعرسبهررحولماكلاب
ةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا.ةعرسب
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيفةزيجو
.ةذفانللةعيرسلا

اًيئاقلتةذفانلاهاجتاسكعماظن
ذفاونللعيرسلاقالغإلاةكرحسكعمتيس
نمضمسجيأدوجوراعشتساةلاحيف
ةدوربلاببستتدق.ةذفانلاقالغإلاجم
ةذفانلاةكرحسكعيفديلجلاوأةديدشلا
ةروصبةذفانلالمعتسو.يئاقلتلكشب
.ةببسملاةلاحلاوأقئاعلاةلازإدعبةيعيبط

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

ريذحت}
هاجتالاسكعماظنءاغلإعضوناكاذإ
هاجتاةذفانلاسكعتنل،اًطشناًيئاقلت
كريغوأتنأضرعتتدق.اًيئاقلتاهتكرح
لبق.رارضألةذفانلاضرعتتدقوتاباصإل
هاجتالاسكعماظنءاغلإمادختسا
وأصخشيأدوجومدعنمدكأت،اًيئاقلت
.ةذفانلاراسميفقئاع
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعاًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
ةجمربلاءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
دافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيف
،ةعرسبةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحش
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ACC/ACCESSORYىلعوأليغشتلا
.)تاقحلم(
.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلااًيئزجحتفا.٣

بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا
ىلعطغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤

حتفمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت
حتفةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
يفنيكمتلامتاذإ.دعُبنعذفاونلاعيمج
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةرايسلاصيصخت
Kثالثةدملدعُبنعمكحتلاحاتفمنم
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.اًبيرقتًناوث
.١١٣/ةبكرملاىلع

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلايقاولصفا
هديدمتلو،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.ةزيملاهذهترفوتاذإبيضقلالوطىلع

فقسلا
فقسلاةحتف
نأبجي،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلانوكي

ACC/ACCESSORY)نأبجيوأ)تاقحلم
يف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكت
رظنا.فقسلاةحتفليغشتمتيل،طيشنتةلاح
و٢٠٩/لاعشإلاعاضوأ
.٢١٢/(RAP)ةنزتخملاتاقحلملاةقاط

نكمي،عيرسلاعضولايفليغشتلاءانثأ
ىلعطغضلاقيرطنعةكرحلافاقيإ
.ىرخأةرمحاتفملا

يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح

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

:فقسلاةحتفليغشت
ىتحعيرسلاحتفلل)D)1ررحمثطغضا.

.لماكلاحتفلاعضو
.عيرسلاقالغإلل)D)1ررحوبحسا.
ىلعرارمتسالاعمبحساوأطغضا.

D)1(ررح.ةعرسنودقالغإلاوأحتفلل
D)1(اهيفبوغرملاةيعضولاىلع.

:فقسلاةحتفةيوهتليغشت
ليغشتلهررحمث)E)2ىلعطغضا.

.فقسلاةحتفنمةيوهتلاعضو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦
ةحتفقلغلهررحمث)E)2بحسا.

.فقسلاةحتفةيوهتلا
يقاوىلعهذهفقسلاةحتفيوتحت
.اًيودياهقالغإواهحتفبجييتلاو،سمشلا

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
اهبةدوزمتناكاذإ،فقسلاةحتفٰنإ
،اًيئاقلتهاجتالاسكعماظناهب،ةبكرملا
ةحتفليغشتدنعالإهطيشنتمتياليذلاو
.عيرسلاقالغإلاعضويففقسلا
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
هاجتالاسكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
ةحتفحتفو،فقوتلاو،مسجلافشكب
.اليلقفقسلا
ةلازإلواح،طرشلااذهثودحةلاحيف
قالغإللهررحوحاتفملابحسامث،مسجلا
ةدعهاجتالارييغتثودحةلاحيف.عيرسلا
مثفقسلاةحتفحتف"ةلاسرلارهظتس،تارم
متيو،قئاسلاتامولعمزكرمب"اهقالغإ
فقسلاةحتفليغشتل."عيرسلا"ةزيمليطعت
طغضلابجي،"عيرسلا"ةزيمليطعتءانثأ
.رارمتسالاعمهبحسوأحاتفملاىلع

ةحتفةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
ببسينأنكميو.اهراسميفوأفقسلا
دقوأفقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذ
ماظندسينأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسي
لكشبفقسلاةحتفحتفا.هايملافيرصت
تايافنوأقئاوعيأةلازإبمقويرود
ةقطنموفقسلاةحتفةدادسحسما.ةرثعبتم
ةفيظنشامقةعطقمادختسابفقسلادس
ةلازإبمقتال.ءاملاعمةيرطةجنفسإوأ
.فقسلاةحتفنعمحشلا
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٢٧ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا
سأرلادناسم
٢٨..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٢٩..........ًايئابرهكدعقملاليدعت
٣٠..............ذخفلاةماعدطبض
٣٠.............دعاقملاروهظةلامإ
٣١.............رهظلالفسأطبض
٣٢........................كيلدتلا
لالخنمةطوبضملادعاقملا

٣٢.......................ةركاذلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٣٥......................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٣٦.................ةيفلخلادعاقملا

نامألاةمزحأ
٣٧...................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٣٩.......................بسانم
٤١...........نضحلا-فتكلامازح
ءانثأنامألامازحمادختسا

٤٣.......................لمحلا
٤٣.............نامألاماظنصحف
٤٤............نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٤٤..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٤٥..........ةيئاوهلادئاسولاماظن
٤٦.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٤٧.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٤٨........................؟خفتنت
ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
٤٩......................؟دييقتلاب
خافتنادعبهارتفوسيذلاام
٤٩.............؟ةيئاوهلاةداسولا
٥٠..........بكارلاراعشتساماظن
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
٥٣........................ةيئاوه
ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ

٥٤................ةيئاوهدئاسوب
٥٥....ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٥٥..............ثداحعوقودعب

لافطألادعاقم
٥٥.............ًانسربكألالافطألا
٥٧....ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
٥٩...........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٦٠......................لافطألا
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا

٦٢.............)LATCHماظن(
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٦٨..................مداصتثداح

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
٦٨...........)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٦٩..........)يمامألادعقملايف



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

دناسملاودعاقملا٢٨

سأرلادناسم

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
يكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلا
ةدايقبمقتال،اذل.ثداحعوقوةلاحيف
دناسمطبضوبيكرتمتيملامةبكرملا
.مئالملكشبباكرلاةفاكلسأرلا

طبضا،ةيساسألادعاقملابزيهجتلاةلاحيف
نميولعلاءزجلانوكيثيحبسأرلادنسم
ءزجلاعافتراىوتسمسفنيفسأرلادنسم
اذهنأشنمو.بكارلاسأرنميولعلا
ةبقرلاضرعتةصرفنمللقينأعضولا
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإلل

ةيمامألادعاقملا
دعاقملانوكت،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةلباقسأردناسمبةدوزمةرايسلابةيمامألا
ةيجراخلاسولجلاعضاوميفطبضلل
.ةيفرطلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
بحساو،سأرلادنسمبناجىلعدوجوملا
.رزلاررحمثلفسألهعفداوأسأرلادنسم
ريرحتدعبهبحساوسأرلادنسمىلعطغضا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلا
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلادعاقملا
دناسمىلعةيفلخلاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا
.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعأللسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
ةلباقريغةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسم
.ةلازإلل
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٢٩ دناسملاودعاقملا
ةيجراخلاةيفلخلاسأرلادناسمممصُتمل
،اهتلازإمزلاذإامأ.اهتلازإنكميثيحب
كبصاخلاليكولاىلإعوجرلاىجريف
.اهتلازإةيلمعيفكتدعاسمل

ةيمامألادعاقملا
ًايئابرهكدعقملاليدعت

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

ريذحت}
ناكاذإىتحةيئابرهكلادعاقملالمعتس
دق.ءافطإلاعضويفلاعشإلاحاتفم
ةيئابرهكلادعاقملاليغشتبلافطألاموقي
لافطألاكرتتال.مهسفنأنوذؤيو
.ةبكرملايفمهدحول

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.

وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسألل
ءزجلاضفخاوأعفرا،اًرفوتمناكاذإ.

قيرطنعدعقملاةداسونميمامألا
مكحتلاحاتفمنميمامألاءزجلاكيرحت
.لفسأللوأىلعألل
ةلامإماظنبةدوزملاريغتابكرمللةبسنلاب
نميمامألاءزجلاعفريس،ةيمامأةداسو
.دعقملاضفخيومكحتلاماظن

دقف،)نكرلا(Pعضويفةبكرملانكتملاذإ
حاتفمررح.ةدودحمدعاقملاةكرحنوكت
ةلصاوملىرخأةرمهيلعطغضاودعقملا
.ةكرحلا
ءانثأدعقملاقاعأدقامءيشكانهناكاذإ
قئاعلاةلازإبمث.ةكرحلافقوتتدقف،ةكرحلا
الةكرحلاتناكاذإ.ىرخأةرمطبضلالواحو
.كليكوعجارف،ةحاتمريغلازت
دعاقملاروهظةلامإعجار،دعقملارهظطبضل
/٣٠.

)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٣١/رهظلالفسأطبضعجار،

هيبنتيذدعقمبةزهجمتابكرملاضعب
هيبنتليعفتةيصاخلاهذهنأشنمو.نامألل
ةدعاسملقئاسلادعقمبيزازتهايضبن
.تامداصتلابنجتىلعقئاسلا
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دناسملاودعاقملا٣٠
ذخفلاةماعدطبض

وأبحسامث.عارذلابذجا،زيهجتلابسحب
عارذلاررح.ريصقتلاوأليوطتللةماعدلاعفدا
.اهناكميفاهتيبثتل

دعاقملاروهظةلامإ

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو
اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
،مادطصاعوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
وأةبقرلايفتاباصإلضرعتتسثيح
.ىرخأتاباصإ
نمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
نود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمث
نأنكميو.كضوحماظعىلعاهزكرت
تاباصإلكضرعتىلإعضولااذهيدؤي
.ةميسجةيلخاد
ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
اًديجسلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايف
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت
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٣١ دناسملاودعاقملا
:دعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

رهظلالفسأطبض

:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل.١
كيرحتل)1(ىلعألطغضاف،تدجُونإ.

.ىلعألرهظلالفسأةماعد
ةماعدكيرحتل)2(فلخللطغضا.

.فلخللرهظلالفسأ
ةماعدكيرحتل)3(لفسألطغضا.

.لفسألرهظلالفسأ
لفسأةماعدكيرحتل)4(مامأللطغضا.

.مامأللرهظلا

ىوتسملاتاذرهظلالفسأليدعت
ىلعألا

ىوتسملاتاذرهظلالفسأةماعدطبضل
:تدجُونإ،ىلعألا
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select )ةزيملاديدحت((1)
ىلعرهظلالفسأةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

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

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

دانسلادنسملاةداسومعدليدعت

لثامم،ءادألايلاعدعقملاضرعلابرهظي
نيرخألل

رهظلاةداسومعد
:تدجُونإ،رهظلاةداسوةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا

Feature Select ريرمتلل)ةزيملاديدحت((1)
ماظنةشاشىلعةداسولاةماعدىلإ
وأ)3(مامأللطغضا.هيفرتلاوتامولعملا
رهظلاةداسوةماعدطبضل)2(فلخلل
.جراخللوألخادلل
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دناسملاودعاقملا٣٢
دنسملاةداسومعد
:تدجُونإ،دنسملاةداسوةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا

Feature Select ريرمتلل)ةزيملاديدحت((1)
ماظنةشاشىلعةداسولاةماعدىلإ
وأ)3(مامأللطغضا.هيفرتلاوتامولعملا
دنسملاةداسوةماعدطبضل)2(فلخلل
.جراخللوألخادلل

كيلدتلا

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتساللاعشإلا
ىلعطغضا،اهفاقيإوأكيلدتلاةزيمليغشتل
ليغشتفاقيإدنع.كيلدتلايفمكحتلارز
لبقكيلدتلاةرودلمتكتس،كيلدتلاةزيم
.يلوألاعضوملاىلإةدوعلا

لالخنمةطوبضملادعاقملا
ةركاذلا

ةماعةرظن
،ةزهجمتناكاذإ،ةركاذلادعقمةزيمحمست
ةديرفلامهتدايقعاضوأظفحبنيقئاسلل
عاضوأظفح"عجار.كرتشمجورخعضوو
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"دعاقملا
ةطساوباًيوديةظوفحملاعاضوألاءاعدتسا
عاضوأءاعدتسا"عجار.نيقئاسلاعيمج
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"اًيوديدعاقملا
نعمكحتلاحاتفممهيدلنيذلانيقئاسللاًضيأ
ءاعدتسا"عجار.اًيئاقلتاهؤاعدتسا2و1دعب
وأ"دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذ
"دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا"
ءاعدتسالانيكمتل.مسقلااذهيفاًقحال
ىلإلوخدلاةركاذليغشتبمق،يئاقلتلا

عجار.دعقملانمجورخلاةركاذوأ/ودعقملا
نمض"ةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمت"
اذهيفاًقحال"ةرايسلاصيصختتادادعإ"
يفةركاذلاتاءاعدتساءاغلإمتيدق.مسقلا
ءاغلإ"عجار.ءاعدتسالاءانثأيفتقويأ
اذهيفاًقحال"ةركاذلادعاقمتاءاعدتسا
.مسقلا
قئاسلامقرديدحت
مقرلالخنميلاحلاقئاسلاةرايسلاددحت
نكمي.8ىلإ1نمدعُبنعمكحتلاحاتفم
نميلاحلادعُبنعمكحتلاحاتفممقرديدحت
تامولعمزكرمبةصاخلابيحرتلاةلاسرلالخ
xمقرقئاسلاتنأ"،)DIC(قئاسلا
هذهضرعمتي".ةركاذلاتاءاعدتسال
متييتلاىلوألاةليلقلاتارملايفةلاسرلا
حاتفممادختسادنعةرايسلاليغشتاهيف
ةركاذلمعتل.فلتخمدعُبنعمكحتلا
ظفحا،حيحصلكشبدعقملاىلإلوخدلا
قباطملا2وأ1ةركاذلارزىلععاضوألا
.هذهبيحرتلاةلاسريفقئاسلامقرل
مكحتلاحاتفمتافّرعمديدحتيفةدعاسملل
دعُبنعمكحتحاتفملمحبىصوي،دعُبنع
اذإيليامبمق.ةرايسلالوخددنعطقفدحاو
:بيحرتلاةلاسرضرعمتيمل

اًديعبدعُبنعمكحتلاحيتافملككرح.١
.ةبكرملانع

حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢
ةلاسررهظتنأبجي.رخآدعُبنعمكحت
ريشتقئاسلاتامولعمزكرمىلعبيحرت
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٣٣ دناسملاودعاقملا
حاتفملصصخملاقئاسلامقرىلإ
ليغشتفاقيإبمق.رخآلادعُبنعمكحتلا
دعُبنعمكحتلاحاتفمةلازإوةبكرملا
.ةبكرملانمرخآلا
حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٣

رهظتنأبجي.يلوألادعُبنعمكحتلا
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
حاتفملصصخملاقئاسلامقرقئاسلا
.يلوألادعُبنعمكحتلا

زكرمىلعبيحرتةلاسررهظتنأبجي
قئاسلامقرىلإريشتقئاسلاتامولعم
.يلوألاRKEلاسرإزاهجلصصخملا
ةركاذظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملا
:2و1يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحل

ىلإلقتناوأةبكرملاليغشتبمق.١
ACC/ACCESSORY.ةلاسرريشتدق

ىلإقئاسلاتامولعمزكرمىلعبيحرت
مكحتلاحاتفملصصخملاقئاسلامقر
ديدحت"ناونعلارظنا.يلاحلادعُبنع
اذهيفاًقبسمدراولا"قئاسلامقر
.مسقلا
عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢

.بوغرملاةدايقلا
فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣

.ريفصتوصقلطني

رارمتسالاعمطغضا،SETريرحتدعب.٤
مقرقباطييذلا2وأ1ةركاذلارزىلع
قئاسلابصاخلادعُبنعمكحتلاحاتفم
رماذإ.نيهيبنتتوصردصيىتحيلاحلا
طغضلاوSETريرحتنيبليوطتقو
ناهيبنتتوصردصينلف،2وأ1ىلع
.ةركاذلاعضوظفحمدعىلإناريشي
ةلواحملل4و3نيتوطخلاررك
.ىرخأةرم

حاتفمل4ىلإ1نمتاوطخلاررك.٥
مادختساب2وأ1رخآلادعُبنعمكحتلا
.رخآلا2وأ1ةركاذلارز

لكيفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحبىصوي
.ديحولاقئاسلاتنأتنكاذإ2و1نم
يفكرتشملاجورخللدعاقملاعاضوأظفحل
Bلجأنمنيقئاسلاعيمجاهمدختسييتلا
تازيمواًيوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا
،دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا
،Bمادختساب4ىلإ1نمتاوطخلاررك
.جورخلارز
اًيوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا

Bوأ2وأ1رزىلعرارمتسالاعمطغضا
عاضوألاءاعدتسال،ءاعدتسالالمتكيىتح
.رزلااذهىلعاًقبسمةظوفحملا

ةيوديلاةركاذلاءاعدتساةكرحءدبمتيدق
عضوىلإاهلامكإوBوأ2وأ1رارزأل
يفةبكرملاتناكاذإةظوفحملاةركاذلا
.هجراخوأ)نكرلا(Pعضو
نمضةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمتبمق
ةرايسلاصيصختتادادعإ
دعقملاىلإلوخدلاةركاذىلإةبسنلاب.

ةدايقلاعضوىلإةكرحلابأدبتيتلا
،ةرايسلاليغشتدنع2وأ1رزلللضفملا
عضومث،ةرايسلامث،تادادعإلاةمئاقددح
مث،دعقملاىلإلوخدلاةركاذمث،دعقملا
ءاعدتسا"عجار.فاقيإوأليغشتددح
اًقحال"دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذ
.مسقلاهذهيف

يتلادعقملانمجورخلاةركاذلةبسنلاب.
رزللضفملاجورخلاعضوىلإةكرحلابأدبت
Bبابوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
ةمئاقددح،اًحوتفموأحتفيقئاسلا
مث،دعقملاعضومث،ةرايسلامث،تادادعإلا
ليغشتددحمث،دعقملانمجورخلاةركاذ
جورخلاةركاذءاعدتسا"عجار.فاقيإوأ
هذهيفاًقحال"دعقملانميئاقلتلا
.مسقلا
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار.

تامولعملانمديزمىلعلوصحلل١١٣/
.دادعإلانع
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دناسملاودعاقملا٣٤
دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتسا
دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذأدبتس
2وأ1رزللدعاقملاعاضوأىلإةكرحلاب
2وأ1دعُبنعمكحتلاحاتفملةلباقملا
:دنعةرايسلاهتفشتكايذلاقئاسلل
.ةبكرملاليغشت.
رزلاسفنيفاًقبسمدعاقملاعاضوأظفح.

اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار.2وأ1
.مسقلااذهيف

عجار.دعقملاىلإلوخدلاةركاذنيكمت.
نمض"ةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمت"
اذهيفاًقباس"ةرايسلاصيصختتادادعإ"
.مسقلا
.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملاىلإلوخدلاةركاذءاعدتسارمتسيس
لبق)نكر(Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضوىلإلوصولا
ةركاذلادعقمعضوءاعدتسامتيملاذإ
نيكمتنمققحتف،اًيئاقلتظوفحملا
تاءاعدتسالانيكمت"عجار.ءاعدتسالا
"ةرايسلاصيصختتادادعإ"نمض"ةيئاقلتلا
.مسقلااذهيفاًقباس
عضولاىلإةركاذلادعقمءاعدتسامتاذإ
مكحتلاحاتفممقرقباطتيالدقف،ئطاخلا
عاضوأعم2وأ1قئاسلابصاخلادعُبنع
برج.اهباهظفحمتيتلاةركاذلارزمقر

ظفحلواحوأرخآلادعُبنعمكحتلاحاتفم
عجار.رخآلا2وأ1ةركاذلارزىلععاضوألا
.مسقلااذهيفاًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"
يئاقلتلالوخدلاةركاذتاءاعدتسارفوتتال
دعُبنعمكحتلاحاتفمماقرألالإدعقملاىلإ
نعمكحتلاحيتافمرفوتنل.2و1قئاسلل
لوخدلاةركاذتاءاعدتسا8ىلإ3نمدعُب
.دعقملاىلإ
دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا
ىلإةكرحلابدعقملانمجورخلاةركاذأدبتس
:دنعBرزللدعقملاعضو
قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ.

.ريصقتقولالخاًحوتفمنوكيامدنعوأ
ةركاذلارزيفاًقبسمدعقملاعضوظفح.

B.اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار
.مسقلااذهيف

عجار.دعقملانمجورخلاةركاذنيكمت.
نمض"ةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمت"
اذهيفاًقباس"ةرايسلاصيصختتادادعإ"
.مسقلا
.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملانمجورخلاةركاذءاعدتسارمتسيس
)نكرلا(Pعضونمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضوىلإلوصولالبق

حاتفمبدعقملانمجورخلاةركاذطبترتال
مدختسُي.قئاسلابصاخلادعُبنعمكحتلا
عيمجلBـلظوفحملادعقملاعضو
.نيقئاسلا
ةركاذلادعاقمتاءاعدتساءاغلإ
:ةركاذللءاعدتسايأءانثأيف.

دعقملايفمكحتلارزىلعطغضا
يئابرهكلا
SETةركاذلارزىلعطغضا
:يوديلاةركاذلاءاعدتساءانثأيف.

Bوأ2وأ1ةركاذلارزررح
يئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملاىلإ
ةبكرملاليغشتفقوأ
2وأ1وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ
يئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملانم
2وأ1وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ
قئاوعلا
امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
نمعضوءاعدتساءانثأيفدعقملاقوعي
ءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإبمث.ةركاذلا
ءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو.ىرخأةرم
.ليكولاىلإعجراف،ةركاذلانمعضولا
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٣٥ دناسملاودعاقملا
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا
عافتراطرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
طرفببسيدقو.دعقملاناخسةرارح
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافترا
.دعقملابّرضيدقوأ

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
كرحملانوكينأبجي،ليغشتلل.طسوألا
.ًارئاد

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
دعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعةيمامألا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملا
نوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
ءاضيبرارزألابدعاقملاةيوهتوةئفدتزومر
ىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي.نوللا
ال.دعقملالالخنمءاوهلابحستةحورم
دحأةئفدتليغشتدنع.ءاوهلاديربتمتي
دنع.رمحألانوللزمرلالوحتي،دعاقملا
نوللزمرلالوحتي،دعاقملادحأةيوهتليغشت
.قرزألا
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت
دعاقملاةئفدتةزيمبةبكرملازيهجتمتاذإ
كرحملاناكو،دعاقملاةيوهتوأةيكيتاموتوألا
موقتسةزيملاهذهنإف،ليغشتلاعضويف
اهتيوهتوأدعاقملاةئفدتطيشنتباًيئاقلت
ةرارحلاةجردلبولطملاىوتسملابسح
.ةبكرمللةيلخادلا
دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذكوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
رارزأةطساوبدعاقملاةيوهتىوتسمىلإ
فرلايفةيوديلادعقملاةيوهتوةئفدت
دعقملاةيوهتوةئفدترارزأمدختسا.طسوألا
ليغشتفاقيإلطسوألافرلايفةيوديلا
دعقمناكاذإ.اًيئاقلتدعقملاةيوهتوأةئفدت
دعاقملاةئفدتةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلا
نكمي.دعقملااذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأ
اًيئاقلتدعاقملاةيوهتوأةئفدتةزيمةجمرب
اذا.ةبكرملاليغشتدنعاًمودنيكمتلاىلع
ةلجعةئفدتماظنبةدوزمةبكرملاتناك
ةلجعةئفدتليئاقلتلاطيشنتلانإف،ةدايقلا
ةئفدتليئاقلتلاطيشنتلاعبتيسةدايقلا
ةدايقلاةلجعةئفدترشؤمعبتيسو،دعاقملا
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاح
ليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دعُبنع
دعاقملاةئفدتلمعتس،ةرفوتمتناكاذإ
اًدرابوجلاناكاذإدعُبنعءدبلاءانثأاًيئاقلت
اذإاًيئاقلتدعاقملاةيوهتلمعتسوجراخلايف
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،ةرفوتمتناكاذإ.جراخلايفاًراحوجلاناك
ءانثأاًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدتلمعتس
يفاًدرابوجلاناكاذإدعبنعليغشتلاءدب
ةئفدتماظنتارشؤمرهظتدق.جراخلا
ةلجعةئفدتماظنرشؤمودعاقملاةيوهتو
.ةيلمعلاهذهءانثأيفةدايقلا
ةئفدتودعاقملاةيوهتوةئفدتءاغلإمتيدق
نكمي.ةبكرملاليغشتءدبدنعةدايقلاةلجع
ليغشتدعباًيوديتازيملاهذهديدحت
.لاعشإلا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
وأةئفدملادعاقملاليطعتوأنيكمتنكمي
صيصختةمئاقلالخنمدعُبنعةاوهملا
/دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار.ةرايسلا

/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإو١١
١١٣.

ةيفلخلادعاقملا
ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم
REARةلاسرلارهظت SEAT

REMINDER LOOK IN REAR SEAT
دعقملايفرظنا،يفلخلادعقملاركذم(
ةنيعمفورظيف،ترفوتاذإ)يفلخلا

بكاروأرصنعنايسنلامتحاىلإةراشإلل
ةرداغملبقققحت.يفلخلادعقملايف
.ةرايسلا
فصلادعاقمبابحتفدنعةزيملاهذهطشنت
ةدمرورمدعبوأةرايسلاليغشتءانثأيناثلا
.ةرايسلاليغشتلبققئاقد١٠ىلإلصت
ال.ةرايسلاليغشتفاقيإدنعهيبنترفوتيس
دعقملايفًةرشابمماسجألاراذنإلافشتكي
فشتكيةنيعمفورظيفنكلو؛يفلخلا
ريشيامم،هقالغإويفلخلابابلاحتفةيلمع
دعقملايفامئيشدوجولامتحاىلإ
.يفلخلا
ةرايسلاليغشتدنعةرمطقفةزيملاطشنت
نعليغشتلاةداعإبلطتتو،اهليغشتفاقيإو
دعاقملافصباوبأقالغإوحتفقيرط
ةلاحيفىتحراذنإكانهنوكيدق.يناثلا
ىلع؛يفلخلادعقملايفئيشيأدوجومدع
ةرايسلللفطلوخدةلاحيف،لاثملاليبس
نودةرايسللهترداغمويفلخلابابلالالخ
.ةرايسلاليغشتفاقيإ
عجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتنكمي
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

دعقملارهظيط
دعقملارهظيبناجنمًايأيطنكمي
ِوطتال.ربكأنحشةحاسمىلعلوصحلل
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإدعقملارهظ

هيبنت
عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

:دعقملارهظيطل

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.١
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
عدوريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
.بحسنيمازحلا
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ءزجلاىلعدوجوملاعارذلادشبمق.٢
ءاغلإلكهاجتابدعقملارهظنميولعلا
.لفقلا
دنسمعارذراوجبرمحأناسلعفتري
.رهظلادنسملفقريرحتدنعرهظلا
.مامأللدعقملارهظِوطأ.٣

رهظلادنسميطل٣-٢نيتوطخلاررك
.كلذيفتبغراذإ،رخآلا

دعقملارهظعفر

ريذحت}
،دعاقملاروهظنميألفقمدعةلاحيف
يفمامأللدعقملارهظكرحتينأنكميف
.مادطصاعوقووأئجافملافقوتلاةلاح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
صخشلاضرعتيفاذهببستيدقو
مق،اذل.ةباصإللدعقملااذهىلعسلاجلا
ققحتللدعاقملاروهظبحسوعفدبًامود
.اهلفقنم

ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوتلملا
صخشلاضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
عفردعب.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
نأنماًمئاددكأت،يفلخلادعقملارهظ
ةتبثموديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأ
.ةيوتلمريغو

:رهظلادنسمعفرل
راشحنامدعنمدكأت.رهظلادنسمعفرا.١

فلخجالزملاوطسوألانامألامازح
هلفقلفلخللرهظلادنسمعفدا.دعقملا
.هناكميف
رهظلادنسمعارذراوجبرمحأناسلدتري
.هناكميفرهظلادنسمتيبثتدنع

دكأتللدعقملارهظىلعأبحساوعفدا.٢
.عضولايفهلفقنم

نامألامازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٣
مازحلاعدتالو.ريغصلاميزبإلابطسوألا
.يوتلي
نمدكأتللطسوألانامألامازحبحسا.٤

.ريغصلاجالزملاتيبثت
،رخآلارهظلادنسمعفرلتاوطخلاررك.٥

.ةرورضلادنع
عميسأرعضويفدعقملابظافتحالايغبني
.همادختسامدعدنعهلفق

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

ريذحت}
يفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
لكشبنامألامازحطبرهيفرذعتيناكم
طبرتمللاحيفو،ثداحعقودنع.مئالم
،نامألاةمزحأباكرلا)دحأ(وأتنأ
امعريثكبأوسأتاباصإلانوكتنأنكميف
ضرعتتنأنكمي.اهؤادترامتاذإ
قيرطنعةافوللوأةريطخلاتاباصإلل
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
.ةبكرملاجراخىلإكعافدناقيرطنعوأ
نامألامازحطبريملنملكلنكمي،اًضيأ
.ةبكرملايفنيرخآلاباكرلابمطترينأ
وأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نأل.ًاغلابًارطخةبكرملاجراخوألخاد
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
عوقوةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع
حمستال،اذل.مادطصاثداحيأ
يفناكميأىلإلوخدلابصاخشألل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرم
ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.٩٣/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
مازحاًيدترمتنكاذإريثكبربكأنوكت
.نامألا

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفاًبيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا
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دعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانملكشب
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٥٥/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
مق.٥٧/ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
لافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاوةعجارمب
.ةيلاتلادعاوقلاىلإةفاضإلاب
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ىلعًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
كمامأةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقب
.)كلذنكمأنإ(
يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.

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

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
عتمتتمسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
مازحلادشةوقلمحتىلعةريبكةردقب
يففتكلامازحلفقمتيو.ثداوحلاءانثأ
.مادطصاوأئجافمفقوتثودحةلاح

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا
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اًيخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.اًيوتلموأ

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

ريذحت}
ةلاحيفنامألامازحرصحنينأنكمي
ىلعكيتسالبلانمراطإلفسأههيجوت
ضبقملوحدوجوملاراطإلالثم،دعقملا
ةداسولاوأيفلخلادعقملارهظيط
،ثداحعوقولاحيفو.ةيبناجلاةيئاوهلا
ةروصحملانامألاةمزحأرفوتالدق
ةمزحأهيجوتاًمامتبنجت.ةمئالملاةيامحلا
.ةيكيتسالبلاراطإلاعطقلفسأنامألا
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ريذحت}
ةافوللوأةرطخةباصإلضّرعتتنأنكمي
كرهظفلخفتكلامازحعضوبَتمقاذإ
لوحهّفلبَتمقاذإوأكيقاستحتوأ
فتكلامازحقالغإماكحإنكمي.كقنع
لفقمتي.هكفنكميالنكلوهلفقلاح
لوطىلعهبحسدنعفتكلامازح
لفقءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملا
لماكلابهعجارتبحامسلادنعفتكلامازح
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخاد
رطضتدق،كلذل.كلوحهفافتلالاحيف
اًقلاعناكاذإنامألامازحعطقىلإ
.كلوحاًدودشمو

نضحلا-فتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحهبيفلخسولجعضومدختستتنكاذإ
نامألامازحنكيملولصفلللباقنامأ
٣٦/ةيفلخلادعاقملاتحتعجارف،اًتبثم
مازحطبرةداعإلوحتاميلعتىلعلوصحلل
.ريغصلاميزبإلابنامألا
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

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

ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج
لفقللنضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
كمسجىلعمازحلابحسبتمقاذإ
،اذهثودحةلاحيفو.ةريبكةعرسب
لفقلاحتفلًاليلقدوعيىتحمازحلاكرتا
مازحلابحسا،كلذدعبو.هبصاخلا
.ًائطبرثكألكشبكمسجىلع

مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٥٩/لافطألا
لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ
ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
فلخلاىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
لفقريرحتمتيىتحدعقملارهظدعأوأ
.فتكلامازح
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يبناجلايمامألادعقملاعضويفلفطلا
ماظنعجار.بكارلاراعشتساماظنىلع
.٥٠/بكارلاراعشتسا

مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحقئاسلا
يفو.فتكلامازحةبحاسلفقةزيم
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودحةلاح
مازحلاطبرةيلمعأدباولماكلكشب
ةقشعملفقلاةزيمتلظاذإ.ىرخأةرم
نيزختلاعضوىلإدوعيمازحلاكرتدعب
ىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملاىلع
متيىتحدعقملارهظدعأوأفلخلا
.فتكلامازحلفقريرحت
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ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
نكميثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكف
.رمألاىضتقا

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٤
.ىلعأللفتكلا
مازحلابحسيرورضلانمنوكيدق
ةلباقلافقوتلاةطقنلالخنم،ماكحإب
ةلباقلافقوتلاةطقنكيرحتوأ،طبضلل
وحنطبرلامازحلوطىلعطبضلل
مازحدشل،ةيجراخلاةيضرألاةاسرم
.رجحلاربعلماكلابرجحلا

دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
لوطىلعطبضللةلباقلافقوتلاةطقنكرح
مازحنوكيالامدنعليلدلاةقلحوحنمازحلا
نمجالزملاةحولعنملمادختسالاديقنامألا
.ةيلخادلاةوسكلاىلعقالزنالا
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ءطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
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٤٣ دناسملاودعاقملا
مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
مازحلانملكضرعتيدقثيح.بابللنامألا
ةوقببابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحىلع

نامألامازحتادادش
نامأةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةرايسلاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلل
انتردقمدعنممغرلاىلعو.فارطألاىلع
ءزجاهنأالإ،نامألاةمزحأتادادشةيؤرىلع
هذهلنكميف.نامألاةمزحأةعومجمنم
ةمزحأطبرماكحإيفدعاستنأتادادشلا
يأنمةركبملالحارملالالخنامألا
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
طورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأديدش
تادادش.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألا
يفدعاستنأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأ
ةيبناجلاتامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإ
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأ
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
عجار.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
.٤٤/مداصت

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ
ةيفلخلافتكلاةمزحأةلدأهذهرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
صاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
ةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلا
فتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلا
.سأرلاوةبقرلانع
عاضوألليكولاىدلةرفوتمةحارلاتاهجوم
ةقفرمتاميلعتلا.ةيفرطلاةيفلخلاسولجلا
.ةلدألاعم

ءانثأنامألامازحمادختسا
لمحلا
كلذيفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
نهلثم،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلا
رثكأّنكيدق،باكرلاةفاكلثمكلذيف
مدعةلاحيفةميسجتاباصإلةضرع
.نامألاةمزحألنهئادترا

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
ىلعلماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتما
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
لكشبنامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ضرعتمدعربكأةروصبلمتحملانمف،مئالم
لكلةبسنلابو.ثداحيأيفةباصإللنينجلا
لكلةبسنلابلاحلاوهامك،لماوحلاءاسنلا
لعجبليفكلايساسألارصنعلانإف،صخش
.مئالملكشباهئادتراوهةلاعفنامألاةمزحأ

نامألاماظنصحف
،نامألامازحريكذتيرودلكشبصحفا
،لفقلاتاحولو،ميزابألاو،نامألامازحو
فتكلامازحعافتراطبضتاودأو،تادادشلاو
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دناسملاودعاقملا٤٤
كلذونامألامازحتاتبثمو،)ترفوتاذإ(
.حيحصلكشبلمعتاهنأنأنمدكأتلل
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا
نامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
ةمزحأماظنلمعقوعتنأاهنأشنميتلاو
كليكوىلإعجراو.ةميلسةروصبنامألا
نامألاةمزحأرفوتالدق.ءازجألاهذهحالصإل
ةمزاللاةيامحلاةيوتلملاوأةئرتهملاوأةيلابلا
ةمزحأقزمتتدق.ثداحعوقوةلاحيفكل
ةوقريثأتلعفبةئرتهملاوأةيلابلانامألا
ةمزحأدحأفلتوأقزمتةلاحيف.ماطترالا
مازحناكاذإو.روفلاىلعهلدبتسا،نامألا
قيرطنعهكباشتكفنكمي،اًيوتلمنامألا
طيرشىلعةدوجوملاجالزملاةحولسكع
كباشتوءاوتلاكفرذعتةلاحيف.مازحلا
هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا،مازحلا
.هحالصإ
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.٩٣/نامألامازحبتاريكذتلاعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٤٤/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح
ةمزحأ(نامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
.اهتنايصو)دعاقملا

مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
ةيجراخلاحطسألافيظنتنكميةرورضلا
ةطساوبنامألامازحتانوكموةبلصلا
.ةفيفخةروصبءاملاضعبولدتعمنوباص
يفبئاوشوأرابغمكارتمدعنمققحت
ةلاحيفليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلا
مزليدق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكا
ماظنلالمعنامضلءازجألاضعبلادبتسا
.ةءافكب

ريذحت}
عمةضيَبمفيظنتداوميألمعتستال
رمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألاةمزحأ
ةلاحيفو.مازحلافعضىلإيدؤيدق
نامألاةمزحأنكمتتالدق،ثداحعوقو
طقفمدختسا.ةمئالملاةيامحلاريفوتنم
يفئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنت

مازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبنامألا

ريذحت}
ةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
رفويالثيح،فلتللةبكرملايفنامألا
ةمزاللاةيامحلافلاتلانامألاةمزحأماظن

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ىلإيدؤيامم،همدختسييذلاصخشلل
وأةميسجةباصإلصخشلاضرعت
ضعبيفةافولادحىلإلوصولا
نمققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلا
مئالملكشبنامألاةمزحأةمظنألمع
زكرميألةبكرملابحطصا،ثداحيأدعب
ءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفلةمدخ
برقأيفةمزاللادبتساتايلمعةيأ
.نكممتقو

نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساحابصمعجار.اهلكتدايقءانثأ
.٩٤/ةيئاوهلاةداسولا
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ةيئاوهلادئاسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
.قئاسللةبكرللةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةبكرللةيئاوهةداسو.

.يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يجراخلايمامألابكارللدعقملايفةتبثم
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

فلخةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلل
قئاسلا
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

سلاجلابكارلاويفرطلايمامألابكارلل
يفرطلايمامألابكارلافلخةرشابم
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع
ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب

AIRBAGقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف
يمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعو
.يجراخلا

ةملكنإف،ةبكرللةيئاوهلاتاداسوللةبسنلاب
AIRBAG)ىلعةبوتكمنوكت)ةيئاوهةداسو

.سايقلاةزهجأةحولنميلفسلاءزجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
بناجوأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا

ريذحت}
يفةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
مازحيدترتنكتملاذإمداصتثداحيأ
دئاسولادوجوةلاحيفىتح-نامألا
ةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو.ةيئاوهلا
الإ،نامألاةمزحأعمبنجىلإاًبنجلمعلل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ميمصتمتيملكلذك.اهلحملحتالاهنأ
لكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأنوكت،ثداوحلاضعبيفف.ثداح
عجار.تبثُملاديحولالماعلايهنامألا
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٤٧.

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
كضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالل
دعتو.ةبكرملاجراخطوقسللكضرعتوأ
بناجب"ةيفاضإتاتبثم"ةيئاوهلادئاسولا
صخشلكىلعبجي،اذل.نامألاةمزحأ
لكشبنامألامازحءادتراةبكرملايف
ةيئاوهةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالم
.المأصخشلااذهل

ريذحت}
ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا
ىلعةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
دئاسولاونامألاةمزحألمعت.ةبكرملا
لضفأبيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
ةديجةيعضويفسولجلاةلاحيفءادأ
باصتنالاعمدعقملايفرهظلادانسإو
ةسمالمودعقملايفميقتسملكشب
.ضرأللنيمدقلا
ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا
ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٥٥/ًانسربكألالافطألا
.٥٧/ًانسرغصألالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
.ةيئاوهلاةداسولا
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملعُيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
.٩٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٤٧ دناسملاودعاقملا

ةصاخلاةبكرللةيئاوهلاةداسولادجوت
ةداسولادجوت.هيجوتلادومعلفسأقئاسلاب
يمامألابكارلابةصاخلاةبكرللةيئاوهلا
.تازافقلاقودنصلفسأيجراخلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
قئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
يففرطلاىلعسلاجلايمامألابكارلاو
.بابلاىلإبرقألادعاقملاروهظبناج

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

ريذحت}
بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
يفببستياممبكارلااذههاجتايف
بجي،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
ةداسولاراسميفقئاعيأدوجومدع
يأعضتال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلا
الوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيبمسج
ةرصىلعءيشيأعضووأطبربمقت
ةداسوةيأءاطغىلعوأةدايقلاةلجع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوه
قوعتيتلادعاقملاتاقحلممدختستال
ةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاخفنراسم
.دعاقملايفةتبثملاوتامدصللةصتمملا
ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٤٥/ةيئاوهلادئاسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
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ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةدوزمةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ةداسولاماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمب
توافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلا
صاخلاميمصتلاىلعدامتعالابخافتنالادودح
.ةبكرملاب
يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
ةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
لامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلاوأ
ةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلا
يمامألابكارلاوقئاسلاردصوسأريف
.يجراخلا
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
اًتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
.اًعستموأاًقيض،اًنيلوأاًدماج،اًكرحتموأ
خافتناللةيمامألاةيئاوهلاتاداسولامّمصُتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف

دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
يفخافتناللةممصمةبكرللةيئاوهلادئاسولا
ةيمامألاتامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلا
ىلإةلدتعملاتامدصلايفكلذوةبيرقلا
ةبكرللةيئاوهلاتاداسولامّمصُتمل.ةداحلا
تامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأخافتنالل
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايفوأةيفلخلا
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا
ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايف
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
ةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُص،كلذىلإ
بالقناءانثأخافتناللهذهفقسلاراطإ
يمامأمداصتعوقوةلاحيفوأةبكرملا

يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل.يوق
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإ
نيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
دنعفقسلاراطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلا
وأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت
لامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاحيف
يفوأاهبناجىلعبالقناللةبكرملاضرعت
.ديدشيمامأمداصتيأ
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
؟خفتنت
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
ةداسولاخفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
نمةداسولاعافدنايفببستياممةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغ
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاو
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٤٦/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
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ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
؟دييقتلاب
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
تممُصو.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلا
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
نمةونعجورخللضرعتلارطخليلقتيف
،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشبةبكرملا
هنكميماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع
جورخلاتالاحةفاكثودحنودةلوليحلا
.ةبكرملانمةونع

ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٤٧/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

خافتنادعبهارتفوسيذلاام
؟ةيئاوهلاةداسولا
دئاسووةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاوةبكرلا
هذهشمكنت،دعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
ضعبنأةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولا
خافتنااوكرديالألمتحملانمصاخشألا
ةيئاوهلادئاسولاحتفتالدق.دئاسولاهذه
ةيئزجةروصبالإفقسلاراطإيفةتبثملا
دقو.اهخافتنانممغرلاىلعتقولاضعبل
ةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكمضعبلظت
عضومىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاس
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولا
.٤٦/؟ةيئاوهلا

يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا

هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

ريذحت}
خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا
ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
يفتالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلا
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ىلعةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
دعبسفنتلايفتالكشمتهجاواذإ،كلذ
كيلعبجيف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.ةيبطلاةياعرلاىلعلوصحلليعسلا

،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
تارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو
دعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلا
.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنا
خفننودكلذكةزيملاطيشنتكنكمي
ةرتفزواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولا
ليغشتفاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمز
ماظندوعي،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلا
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نكميو؛يداعلاليغشتلاعضوىلإدوقولا
حيباصملاليغشتفاقيإوباوبألالفق
ءاوضأليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلا
رصانعمادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلا
نميأضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلا
الدقف،مداصتثداحيففلتللةمظنألاهذه
.داتعملاككلذدعبهتفيظويدؤي

ريذحت}
دئاسولاحتفلاًيفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
نإوىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو
مادطصادعبةدايقللةلباقةبكرملاتدب
نأنكميةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعم
.اًبعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجت
ةداعإةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
.مادطصاعوقودعبكرحملاليغشتءدب

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ةديدجلاءازجألاضعبلةجاحبنوكتس
لصحتملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنل

كلرفوينلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلع
ةمزاللاةدعاسملاةيئاوهلادئاسولاماظن
لمتشيسو.رخآمادطصايأيفكتيامحل
دئاسولاتادحوىلعديدجلاماظنلا
ءازجأىلعهلامتشالمتحُيامك،ةيئاوهلا
ةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو.ىرخأ
.ىرخألاءازجألالادبتسال

راعشتساوصيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
دعبتامولعملاليجستىلعلمعتثداحلل
تانايبليجستعجار.ثداحيأعوقو
تالجسمو٣٦٤/ةيصوصخلاوةبكرملا
.٣٦٥/ثدحلاتانايب
مايقلابطقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.

دقف.ةيئاوهلادئاسولاماظنةنايصلامعأب
ماظنلمعمدعةمئالملاريغةنايصلاينعت
مق،اذل.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولا
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب
.ةمزاللا

بكارلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.٩٤/بكارللةيئاوهلا

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
ةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
.بكارلاراعشتساماظنبىرخأ
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل
طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
خافتناللةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
.المأ
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
لكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
لافطألادعقميفيفلخدعقميفمئالم
.مهماجحأومهنازوألمئالملاحيحصلا
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دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
رهظنأىلإىزعُياذهو.بكارللةيمامألا
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
سلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجاوملافطأنامأدعقميف
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكو،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميفبكارلادعقم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
)تاداسولا(ةداسولاليغشتفاقيإب
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
يألطعتمدعنامضنكميالف،يجراخلا
نمضينأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظن
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدع
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
ةاعارمبجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختسا
.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع

فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
:ةلاحيف
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
فاقيإبباكرلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
،ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
لظيوءيضيسليغشتلافاقيإرشؤمنإف

تسيلةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلكلذك
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ليغشتلاديق
.٩٤/بكارللةيئاوهلا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
اًصخشنأماظنلاهيفرعشتسيتقويأيف
يفحيحصلكشبسلجيريبكمجحاذام
.يفرطلايمامألابكارلادعقم
ليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
،ليغشتلارشؤمءيضيس،ةيئاوهلاتاداسولا
ةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو
.ليغشتلاديق
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلاراغصنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
فقويالوأةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
صخشلاسولجعضوىلعاًدامتعا،امهليغشت
صخشلكىلعبجي،اذل.ةيمسجلاهتينبو
دقلفطللافطأنامأماظنهيدلةبكرملايف
—مئالملكشبنامألامازحءادترااًنسربك
اذهلةيئاوهةداسورفوتتتناكأءاوس
.المأصخشلا
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ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
٩٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

دعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ
فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
اذإةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
ماظنيفعيضرلفطدوجوماظنلارعشتسا
لفطدعقمبيكرتةلاحيف.لافطألانامأ
:ليغشتلارشؤمةءاضإو

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةعنصملاةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
دعاقمتيبثتىلإعجراولفطلادعقمل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٦٨/)يفلخلا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٦٩/)يمامألادعقملايف

لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
اًدوزملافطألانامأماظنناکاذإیتح
لفقطبضدنع.نامألامازحللفقب
نكلمازحلاطبرماكحإنكمي،كساملا
.كساملاجراخهبحسنكميال

ةداعإدعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
ليغشتةداعإولفطلادعقمبيكرت
دعبو.ةبكرملاليغشتفقوأف،ةبكرملا
ةبكرملابدعقملارهظةلامإبمق،كلذ
تناكنإ،دعقملاةداسوطبضوًاليلق
رهظعفدمدعنمدكأتلل،طبضللةلباق
ةداسويفلفطلادعقمةبكرملابدعقملا
.دعقملا
دعقمراشحنامدعنمكلذكدكأتو
.ةبكرملابسأرلادنسملفسألفطلا
دنسمطبضبمق،اذهثودحةلاحيفو
.٢٨/سأرلادناسمعجار.سأرلا

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
ىلعدمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجح
عضوبًاقلطممقتالو.يفلخدعقميأيف
يففلخللهجتملالافطألانامأماظن
رشؤمنكيملاذإىتح،يمامألادعقملا
.اًئيضمليغشتلا

ليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريأل

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،اًئيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
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نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
ةداسولاويفرطلايمامألابكارللةيمامألا
:ةبكرللةيئاوهلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
يدومععضويفدعقملارهظعض.٣

.لماكلكشب
عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤

ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
.حيرملكشبهيلجرطسبودعقملاةداسو

مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥
لفققيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
نودبببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثت
بكارلاراعشتساماظنموقينأدصق
ضعبلةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإب
اذإ.نيغلابلامجحبمهنممباكرلا
مازحلاطبركفكنكمي،رمألااذهثدح
ةرممازحلاطبرمثلماكلابهتداعإو
جراخلاىلإمازحلابحسنودىرخأ
.ةياهنلاىتح

صخشلانمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
وأنيتقيقدةدملعضولااذهيفءاقبلا
.ليغشتلارشؤمةءاضإدعبقئاقدثالث

ريذحت}
بكارللةيئاوهلاةداسولاءافطإمتاذإ
خفنمتينلف،غلاببكارليمامألايفرطلا
صخشلاكلذةيامحوةيئاوهلاةداسولا
ةديازتمرطاخمكلذنعجتنيو،مادصلايف
يغبنيال.توملاوأةريطخةباصإثودحل
بكارلادعقميفغلابصخشبكرينأ
رشؤمةءاضإةلاحيف،يمامألايفرطلا
.بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع
ءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
تاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلا
ماظندعاسيامم،لمارفلامادختساوةبكرملا
ةلاحىلعةظفاحملايفبكارلاراعشتسا
ةمزحأ"عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
سرهفلايف"لافطألانامأماظن"و"نامألا
مادختسالاةيمهألوحتامولعملانمديزمل
.لفطلادعقملحيحصلا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت

عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٥٤/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
ةيئاوه
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ
لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو
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ريذحت}
ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا
.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
دئاسولاماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
تاءارجإعابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلا
نأنمكلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلا
كلةنايصلالامعأبموقييذلاصخشلا
.كلذبمايقلللهؤمصخشوه

ةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوبةزهجملا
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
ليغشتنودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظن
ةيئاوهلاةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
امب،ةيلاتلاءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأ
ريغلادبتسالاوأحالصإلاتايلمعكلذيف
:حيحصلا

كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.
ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا
وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.

تاباحسلاوأتاقبطلا
نامألاةمزحأ.
وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.

وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم
كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
ةلاحيفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
وأةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتسا
ةكرشنمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجت
وأيلخادزيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنج
الإزروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةوسك
يأ.كتبكرمنعةفلتخمةبكرملةممصماهنأ

،هالعأوأشامقلاشرفلفسأتبثممسج
ةداسووأةزيهجت،دعقمللةئفدتةزيهجتلثم
ةرفوتملاتاقحلملانمضةحارلازيزعتل
ىلعشيوشتلايفببستتدق،قاوسألاب
لوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشت
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانوداذه
فاقيإنودلوحيوأمئالملكشببكارلل
ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظن
عجار.مئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
.٥٠/بكارلاراعشتساماظن

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلارظناف
تامولعملاىلععالطإلل٣٢٠/ةفلتخم
.ةيفاضإلاةمهملا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
تناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
ماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأكيدل
ببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلاتاداسولا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،رخآ
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ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.٩٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

هيبنت
مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٤٦/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
ثداحعوقودعبةيئاوهلا

ريذحت}
ةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
الدق،مثنمو.فلتللةبكرملايفةيئاوهلا
فلاتلاةيئاوهلادئاسولاماظنلمعي
يمحيوأكيمحيالدقومئالملكشب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ىلإيدؤيامم،ثداحيأيفباكرلا
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلا
ةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
يأدعبمئالملكشبةيئاوهلاةداسولا
ةمدخزكرميألةبكرملابحطصا،ثداح
ةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفل
برقأيفةمزاللادبتساتايلمع
.نكممتقو

ةداسولاماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
.ةيئاوهةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلا
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا
ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
مدعىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
،اذل.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمع
.روفلاىلعةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق
.٩٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

لافطألادعاقم
ًانسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
نامأةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
.ةبكرملا
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.

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

ةباجإلاتناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
تناكاذإ.رابتخالايفرمتساف،معنب
هجوملامادختسالواحف،البةباجإلا
ناكاذإ،يفلخلانامألامازحلحيرملا
نامألاةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتم
٤١/نضحلا-فتكلامازحتحت"ةيفلخلا
ناكوأ،حاتمريغحيرملاهجوملاناكاذإ.
مقف،فتكلاىلعرقتسيالفتكلامازح
.معدلادعقمىلإعوجرلاب
لفسأىلإنضحلامازحطقسيله.

سماليثيحب،نيكرولاىلعدمتعيو
رمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟نيذخفلا
ىلإدعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايف
.ززعملادعقملا
مازحطبرىلعةظفاحملانكميله.

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

ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
مازحلًانسربكألالافطألاءادترابجي
دييقتلاىلعلوصحلاونضحلا-فتكلا
.فتكلامازحهرفوييذلايفاضإلا
قوفنمفتكلامازحرورممدعبجيو
مازحءادترابجيامك.ةبقرلاوأهجولا
ثيحب،نيكرولالفسأماكحإبنضحلا

نميولعلاءزجلاطقفسمالي
ةوقعضولااذهلقنيو.نيذخفلا
يفلفطلاضوحماظعىلإمازحلا
مدعبجي،كلذىلعةوالعو.ثداحيأ
،نطبلاقوفًاقلطمنامألامازحءادترا
يفببستينأهنأشنميذلاو
وأةميسجةيلخادتاباصإلضرعتلا
.ثداحيأيفةتيمم

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٤١/نضحلا-فتكلامازحتحت

نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعاًنامأرثكألافطألا
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا
لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
نامألامازحنكمتينل.هسفننامألامازح
.مئالملكشبمادطصالاةوقعيزوتنم
عوقوةلاحيفلافطألاضرعتيدقو
اممضعبلامهضعببماطترالاىلإثداح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
بجي،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعي
نامألامازحلطقفدحاوصخشمادختسا
.ةرملكيف

ريذحت}
نامألامازحءادترالفطيألحمستال
وأنيعارذلالفسأفتكلاقوفرمييذلا
لفطلاضرعتينأنكمي.رهظلافلخ
مازحلهئادترامدعدنعةميسجةباصإل
نمثيح.مئالملكشبنضاحلا-فتكلا
يفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
لفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقوةلاح
ةصرفنمديزيامم،ةريبكةروصبمامألل

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
دقامك.سأرلاوةبقرلايفةباصإللهضرعت
مازحلفسأقالزنالللفطلاضرعتي
مازحلاةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلا
ببستيدقامم.لماكلكشبنطبلاىلع
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجيو
.ردصلا

ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
ةرطخةباصإللافطألاضّرعتينأنكمي
فتكلامازحعضوباوماقاذإةافوللوأ
اذإوأمهيقاستحتوأمهرهظفلخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحهّفلباوماق
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلالاحيفكلذثودحنكمي
مهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذل.لفطلا
حمستالوةبقارمنودةبكرملايفاًقلطم
لكشبنامألاةمزحأطبربلافطأللاًقلطم
.اهبثبعلابوأئطاخ

يفنسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
يتلاةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملك
ىزعُيكلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوت
ماظنوةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإ
لافطألاءالؤهلامّمَصُيملةيئاوهلااهدئاسو
.عضّرلاوًانسرغصألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي

ريذحت}
ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزعُياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأنامأدعقميف
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ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مقتالو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم
مق،مثنمو.يفرطلايمامألادعقملايف
يففلخللهجتملالافطألادعقمتيبثتب
دعقمتيبثتلضفُيو.يفلخدعقميأ
دعقميأيفمامأللهجتملالافطألا
دعقمتيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخ
يمامألادعقملايفمامأللهجتيلافطأ
بكارلادعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا

مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم
نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
قفاوتياذهلافطألانامأماظنناكاذإام
.المأاهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعم
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم

ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ

ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
نامأمازحلظيالثيحباًدجةريغص
ماظعىلعضفخنمعضويفةبكرملا
هيلعنوكينأضرتفياماذهو،نيكرولا
رقتسيدق،كلذنعًالدبو.نامألامازح
هذهيفو.لفطلانطبلوحنامألامازح
ةلاحيفةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلا
يتلامسجلاةقطنمىلعثداحيأعوقو
اذهببستيدقو.ةيمظعةينبةيأاهيمحتال
تاباصإللفطلاضرعتيفهدرفمب
ضرعتلارطخنمدحللو.ةتيمموأةريطخ
،ثداحيألالخةتيمموأةميسجتاباصإل
يفاًمودنسلاراغصلافطألاتيبثتبجي
.مهلمئالمنامأدعقم
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٥٩ دناسملاودعاقملا
لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع

مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختسُت
حُلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتممُص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٥٥/ًانس
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ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
دعقمتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
مق،اذل.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثتب
وأةبكرملابنامألامازحمادختسابةبكرملا
عم،ضفخنملالافطألاريسوتبثمماظن
لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتا
.ليلدلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تاتبثملاعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٦٢/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا

،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار

ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١
لافطألانامأ
نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢

لافطألا
ةبكرملاكلامليلد.٣
اذل،ةيمهأتاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
ةعنصملاةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحا
.اهرفوتمدعةلاحيف
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
،مثنمو.لافطألادعقميفمئالملكشب
عابتابمئالملكشبلفطلاتيبثتبمق
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
يففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلا
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا
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ريذحت}
دعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
وأةميسجةباصإلفلخللهجتملافطأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
رهظنأىلإىزعُياذهو.يمامألابكارلل
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
يذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجتملافطأدعقميفسلجي
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكويمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقم
راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٥٠/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
تيبثتبمقتال.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
عضاومنميأيفلافطألانامأماظن
نكميالثيحةيفلخلادعاقملابسولجلا
.ماكحإبهتيبثت

نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
نامأماظنمامأدوجوملادعقملاليدعتبجي
،بسانملاتيبثتلانامضلبكرملالافطألا
ماظنبصاخلاتاميلعتلاليلدلاًقفوكلذو
.لافطألانامأ
نمدكأت،لافطألانامأماظنبيكرتدنع
هتيبثتوهعمةدراولاتاميلعتلاعابتا
.حيحصلكش
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع
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ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
)LATCHماظن(لافطألل
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختسُتو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
نكمي.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
ةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألادعاقم
مادختسابLATCHعمةقفاوتملامامألل
.ةبكرملايفنامألاةمزحأوأLATCHتاتبثم
ماظنوةبكرملايفنامألاةمزحأمدختستال
دعقمنيمأتلتقولاسفنيفLATCHتيبثت
.مامأللهجتموأفلخللهجتملفط

يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختسَت
اذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
ةززعملادعاقملانيمأتبيصويعنصملاناك
عضومتاذإكلذلعفنكمي،LATCHماظنب
نكيملوحيحصلاعضولابززعملادعقملا
مازحلحيحصلاعضوللةقاعإولخادتكانه
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلا
دعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألادعقمبيكرت
.طقفنييولعلاتبثملاوطيرشلا

نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
نزولالصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
مجك٢٩٫٥ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملا
جالزملاتيبثتطاقنامإمدختسا،)الطر٦٥(
مازحوأ،يولعلبحتيبثتةطقنعمةيلفسلا
نوكيامدنع.يولعلاطيرشلاتيبثتعمنامألا
نمربكأنامألاماظنولفطللعٰمجملانزولا

نامألامازحمدختسا،)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥
.طقفيولعلالبحلاتيبثتةطقنعم
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لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل
لفطللعمجُملانزولانامألاماظنعون

لافطألانامأماظن+
Xعمةنيبملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

LATCH–تاتبثملا
طقفةيلفسلا

طاقن–LATCHطقفنامألامازح
ةيلفسلاتيبثتلا
طيرشلاتيبثتةطقنو
يولعلا

ةطقنونامألامازح
طيرشلاتيبثت
يولعلا

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثتعجار
وا٦٨/)يفلخلادعقملايف
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٦٩/)يمامألادعقملا

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
تاثبثمعم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
دعقمنيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألا
لافطألادعاقمتيبثتعجار.لفطلاتيبثت
٦٨/)يفلخلادعقملايفنامألامازحعم(
وا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٦٩/)يمامألادعقملا
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ةيلفسلاتاتبثملا

ةيندعمنابضقيه)1(ةيلفسلاتاتبثملا
نايلفسناتبثمدجويو.ةبكرملايفةنمضم
،LATCHماظنبزهجمسولجعضوملكل
ةطبرأبدوزملالافطألانامأماظننامئالي
.)2(ةيلفس

يولعلاطيرشلاتبثم

نيمأتل)4و3(يولعلاطيرشلامادختسامتي
لافطألانامأماظننميولعلاءزجلا
يولعلاطيرشلاتبثمنمضدقو.ةرايسلاب
طيرشلاطابرفاطخطبرمتيو.ةبكرملايف
تبثمبلافطألانامأماظنب)2(يولعلا
ةكرحلانمدحللةرايسلايفيولعلاطيرشلا
ءانثألافطألانامأماظننارودوةيمامألا
.مداصتعوقوةلاحيفوأةدايقلا
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يأيوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(درفم
طيرشلاتيبثتل)2(درفمطابرىلعامهنم
.فاطخلابيولعلا
ةدوزملالافطألادعاقمضعبتممُصدقو
نودبوأعممادختساللةيولعةطرشأب
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا

طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

يفلخلادعقملا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
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،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
،نيقصلمىلعسولجعضوملكيوتحي
دعقملارهظنيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب
.هتداسوو

ءاطغلاىلعيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
ةطرشألاتاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسمل
.ةيولعلا

ةيطغألالفسأةيلفسلاتاتبثملادجوت
نمبرقلابدعقملاةداسوىلعةحضوملا
.دعقملاةداسوودعقملارهظنيبةيطلا

دعقملافلخةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
ةيطغألاحتفا.ةئبعتلاةحولىلعيفلخلا
مادختسانمدكأت.تاتبثملاىلإلوصولل
يفةرشابمسولجلاعضومفلخدجويتبثم
.لفطلادعقمبيكرتعضوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٦٠/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

نممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCHماظنلجأ

ريذحت}
وأغلابلاىذألللفطيأضرعتيدق
نكيملام،ثداحعوقولاحيفتوملل
يفماكحإباًتبثملافطألانامأماظن
وأLATCHتاتبثممادختسابةرايسلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
عبتا.ةرايسلانامأمازحمادختساب
لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

ريذحت}
ةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
رثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأ
يدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأدعقمنم
تبثمبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبر
وأطابرلاوأتبثملاكاكفناىلإيدرف
امك.ثداحيأعوقودنعرسكللامهضرعت
نورخآلاصاخشألاوألفطلاضرعتيدق
.ةباصإلل

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف
ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألانامأماظنفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل
لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

ريذحت}
ناكاذإىتحةيئابرهكلادعاقملالمعتس
دق.ءافطإلاعضويفلاعشإلاحاتفم
ةيئابرهكلادعاقملاليغشتبلافطألاموقي
لافطألاكرتتال.مهسفنأنوذؤيو
.ةبكرملايفمهدحول

هيبنت
ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل
نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٦٠/لافطألانامأ

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

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
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٦٧ دناسملاودعاقملا
.هطبرمكحأو،دجونإ،يولعلاطيرشلا
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعجراو
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألادعقمل
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
يولعلاطيرشلاتبثمءاطغحتفا.٢.٢

.تبثملافشكل
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٣

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تنأوطبضلللباقسأردنسميف
عفركنكميف،ًادرفمًاطبارمدختست
ىلإطبارلاهيجوتوسأرلادنسم
.سأرلادنسممئاوقنيبولفسأ

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تنأوطبضلللباقسأردنسميف
عفركنكميف،ًاجودزمًاطبارمدختست
ىلإطبارلاهيجوتوسأرلادنسم
.سأرلادنسممئاوقنيبولفسأ

دكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثتنم
راسميفلافطألانامأماظنكسمأ
ىلإواًبناجهكيرحتلواحوجالزملا
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلا
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعءانثأ)ةصوب
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LATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ريسوتبثمماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةبكرملايف)LATCH(ضفخنملالافطألا
ريسوتبثمماظنيأتّبثيالدقو.فلتلل
لافطألادعقمفلاتلاضفخنملالافطألا
ضرعتىلإيضفيامم،مئالملكشب
يأيفةافولاوأةميسجةباصإللفطلا
لمعنمققحتلايفةدعاسمللو.ثداح
ضفخنملالافطألاريسوتبثمماظن
ةرايزبمق،ثداحيأدعبمئالملكشب
عطقةيأبيكرتوماظنلاصحفلليكولا
.نكممتقوبرقأيفةيرورضرايغ

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

مازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

LATCH،ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملارظناف
ىلععالطالل٦٢/)LATCHماظن(لافطألل
مادختسابلافطألانامأماظنبيكرتةيفيك
ةلاحيفو.بيكرتلاعضوموLATCHماظن
ةبكرملايفلافطألانامأماظنتيبثت
ًاطيرشهمادختساونامأمازحمادختساب
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملارظناف،ًايولع
ىلععالطالل٦٢/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
نمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
/لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارق

٦٠.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
تيبثتلاعملخادتيسأرلادنسمناكاذإ
عجارف،لافطألانامأماظنلبسانملا
.ةدعاسملاىلعلوصحللكليكو

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
ىلعةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
.هلوحوألافطألانامأماظنلوط
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
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نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
مدختسملاعفدلارزنوكينأبجي
هبجحيالواًيئرمجالزملاةحولريرحتل
نوكيالأبجي.لافطألانامأماظن
نامأماظننمرشابمسمالتكانه
.طغضلارزبلافطألا

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل

ىلعلفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
نمفتكلاءزجبحساولافطألادعقم
نمنضحلاءزجطبرماكحإلمازحلا
يففتكلامازحلاخدإدعأمث،مازحلا
هجتملافطأدعقمبيكرتدنعو.كساملا
مادختساديفملانمنوكيدق،مامألل
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكر
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسألل
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

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

LATCH(/٦٢.

دكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثتنم
راسميفلافطألانامأماظنكسمأ
ىلإواًبناجهكيرحتلواحونامألامازح
ماظنتيبثتةلاحيف.مامألاىلإوفلخلا
كرحتيالأضرتفي،اًديجلافطألانامأ
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكأل

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
يولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
مقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرم
.هلصفب

مازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألا
.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
ًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملادعيو
عجار.مامأللهجتملالافطألادعقمتيبثتل
.٦٠/لافطألانامأماظنعضومتينيأ

ماظنبةبكرملاتزهُج،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُملابكارلاراعشتسا
يجراخلابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفنيتبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
/بكارلاراعشتساماظنعجار.ةنيعمطورش
/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤمو٥٠
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل٩٤
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف
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هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزعُي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
يفبكارلادعقمناكو،يفرطلايمامألا
.يمامأعضوم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
)تاداسولا(ةداسولاليغشتفاقيإب
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
يألطعتمدعنامضنكميالف،يجراخلا
نمضينأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظن
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدع
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلادئاسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٥٠/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاعجار
عقاومىلعفرعتلل٦٢/)LATCHماظن(
.يولعلاطيرشلاتبثم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
هجتملالافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
رهظوأىلعأللدعقملاكرح.مامألل
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملا
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
مدختسملاعفدلارزنوكينأبجي
هبجحيالواًيئرمجالزملاةحولريرحتل
نوكيالأبجي.لافطألانامأماظن
نامأماظننمرشابمسمالتكانه
.طغضلارزبلافطألا
راعشتساماظنليغشتفاقيإدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولانإفبكارلا
ةداسولاويجراخلايمامألابكارلل
رشؤمءيضينأيغبني،نيتبكرللةيئاوهلا
ةداسولاعضورشؤملليغشتلافاقيإ
دنعًءاضملظيوبكارللةيئاوهلا
ةلاحرشؤمعجار.ةبكرمللكليغشت
.٩٤/بكارللةيئاوهلاةداسولا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ىلعةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
.هلوحوألافطألانامأماظنلوط
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك
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٧١ دناسملاودعاقملا

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل
دصملاكيرحتيرورضلانمنوكيدق
وحنمازحلالوطىلعليدعتلللباقلا
مازحديدشتليجراخلاةيضرألاتبثم
نامأماظنلوحلماكلابنامألا
نامأماظنتيبثتءانثأ.لافطألا
لباقلادصملاعضوبجي،لافطألا
اليذلامازحلانمءزجىلعطبضلل
.لافطألانامأماظنعملعافتي

ىلعلفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
نمفتكلاءزجبحساولافطألادعقم
نمنضحلاءزجطبرماكحإلمازحلا
يففتكلامازحلاخدإدعأمث،مازحلا
هجتملافطأدعقمبيكرتدنعو.كساملا
مادختساديفملانمنوكيدق،مامألل
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكر
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسألل
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

دكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
عوجرلابمق.هعضوميفًاديجهتيبثتنم
ماظنلةعّنصملاةكرشلاتاميلعتىلإ
.لافطألانامأ
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دناسملاودعاقملا٧٢
،ةيئاوهلادئاسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلاعجارف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
بكارلاراعشتساماظنلفسأ"لافطألانامأ
/٥٠.

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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٧٣ نيزختلا

نيزختلا
نيزختلاتادحو

٧٣................نيزختلاتادحو
٧٣...............تازافقلاقودنص
٧٣.................حادقألالماوح
٧٤......يزكرملالوسنوكلانيزخت
٧٤..................ةلظملانيزخت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٧٥..................عئاضبلاةطبرأ
٧٥.....ةعتمألاميظنتوبيترتماظن
٧٥.................نامألاةعومجم

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

تازافقلاقودنص

حتفلنميألابناجلانمضبقملابحسا
ىتحىلعألعفدا،قالغإلل.تازافقلاقودنص
لفقللةرايسلاحاتفممدختسا.جالزملالفقي
.لفقلاءاغلإلوأ

حادقألالماوح
طسوألالوسنوكلايفحادقأللنالماحكانه
.يمامألا

ةلباقةناطبىلعحادقألالماحيوتحي
.ةلازإلل
اًنوباصمدختساواهلزأ،ةناطبلافيظنتل
لبقاًمامتةناطبلاففج.هايمواًففخم
.اهناكمىلإاهتداعإ
.اهلزأوىلعألناسللابحسا،ةناطبلاةلازإل
لماحىلعطغضا،اةناطبلابيكرتةداعإل
دوجوملاحاتفملاراعشمادختسابحادقألا
.حادقألالماحنميفلخلاءزجلاب
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نيزختلا٧٤

ةيفلخلاحادقألالماوح

لوصولللفسأىلإعارذلادنسمبحساو
.ةيفلخلاحادقألالماوحىلإ

يزكرملالوسنوكلانيزخت
SDةقاطبمادختسامتيف،ةزهجمتناكاذإ
.لماحلانمةقاطبلاةلازإبمقتال.ةحالملل

زيحىلإلوصوللعفراورزلاىلعطغضا
يذفنم،يفاضإةقاطذفنمدجوي.نيزختلا

USB،ةقاطبةحتفوSDعجار.لخادلايف
.١٣٨/USBذفنموأ٨١/ءابرهكلاذفانم

نيزختلةلازإلللباقفتاهلماحكانه
لاحيف،نحشلاءانثأكلسلاوفتاهلا
.هرفاوت

ةلظملانيزخت

٦نعديزيالرطقبةجمدملاةلظملاكرح
ىلعةدوجوملاةحتفلاىلإ)ةصوب٢٫٣٦(مس
.بكارلاوأقئاسلاباب
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٧٥ نيزختلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
عئاضبلاةطبرأ

لامحألاتيبثتلةعتمألاةطبرأمادختسانكمي
.ةبكرملاقودنصلخادةريغصلا

ةعتمألاميظنتوبيترتماظن
ةرادإماظنىلعةبكرملابةعتمألازيحيوتحي
.ةرايسلاةلومح

.مامأللعفداوليمحتلاةيضرأىلععفرا

نامألاةعومجم

يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنم
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نيزختلا٧٦
ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
قيرحلاةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ةطساوبددحملاينمزلاجمانربلايف
:اًيرودصحفا.اهلةعنصملاةهجلا
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
وألْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
اهليغشتيفةلكشميأدوجوةلاحيف
ةديدجةدحاومادختساواهليدبتبكيلعف
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلت
دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل
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٧٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا
مكحتلاحيتافم

٧٨..............ةدايقلاةلجعطبض
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
٧٨.......................ةدايقلا
٧٨...............ةئّفدُمةدايقةلجع
٧٩..........................قوبلا
/يمامألاجاجزلاةحسام
٧٩.....................ةحساملا
٨١........................ةلصوبلا
٨١.........................ةعاسلا
٨١..................ءابرهكلاذفانم
٨٢..............يكلساللانحشلا
٨٤..................رئاجسلاةعالو
٨٤................رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاحيباصم

٨٥...................تارشؤملاو
ىوتسم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
٨٥......................)ةدعاقلا
زارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
٨٧......................)روطملا
٩١...................ةعرسلادادع
٩١.................تافاسملادادع
٩١............ةلحرلاتافاسمدادع

نارودةعرسسايقم
٩١......................كرحملا
٩٢..................دوقولاسايقم
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
٩٢....)ةدعاقلاىوتسم(كرحملا
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
٩٣......)روطملازارطلا(كرحملا
٩٣.........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساحابصم
٩٤......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
٩٤.......................بكارلل
٩٥............نحشلاماظنحابصم
صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصم
٩٥.....................)كرحملا
٩٧.....لمارفلاماظنريذحتحابصم

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
٩٧....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
٩٧....................)ةيئابرهكلا
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
٩٨..............)ABS(قالغنالل
٩٨.......ءادألارييغتةءاضإحابصم
ةبكرملليئاقلتلافاقيإلاءوض
)AVH(......................٩٨

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
٩٨....)راسملاىلعءاقبلادعاسم

يفةيئاقلتلاةلمرفلاليطعتءوض
٩٩.......)AEB(ئراوطلاتالاح
تابكرملانمريذحتلارشؤم
٩٩......................ةيمامألا
٩٩.......مامألابةاشمدوجورشؤم
١٠٠......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak.................١٠٠
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak.................١٠٠
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١٠١.........كرحملاديربتلولحم
١٠١....قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم
١٠٢..........تاراطإلاطغضحابصم
١٠٢......كرحملاتيزطغضحابصم
١٠٢.....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٠٣..................نامألاحابصم
١٠٣....يلاعلاءوضلاليغشتحابصم
١٠٣...حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ
١٠٣............ةعرسلاتبثمحابصم
١٠٤....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٠٤......................)ةدعاقلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٠٦......................)روطملا
١٠٩..........ةيمامألاضرعلاةشاش



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

ليغشتلارصانعوتادادعلا٧٨
ةبكرملالئاسر

١١٢.................ةبكرملالئاسر
١١٣...........كرحملاةقاطلئاسر
١١٣...........ةبكرملاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

١١٣.......................ةبكرملا

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١١٨.......................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٢٠.......................دعبنع

مكحتلاحيتافم
ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.لفسألعارذلابحسا.١
.لفسأللوىلعأللةدايقلاةلجعكرح.٢
برقلاباهعفداوأةدايقلاةلجعبحسا.٣

.كنعاًديعبوأكنم
ةدايقلاةلجعلفقلىلعألعارذلابحسا.٤

.اهناكميف
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضتال

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
عجار.ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانعلالخ
.١٣٢/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

ةئّفدُمةدايقةلجع

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
ليغشتدنعرزلاراوجبرشؤملاحابصمءيضي
.ةزيملا
ىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.لماكلكشبنخست
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٧٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
اًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدت
ليغشتلاءدبةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،دعُبنع
كلذكودعُبنعليغشتلاءدبءانثأاًيئاقلت
يفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدتماظن
ىلعرشؤملاحابصملاءيضيدق.جراخلا
.ةدايقلاةلجعةئفدت
دعاقملاةئفدتماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذا
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنأدبيس،اًيئاقلت
دعاقملاةئفدتماظنطيشنتدنعلمعلاب
ةلجعةئفدتماظنرشؤمضرعيس.اًيئاقلت
ةئفدتعجار.ةدايقلاةلجعةرارحةلاحةدايقلا
.٣٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

قوبلا
ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل

ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام

وأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
كرح،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
ةعرسديدحتليمامألاجاجزلاةحسامعارذ
.ةحساملا

HI)تاحسملمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرس
LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)دادعإلااذهمدختسا:)عطقتم
ةزيمبتاحسمللوأةعطقتملاتاحسملل

Rainsense)نوكيامدنع،)رطملاراعشتسا
تاحسملاليغشتل.اًطشنمRainsenseماظن
مث،INTىلإىلعألعارذلاكرح،ةعطقتملا
تاحسملاددرتةدايزلىلعألOطيرشردأ
رطملارعشتسمةزيمتناكاذإ.هليلقتوأ
)Rainsense(رعشتسمةزيم"رظنا،ةنٰكمُم
يفاًقحالدرتسيتلا")Rainsense(رطملا
.مسقلااذه

ديقيمامألاجاجزلاتاحسامتناكاذإ
ليغشتمتيهنإف،ةدايقلاءانثأمادختسالا
حاتفمناكاذإًايكيتاموتوأةيجراخلاحيباصملا
عضولايفيجراخلاحابصملايفمكحتلا

AUTO.هقرغتستيذلاتقولافلتخي
ةعرسبسحبءيضتىتححيباصملا
عمءاوضألاليغشت"عجار.ةحساملا
ةيمامألاحيباصملاماظنتحت"تاحساملا
.١٢٣/ةيكيتاموتوألا

OFF)فاقيإلهمدختسا:)ليغشتلافاقيإ
.تاحساملاليغشت

1X:عارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
تاحسمءارجإل.قفربلفسألاىلإةحساملا
.لفسألةحساملاعارذىلعظفاح،ةددعتم
ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٩٥/تاحساملاةرفش

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
.ةحساملاكرحمىلع
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ريذحت}
ماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
.يمامألاجاجزلاةئفدتمتتىتحلسغلا
دمجتيسلسغلاماظنلئاسنإف،الإو
ةقاعإىلإيدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلع
.كمامأةيؤرلا

ريذحت}
جلثلاةلازإباًمئادمُق،ةبكرملاةدايقلبق
جاجزلاوكّرحملاءاطغنعديلجلاو
فقسلاوجاجزلاةلساغتاهوفويمامألا
عيمجكلذيفامب،ةبكرملاةرخؤمو
ضافخنايدؤيدقثيح.ذفاونلاوحيباصملا
ديلجلاوجولثلامكارتنعةجتانلاةيؤرلا
.مداصتثودحىلإ

ةحساملافاقيإ
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوةلاحيف
عضولايفتاحساملانوكتامدنعءافطإلا

LOوأHI,وأINTةزيموRainsense
ىلعفقوتتسف،ةلطعُم)رطملاراعشتسا(
.روفلا

جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا
ءافطإلاعضوىلإلاعشإلاليوحتمتاذإو
لعفبتاحسملمعبتاحساملامايقءانثأ
ةجيتنوأيمامألاجاجزلالسغةيلمعءارجإ
كلتنإف،Rainsenseرطملارعشتسملمعل
ىتحلمعلايفرمتستفوستاحساملا
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصت

رطملاساسح
موقي،رطملافشكماظنبزيهجتلاةلاحيف
يولعلازكرملانمبرقلابعقيرعشتسم
ءاملاةيمكفشكبيمامألاجاجزلل
يفمكحتيو،يمامألاجاجزلاىلعةطقاستملا
ليغشتل.يمامألاجاجزلاةحسامددرتةعرس
عجار،اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذه
عباطلاءافضإيف"رطملارعشتسمتاحسام"
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب

AUTO)ةزيملانيكمتدنع:)يكيتاموتوألا،
ىلإيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح

AUTO.ضبقملافلبمقمثOعارذيف
.ةيساسحلاطبضتيكلةحساملا

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا
ليلقتللفسأىلإةضبقلافلبمقو.

.ةبوطرلادضةيساسحلا
جراخيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح.

RainsenseةيصاخليطعتلAUTOعضولا
.)رطملاراعشتسا(
ةحساملاعارذةعومجمةيامح
عارذكرح،اًيكيتاموتوأةرايسلالسغدنع
.OFFعضولاىلإيمامألاجاجزلاةحسام
جاجزلاتاحسامليطعتكلذىلعبترتي
.رطملاراعشتساةزيمبةدوزملايمامألا
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يفلقنلاناكاذإف،رطملافشكماظنعمو
ةعرسبةبكرملاريستو)يعيبط(Nعضو
تاحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطب
.يمامألاجاجزلاةدعاقدنعاًيكيتاموتوأ
يعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
وأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيالامدنع
.ةبكرملاةعرسدادزت

f:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا
يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتو
عارذلاريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
امدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأ
دق،يمامألاجاجزلاةحسامعارذريرحتمتي
طيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتي
ماظنلئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغ
لوحتامولعمىلعلوصحلل٢٨٩/لسغلا
جاجزلالسغماظنلئاسنازخءلم
.يمامألا

ةلصوبلا
يفةلصوبللضرعةدحوةبكرملانمضتت
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنو
.ةبكرملاةعرستامولعموتابثلا

لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
اًيكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
.ةيناثةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا

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

ءابرهكلاذفانم
تاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإل
.MP3لغشموأ،يولخلا

ليغشتلنيسبقمىلعةبكرملايوتحتو
:تاقحلملا
لوسنوكلايفنيزختلاةقطنملخاد.

يزكرملا
يضرألالوسنوكلانميفلخلاءزجلايف.

.طسوألا
ىلإلوصولانمنكمتتىتحءاطغلاعفرا
.ءابرهكلاسبقم
ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
عطاقىلعليمحتلاةدايزىلإكلذيدؤي
ةلاحيف.ئياهملاتارهصنموأةبكرملاةرئاد
ةرئادلاعطاقطبضةداعإمتيسليمحتلاةدايز
فاقيإدنعوأةزهجألاعيمجلصفدعب
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطليغشت
تاقحلملاةقاطعجار.اهليغشتةداعإو
ةقيقدةدملرظتنا.٢١٢/(RAP)ةنزتخملا
طبضلاةداعإبةرئادلاعطاقلحامسللةدحاو
RAPليغشتوأةزهجألاليصوتةداعإلبق
،روهظلايفةلكشملاترمتسااذإ.ىرخأةرم
لواح.كزاهجةلكشملاببسنوكيدقف
عطاقلمعنمدكأتللديجرخآزاهجمادختسا
اذهلحيملاذإ.ةحيحصةروصبةرئادلا
.ليكولاةعجارمكنكميف،ةلكشملاءارجإلا
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هيبنت
ةرئادلاعطاقلادبتسايفقافخإلايدؤي
ةنوخسلالامتحاىلإريغصلارهصملاب
فلتيلاتلابورئاجسلاةعالولةطرفملا
.ةبكرملا

عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.زاهجلا

٢٦٧.

هيبنت
ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

سباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإبجي
مقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
دحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملاليصوتب
.ريبمأ١٥هردقوىصقألا

يكلساللانحشلا
ةرايسلانوكتس،اهنيكمتواهرفوتةلاحيفو
قودنصلايفيكلسالنحشةدحوبةدوزم
.خانملايفمكحتلاماظنلفسأدوجوملا
نحشيوزترهوليك١٤٥ةردقبماظنلالمعي
.Qiعمقفاوتمدحاويكذفتاهًايكلسال
لدعمبنحشلاعيطتسيماظنلاةقاطجرخ
تابلطتملاًقفو)تاو١٥(ريبمأ٣ىلإلصي
.قفاوتملايكذلافتاهلا

ريذحت}
يكلساللانحشلاةيلمعرثؤتنأنكمي
ةّيأوأبلقلاتابرضمّظنملمعىلع
دحأمدختستتنكاذإ.ىرخأةيبطةزهجأ
بيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألاهذه
نحشلاماظنمادختسالبقجلاعملا
.يكلساللا

،ليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
بجيوأ،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكتنأ
نحشلاةزيمريشتالدق.طيشنتةلاحيف
نحشلاىلإحيحصلكشبيكلساللا
RAPعضويفةرايسلانوكتامدنع
ثوتولبلاربعةيفتاهةملاكمءانثأيفوأ
لثم(فتاهلاضرعنوكيامدنعوأ

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

٢١٢.

ةيوئمةجرد٤٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٨٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٤٠-(
٠ونحشلاماظنل)تياهنرهفةجرد١٨٥(
٣٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٣٢(ةيوئمةجرد
دق.فتاهلل)تياهنرهفةجرد٩٥(ةيوئمةجرد
ةشاشىلعنحشلافقوتهيبنتضرعمتي
نحاشلاناكاذإ،هيفرتلاوتامولعملا
ةرارحةجردجراخيكذلافتاهلاوأيكلساللا
نحشلافانئتسامتيس.ةيداعلاليغشتلا
ليغشتلاةرارحةجردىلإلوصولادنعاًيئاقلت
.ةيداعلا

ريذحت}
نحاشلانمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
.قفاوتملايكذلاكفتاهنحشلبق
وأةيندعملاتالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا
وأقرولاكباشموأمتاوخلاوأحيتافملا
فتاهلانيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلا
ةجردعفترتدق،نحاشلاولومحملا
.ريبكلكشباهترارح
ىلعاهيفرذعتييتلاةردانلانايحألايف
يفبيرغمسجفاشتكانحشلاماظن
نيبمسجلااذههيفرشحنييذلاتقولا
فتاهلاةلازإبمُق،نحاشلاويكذلافتاهلا
بيرغلامسجلادربيىتحرظتناويكذلا
اليككلذونحاشلانمهتلازإلبق
.قورحللضرعتت
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:قفاوتميكذفتاهنحشل
ىلعرداقيكذلافتاهلانأنمدكأت.١

.يكلساللانحشلا
الدق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.٢

يأدوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبي
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأ
.نحاشلاو

يكذلالومحملافتاهلازاهجعض.٣
نميفلخلاءزجلاىلعىلعأللهَهْجوو
.نحاشلا

ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
كيمسلايكذلافتاهلابارجعنميدقف
.نحشلاءادأنمللقيوأنحاشلالمع
هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةشاشىلعءارضخ]رهظتس.٤

ةنوقيأبناجبهيفرتلاوتامولعملا
فاشتكامتهنأىلإاذهريشي.فتاهلا
.يكذلافتاهلا
نحاشلاىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٥

،رفصألانوللاىلإلوحتيوأ]ئفطنيو
نمءايشأيأويكذلافتاهلاةلازإبمقف
ةجرد١٨٠يكذلافتاهلاردأ.ةحوللا
هتاذاحم/هعضولبقٍناوثعضبرظتناو
.ىرخأةرمةحوللاىلع

نحاشلاىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٦
نوكتو،رمحألانوللاىلإ]لوحتيو
يكذلافتاهلاوأ/ونحاشلاةرارحةجرد
يكذلافتاهلاةلازإبمق.اًدجةعفترم
ديربتلجأنمنحاشلانمءايشأيأو
.ماظنلا

.نحشلاءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
ةرارحلاتاجرديف.اًيعيبطاًرمأدعياذهو
.نحشلاةعرسلقتدق،ةنخاسلا
فتاهلاضرعاهيفمتييتلاتابكرمللةبسنلاب
فتاهلاةرارحةجردعفترتدق،يكلساللا
ئطبيدق.يكلساللانحشلاءانثأيكذلا
قلغيوأنحشلانعفقوتيوأيكذلافتاهلا
نمفتاهلاةلازإمزليدق.ةيراطبلاةيامحل
دق.ةرارحلاةجردعافتراعنملةظفاحلا
ةيفاكةجردبفتاهلاديربتءانثأيف]ضموي
دعياذهو.اًيئاقلتيكلساللانحشلافانئتسال
.يدرفلافتاهلاءادأفلتخيدق.اًيعيبطاًرمأ
جماربلانأشبتارارقإ
نمةيكلساللانحشلاةدحوتاجتنمضعب
LGةكرش Electronics, Inc. ("LGE")
ةلصفمردصملاةحوتفمجماربىلعيوتحت
راشملاحوتفملاردصملاصيخارتعجار.هاندأ
نم)راعشإلااذهدعبةجَرْدُميهامك(اهيلإ
.اهمادختساطورشودونبىلععالطالالجأ
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OSSراعشإلاتامولعم

)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكىلعلوصحلل
ةرايزىجرُي،جَتنملااذهيفنٰمضملاردصملا

https://opensource.lge.com.ةفاضإلابو
صيخرتلاطورشعيمج،ردصملادوكىلإ
تاراعشإوةيلوؤسملاءالخإو،اهيلاراشملا
رفوتو.ليزنتللهحاتمرشنلاوفيلأتلاقوقح

LG Electronicsحوتفملاردصملادوكاًضيأ
ءادأةفلكتهيطغتلطوغضملاصرقلاىلعكل
طئاسولاةفلكتلثم(عيزوتلااذهلثم
ىلإبلطىلعءانب)ةجلاعملاونحشلاو
.opensource@lge.comينورتكلإلاديربلا
نمتاونس)٣(ثالثلحلاصضرعلااذه
.جَتنملاهيفتيرتشايذلاخيراتلا
Freescale-WCTةبتكم

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

.ةظوفحمقوقحلا
دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

بجييئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢
رشنلاوعبطلاقوقحراعشإرشنةداعإ
ءالخإو،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأ
اهريغوأ/وقئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملا
.عيزوتلاعمةمٰدقملاداوملانم

قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣
نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموقَبسميباتك

باحصألبقنمجمانربلااذهريفوتمتي
"وهامك"نيمهاسملاورشنلاوعبطلاقوقح
،كلذيفامب،ةينمضوأةحيرصتانامضةيأو
تانامضلا،رصحلااللاثملاليبسىلع
متينيعمضرغلةمءالملاوجاورللةينمضلا
رشنلاوعبطلاقوقحكلامنوكينل.اهلامهإ
نملاحيأبنيلوؤسمنومهاسملاوأ
ةرشابمريغوأةرشابمرارضأيأنعلاوحألا
امب(ةيعبتوأةيريذحتوأةصاخوأةيضرعوأ
ءارش،رصحلااللاثملاليبسىلع،كلذيف
نادقفوأةليدبلاتامدخلاوأعلسلا
عاطقناوأ؛حابرألاوأتانايبلاوأمادختسالا
ةيرظنيأىلعواهببسناكاًيأ)لامعألا
ةيلوؤسملاوأدقعلايفءاوس،ةيلوؤسم
وألامهإلاكلذيفامب(ررضلاوأةمراصلا
لاوحألانملاحيأبأشنتيتلا)كلذريغ
غالبإلامتولىتح،جمانربلااذهمادختسانم
.ررضلااذهلثمثودحةيناكمإنع

رئاجسلاةعالو
نيزختلاةقطنملخادرئاجسةعالودجوتدق
.يزكرملالوسنوكلايف
ىتحاهيلعطغضا،رئاجسلاةعالومادختسال
،ةزهاجنوكتامدنعو.اهكرتامثةياهنلا
.ًايتاذجراخللىرخأةرمقثبنتس

هيبنت
اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
رصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
فلتثدحيدق.نخستامدنعنيخستلا
رصنعوأةعالولابدئازلانيخستلانعمجان
ال.تارهصملادحأرجفنيدقوأ،نيخستلا
.نيخستلاءانثأرئاجسلاةعالوكسمت

رئاجسلاضفانم
.رئاجسللةيفلخوةيمامأضفانمدجوت

هيبنت
ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
لخادلاعتشاللةلباقرصانعًاقلطمعضتال
.رئاجسلاةضفنم
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سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
دنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
ديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدب
لظتوريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلا
دحأريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذك
عجارف،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملا
نوكيدق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلا
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنا
.ًاريطخولبًافلكم

)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةدعاقلاىوتسم

٩١/كرحملانارودةعرسسايقم.١
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٢

وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٠٦/)روطملا

٩١/ةعرسلادادع.٣

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٤
وا٩٢/)ةدعاقلاىوتسم(كرحملا
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
٩٣/)روطملازارطلا(كرحملا

٩٢/دوقولاسايقم.٥
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ةعومجملاةمئاق
طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةدايقلاةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
ةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاوحتفلل
.ضرعلاتاشاشو

ةعومجمىلإلوصوللTوأSىلعطغضا
نيبامريرمتللةركبلامدختسا.تاقيبطتلا
لكنوكتنل.ةرفوتملاتاقيبطتلاةمئاق
.تابكرملالكىلعةرفوتمتاقيبطتلا
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

.ةددحملاقئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

توصلا.

ةحالملا.

فتاهلا.

تارايخلا.
توصلا
نمرتخاوأىقيسوملانعاًثحبحفصت
مدختسا.توصلاردصمرييغتبمقوأةلضفملا
راسملاىلإلاقتناللوأةطحملارييغتلةركبلا
.قباسلاوأيلاتلا
ةحالملا
ىلعطغضا،طشنراسمدوجومدعةلاحيف
ثدحأ"Recentsةمئاقىلإلوصولللاخدإ
امأ."تالضفملا"Favoritesوأ"تاراسملا
ىلعطغضاف،طشنراسمدوجوةلاحيف
وأراسملاهيجوتفانئتساوأءاغلإلةركبلا
وأيتوصلاهيجوتلاتوصمتكءاغلإوأمتك
ثدحأ"Recentsةمئاقىلإلوصولا
."تالضفملا"Favoritesوأ"تاراسملا
فتاهلا
تاهجحفصتوأةريخألاتاملاكملاضرعا
.ةطشنةملاكميفنوكتالامدنعلاصتالا
ىلإليدبتلابمقوأفتاهلاتوصمتكا
.ةطشنةملاكميرجتتنكاذإفتاهلاليغشت

تارايخلا
رصانعلانيبامريرمتللةركبلامدختسا
.)تارايخلا(Optionsةمئاقيفةدوجوملا
،اهرفاوتةلاحيف:)HUD(ةيولعلاةشاشلا
HUDةروصةيوازطبضةزيملاهذهحيتت
وأةعرسلادحةمالعرييغتو"ةيولعلاةشاشلا"
.اهليغشتفاقيإ
ةيمامألاةيولعلاضرعلاةشاشنارود
ءانثأةركبلاىلعطغضا:)يولعلاىوتسملا(
Adjustعضوىلإلوخدللريودتلاطبضزييمت
ضرعةيوازطبضلريرمتلابمق.)طبضلا(

HUD)ةركبلاىلعطغضا.)ةيولعلاةشاشلا
هذهرفاوتتالدق.هظفحودادعإلاديكأتل
.)نكرلا(Pعضولايفىوسةزيملا

Speed Sign"ةلاحيف:"ةعرسلاةمالع
زييمتءانثأةركبلاىلعطغضا،اهرفاوت

Speed Sign)وأاهليغشتل)ةعرسلاةمالع
.اهليغشتفاقيإ

Units)ةيكيرمألاتادحولارتخا:)تادحولا
ةركبلاىلعطغضلاقيرطنعةيرتملاوأ
.بولطملارصنعلازييمتءانثأ
ىلعطغضا:تامولعملاةحفصتارايخ
يفاهضرعدارملارصانعلاديدحتلةركبلا
تامولعمزكرمعجار.تامولعملاقيبطت
وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا
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لوخدللةركبلاىلعطغضا:ضرعلاةشاش
فاقيإوأليغشتددح.ضرعلاةمئاقىلإ
قاطنوأتقولاوأةعرسلادادعليغشت
،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف،وأدوقولا
.ةعرسلاةمالعوأةلصوبلا

Speed Warning)ةعرسلاريذحت(:
Speedةشاشلاحيتت Warning)ريذحت
ديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل)ةعرسلا
Speedطبضل.اهزواجت Warning)ريذحت
ضرعدنعةركبلاىلعطغضا،)ةعرسلا

Speed Warning)مدختسا.)ةعرسلاريذحت
طبضلاهيلعطغضاوةميقلاطبضلةركبلا
.ةعرسلا
ليغشتفاقيإ،ةعرسلاطبضدرجمب،نكمي
ءانثأليغشتلاةركبىلعطغضلابةزيملاهذه
ةعرسلادحزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرع
.سرجعمةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملا
جمانربلاتامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفم

)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ىرخألاعاضوألابهيبش،ضورعميحايسلاعضو

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.١
وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٠٦/)روطملا

٩٢/دوقولاسايقم.٢
٩١/ةعرسلادادع.٣
٩١/كرحملانارودةعرسسايقم.٤
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٨
ةعومجملاةمئاق
طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم
ةدايقلاةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
ةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاوحتفلل
.ضرعلاتاشاشو

ةعومجمىلإلوصوللTوأSىلعطغضا
ىلإريرمتللةركبلامدختسا.تاقيبطتلا

yوأzةرفوتملاتازيملاةمئاقلالخنم.
لكنوكتنل.اهديدحتلةركبلاىلعطغضا
.تابكرملالكىلعةرفوتمتاقيبطتلا

/تالحرلارتويبمك/تامولعملاتاحولديدحت.
ضرعنكمي:قئاسلاةدعاسم/ةنايصلا
قئاسلاتامولعمزكرمضرعتادحو
)DIC(تامولعمزكرمعجار.ةراتخملا
١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
وا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا
)اًحاتمناكنإ(ءادألا.
توصلا.
ةحالملا.
فتاهلا.
تارايخلا.
طيسبت.

ءادألا
لوخدللةركبلاىلعطغضاف،ةزهجمتناكاذإ
مق.)ءادألا(Performanceةمئاقىلإ
.ةحاتملارصانعلالالخريرمتلاب
لوخدللةركبلاىلعطغضا:ءادألاتقؤم
ريرمتللةركبلامدختسا.دادعإلاةمئاقىلإ
طغضامث،بولطملاةعرسلاعطقمديدحتل
.ةيعرفلاةمئاقلاىلإلوخدللةركبلاىلع
ةعرسلاعطقمرايتخاديكأتلةركبلامدختسا
.عطقملاكلذلتقولضفأطبضةداعإلوأ
ءادألاتقؤمموقيس،يلاتلاعراستلادنع
ةلجعىلعطغضلايدؤيس.تقولاليجستب

ءاغلإىلإتقؤملاليغشتءانثأماهبإلا
ةياهنىلإلوصولالبقكلذمتاذإتقؤملا
.عطقملا
طغضا:)ءادألالجسمنودب(ةفللاتقؤم
Lapضرعدنعةركبلاىلع Timer)تقؤم
ةداعإوأهفاقيإوأتافللاتقؤمءدبل)تافللا
ةحفصنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا.هنييعت
ناكاذإ.تيقوتلاءدبلةطشنتافللاتقؤم
ةركبلاىلعطغضلانإف،اًطشنتافللاتقؤم
تقؤمفاقيإىلإيدؤيسةحفصيأيف
ىلعطغضلا.ةديدجةفلءدبوةيلاحلاةفللا
ةفللالامكإدعبناوث١٠لالخةركبلا
،)ةفللاتقؤمفاقيإرايخضرعمتي(ةريخألا
دعبةركبلاىلعطغضا.ةفللاتقؤمفقوتيس
وأتقؤملاطبضةداعإلةفللاتقؤمفاقيإ
ةفل١٦نيزختنكمي.تافللالجسضرعل
.ىصقأدحك
متيس:)ءادألاتانايبلجسمب(ةفللاتقؤم
تانايبلجسمبةلجسملاةفللاتاقوأضرع
اذهثدحي.ةذفانلاهذهيفاًيئاقلتءادألا
لجسمماظنيفراسمديدحتمتاذإطقف
عجار.ويديفلاليجستأدبوءادألاتانايب
.١٥٨/(PDR)ءادألاتانايبلجسم

ةعبرأىلإةمسقنمةشاش:كاكتحالاةعاقف
،ةرايسللعبرألااياوزلاىلإةراشإللماسقأ
روصقللةبسنربكأحضوت"ةعاقف"ىلعيوتحت
.ةبكرملاىلعيتاذلا
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،اهرفاوتلاحيف:قالطإلاليغشترصنع
Launchةشاشحيتت Control)ليغشترصنع
ماظنتاملعمطبضقئاسلل)قالطإلا

Launch Control)قالطإلاليغشترصنع(.
زارط(ةيسفانتلاةدايقلاوراسملاثادحأعجار

V-SeriesوV-Series Blackwing(/١٩٢.

توصلا
نمرتخاوأىقيسوملانعاًثحبحفصت
مدختسا.توصلاردصمرييغتبمقوأةلضفملا
راسملاىلإلاقتناللوأةطحملارييغتلةركبلا
قباسلاوأيلاتلا

ةحالملا
ىلعطغضاف،طشنراسمكانهناكاذإامأ
هيجوتفانئتساوأءاغلإللماهبإلاةلجع
وأةيتوصلاتابلاطملاليغشتوأراسملا
.اهليغشتفاقيإ

فتاهلا
تاهجحفصتوأةريخألاتاملاكملاضرعا
.ةطشنةملاكميفنوكتالامدنعلاصتالا
ىلإليدبتلابمقوأفتاهلاتوصمتكا
.ةطشنةملاكميرجتتنكاذإفتاهلاليغشت

تارايخلا
رصانعلانيبامريرمتللةركبلامدختسا
.)تارايخلا(Optionsةمئاقيفةدوجوملا

ةشاشلاتامس
ةمئاقىلإلوخدللةركبلاىلعطغضا
ةعبرأنيبنمرايتخالاكنكمي.ضرعلا
ةضايرلا.تادادعلاةعومجمتاشاشلتانيوكت
.)ةزهجمتناكاذإ(راسملاويفختلاوةلوجلاو
ىلعتاسايقلاةزهجأةعومجمطمنريغتيس
.ةددحملاةمسلابسح
نكمي.قئاسلاعضوبيضارتفالادادعإلاطبتري
.ىرخألاضرعلاتامسنييعت
ذئنيحف،يبصاخلاعضولايفتنكاذإ
نيعضولانيذهضرعتادحودادعإنكمي
ال.)ةزهجمتناكاذإ(HUDىلإةفاضإلاب
يفنوكتامدنعالإيتدايقعضوديدحتنكمي
Linkعضو to Driver)قئاسلابطبرلا(.
مكحتلاطبضدنعيفختلاعضونيكمتمتي
ىوتسملاىلعتادادعلاةحولةءاضإيف
ةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفمعجار.ىندألا
.١٢٥/تاسايقلاةزهجأ
ديربتلالئاسةرارحةجردضرعت:يضايرلا.

ةلصوبلاودوقولاقاطنودوقولاسايقمو
قئاسلاعضويفمكحتلاءوضورشؤمو
ةعرسسايقموةعرسلاوتافاسملادادعو
ةكرحلالقانقاطنوكرحملانارود
ةعرسلادحويلاحلاسرتلاوينورتكلإلا
لعافتلاةقطنموتامولعملاةقطنمو
ةلاحيف(ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو
.)قيشعتلا

قاطنودوقولاسايقمضرعت:رفسلا.
يفمكحتلاءوضورشؤموةلصوبلاودوقولا
ةعرسلاوتافاسملادادعوقئاسلاعضو
قاطنوكرحملانارودةعرسسايقمو
يلاحلاسرتلاوينورتكلإلاةكرحلالقان
ةقطنموةعرسلادحوىصقألاءادألاو
مكحتلاماظنولعافتلاةقطنموتامولعملا
.)قيشعتلاةلاحيف(ةعرسلاتابثيف

ةعرسلاودوقولاسايقمضرعت:ضفخنم.
.نارودلاةعرسسايقموةيمقرلا
ةجردضرعتاهنإف،اهزيهجتمتاذإ:راسملا.

ءوضودوقولاسايقموديربتلالئاسةرارح
ةعرسلاوقئاسلاعضويفمكحتلا
قاطنوكرحملانارودةعرسسايقمو
ةقطنمويلاحلاسرتلاوينورتكلإلالقنلا
.ةيلعافتلاةقطنملاوتامولعملا
اًقبسُمةطوبضملاتامولعملاتاحولرهظت
:ططخملكيف
ةجردوةرارحلاةجردوتقولا:يضايرلا
تيزلاطغضوتاراطإلاةلاحوتيزلاةرارح
لئاسةرارحةجردوتيزلاطغض:راسملا
ةرارحةجردوتاراطإلاةلاحوةكرحلالقان
تيزلا
ةرارحلاةجردوتقولا:رفسلا
)ءيشال(NONE:ضفخنم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٠
Speed Warning)ةعرسلاريذحت(

Speedةشاشلاحيتت Warning)ريذحت
ديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل)ةعرسلا
Speedطبضل.اهزواجت Warning)ريذحت
ضرعءانثأةركبلاىلعطغضا،)ةعرسلا
نمةركبلاىلعطغضاوأ،ةعرسلاريذحت
ررم.ةعرسلاةميقطبضلةيسيئرلاةمئاقلا
طبضلةركبلاىلعطغضا.ةميقلاطبضل
فاقيإ،ةعرسلاطبضدرجمب،نكمي.ةعرسلا
ةركبىلعطغضلابةزيملاهذهليغشت
متاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأليغشتلا
ةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجت
.سرجعمةيريذحت

Speed Sign"ةعرسلاةمالع"
نميتأتيتلا،تامالعلاتامولعمضرعل
ةحالملاماظنيفقيرطلاتانايبةدعاق
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايفدوجوملا

Units)تادحولا(
Unitsضرعءانثأةركبلاىلعطغضا
Unitsةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(
وأةيكيرمألاتادحولارتخا.)تادحولا(
ءانثأةركبلاىلعطغضلاقيرطنعةيرتملا
ةمالعضرعمتيس.بولطملارصنعلازييمت
.ددحملارصنعلاراوجبةددحم

كرحملانارودةعرسسايقم
نارودةعرسسايقمنإف،هزيهجتمتاذإ
سايقمنيبرايتخالابقئاسللحمسيكرحملا
وأ)يطخسايقم(يديلقتلانارودلاةعرس
يديلقتلاكرحملانارودةعرسسايقم
ةعرسسايقمعمسورتلالقنءاوضأ(
عوضومديدحتدنع)RPMكرحملانارود
.راسملا
تاراطإلاطغض
ىلإةجاحبتاراطإلاطغضتاءارقتناكاذإ
رايخلااذهنإف،تقويأيفةرياعمةداعإ
طغضىلعفرعتلاةداعإةفيظوأدبي
حتفىلإفرعتلاةداعإرايتخايدؤي.تاراطإلا
ماهبإلاةلجعىلعطغضلادنعةقثبنمةذفان
.ٍناوثسمخةدمل
)HUD(ةيولعلاةشاشلا

ريودتلاطبضزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا
مق."طبضلا"Adjustعضوىلإلوخدلل
ةشاشلا(HUDضرعةيوازطبضلريرمتلاب
دادعإلاديكأتلةركبلاىلعطغضا.)ةيولعلا
/ةيمامألاضرعلاةشاشعجار.هظفحو

١٠٩.

تابثلاورجلا
مكحتلاةمظنأةلاحضرعتف،ةزهجمتناكاذإ
ليغشتل.)ESC(تابثلاو)TSC(رجلايف
فاقيإوأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظن
،اًزهجمناكاذإ.)رج(Tractionرتخا،هليغشت

مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتل
رتخا،هليغشتفاقيإوأتابثلايفينورتكلإلا

Stability"رجلايفمكحتلاعجار."تابثلا/
.٢٢٨/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

جماربلاصيخارت
ديدحتءانثأةركبلاىلعطغضا

Software Licenses)جمانربلاصيخارت(
.ردصملاحوتفمجمانربلاتامولعمضرعل
ةيضارتفالاتادادعإلاىلإنييعتلاةداعإ
تادادعإلاىلإنييعتلاةداعإبقئاسللحمست
.ةيضارتفالا

طيسبت
ةمئاقىلإلوخدللةركبلاىلعطغضا

Simplify)طيسبتلاعضوحمسي.)طيسبت
تادادعلاةعومجمنمةنيعمتازيمءافخإب
تامولعملاتاحولصئاصخلاهذهلمشت
.لعافتلاقطانمو

ءانثتساب،TوأSةركبلامادختسايدؤيس
عضونمجورخلاىلإ،هيبنتلابرارقإلا
.طيسبتلا
ءدبدعبىتحةيفخمةددحملاتازيملاىقبتس
متيملام،ةبكرملاليغشتةداعإوليغشت
.ًايودي)طيسبت(Simplifyعضوءاغلإ



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21
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ةعرسلادادع
رتموليكلابةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهظُي
ةعاسلايفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايف
.)ةعاس/ليم(
ةعرسلانمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
١٢٠ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلا
توصردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس/مك
)DIC(ةشاشىلعةلاسررهظتامك.نينر
.قئاسلاتامولعمزكرم

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

ةلحرلاتافاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٠٤/)ةدعاقلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا
Stop/Startماظنبةدوزملاتارايسلايف
ديقلاعشإلانوكيامدنع،)ليغشت/فاقيإ(
نارودةعرسسايقمريشي،ليغشتلا
ىلإةراشإلادنع.ةرايسلاةلاحىلإكرحملا

AUTO STOP)ضرعتوأ)ةدعاقلاىوتسم
AUTOصنةعومجملا STOP)ىوتسم
فاقيإعضويفكرحملانوكي،)ىلعأ
ليغشتلاعضويفةبكرملانكلوليغشتلا
كرحملاليغشتءدبنكمي.كرحتلااهنكميو
ىلعرشؤملانوكيامدنع.تقويأيفاًيئاقلت

OFF)يفةرايسلانأينعياذهف،)فاقيإ
.ليغشتلافاقيإعضو
نمكرحملانارودةعرسسايقمفلتخيدق
عضولالخكرحمللتارودلانمتائمةدع
ليغشتفاقيإمتيامدنعويئاقلتلافقوتلا
.ىرخأةرمهليغشتةداعإوكرحملا

روطملازارطلا
ةعرسسايقملرمحألاطخلاليدعتمتي
ةجردىلعًءانباًيكيمانيدكرحملانارود
ةراشإرمحألاطخلاضرعي.كرحملاةرارح
ةبكرمللةفاسملادادعةميقنوكتامدنعلقأ
.)ليم٥٠٠(تارتموليك٨٠٥نملقأ
رييغتلاتارشؤمضرعمتي،زيهجتلاةلاحيف
ةيولعلاةشاشلاوتادادعلاةعومجمىلع
)HUD(.طقفسورتلالقنتارشؤملمعت
يكيتاموتوألاسورتلاقودنصنوكيامدنع
يوديلاعضولاعجار.يوديلاعضولايف
وا٢٢٣/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(
/)يكيناكيملاةكرحلالقان(يوديلاعضولا

٧٠نملقأةبكرملاكرحمنوكيامدنع.٢٢٢
ةميقو)تياهنرهفةجرد١٥٨(ةيوئمةجرد
٨٠٥نملقأةبكرمللتافاسملادادع
تارشؤمضرعمتيال،)ليم٥٠٠(تارتموليك
.سورتلالقن
برتقتامدنعيوقيئرمرشؤمضرعمتي
تامسزيمتت.رمحألاطخلانمةبكرملا
زيمتتامنيبلقنتاقلحبةضايرلاوةلوجلا
ةشاشبةبوحصملقنءاوضأبراسملاةمس
.كرحملانارودةعرسسايقم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٢
دوقولاسايقم

ةدعاقلاىوتسم

روطملازارطلا

،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
يبيرقتلارادقملاىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملادوقولل
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا

ءيضي،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
ةيمككانهلازيال.ضفخنملادوقولاحابصم
ةداعإبجينكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلق
.نكممتقوبرقأيفدوقولابةرايسلاةئبعت
:دوقولاسايقملنكمي
نملقأوأليلقبربكأةيمكذخأينأ.

ليبسىلع.هيلإريشُيامءلملدوقولا
ءالتماىلإسايقملاريشيدق،لاثملا
يفقرغتسيهنكلو،فصنلاىلإنازخلا
لقأوأنازخلاةردقفصننمرثكأعقاولا
.ئلتمييكلاهنم

وأةيوازلفاطعنالاءانثأيفًاليلقكرحتي.
.ةلمرفلاوأةعرسلاةدايز
سايقملارشؤمرقتسيلٍناوثةدعقرغتسي.

ةرمدوعيو،لاعشإلاماظنليغشتدعب
ليغشتفاقيإدنعغرافلاىوتسمللىرخأ
.لاعشإلاماظن
ىلإاهنميأريشتالوةيعيبطفورظهذه
.دوقولاسايقميفةلكشمدوجو

Fuel Range)دوقولاقاطن(
ىوتسملاتاذتادادعلاةعومجميوتحت
يفعقييريدقتدوقوقاطنىلعىلعألا
متي.ةشاشلانميلفسلاءزجلافصتنم
يتلاةيبيرقتلاةفاسملابدوقولاقاطنضرع
.دوقولابدوزتلانودةبكرملااهدوقتنأنكمي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقتمتي

ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا
،اًضفخنمردقملادوقولاقاطننوكيامدنع
اًضيأةلاسررهظتدقواًضفخنمقاطنلارهظي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
)ةدعاقلاىوتسم(كرحملا

كرحمةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.ةبكرملا
ءانثأ،رمحألاLEDرشؤمةءاضإةلاحيف
،ةيداعلاليغشتلافورظلظيفةدايقلا
ىلعفقوت.ةنوخسلاديدشكرحملانوكي
فقوأوةبكرملافقوأوقيرطلابناج
.نكممتقوبرقأيفكرحملاليغشت
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ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
)روطملازارطلا(كرحملا

هباشمراسملاعضوو،يضايرلاعضولارهظي

لولحمةرارحةجردىلإسايقملااذهريشي
.كرحملاديربت
تاذةقطنملاىلإسايقملارشؤمكرحتاذإ
كرحملانأكلذىنعمف،رمحألانوللا
.ةياغللنخاس
عمهسفنعضولاىلإةءارقلاهذهريشتو
ديربتلئاسنأينعياموهو.ريذحتلاحابصم
تناكاذإو.ةنوخسلاطرفمحبصأكرحملا
حنتف،ةيداعةدايقفورظيفريستةبكرملا
فقوأوةبكرملافقوأوقيرطلابناجىلإ
عافتراعجار.نكميامعرسأبكرحملاليغشت
٢٨٨/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد
.تامولعملانمديزملل

نامألامازحبتاريكذتلا
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربقئاسلاريكذتلسرجتوصردصيو
.هبصاخلانامألامازح
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتتامير
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب
نلف،ميزبإلاباًتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
.سرجلاتوصردصينلوحابصملاضموي

مازحبيمامألابكارلاريكذتحابصم
نامألا
بكارلاريكذتحابصمةرايسلابدجويامبر
عضورشؤمراوجبنامألامازحطبربيمامألا
ماظنعجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
.٥٠/بكارلاراعشتسا

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربباكرلاريكذتلسرجتوصردصيو
.مهبصاخلانامألامازح
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
طبريملاذإتارمةدعةرودلاهذهرمتست
متلاحيفوأنامألامازحيمامألابكارلا
.ةبكرملاكرحتءانثأهكف
اًتبثميمامألابكارلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف،ميزبإلاب
.سرجلاتوص
طبربيمامألابكارلاريكذتحابصمضمويدق
اذإسرجلاتوصردصيدقامكنامألامازح
ةبيقحلثمدعقملاىلعامءيشعضومت
وأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأقاروأ
.رخآينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمك
،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل
مازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلابنامألا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٤
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
يفعقي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
ماظنلاصحفنمضتي.تادادعلاةعومجم
ةيئاوهلاةداسولا)تارعشتسم(رعشتسم
تادحووتادادشلاوباكرلاراعشتساماظنو
راعشتساوكالسألاوةيئاوهلاةداسولا
نمديزمل.صيخشتلاةدحوومداصتلا
،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوحتامولعملا
.٤٥/ةيئاوهلادئاسولاماظنعجار

ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ
ءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعبًائيضم
ةداسولاماظننأينعياذهف،ةدايقلا
الدق.بسانملكشبلمعيالدقةيئاوهلا
دنعةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
مدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودح
ىلعةدعاسمللو.مادطصايأثودح
ءارجإلةبكرملابهجوت،تاباصإلايدافت
.ًاروفةنايصلا

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٥٠/بكارلاراعشتساماظن
ةلاحرشؤمدجوي.ةمهملانامألاتامولعم
تادادعلاةحوليفبكارللةيئاوهلاةداسولا
.ةيولعلا

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث

زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإل،ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
ةداسولاوفرطلاىلعسلاجلايمامألا
.ةبكرللةيئاوهلا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولابحامسلا
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويجراخلايمامألا
.)اهخفنمتي(
رشؤميف)ءافطإ(OFFةملكءيضتامدنع
نأينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
ةداسولادادعتساحابصمناكاذإوأ،قالطإلا
ةلكشمكانهنوكتدقف،ًءاضمةيئاوهلا
.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملابقلعتت
ىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكوعجار
.روفلا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن

)عبتي(



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٩٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

)عبتي(ريذحت
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
٩٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

نحشلاماظنحابصم

دنعةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشت
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ليغشتءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملا
،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا

نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج
.ةبكرملافاقيإلنمآناكمنعثحبا

ءوض(لاطعألارشؤمحابصم
)كرحملاصحف
عباتلاصيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذهءاضأاذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتلل
ليلداذهف،كرحملاليغشتءانثأحابصملا
ءارجإرمألامزلتسيدقولطعفاشتكاىلع
ةءاضإلالمعتنأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخ
يفلاعشإلانوكيامدنعلمعلاىلعةلالدلل

Service Mode)عاضوأعجار.)ةمدخلاعضو
.٢٠٩/لاعشإلا

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا

هيبنت
ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا

هيبنت
قودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأبرسملاوأمداعلاماظنوأسورتلا
ةليدبتاراطإمادختساوأدوقولاماظن
تافصاومنعةفلتخمتافصاومب
اذهةءاضإىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلا
تايلمعىلإاذهيدؤيدقو.حابصملا
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإ
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

)عبتي(
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٦

)عبتي(هيبنت
Emissions Inspection/Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٦٩/تاليدعتلاوتاقحلملا

لطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤيدق
نمةجراخلاتاثاعبنالانمديزيوتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.ةرايسلا
ةرايسلاةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
ىلعدوعصلاويوقلاعراستلابنجتو
للقف،ةروطقمبحستتنكاذإ.تاعفترم
.نكميامعرسأبةرورجملاةنحشلارادقم
نعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآناكم
دعأمث،لقألاىلعٍناوث١٠ةدملرظتناو
،ضمويحابصملالظاذإ.كرحملاليغشت
ليكولاعجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإل
مت:تباثلكشباًئيضمحابصملاناكاذإ
صيخشتءارجإمزليدق.لطعفاشتكا
.ةمدخو
:يلياممققحت
لالخنمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

،ءاطغبدوزملاريغدوقولاعمقئياهم
عجار.ءاهتنالادعبهتلازإىلعصرحاف
دوقوةبلعمادختسابنازخلاءلم"

.٢٦٥/نازخلاءلملفسأ"ةلومحم
اذإامفاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي
،ةبكرملاباًبكرمهكرتمتدقلوحملاناك
نم.ءاوهلايفدوقولارخبتبحمسيامم
مدععمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
.حابصملاءافطإليدؤينألوحملابيكرت
ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.

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

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

Emissions Inspection/Maintenance
ىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
ىلإرابتخالاتادعمليصوتمتيسحجرألا
.)DLC(ةرايسلاتانايبطبرلصوم

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةرايسلاليغشت
ةجاحلادنعليكولاعجار.٢٦٧/ةيفاضإلا
.ةدعاسمىلإ
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Service Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

ثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةزهاجةرايسلانوكتنلفرمألااذه
ةدايقءارجإرمألامزلتسيدقوصحفلل
ماظنلانوكينألبقمايأةدعلةينيتور
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاج
تلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنعوأاًثيدح
.ةرايسلاىلعاًثيدحةمدخلا
زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا
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٩٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
لمارفلاماظنريذحتحابصم

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
ءدبدنعاًئيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
.لمارفلابةلكشمدوجوينعياذهف،ليغشتلا
.روفلاىلعلمارفلاماظنصحفىلعلمعا
نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
ماظن.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
دق.ةيئابرهكلالمارفلازيزعتهيدللمارفلا
ءيضيامدنعةدودحمةرايسلاةعرسنوكت
نمنوكيدقف.لمارفلاماظنريذحتحابصم
نوكتدقوألمارفلاةساودعفدبعصلا
قرغتسينأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقا
امحابصملاناكاذإ.فقوتلللوطأاًتقوكلذ
ءارجإلةبكرملابحسكنكميف،اًئيضملاز
لقان(ةبكرملابحسعجار.اهيلعةمدخلا
وا٣٣١/)يكيناكيملاةكرحلا
/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(ةبكرملابحس

٣٣٣.

ريذحت}
،ًءاضملمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
ةقيرطبلمارفلاماظنلمعيالامبرف
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحص
ىلإلمارفلاماظنبصاخلاريذحتلاحابصم
ةءاضإترمتسااذإ.مادطصاثودح
بناجىلإةبكرملابحسدعبحابصملا
اهبحسبجيف،رذحباهفاقيإوقيرطلا
.ةنايصلاءارجإل

Electric Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)يئابرهكلا

لمارفمادختساءانثأحابصملااذهئيضي
ريرحتدعبحابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلا
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارف
دق.يئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظت
.)DIC(قئاسلا

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)ةيئابرهكلا

دنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضيدق
ىلعلمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشت
ةلاحيفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإ
.ةلكشمدوجو
،ةدايقلاءانثأرهظوأءوضلااذهرمتسااذإ
ةيئابرهكلانكرلالمارفيفةلكشمكانهف
)EPB(.برقأيفليكولاىلإةرايسلابهجوت
دقف،نكرلالمارفىلإةفاضإلاب.نكممتقو
يتلاىرخألانامألافئاظوءادأروهدتي
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفنمديفتست
زكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظتدق
نكرلالمارفعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.٢٢٥/يئابرهكلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٨
لمارفلاماظنريذحتحابصم
)ABS(قالغناللةعناملا

ةرتفلاذهريذحتلاحابصمءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنعةريصق
ريذحتللًازهاجنوكيثيحبهحالصإبلطاف
.لاطعألانم
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأوكلذكنكمأىتمنامأبفقوتلاب
ةبكرملالّغش،كلذدعبو.ةبكرملاليغشت
.ماظنلاطبضةداعإلىرخأةرم
ماظنريذحتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملالمارفلا
ىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأ
امدنعسرجتوصردصيدقامك.ةنايصلا
.اًئيضمحابصملالظي
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
،ءيضملاديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
ىلعيوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف
قالغناللةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارف
.لمعتال

ماظنريذحتحابصمنمًالكةءاضإةلاحيف
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
ةعناملالمارفلاماظنف،لمارفلاماظنريذحت
لمارفلايفةلكشمدجوتولمعيالقالغنالل
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلا
.ةمزاللاةنايصلا
.٩٧/لمارفلاماظنريذحتحابصمعجار

ءادألارييغتةءاضإحابصم

ءوضلااذهرهظيدقف،هرفاوتلاحيف
Sportطيشنتدنعرضخألانوللاب Mode
.ةدايقللةنيعمطورشةيبلتو)يضايرلاعضولا(
Sportفشتكي Mode)ىتم)يضايرلاعضولا
طبضيو،ةيسفانتةقيرطبةرايسلاةدايقمتي
عضوبمكحتلاعجار.كلذلاًقفوسورتلارييغت
.٢٢٩/ةدايقلا

يئاقلتلافاقيإلاءوض
)AVH(ةبكرملل

AVHماظنتبثيامدنعحابصملااذهءيضي
يئاقلتلافاقيإلاعجار.ةيلاعفبةبكرملا
.٢٢٧/(AVH)ةبكرملل

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

نوللابحابصملااذهءيضي،هرفاوتلاحيف
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفضيبألا
اًزهاجسيلنكلو،)LKA(ةيرورملاةراحلا
نوللاباًضيأحابصملااذهءيضيو.ةدعاسملل
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفرضخألا
ريفوتلهتيزهاجو)LKA(ةيرورملاةراحلا
.ةدعاسملا
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٩٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسيدق
ةلجعكيرحتلالخنم)LKA(ةيرورملا
ةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
دعاسمحابصمءيضي.ةفشتكمريسةراح
نوللاب)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.ةدعاسمللهميدقتدنعينامرهكلا
هيبنتكينامرهكلانوللابحابصملااذهضموي
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمبصاخ
)LDW(زايتجامتدقهنأىلإةراشإللكلذو
فشتكااذإ.دصقريغنعةراحلاةمالع
دصقنعةرايسلاهيجوتمتدقهّنأماظنلا
دقف،ةراحلاةمالعاهزايتجاىلإىدأاماذهو
عقوتتال،يلاتلاب.LDWةفيظوطيشنتمتيال
مايقلادنعLDWةفيظوطيشنتمتينأ
.دصقنعةراحلاةمالعزايتجاب
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدقينل
)LKA(تناكاذإهيبنتلابموقيوأةدعاسملا
ةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإ
ظافحلادعاسمفشتكااذإوأريسلاةراح
موقتكنأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلاب
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٦٢/)راسملاىلعءاقبلا

يفةيئاقلتلاةلمرفلاليطعتءوض
)AEB(ئراوطلاتالاح

ليغشتفاقيإدنعرشؤملااذهرهظيس
ةاشملاةلمرفوأئراوطللةيئاقلتلاةلمرفلا
.لطعببسباًيلاحاهرفوتمدعوأةيمامألا
/)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفعجار

٢٥٧.

/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار
٢٥٨.

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٥٤/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دوجوفاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةبكرملامامأةاشملادحأ
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٥٨.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٠
رجلاليغشتفاقيإحابصم

ليغشتدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
هجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.ةبكرملا
ناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
فاقيإمتلاحيفو.رجلايفمكحتلاماظن
مّكحتلا/StabiliTrakماظنليغشت
اًضيأمتيسف،)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
.)TCS(ّرجلايفمّكحتلاماظنليغشتفاقيإ
ماظنوTCSماظنليغشتفاقيإوليغشتل

ESC،مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٨/تابثلايفينورتكلإلا

يفمّكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
قالزنانمّدحلامتينلف،)TCS(ّرجلا
ةدعاسمللاًيرورضكلذناكاذإّالإتالجعلا
.ررضّيأنمةكرحلاةعومجمةيامحيف
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف

StabiliTrakماظنفقوتحابصم

ليغشتدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
هجوتف،حابصملائضيملاذإامأ.ةبكرملا
ناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
فاقيإدنعحابصملااذهءيضي
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشت
ليغشتفاقيإمتاذإو.تابثلايفينورتكلإلا
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
ماظنليغشتفاقيإاًضيأمتيسف،تابثلا
فاقيإوليغشتل.)TCS(رجلايفمكحتلا
/رجلايفمكحتلاعجار،ESCماظنليغشت
.٢٢٨/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

مّكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
مّكحتلاماظنو)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
يفمظُنلاهذهمهاستنلف،)TCS(ّرجلايف
ةدايقلاطبضاف.ةبكرملاءادأيفمّكحتلا
.كلذلًاقبط

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ليغشتدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.ةبكرملا
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
حابصمئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملا
اذهف،ضمويالهنكلواًءاضمحابصملاناكاذإ
ماظنامبروTCSماظننأينعي

StabiliTrak/ESCلكشبناطشناسيلاًضيأ
ىلعظافحلايفنامهاسيالدقولماك
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.ةبكرملابمّكحتلا
يفليكولاعجار،ةلاحلاهذهترمتسااذإ
زكرمةلاسررهظتدق.نكممتقوعرسأ
.)DIC(قئاسلاتامولعم

وأ/وTCSماظنطيشنتءانثأحابصملاضموي
.StabiliTrak/ESCماظن

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٨/تابثلايفينورتكلإلا
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١٠١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحمةرارح

حابصملااذهءيضي،تابكرملاضعبيفو
اذإامأ.ةبكرملاليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفل
ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيمل
لمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبطلكشب
ةعومجمىلعيوتحتيتلاتابكرمللةبسنلاب
اذهءيضيالدقف،نيوكتلاةداعإلةلباق
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملا

هيبنت
لئاسةرارحةجردريذحتحابصمريشي
ةبكرملاةرارحةجردنأىلإكرحملاديربت
يدؤتدق.مزاللانمىلعأتحبصأدق
ديقحابصملااذهدوجوعمةدايقلاةعباتم
يطغيالدقوكرحملافالتإىلإةءاضإلا
عافتراعجار.فلتلااذهةبكرملانامض
/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد

٢٨٨.

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
ةرارحةجردعافترادنعكرحملاديربتلئاس
.كرحملا
،قيرطلابناجىلعفقوت،اذهثدحاذإو
عجار.نكممتقوبرقأيفكرحملافقوأو
/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٨٨.

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يضايرلا

.راسملاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.جلث/ديلج

.Vعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

صاخلاعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار.يب
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٢
تاراطإلاطغضحابصم

ةبقارمماظنبةزهجملاتارايسللةبسنلاب
ءيضي،)TPMS(تاراطإلايفءاوهلاطغض
ليغشتءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملااذه
طغضلوحتامولعملاعيمجمدقتو.ةرايسلا
ةرارحوطغضسايقزاهجكلذكوتاراطإلا
.تاراطإلا
مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع
ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٣١١/تاراطإلاطغض

ءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع
مئادلكشب
ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةلكشمكانهنوكتدقف،اًئيضملظمثاًبيرقت
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب

)TPMS(.ةلكشملاةجلاعممتتملةلاحيفو،
.لاعشإةرودلكعمحابصملاءيضيفوسف
.٣١٤/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

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

ءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب

ينعيف،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
لكشبكرحملالالخقفدتيالتيزلانأكلذ
ةبكرملابتيزلاىوتسمنوكيدقف.بسانم
.ماظنلابىرخأةلكشمكانهوأًاضفخنم
.ليكولاعمرمألاعجار

دوقولاضافخناريذحتءوض

نمبرقلابدوقولاضافخناريذحتءوضئضي
ليغشتمتيامدنعةزيجوةرتفلدوقولاسايقم
.ماظنلالمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلا
رشؤمبرتقيامدنعاًضيأئضيهنأامك
اذهفقوتيو.ذافنلانمدوقولاسايقم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملا
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا
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١٠٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا
نامألاحابصم

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملواًئيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
.٢٠/ةكرحلاعنامليغشتعجار.ةقرسلاعنم

يلاعلاءوضلاليغشتحابصم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ريغمعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
/ةيمامألاحيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلا

١٢٣.

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٢١.

حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافمعجار
/١٢١.

ةعرسلاتبثمحابصم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
ماظننوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
عضويفواًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ليغشتلا
.٢٣٦/ةعرسلاتبثمعجار

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

دنعضيبألانوللاىلإءوضلااذهلوحتي
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاليغشت
نوكيامدنعو)اًرفوتمناكاذإ،ACC(ةعرسلا
ACCطبضدنعرضخألانولللوحتيو،اًزهاج
.اًطشنهنوكو
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٤
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
.٢٣٩/)مدقتم(

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)ةدعاقلاىوتسم(
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعمتي
ديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأنم

SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل

yوأz:ىلإريرمتللةركبلامدختسا
.يلاتلاوأقباسلاديدحتلا

V:ديدحتوأةمئاقحتفلةركبلاىلعطغضا
ةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ةنيعمتاشاشىلعميقلانييعت

تامولعملاةحفصتارايخ
زكرمنمتامولعملاضرعليغشتنكمي
نماهضرعفاقيإوأ)DIC(قئاسلاتامولعم
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلا

ةمئاقىلإريرمتللTىلعطغضا.١
Options)ةركبلامدختسا.)تارايخلا

طغضاوتامولعملاتاحفصىلإريرمتلل
.اهديدحتلةركبلاىلع

لالخلقنتللzوأyىلإريرمتلابمق.٢
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا.٣
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
.هديدحت

وأاًضيأتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
ةحفصتارايخلالخنمهليغشتفاقيإ
.قئاسلاتامولعمزكرمبتامولعملا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
رفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ضعبيفتامولعملاتاشاشضعب
.تابكرملا
ةمئاقيفاًدجاوتمنوكتامنيب

Info Page Options"ةحفصتارايخ
تاحفصةداعتسانكمي،"تامولعملا
ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإتامولعملا
رصانعبRىلعرارمتسالاعمطغضلاب
ةركبلاوىرسيلاةدايقلاةلجعليغشت
ةدايقلاةلجعليغشترصانعىلعةدوجوملا
.تقولاسفنيفىنميلا
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
Speed)ةبكرملاةعرسضرعمتي:)ةعرسلا

يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
ةشاشيفةعرسلادودحتامالعفلتختدق
ىلعةيلعفلاةعرسلانعكترايسبضرعلا
ةيلاحلاةحالملاةطيرخرادصإلاًقفوقيرطلا
يفداصتقالاطسوتمو٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا
ةلحرلاضرعةشاشرهظت:دوقولاكالهتسا
وأرتموليكلابءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملا
.ةلحرلادادعلنييعتةداعإرخآذنم،ليملا
ةلحرلاةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي
امدنعالوأمعنديدحتوVىلعطغضلاب
.ةطشنةشاشلانوكت
Averageةشاشلاضرعت Fuel Economy
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلاطسوتملا

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملاددعلاىلع
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
يفداصتقالاطسوتمنييعتةداعإنكمي
معنديدحتوVىلعطغضلابدوقولاكالهتسا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعالوأ

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا
رمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٧٧/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٣٤٥/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال
تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.تيزلارييغتهيفمتييذلا

يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
/كرحملاتيزرمعماظنعجار.ةيلاتلاةرملا

٢٧٩.

ضرعي،ةزهجمتناكاذإ:ءاوهلارتلفرمع
ءاوهرتلفمادختساليقبتملارمعللًاريدقت
ءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحوكرحملا
رتلفرمعنم%٩٥نأينعي%٩٥كرحملا
ضرعمتيس.اًيقبتملازاليلاحلاءاوهلا
كرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانبلئاسرلا
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلاةلاحو

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

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

ضرعيف،ًازهجمناكاذإ:لمارفلاةناطبرمع
تاناطبليقبتملايريدقتلارمعلاكلذ
ضرعمتيس.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلا
لمارفلاةناطبلكآتىلعاًءانبلئاسرلا
ةناطبرمعضرعنييعتدعأ.ماظنلاةلاحو
عجار.لمارفلاتاناطبلادبتسادعبلمارفلا
ةرايسلاتناكاذإ(لمارفلاةناطبرمعماظن
.٢٩١/)كلذبةزهجم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦
يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
تاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
لكللطر(psiوأ)لاكسابوليك(kPaلاب
متي،اًضفخنمطغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوب
.يلاقتربلانوللابراطإلااذهةميقضرع
٣١٣/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٣١٤/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتو

ضرعل:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
ىلعدوقولاكالهتسايفداصتقالضفأو
مسرضرعتكلذكوةددحملاةفاسملارادم
داصتقالاضرعيطيرشلكشىلعينايب
.دوقولاكالهتسايفيروفلا
ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
دعأ.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
ةركبلاىلعطغضلابةعرسلاطسوتمطبض
ضرعلكلذوةطشنةشاشلاهذهنوكتامنيب
."ال"وأ"معن"رايتخالديكأتلاةذفان

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
ةشاشلاهذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
ةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو.ةطشن
نييعتةداعإرخآذنميضقنملاتقولا
ىلعطغضا،تقؤملاليغشتفاقيإل.تقؤملل
ةشاشلاهذهنوكتامدنعةزيجوةرتفلةركبلا
.ليغشتلاديقتقؤملاوةطشن

ةشاشلاهذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
.تقؤملانييعتةداعإلةطشن
:ةلصافلاةفاسملادادعإ/عبتتلاةفاسم
مكحتلليمؤالتلاماظنلاةحاتإمتيالامدنع
تقوضرعمتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
ةيمامألاتابكرملانمريذحتلليلاحلاعبتتلا
متيامدنع.ةحفصلاهذهىلعتقوةميقك
ىلإةشاشلاليدبتمتي،ACCماظنةحاتإ
ةحفصلاهذهضرعت.ةوجفلادادعإةحفص
رشؤمبناجىلإيلاحلاةوجفلادادعإ
.ةيمامألاتابكرملانمريذحتلا
،اهرفاوتةلاحيف،ضرعت:قئاسلاةدعاسم
ةراحلاىلعظافحلادعاسمنعتامولعم
مادطصالاهيبنتماظنو)LKA(ةيرورملا
.)FCA(يمامألا

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج

Coolant Temperature)ةرارحةجرد
لئاسةرارحةجردضرعت:)ديربتلالئاس
وأ)C°(ةيوئملاتاجردلابامأكرحملاديربت
.)F°(ةيتياهنرهفلاتاجردلا

Oil Temperature)تيزلاةرارحةجرد(:
امإكرحملاتيزةرارحةجردضرعت
تاجردلاوأ)C°(ةيوئملاتاجردلاب
.)F°(ةيتياهنرهفلا

:)تاعاسلاددع(كرحملالمعتاعاس
ليغشتتاعاسليلامجإلاددعلاضرعل
تاعاسكلذكةشاشلاضرعت.كرحملا
.ةبكرملافقوتءانثأكرحملانارود
مداعبعشتمطغضضرعت:كرحملاززعم
.طيحملاءاوهلاطغضىلإةبسنلابكرحملا
ماظننعجتانلاززعملاطغضضرعمتيس
.ينيبروتلانحشلا
ةلاحيف:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
قودنصلئاسةرارحةجردضرعت،اهرفوت
تاجردلاوأ)C°(ةيوئملاتاجردلابسورتلا
.)F°(ةيتياهنرهفلا
ريرمتلابمق:تامولعملاةحفصتارايخ
ىلعرهظتيتلاتامولعملاتاحفصرايتخال
ةركبلاىلعطغضاو.قئاسلاتامولعمزكرم
.اهديدحتءاغلإوأاهديدحتل

Blank Page)مدعحيتت:)ةغرافةحفص
ضرعقطانميفتامولعمةيأضرع
.ةعومجملاتامولعم

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)روطملازارطلا(
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعمتي
ديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأنم
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمميسقتمتي
)DIC(نيتيسيئرنيتقطنمىلإ:
تادادعلاةعومجمىلعضرعت:١ةقطنملا
.ةعرسلادادعراسيىلع
تادادعلاةعومجمىلعضرعت:٢ةقطنملا
.ةعرسلادادعنيميىلع

SوأT:نيباًنيميوأاًراسيلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلاقطانم
.اهديدحتلةركبلاىلعطغضا

yوأz:وأىلعألريرمتللةركبلامدختسا
ةركبلاىلعطغضا.ةمئاقلايفلفسأل
.اهديدحتل

تامولعمزكرمتامولعمتاعبرمرايتخا
)DIC(قئاسلا

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمتاعبرم
)DIC(.ىلعكلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق
.ةبكرملابسح
١ةقطنملا

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
دهجةميقبذبذتتدق.يلاحلاةيراطبلادهج
ةمولعملاهذهىلععالطالاءانثأةيراطبلا
رمأاذهو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.يعيبط

Coolant Temperature)ةرارحةجرد
لئاسةرارحةجردضرع:)ديربتلالئاس
وأ)C°(ةيوئملاتاجردلابةيلاحلاديربتلا
.)F°(ةيتياهنرهفلاتاجردلا

eLSD:سرتلانارتقارادقمضرعي
لضافتنوكيامدنعيفلخلايلضافتلا
اًطشن)eLSD(ينورتكلإلادودحملاقالزنالا
%١ةءارقلا.ةبكرملاليغشتءانثألمعيو
نأيعيبطلانم.قلغم%١٠٠وحتفلاقراف
ببسبةريبكوأةريغصتارييغتةميقلايرجت
ةبسنلاب.قئاسلاتالخدموةدايقلافورظ
Vزرطل -Series Blackwing،ظفاحتeLSD
تناكولىتحليصوتلاتاودأضعبىلع
ميقربتعت.عراستتالوأةفقوتمةبكرملا

.ةيجذومنقوفامو٪٣غلبتيتلانارتقالا
ةدودحمةيلضافتسورتةعومجمعجار
.٢٣٦/ذفانملا

مداعبعشتمطغضضرعت:كرحملاززعم
،طيحملاءاوهلاطغضىلإةبسنلابكرحملا
ضرعمتيس.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو
نحشلاماظننعجتانلاززعملاطغض
.ينيبروتلا
/دوقولاكالهتسايفيروفلاداصتقالا
يلاحلاداصتقالاضرعت:يداصتقالاهاجتالا
رتموليك١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسايف
/ليم(نولاجلكلليملابوأ)مك١٠٠/رتل(
يبيرقتلاداصتقالامقرلااذهسكعي.)نولاج
لكشبريغتيوطقفدوقولاكالهتسايف
ةداعإنكميال.ةدايقلافورظريغتعمرركتم
.ةشاشلاةميقطبض
خيراترهظي،ةلوجلاعضويفنوكتامدنع
نمدوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
لثميطيرشلك.)ليم٦٢(مك١٠٠رخآ
ءانثأيف.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
ثدحأسكعتلةطرشألالكشريغتي،ةدايقلا
.نميألابناجلايفةفاسم
،زيهجتلاةلاحيف:ةيبناجلاعراستلاةوق
ىلعسرامتيتلايتاذلاروصقلاىوقضرعي
ىلإبناجنم(يبناجلاهاجتالايفةبكرملا
.يموسرريوصتكوةيددعةميقك)بناج
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Oil Pressure)ضرعت:)تيزلاطغض

وأ)kPa(لاكسابوليكلابًايلاحتيزلاطغض
.)psi(ةعبرمةصوبلكلدنوابلاب

Oil Temperature)تيزلاةرارحةجرد(:
تاجردلابةيلاحلاتيزلاةرارحةجردضرعت
.)F°(ةيتياهنرهفلاتاجردلاوأ)C°(ةيوئملا

تقولاضرعت:ةرارحلاةجردوتقولا
.ةيلاحلايجراخلاءاوهلاةرارحةجردويلاحلا
ةيدرفلاتاراطإلاطوغضرهظُت:راطإلاةلاح
،ةدرابوأ،ةدمجتمامإةيلكلاةرارحلاةجردو
سايقلا.ةنخاسوأ،ةئفادوأ،ةيداعوأ
بسانموهو)يعيبط(Normalوهبسانملا
)ئفاد(Warmامنيبةيداعلاةدايقلافورظل
ريغضرعت.ةقاشلاةدايقلافورظبساني
ةرارحةجردتامولعمنوكتامدنعةفورعم
.ةرفوتمريغتاراطإلا
ةلاحيف:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
قودنصلئاسةرارحةجردضرعت،اهرفوت
تاجردلاوأ)C°(ةيوئملاتاجردلابسورتلا
.)F°(ةيتياهنرهفلا
٢ةقطنملا
طسوتم/ةعرسلاطسوتم/٢وأ١ةلحرلا
ضرعت:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
ةعوطقملاةفاسملا)ةلحرلا(Tripةشاش
رخآذنم،ليملاوأرتموليكلابءاوس،اًيلاح
ةداعإنكمي.ةلحرلاةفاسمدادعلنييعتةداعإ

طغضلاقيرطنعةلحرلاةفاسمدادعنييعت
نوكتامدنعةركبلاىلعرارمتساب
.ةطشنةشاشلا
Averageةشاشلاضرعت Speed)طسوتم
رتموليكلابةبكرملاةعرسطسوتم)ةعرسلا
يفليملابوأ)اس/مك(km/hةعاسلايف
طسوتملااذهباسحمتيو.)mph(ةعاسلا
ةبكرمللةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانب
.ةميقلاهذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاو
نعةعرسلاطسوتمنييعتةداعإنكمي
امدنعةركبلاىلعرارمتسابطغضلاقيرط
.ةطشنةشاشلانوكت
Averageةشاشلاضرعت Fuel Economy
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلاطسوتملا

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملاددعلاىلع
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طسوتمطقفمقرلااذهسكعي.اذهةمئاقلا
يلاحلادوقولاكالهتسايفداصتقالا
.ةدايقلافورظريغتعمريغتيويبيرقتلاو
دوقولاكالهتساطسوتمنييعتةداعإنكمي
ةركبلاىلعرارمتسابطغضلاقيرطنع
.ةطشنةشاشلانوكتامدنع
ضرعل:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
ىلعدوقولاكالهتسايفداصتقالضفأو
مسرضرعتكلذكوةددحملاةفاسملارادم

داصتقالاضرعيطيرشلكشىلعينايب
طغضلايدؤي.دوقولاكالهتسايفيروفلا
ةفاسملارييغتلةمئاقلاحتفىلإةركبلاىلع
.ةيلاحلاميقلانييعتةداعإوأةددحملا
نكمي:مدختسملادوقولا/ةلحرلاتقؤم
فاقيإ/ءدبل.تقؤمكةشاشلاهذهمادختسا
هذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا،تقؤملا
.تقؤملافاقيإ/ءدبرتخامث،ةطشنةشاشلا
يضقنملاتقولاةيمكةشاشلاهذهضرعت
نييعتةداعإل.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنم
ةركبلاىلعطغضا،رفصىلإتقؤملا
هذهنوكتامنيبةمئاقلاىلإلوصولل
.ةطشنةشاشلا
تارتللاددعلاًريدقتمدختسملادوقولاضرعي
دوقولانماهكالهتسامتيتلاتانولاغلاوأ
نييعتةداعإنكمي.نييعتةداعإرخآذنم
ةركبلاىلعطغضلابمدختسملادوقولا
يفمدختسملادوقولانييعتةداعإرايتخاو
.ةمئاقلا
تامولعمضرعت:ةيلاحلاةدايقلاةرود
كلذيفامبةيلاحلاةدايقلاةرودبقلعتت
يفداصتقالاطسوتموةعوطقملاةفاسملا
متتس.يلامجإلاتقولاودوقولاكالهتسا
.ةدايقلاةرودلامتكادعباهنييعتةداعإ
ضرعت،زيهجتلاةلاحيف:قئاسلاةدعاسم
.ةطشنلاةمالسلاةمظنأعيمجتالاح
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رمعلاًريدقتضرعت:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظت،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٧٧/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٣٤٥/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال
تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.تيزلارييغتهيفمتييذلا
يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
/كرحملاتيزرمعماظنعجار.ةيلاتلاةرملا

٢٧٩.

ضرعي،ةزهجمتناكاذإ:ءاوهلارتلفرمع
ءاوهرتلفمادختساليقبتملارمعللاًريدقت
ءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحوكرحملا
رتلفرمعنم%٩٥نأينعي%٩٥كرحملا
ضرعمتي.اًيقبتملازاليلاحلاءاوهلا
كرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانبلئاسرلا
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلاةلاحو

REPLACE AT NEXT OIL CHANGE

،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعيفهلدبتسا(
ةرتفيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسايغبني
ةلاسرلاروهظدنع.ةيلاتلاتيزلارييغت

REPLACE NOW"يغبني،"نآلاهلدبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو
ددعلاضرعت:كرحملاليغشتتاعاس
ضرعت.كرحملاليغشتتاعاسليلامجإلا
ءانثأكرحملانارودتاعاسكلذكةشاشلا
.ةبكرملافقوت
ضرعلاةدحوضرعت:ةايحلاىدمتارودلا
.١٠٠٠٠ىلعةمسقمكرحملاتاروديلامجإ

ضرعيف،ًازهجمناكاذإ:لمارفلاةناطبرمع
تاناطبليقبتملايريدقتلارمعلاكلذ
ضرعمتي.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلا
ةلاحولمارفلاةناطبلكآتىلعًءانبلئاسرلا
لمارفلاةناطبرمعضرعنييعتدعأ.ماظنلا
ماظنعجار.لمارفلاتاناطبلادبتسادعب
ةزهجمةرايسلاتناكاذإ(لمارفلاةناطبرمع
.٢٩١/)كلذب

ةيمامألاضرعلاةشاش

ريذحت}
ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأعوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،كتيؤر

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
عضوميفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنم

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
ةسدعلالخنمةروصلاضرعمتي.يمامألا
ةزهجأةحولىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلا
ةهجتمةروصكتامولعملارهظت.تاسايقلا
.ةرايسلاةمدقموحن

هيبنت
ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

تاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ةعرسلادادعةءارقميقضرعنكمي.ةددعتم
ةيزيلجنإلاتادحولابىرخألاةيمقرلاميقلاو
.ةيرتملاوأ
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٠
متيوويدارلالالخنمةغللاديدحترييغتمتي
تامولعمزكرميفسايقلاتادحورييغت
١٧٠/تادادعإلاعجار.)DIC(قئاسلا
تاسايقلاةزهجأةعومجمنمض"تارايخلا"و
وا٨٥/)ةدعاقلاىوتسم(
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

٨٧.

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

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

قئاسلاةدعاسمتازيم.

ةبكرملالئاسر.
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١١٢/ةبكرملالئاسر

ىلعةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسي
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
ةشاشلاطبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلا

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

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض

D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا
ميتعتلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
ليغشتفاقيإلطغضلالصاو.ةشاشلا
.ةشاشلا
عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتعُتفوس
امك.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلاًيكيتاموتوأ
عوطسيفمكحتلاحاتفمطبضنكمي
.ةجاحلابسحةيولعلاةشاشلا
اًتقؤمةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
ىلعسمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبت
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلا
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص
)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةيوازطبضىنستيلةزيملاهذهريفوتمتي
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص

ةلجعليغشترصانعبSELىلعطغضا
ضرعلاةشاشريودتزييمتءانثأةدايقلا
ىلعطغضا.طبضلاعضولاخدإلةيسأرلا

yوأzضرعلاةشاشةيوازطبضل
زييمتلTوأSىلعطغضا.)HUD(ةيسأرلا

OK)ىلعطغضامث)قفاومSELظفحل
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CANCELرايخلاديدحتاًضيأنكمي.دادعإلا
نوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل)ءاغلإلا(
ةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملا
وا٨٥/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأ
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

٨٧.
ةيولعلاةشاشلارظانم
عضو.ةيولعلاةشاشلايفضورعثالثكانه
متيدق.طقفV-Seriesزارطلحاتمراسملا
لئاسروةرايسلاتامولعمضعبضرع
.ضرعيأيفتاهيبنتلاوأةرايسلا

ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ةعرسلاضرع
ددحموةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
كمامأةرايسنمريذحتلارشؤموةعرسلا
دعاسم/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتو
ماظنلاوةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
طبضوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

،ةيمقرلاةعرسلاكلذضرعي:ءادألاضرع
ىلإةعرسلاضرعةقيرطنمتارشؤملاو
،ةقيقدلايفتارودلاددعةءارقبناج
ريذحتةدعاسمو،ةيمامألاةرايسلارشؤمو
ةراحلاىلعظافحلا/ةيرورملاةراحلاةرداغم
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاو،ةيرورملا
.ةعرسلاطبضو،ةعرسلا

ضرعيهنإف،هريفوتمتاذإ:راسملاضرع
ةكرحلالقانعضاوموةيمقرلاةعرسلا
رشؤموسورتلالقنتيقوتءوضعضومو
،سورتلاليدبت
يولعلاءزجلايفلقنلاتيقوتحيباصمرهظت
كرحملاتافلددعيفةدايزعمةشاشلانم
اهضعبنمبرتقتةرانإلافوفص.ةقيقدلايف
.ضعبلااهضعبللقنلاطاقنبارتقابضعبلا
عمةءاضإلاجامدنالبقسورتلارييغتبمق

ىلعرييغتلابمقو.ضرعلاةدحويفاهضعب
.ةرانإلانمضيمورودصلاحيفروفلا
ةكرحلالقان(يوديلاعضولاعجار
وا٢٢٣/)ينورتكلإلا
/)يكيناكيملاةكرحلالقان(يوديلاعضولا

٢٢٢.

ةتقؤملاتابكارتلا
فتاهلاوتوصلادعي:هيفرتلاوتامولعملا
تاطيطختبةطبترمةتقؤمتابكارتةحالملاو
.ةعومجملا

ةعرسلااذهضرعي:فتاهلا/توصلابكارت
يلاحلاسرتلاوةضايرلا/ةلوجللةيمقرلا
عمةعرسلاضرعنمتارشؤملاوراسملل
ةرايسلارشؤموفتاهلا/توصلاتامولعم
/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتوكمامأ
ماظنلاوةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
طبضوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
طئاسولاعونوةيلاحلاويدارلاةطحم.ةعرسلا
.ةدراولاتاملاكملاو
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اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
رصانعقئاسلامدختسيامدنعةيتوصةمولعم
طبضعاضوأطبضلةدايقلاةلجعليغشت
.تادادعلاةعومجميفةضورعملاتوصلا
يأيفةدراولاتاملاكملاضرعمتيدق
.HUDضرع

ةشاشلاهذهنمضتت:ةحالملابكارت
سرتلاوةضايرلا/ةلوجللةيمقرلاةعرسلا
ضرعةقيرطنمتارشؤملاوراسملليلاحلا
ةفاطعناةحالملاتامولعمبناجىلإةعرسلا
ةدعاسمو،ةيمامألاةرايسلارشؤمو،ةفاطعناب
ىلعظافحلا/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحت
مكحتلليمؤالتلاماظنلاو،ةيرورملاةراحلا
ضعبيفةعرسلاطبضو،ةعرسلاتابثيف
امدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي.تابكرملا
.طشنريغةحالملاهاجتانوكي
يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
رظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا
يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
حوضووأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروص
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
مث،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففج

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
دنعةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرترذعتاذإ
:يلياممققحتف،لاعشإلاحاتفمليغشت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.
ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.

.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا
عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.

.بسانم
.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.
.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

،ةحيحصريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف
يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
عجار،يمامألاجاجزلالادبتساةرورضةلاح
.٢٩٥/يمامألاجاجزلالادبتسا

ةبكرملالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشُت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
حيحصتلتاءارجإلاضعبذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو.ةلكشم
.ةعباتتم
اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
يتلالئاسرلاحسمنكميال.ةركبلاىلع
كلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإبلطتت
.تاءارجإلا
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو
ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.
لئاوسلاتايوتسم.
ةبكرملانامأ.
لمارفلا.
ةدايقلا.
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
ةعرسلاتبثم.
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١١٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةبمللالادبتساوةرانإلا.
لسغلا/حسملاةمظنأ.
ذفاونلاوباوبألا.
نامألاةمزحأ.
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.
ةكرحلالقانوكرحملا.
تاراطإلاطغض.
ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر
عفدلاةوقضفخمت
ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا
ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دق.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ةدايقنكمي.ةنيعمفورظيفةبكرملا
دقنكلو،ةلاسرلاهذهضرعءانثأةبكرملا
دنع.ةعرسلاوعراستللىصقألادحلاضفخني
اهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظرارمتسا
ىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتملكشب
.نكممتقوبرقأيفةمدخلاءارجإلليكولا
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.نيتقيقدةدمبلاعشإلاليغشتفاقيإ

ةبكرملاةعرسلئاسر
ليم(ةعاس/مكXXXىلإةعرسلاددحت
)ةعاسلايف
ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهظُت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةلمرفلا،ةرارحلا،ميحشتلا
.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف

يصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملاىلع
صيصختلةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
كلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق.ةبكرملا
.ةبكرملابسحىلع
،تاقيبطتلاو،ماظنلاتازيمىلعفرعتلل
عجار،فئاظولاوةيصخشلاتازيملاو
.١٧٠/تادادعإلا

:ةرايسلاصيصختةمئاقىلإلوصولل
ةحفصلاىلعتادادعإلازمرسملبمق.١

.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةيسيئرلا
تارايخلابةمئاقضرعلةرايسلاسملا.٢

.ةحاتملا
.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

وأامةزيمءافطإلRوأ9سملبمق.٤
.اهليغشت
ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملِا.٥

.تادادعإلاةمئاقل
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدق

يفلخلادعقملاريكذت
حتفدنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

قئاسلاعضوصيصخت
:يليامضرعمتيدقو،سملا
يتدايقعضو.
Vعضو.
راهظإ.
يتدايقعضو
:يليامضرعمتيدقو،سملا
كرحملاتوص.
ةدايقلا.
ةبرعلا.
لمارفلاءادأ.
قاطنلوحتامولعمىلعلوصحلل
يف"قئاسلاعضوصيصخت"عجار،تادادعإلا
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلا
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Vعضو

:يليامضرعمتيدقو،سملا
كرحملاتوص.
ةدايقلا.
ةبرعلا.
لمارفلاءادأ.
ةردقلالقن.
قاطنلوحتامولعمىلعلوصحلل
يف"قئاسلاعضوصيصخت"عجار،تادادعإلا
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلا

راهظإ
ءادألاولماعتلاتادادعإدادعإلااذهضرعي
رييغتدنعهيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
.ةدايقلاعاضوأ
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ءاوهلاةدوجوخانملا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.
ءاوهلاةدوجساسح.
ديربتلاةيتاذدعاقملا.
ةئفدتلاةيتاذدعاقملا.
يئاقلتلابابضلاليزم.
يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم.
.Ionizer

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
امدنعءاوهلاقفدترادقمدادعإلااذهددحي
وهخانملايفمكحتلاةحورمدادعإنوكي

Auto Fan)ةيئاقلتةحورم(.
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسملِا
ءاوهلاةدوجساسح
عضو"ىلإماظنلاليوحتبدادعإلااذهموقي
.يجراخلاءاوهلاةدوجبسحب"ريودتةداعإ
وأةضفخنمةيساسحوأليغشتفاقيإسملِا
.ةيلاعةيساسح
ديربتلاةيتاذدعاقملا
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
ةجردنوكتامدنعدعاقملاةيوهتميظنتو
دعاقملاةئفدتعجار.ةئفادةروصقملاةرارح
.٣٥/اهتيوهتوةيمامألا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
ةئفدتلاةيتاذدعاقملا
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
ةجردنوكتامدنعدعاقملاةئفدتميظنتو
ليغشتفاقيإنكمي.ةدرابةروصقملاةرارح
رارزأمادختسابةيكيتاموتوألادعاقملاةئفدت
عجار.طسوألافرلاىلعدعاقملاةئفدت
.٣٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ةلجعةئفدتةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةزيملاهذهلمعتسف،ةيكيتاموتوألاةدايقلا
.اًيكيتاموتوأدعاقملاةئفدتليغشتدنع
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
يئاقلتلابابضلاليزم
ليزمليغشتباًيكيتاموتوأموقيدادعإلااذه
.كرحملاليغشتءدبدنعيمامألابابضلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم
ليزمليغشتباًيكيتاموتوأموقيدادعإلااذه
.كرحملاليغشتءدبدنعيفلخلابابضلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

Ionizer

اهرفاوتةلاحيفةزيملاهذهدعاست
لخاددوجوملاءاوهلافيظنتىلعاهليغشتو
علطلارابغلثمتاثولملاةلازإوةبكرملا
مكحتلاماظنعجار.رابغلاوحئاورلاو
.١٨٢/خانملابيئانثلايكيتاموتوألا

.ليغشتوأفاقيإسملا

مداصتلا/فشكلاةمظنأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاعون.
يمامألامداصتلاماظن.
مامألانمةاشملافشكةزيم.



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

١١٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ريسلاةكرحعمفّيكتلاراذنإ.
ريسلاةراحرييغتراذنإ.
هيبنتلاعون
ةرايسلاتاقيلعتعوندادعإلااذهددحي
يفتاضبنوأةرافصلاةطساوبامإ،ةرفوتملا
مادطصالارطخلكضرعتدنعكلذو،دعقملا
.ماسجألادحأب
يفنامألاهيبنتوأةيتوصتاراشإسملا
.دعقملا
يمامألامداصتلاماظن
مادطصاثودحبهيبنتلادادعإلااذهلنكمي
كمامأةفشتكمةرايسدوجوعملمتحم
ليلقتيفةدعاسملللمارفمادختساهنكميو
.مداصتلاةدش
هيبنتلاوأهيبنتوأليغشتفاقيإسملِا
.ةلمرفلاو
مامألانمةاشملافشكةزيم
نمدحلاوأبنجتيفةزيملاهذهدعاستدق
عمةيمامألاتامداصتلانعجتانلاررضلا
.نيبيرقلاةاشملا
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٥٨.

هيبنتلاوأهيبنتوأليغشتفاقيإسملِا
.ةلمرفلاو

ريسلاةكرحعمفّيكتلاراذنإ
امدنعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهددحي
ماظنلاةطساوباًمامتةرايسلافقوتت
أدبتمثةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.ىرخأةرمكرحتلايفكمامأيتلاةرايسلا
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
.٢٣٩/)مدقتم(

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
ريسلاةراحرييغتراذنإ
ىلعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهررقي
بنجتيفكتدعاسملةيجراخلاايارملا
وأةيئرملاريغةطقنلايفةرايسبمادطصالا
،ةيئرملاريغةطقنلانمةعرسببرتقتةرايسب
ةراحلارييغتلةروانمبكمايقءانثأكلذو
(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار.ةيرورملا
/٢٦٠.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةمءالملاوةحارلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاتوصىوتسم.
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ.
ايارملليكيتاموتوألايطلا.
تاحساملايفراطمألاتارعشتسم.

هيبنتلاتوصىوتسم
.ةرافصلاتوصىوتسمدادعإلااذهددحي
تامولعملاةشاشيفمكحتلارصانعسملا
.توصلاىوتسمطبضلهيفرتلاو
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
قئاسلايتآرموأ،بكارلاوأ،قئاسلاةآرم
متيامدنعلفسألاىلإنيتيجراخلابكارلاو
نيسحتل)عوجرلا(Rىلإةبكرملاعضورييغت
.ةيفلخلاتالجعلانمبرقلابضرألاةيؤر
رييغتمتيامدنعلئاملااهعضونملقتنتدقف
.اهليغشتفاقيإوأ)عوجرلا(Rنمةبكرملا
.٢٣/يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارمعجار
قئاسلا-ليغشتوأليغشتفاقيإسملا
-ليغشتوأقئاسلا-ليغشتوأبكارلاو
.بكارلا
ايارملليكيتاموتوألايطلا
دنعةيجراخلاايارملاطبضبدادعإلااذهموقي
حاتفمبQىلعطغضا.اهحتفوةبكرملالفق
بابلاضبقمبلفقلارزوأدعُبنعمكحتلا
مكحتلاحاتفمبKىلعطغضا.ايارملايطل
طسبلبابلاضبقمبحتفلارزوأدعُبنع
.٢١/ايارملايطعجار.ايارملا
.ليغشتوأفاقيإسملا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦
تاحساملايفراطمألاتارعشتسم
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
لمعتو،ةبوطرفاشتكادنعتاحساملا
.عطقتملاعضولايفتاحساملا
.لَعفموألطعمسملا

ةرانإلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم.
جورخلادعبامةرانإ.
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم
حيباصملاضيموىلعدادعإلااذهلمعي
يفKىلعطغضلادنعةبكرمللةيسيئرلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
جورخلادعبامةرانإ
حيباصملاةءاضإةدمدادعإلااذهددحي
ةرايسلاليغشتفاقيإدعبةيسيئرلا
.اهترداغمو
ةيناث60وأةيناث30وأليغشتفاقيإسملا
.ةيناث120وأ

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
اًيئاقلتبابلالفق.
لجؤملابابلالفق.

اًيئاقلتبابلالفق
عيمجلفقمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
ىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأباوبألا
باوبألانيمأتءاغلإمتيس.)نكرلا(Pعضولا
Pعضولاىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأ
.)نكرلا(
.ليغشتوأفاقيإسملا
لجؤملابابلالفق
.ةرايسلاباوبألفقدادعإلااذهرخؤي
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

دعُبنعليغشتلاوحتفلاولفقلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم.
دعُبنعلفقلابمالعإ.
دعُبنعبابلاحتف.
ليغشتلادنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنع
ليغشتلادنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنع
دعُبنعذفاونلاليغشت.
يكيتاموتوألاباوبألالفق.
يبلسلاباوبألالفق.
ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت.
نمدعُبنعمّكحتلاحاتفمةلازإهيبنت.

ةرايسلا

دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم
حيباصملاضيموليغشتبدادعإلااذهموقي
ةطساوبةرايسلالفقحتفدنعةيجراخلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
.حيباصملاوأليغشتفاقيإسملا
دعُبنعلفقلابمالعإ
دنعةرايسلاةباجتساةيفيكدادعإلااذهددحي
.دعُبنعمكحتلاحاتفمةطساوباهلفق
وأقوبلاوحيباصملاوأليغشتفاقيإسملا
.طقفقوبلاوأطقفحيباصملا
دعُبنعبابلاحتف
باوبألالكلفقحتفنيبدادعإلااذهراتخي
نمKىلعطغضلادنعطقفقئاسلابابوأ
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
.قئاسلابابوأباوبألالكسملا
ليغشتلادنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةيوهتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةنخاسلا
دعبنعةبكرملاليغشتءدبو٣٥/اهتيوهتو
/١١.
.ليغشتوأفاقيإسملا
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ليغشتلادنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةئفدتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةدرابلا
.١١/دعبنعةبكرملاليغشتءدبو٣٥/
ةلجعةئفدتةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةزيملاهذهلمعتسف،ةيكيتاموتوألاةدايقلا
ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدتليغشتدنع
.دعُبنع
.ليغشتوأفاقيإسملا
دعُبنعذفاونلاليغشت
حيتتساهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
ذفاونللدعُبنعليغشتلاةيلمع
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمةطساوب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٦/)حاتفم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
يكيتاموتوألاباوبألالفق
حتفمتيسيتلاباوبألايأدادعإلااذهددحي
بابضبقميفرزلامادختسادنعاهلفق
.ةرايسلالفقحتفلقئاسلا
.طقفقئاسلابابوأباوبألالكسملا

يبلسلاباوبألالفق
متيسناكاذإامدادعإلااذهددحي
كهيبنتواهلفقوأاًيكيتاموتوأةرايسلالفق
اًديعبكفارصناوباوبألالكقالغإدعب
عجار.دعُبنعلوخدلاحاتفمةطساوب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٦/)حاتفم
توصعمليغشتلاوأليغشتفاقيإسملِا
.ليغشتوأقوبلا
ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت
كرتدنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخاددعبنعمكحتلاحاتفم
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلاهذهحيتتو

Remote No Longer in Vehicle Alert
دعُبدنعةبكرملالوخدةيناكمإدعتمل(
.)ةحاتم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
نمدعُبنعمّكحتلاحاتفمةلازإهيبنت
ةرايسلا
تارمثالثقوبلاتوصةزيملاهذهردصت
ليغشتلاديقةبكرمنمجورخلادنع
.دعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

سولجلاعضو
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعقملامادختساةركاذ.
دعقملانمجورخلاةركاذ.
دعقملامادختساةركاذ
عاضوألاءاعدتساباًيئاقلتةزيملاهذهموقت
دنع٢وأ١رزيفلبقنمةظوفحملا
ىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلاليوحت

ACC/ACCESSORY)عجار.)تاقحلملا
.٣٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملادعاقملا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
دعقملانمجورخلاةركاذ
رزعضاومءاعدتسابةزيملاهذهموقت
رييغتدنعاًيئاقلتاًقباسنزخملاجورخلا
وأ)ليغشتلا(onعضونملاعشإلا

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاoff
قئاسلابابحتفةلاحيفو)ليغشتلافاقيإ(
ةطوبضملادعاقملاعجار.اًحوتفمناكاذإوأ
.٣٢/ةركاذلالالخنم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٨
نكرلاةمدخعضو
تامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:مداخلاعضونيكمتل

ىلعماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحول
ةشاشىلإلاقتنالل"Enter"سملا.٢

.ديكأتلا
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
وأماظنلالفقل"نيمأتءاغلإ"وألفقسملا
ةمئاقلاىلإةدوعللBackسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلا

لماشلامكحتلاماظن
دعبنع
لماشلامكحتلاماظنةجمرب
دعبنع

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

لومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ىلإةفاضإلابىرخأتابكرميفهمادختسال
وحمىلعصرحا.ةيلبقتسملاةجمربلا
عجار.ةبكرملاعيبدنعةجمربلاتادادعإ
"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأحسم"
.مسقلااذهيفًاقحال
نكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
لابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايفةبكرملا
نمققحت.ةرشابمهمامأوبآرملابابحتف
نمبرقلابصاخشأوأتابقعيأدوجومدع
.بآرملاباب
زاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةعرسوةلوهسلكلذولومحملالاسرإلا
.ويدارلاتابذبذةراشإلاسرإ

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتلاحيفو،تقولل
ةفاكأرقا.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنّيعتيس
يملاعلاماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذه
لضفألانمنوكيدقو.دعبنعمكحتلل
كعمرخآصخشةدعاسمىلعلوصحلا
.ةجمربلاةيلمعءانثأ



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

١١٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
لومحملالاسرإلازاهجفرطكسمأ.١

مس٨-٣ةفاسمىلعهفرطنوكيثيحب
يملاعلاماظنلارارزأنم)تاصوب٣-١(
ءوضىلإرظنلاعم،دعبنعمكحتلل
لاسرإلازاهجريفوتمتي.رشؤملا
ةعنصملاةهجلالالخنملومحملا
.بآرملابابحتفزاهجلبقتسمل
يملاعلاماظنلارارزأدحأررحوطغضا.٢

.هتجمربمتتلةثالثلادعبنعمكحتلل
زاهجرزىلعرارمتسالاعمطغضا
زاهجرزررحتال.ديلابلومحملالاسرإلا
ءوضريغتيىتحديلابلومحملالاسرإلا
ضيموىلإءيطبضيمونمرشؤملا
زاهجررحمث.رمتسمءوضوأعيرس
.ديلابلومحملالاسرإلا
تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
تاراشإ"يفروكذملاءارجإلامادختساو
"تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلا
.مسقلااذهيفًاقحالحضوملا
ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد

ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.
طغضلامزليدقفبآرملابابكرحتي
،ةيناثلاةرملايف.ىرخأةرمرزلاىلع
يذلارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
.ناوثسمخةدملاًثيدحهتجمربتمت
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ
اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد

يفرمتساف،جارجلابابكرحتيملاذإ.
.٦-٤تاوطخلاةجمرب

يكذلارزلاوأملعتلارز

ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤
لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعجارجلا
بسحهنولورزلامسافلتخيدق.جارجلا
.ةعّنصملاةهجلا

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

رزىلعرارمتسالاعمةوقب
بردملادعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
لسلستررك.هررحمثنيتيناثةدمل
ثالثىتح"ريرحتلا/راظتنالا/طغضلا"
.بيردتلاةيلمعلامكإلتارم

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نييّقبتملانيّرزلاةجمربلةيلمعلارّرك
عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل

see www.homelink.com/gm.

ليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ
تاباوبلا
نيناوقوةباوبلايلغشمضعببلطي
تقولايهتنينأةيدنكلاةيكلساللاتاددرتلا
عطقنتوألاسرإلاةزهجأتاراشإلصصخملا
دقو.ثبلانمٍناوثةدعدعبتاراشإلاهذه
ماظنلاطقتليلةيفاكريغةدملاهذهنوكت
ءانثأةراشإلادعبنعمكحتلليملاعلا
.ةجمربلا
يلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
ماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلانمًالدب
:"دعبنعمكحتلليملاعلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٠
يملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
زاهجرزىلعطغضلاعمدعبنعمكحتلل
نيحلنيتيناثلكهريرحتولومحملالاسرإلا
يملاعلاماظنلاةطساوبةراشإلالوبق
ماظنلارشؤمءوضضمويس.دعبنعمكحتلل
مث،ةيادبلايفءطببدعبنعمكحتلليملاعلا
تباثءوضوأعيرسضيموىلإلوحتي
ةجمرب"ناونعنمض٣ةوطخلاعبات.رمتسم
.لامكإلل"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا

لماشلامكحتلاماظنليغشت
دعبنع
مكحتلليملاعلاماظنلامادختسا
دعبنع
يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

يملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنعمكحتلل
ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

ماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلليملاعلا
:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل

عفرتال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإ
٢٠دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢

ةوطخلاىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث
مكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب"يف١
"دعبنع
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١٢١ ةرانإلا

ةرانإلا
ةيجراخلاةءاضإلا

حيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٢١.....................ةيجراخلا
حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ

١٢٣.....................ةيجراخلا
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
١٢٣............ةيمامألاحيباصملاب
١٢٣.................يطختلاضيمو
يراهنلاليغشتلاحيباصم

)DRL(......................١٢٣
ةيمامألاحيباصملاماظن

١٢٣..................ةيكيتاموتوألا
١٢٤.....رطخلانمريذحتلاتاضماو
رييغتوفاطعنالااتراشإ

١٢٤........................ةراحلا
١٢٥..............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
١٢٥.....................تاسايقلا
١٢٥..................ةفاطللاءاوضأ
١٢٥..................فقسلاءاوضأ
١٢٦.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٢٦............لوخدلادنعةءاضإلا
١٢٧............جورخلانعةءاضإلا
١٢٧...........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٢٨...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٢٨.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملايفمكحتلاحيتافم
ةيجراخلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعاًتبثم
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ

O:دوعي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل
دعب)يئاقلت(AUTOعضولاىلإضبقملا
طيشنتةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحت
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولا

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
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ةرانإلا١٢٢
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا

IntelliBeamماظن

حيباصملاءافطإوليغشتبماظنلاموقي
رورملافورظلاعبتيلاعلاءوضللةيسيئرلا
.ةطيحملا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

تادادعلاةعومجميفbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتمتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

bطغضا،IntelliBeamماظننيكمتل
لحيامدنعفاطعنالاةراشإعارذىلع
يفمكحتلارصنعنوكيوجراخلابمالظلا
.2وأAUTOعضولاىلعيجراخلاحابصملا

IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
٢٥(ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم
قرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصمرهظي
حيباصمءيضتامدنعتادادعلاةعومجمىلع
.يلاعلاءوضلا
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفايكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب
،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةبكرملةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبست
ثيحبةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

ةيسيئرلاحيباصملاةءاضإرمألابلطتيال
.ةيلاعلا
ةعاس/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.

.)ةعاس/ليم١٢(
ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.

.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
bىلعطغضا،كلذثودحةلاحيف

حاتفمنوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذب
عضولايفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا

AUTOماظنطيشنتل2وأIntelliBeam.
ةراشإللتادادعلاةعومجمحابصمءيضيس
.IntelliBeamماظنطيشنتةداعإىلإ

ملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسي
:يليامميأببسب
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

متيملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشك

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

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

نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم

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

.تاعفترملا
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١٢٣ ةرانإلا
حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ
ةيجراخلاحيباصملا
بابناكاذإريذحتةرفاصتوصردصي
لاعشإلافاقيإةلاحيفاًحوتفمقئاسلا
.ةيجراخلاحيباصملاليغشتو

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
ةيمامألاحيباصملاب

كنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا:3
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررحمث
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

يطختلاضيمو
عارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.هررحمث،كوحنفاطعنالاةراشإ

)DRL(يراهنلاليغشتلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
ليغشتمتي،اهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
طورشلاعيمجققحتدنعراهنلاحيباصم
:ةيلاتلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
ليوحتمتيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
ىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلارصانع
.لاعشإلاءافطإوأ;

ةيمامألاحيباصملاماظن
ةيكيتاموتوألا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
وجلاو)يئاقلت(AUTOعضولاىلعةيجراخلا
حيباصملاءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظم
.اًيئاقلتةيسيئرلا

نميولعلاءزجلابءوضلارعشتسمدجوي
يمامألاجاجزلاىلعوأتادادعلاةحول
مقتال.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمنمبرقلاب
حيباصملاءيضتسالإو،رعشتسملاةيطغتب
.اهيلإةجاحلامدعدنعةيسيئرلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا
.قفنيف
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
اًيجراخءوضلاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
ريخأتدجوي،جارجلاةبكرملاكرتتامدنع
ماظنليغشتفاقيإمتينألبقفيفط
ةرتفءانثأو.يئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملا
تادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلا
مكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضم
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ةرانإلا١٢٤
عضوميفتاسايقلاةزهجأةحولعوطسيف
يفمكحتلاحاتفمعجار.لماكلاعوطسلا
.١٢٥/تاسايقلاةزهجأةحولةءاضإ

ةجردباًعطاسيجراخلاطيحملانوكيامدنعو
.ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةيفاك
ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت
ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
AUTOعضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت
،ةيسيئرلاحيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ(
.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو،نكرلاحيباصمو
ىلعًءانبحيباصملاةءاضإلاقتنانمزفلتخي
تاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملاةعرس
.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلاديق
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعلقنا
.ةزيملاهذهليطعتل;وأOىلإ

رطخلانمريذحتلاتاضماو

حيباصملعجلرزلااذهىلعطغضا:|
ضموتةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاتاراشإ
ةيناثةدملرزلاررح.ضيمولانعفقوتتو
فاقيإلىرخأةرمهيلعطغضاولقألاىلع
.تاضامولاليغشت
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.ةيئاوهلادئاسولاخفتنتامدنعاًيكيتاموتوأ

ةراحلارييغتوفاطعنالااتراشإ

ةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإ
تادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايف
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا
ىتحةزيجوةرتفلهعضوميفهبكاسمإلا
ىلعطغضلامتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنت
ةراشإضموت،قفربهريرحتوعارذلا
.تارمثالثفاطعنالا
رييغتوفاطعنالاةراشإليغشتفاقيإنكمي
ىلإعارذلاعاجرإلالخنماًيوديةراحلا
.يلصألاهعضوم
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١٢٥ ةرانإلا
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبءيضي
نوكدق.ةراشإلاةفيظولمعتالدق،ةراحلا
لادبتسال.LEDةءاضإبةزهجمةبكرملاهذه
لاصتا،LEDةءاضإلاحيباصمنميأ
.كليكوب

فاطعنالاحيباصم
حيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لمعتحيباصملاهذهنإف،فاطعنالا
:يليامملكثودحدنعاًيكيتاموتوأ
.ةيسيئرلاضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.
ةدايقلاةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.

.فاطعناةيوازىلع
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأةرايسلاةعرس.

.)ةعاسلايفًاليم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاسايقلاةزهجأ

عيمجعوطسطبضىلعةزيملاهذهلمعت
.ةءاضملامكحتلارصانع

D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
نوكتامدنعوأليللايفماهبإلاةلجعلمعت
عضويفنكرلاحيباصموأةيسيئرلاحيباصملا

ON)ليغشتلا(.
ضرعلاتادحوعوطسةجردطبضمتي
.ةطيحملاةءاضإلابسحبايكيتاموتوأ

ةفاطللاءاوضأ
Kبابيأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضتس
وأدعُبنعلفقلاءاغلإىلعطغضلادنعوأ
ءاوضأعجار.لاعشإلاليغشتفاقيإدنع
.١٢٥/فقسلا

فقسلاءاوضأ

يففقسلاءاوضأيفمكحتلاحيتافمدجوت
.يولعلالوسنوكلا
:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل

jءاوضأءافطإلطغضا:ليغشتلافاقيإ
طغضلادنعوأKبابيأحتفدنعفقسلا
فاقيإدنعوأدعُبنعلفقلاءاغلإىلع
رشؤملاحابصمليغشتمتي.لاعشإلاليغشت
ءاوضأزواجتطيشنتةلاحيفرزلايف
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ةرانإلا١٢٦
jطغضا.فقسلا OFFءاغلإلىرخأةرم
حابصمئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
حتفدنعفقسلاءاوضأءيضتس.رشؤملا
مكحتلاحاتفمىلعطغضلادنعوأKباوبألا
.لاعشإلاليغشتفاقيإدنعوأدعُبنع

طغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.اًيوديليغشتفاقيإوفقسلاءاوضأليغشتل

ةءارقلاحيباصم
ىلعةيفلخلاوةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
باكرلاباوبأقوفويولعلالوسنوكلا
يأحتفدنعفقسلاءاوضأءيضتس.ةيفلخلا
نعلفقلاءاغلإىلعطغضلادنعوأKباب
.ةبكرملاليغشتفاقيإدنعوأدعُب
يفةرايسلانوكتنأبجي،ليغشتلل
Accessoryعضويفوأليغشتلاعضو
تاقحلملاةقاطاًمدختسموأ،)تاقحلملا(
.)RAP(ةزجتحملا

:اًيوديةءارقلاحيباصمفاقيإوأليغشتل

ةءارقلاحيباصميفحابصملاتاسدعطغضا
.ةيمامألا

باكرلاباوبأىلعحابصملاتاسدعطغضا
.ةيفلخلا

ةءاضإلاتازيم
لوخدلادنعةءاضإلا
ّرزىلعطغضلادنعةيلخادلاحيباصملاءيضت
Kّيأحتفدنعوأدعُبنعمكحتلاحاتفميف
حابصميفمّكحتلانوكيامك،باوبألانم
.DOORةّيعضولايفةبقلا

دنعةيجراخلاحيباصملاضعباًضيأءيضت
دعُبنعمكحتلاحاتفميفKّرزىلعطغضلا
ءيضتنل.باوبألانمّيأحتفدنعوأ
ةزيجوةرتفلىوسضفخنملاعاعشلاحيباصم
ثيحقطانملايفوأليللالالخطقف
.ةتفاخلاةءاضإلا
يلاوحدعباًيجيردتحيباصملاعيمجئفطنتس
.ةيناث٣٠
قيرطنعاًيوديلوخدلاةءاضإليطعتنكمي
Qّرزىلعطغضلاوأباوبألاعيمجقالغإ
ليغشتءدبدنعوأدعُبنعمكحتلاحاتفميف
.ةبكرملا
ديدحتءاوضأ"عجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
يصخشلاعباطلاءافضإتحت"ةرايسلاعقوم
.١١٣/ةبكرملاىلع



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

١٢٧ ةرانإلا
بارتقالافاشتكا
ةرانإةزيملمعتسف،ةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
مكحتلاحاتفمفشتكيامدنعاًيئاقلتلوخدلا
٢قاطنيفةبكرملانمبارتقالادعُبنع
.)مدق٦(رتم
ةليوطةرتفلةفقوتمةبكرملاءاقبةلاحيف
وأدعُبنعمكحتلاحاتفممادختسانود
ليطعتمتيس،حاتفمنودبلوخدلاةيلمع
approachةزيم detection)فاشتكا
هذهطيشنتةداعإلو.)ةبكرملانمبارتقالا
رارزألانمرزيأىلعطغضا،ةزيملا
حتفاوأدعُبنعمكحتلاحاتفمىلعةدوجوملا
نيكمتةداعإلاهقلغاوةبكرملاباوبأعيمج
.بارتقالادنعلوخدلاةرانإةزيم

جورخلانعةءاضإلا
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
فاقيإدعبقئاسلابابحتفدنعةيلخادلا
.لاعشإلاليغشت
.لاعشإلافاقيإدنعةيلخادلاءاوضألالمعت
ةءاضمةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملالظت
.اًيئاقلتئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
عباطلاءافضإعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
طبضبموقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ةلاطإوءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلا
.ةيراطبلارمع
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
طارفإلاعنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
سايقمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.نحشلايف
زكرمىلعةيتلوفةشاشوأ)رتيمتلوف(ةيتلوف
ةيؤرنمنكمتتسف،)DIC(قئاسلاتامولعم
.يعيبطرمأاذهو.ةيتلوفلاضافخناوأعافترا
.هيبنتضرعمتيس،ةلكشمدوجوةلاحيفف
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
كلذو.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوم(دلوملانارودمدعببسبنوكيدق
ؤطابتلاةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلا
ةيئابرهكلالامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإل
.ًادجةعفترملا
ديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يليامم
نمبابضلاليزموبابضلاحيباصمويلاعلا
يفمكحتلاةحورمويفلخلاجاجزلاىلع

دعاقملاةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملا
جراخمنملامحألاوكرحملاديربتحوارمو
.ةقحلملاةقاطلا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
هذهيف.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحاليدق
زكرميفةلاسرضرعمتيدقةلاحلا
ةلاسرضرعةلاحيف.قئاسلاتامولعم
نمقئاسلاللقينأبحصنُي،ةيراطبلا
زكرمعجار.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألا
/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم

وا١٠٤
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا
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ةرانإلا١٢٨
ةيراطبلاةقاطةيامح
نمةيراطبلاةيامحىلعةزيملاهذهدعاست
ةفاطللاءاوضأتكرُتاذإ،اهتقاطفازنتسا
قيرطبةءاضمةءارقلاحيباصموأةيلخادلا
هذهنمحابصميأكرتةلاحيف.أطخلا
ئفطنيهنإف،ليغشتلاديقحيباصملا
ناكاذإ،قئاقد١٠رورمدعباًيكيتاموتوأ
ًةيناثحيباصملاءيضتس.فاقيإلاديقلاعشإلا
:يليامميأثدحيىتحديدجنم
.لاعشإلاليغشتمتي.
.اهحتفةداعإمثنموباوبألاقالغإمتي.

صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلاةءاضإلاب
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنماًبيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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١٢٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

تامولعملاماظن
هيفرتلاو
ةمدقم
١٢٩.........................ةمدقم
١٣٠.....................ةماعةرظن
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
١٣٢.......................ةدايقلا
١٣٢................ماظنلامادختسا
١٣٥................جماربلاتاثيدحت

ويدارلا
١٣٥.................AM-FMويدار
١٣٧.....)RDS(ويدارلاتانايبماظن
١٣٧................ويدارلالابقتسا
١٣٨........تاقاطنلاددعتميئاوهلا

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت

١٣٨.....................ةقوثوملا
١٣٨.....................USBذفنم
١٤١..................ثوتولبتوص

ةحالملا
١٤١.........ةحالملاماظنمادختسا
١٤٤........................طئارخلا
١٤٥...................ةحالملازومر
١٤٦.........................ةهجولا
عقاوملاديدحتماظن

١٥١...............)GPS(يملاعلا

١٥٢............ةرايسلاعقومديدحت
هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا

١٥٢.......................راسملا
ةجاحيفماظنلاناكاذإ

١٥٣.......................ةمدخلل
١٥٣........ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ةدعاقةيطغتتاحيضوت

١٥٣.......................تانايبلا

توصلاىلعفرعتلا
١٥٣............توصلاىلعفرعتلا

)PDR(ءادألاتانايبلجسم
١٥٨.....)PDR(ءادألاتانايبلجسم

فتاهلا
١٦٣......)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٦٤......................)فتاهلا
Apple CarPlay

Androidو Auto............١٦٨

تادادعإلا
١٧٠......................تادادعإلا

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

١٧٥.....................صيخرتلا

ةمدقم
ىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.تازيملا

ريذحت}
قيرطلايفزيكرتلامدعيدؤينأنكمي
ءانثأةرركتمةروصبوأةليوطةدمل
تامولعملاماظنبةزيميأمادختسا
دقو.مداصتثداحعوقوىلإهيفرتلاو
.توملاوأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
تامولعملاماهملاًريبكاًمامتهاطعتالو
ءاقلإكنكمينكلو.ةدايقلاءانثأهيفرتلاو
عمةرايسلاةشاشىلإةفطاختارظن
مدختسا.قيرطلاوةدايقلاىلعزيكرتلا
.ناكمإلاردقةيتوصلارماوألا

هيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
ىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدمتازيمب
ليطعتقيرطنعهابتنالاتيتشتليلقت
هذهرهظتدق.ةدايقلاءانثأتازيملاضعب
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبتازيملا
تامولعملاماظنتازيمنمريثكلااًضيأرفوتت
رصانعوتادادعلاةعومجملالخنمهيفرتلاو
.ةدايقلاةلجعليغشت
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٣٠
:ةرايسلاةدايقلبق
يفمكحتلارصانعوليغشتلاىلعفٰرعت.

ةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولا
تامولعملاماظنضرعةدحووةدايقلا
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
ةمغنلاطبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضو

نكميثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
رصنعىلعطغضلابةلوهسباهؤاعدتسا
رمأمادختسابوأدحاوليغشت
.دحاويتوص

.١٨٩/ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتعجار

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاضوضلاءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
يفكرحملاجيجضنم)ANC(ةطشنلا
ةزيمبلطتتو.ةبكرملانميلخادلاءزجلا
ماظنلمع)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ
ويدارلاكلذكوعنصملايفتبثملاتوصلا
ةلاحيف(توصلامخضموتوصلاتاربكمو
لكشبمداعلاماظنوثحلاماظنو)هرفاوت
ىلإهعملماعتتيذلاليكولاجاتحيو.حيحص
امتادعمتيبثتةلاحيفةزيملاهذهليطعت
.ةلصلاتاذعيبلادعب

ةماعةرظن
هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلامتي
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشمادختساب
لوسنوكلاىلعةدوجوملاليغشتلارصانعو
ةزيموةدايقلاةلجعليغشترصانعوطسوألا
.توصلاىلعفرعتلا

)توصلامتكوليغشتلل(Oضبقم.١
ىلعطغضا،ليغشتلافاقيإةلاحيف.

.ماظنلاليغشتلOضبقم
.توصلاىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.
.ليغشتلافاقيإلرارمتسالاعمطغضا.

ماظنلاتوصمتكءاغلإل/متكلطغضا.
.ليغشتلاءانثأ
توصمتكمتيملوةقاطلاليغشتدنع.

دنعةعيرسةلاحةحولضرعتس،ماظنلا
ىلعطغضلانإ.ضبقملاىلعطغضلا
ماظنلاتوصمتكبموقيسضبقملا
ةطغضضرعلءزجلااذهةراثإيضتقيو
.ماظنلاليغشتفاقيإلةليوط

/Vضبقم.٢
طيشنتلطغضا.ةزيملاليلظتلردأ.

.ةللظملاةزيملا
)ةيسيئرلاةحفصلا(}.٣
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا.

يفاًقحال«ةيسيئرلاةحفصلا»عجار
.مسقلااذه
قيبطتنمجورخللطغضا

Android AutoوأApple CarPlay.
قيبطتىلإىرخأةرملوخدلل

Android AutoوأApple CarPlay،
عجار.رارمتسالاعمطغضا

Apple CarPlayوAndroid Auto/
١٦٨.
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١٣١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاتامولعمبمكحتلارصانعرهظت
ويدار،ةحالملاعملوسنوكلاةدحوب
هباشمةحالمنودب

١.e)ويدار/AUX(

."نآلاليغشت"ةشاشحتفلطغضا.
)ثحب(7.٢
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

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

.USB/Bluetooth:نعثحبللطغضا
طغضا.قباسلاوأيلاحلاراسملاةيادب
لالخعيرسلاعيجرتللرارمتسالاعم
ةعرسىلإةدوعللررح.راسملا
وأ١٣٨/USBذفنمعجار.ليغشتلا
.١٤١/ثوتولبتوص

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

ليغشتلافاقيإلليغشتلاديقماظنلا
.تقولاضرعو

ماظنلاتوصمتكءاغلإل/متكلطغضا.
.ليغشتلاءانثأ
.توصلاىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.
)ثحب(6.٤
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

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

رارمتسالاعمطغضا.يلاتلاراسملا
ررح.راسملالالخعيرسلاميدقتلل
ذفنمعجار.ليغشتلاةعرسىلإةدوعلل

USB/١٤١/ثوتولبتوصوأ١٣٨.

٥.l)فتاهلا(6وأ)ةحالملا(
ةمئاقىلإلوصوللlىلعطغضا.

ىلإلوصولل6ىلعطغضاوأةحالملا
.فتاهلاةمئاق

يساسأضبقم.٦
طيشنتلطغضا.ةزيملاليلظتلردأ.

.ةللظملاةزيملا
/نيميللكيرحتلابمق/رفاوتلاةلاحيف.

ءزجلارييغتللفسألا/ىلعأللوأراسيلا
.ضرعلاةشاشىلعللظملا
)ةيسيئرلاةحفصلا(}وأ)فتاهلا(6.٧
ةمئاقىلإلوصولل6ىلعطغضا.

ىلإلوصولل}ىلعطغضاوأفتاهلا
ةحفصلا»عجار.ةيسيئرلاةحفصلاةمئاق
.مسقلااذهيفاًقحال«ةيسيئرلا
)فلخلا(0.٨
ضرعلاةشاشىلإعوجرللطغضا.

.ةمئاقلايفةقباسلا

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(
Home Page)ناكملايه)ةيسيئرلاةحفصلا

تاقيبطتزومرىلإهيفلوصولانكمييذلا
ءانثأتاقيبطتلاضعبليطعتمتي.ةرايسلا
.ةرايسلاكرحت
ةشاشلاربعراسيلاوأنيميلاةهجحسما
.زومرلاتاحفصىلإلوصولل
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٣٢
ةيسيئرلاةحفصلازومرةرادإ

يفزمريأرارمتسالاعمسملا.١
Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

.ليدعتلاعضوىلإلوخدلل
هبحساوزمرلاىلعطغضلالصاو.٢

.بولطملاعقوملل
ناكملايفزمرلاتالفإلكعبصإكرتا.٣

.بولطملا
بحسا،ىرخأةحفصىلإقيبطتلالقنل.٤

ةحفصلاهاجتابةشاشلاةفاحىلإزمرلا
.ةبولطملا
يفهكرتامثقيبطتلابحسلصاو.٥

.بولطملاناكملا

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم
ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسانكمي
تازيميفمكحتللهيفرتلاوتامولعملاماظنل
ىلعةضورعملاهيفرتلاوتامولعملاماظن
.تادادعلاةعومجم
Valetيفةرايسلانوكتامدنع Mode)عضو
ليطعتمتيسف،اًرفوتمناكاذإ،)سئاسلا
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظنفئاظو
يصخشلاعباطلاءافضإيف"سئاسلاعضو"
.١١٣/ةبكرملاىلع

g:ءدبوأةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
عجار.توصلاىلعفرعتلاةفيظوليغشت
وا١٦٣/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٦٤.

c:ءاهنإوأةدراوةملاكمضفرلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.ةيلاحةملاكم
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع

CوأB:ةلضفملاىلإلاقتناللطغضا
.ويدارلاىلإعامتسالادنعةقباسلاوأةيلاتلا
قباسلاوأيلاتلاراسملاىلإلاقتناللطغضا
.طئاسولارداصمدحأىلإعامتسالادنع

x+وأx−:توصلاىوتسمةدايزلطغضا
.هضفخوأ

ماظنلامادختسا
توصلا
ردصمةحفصضرعلتوصلازمرسملا
رداصملاةلثمألمشتدق.طشنلاتوصلا
وUSBويطئاسووFMوAMةرفاوتملا

AUX)و)دجونإBluetooth.

فتاهلا
ةيسيئرلاةحفصلاضرعلفتاهلازمرسملا
/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقتعجار.فتاهلل

وا١٦٣
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٦٤.

لاوجتلا
ضرعلاًرفاوتمناكاذإلاوجتلازمرسملا
ةحالملاماظنمادختساعجار.لقنتلاةطيرخ
/١٤١.

Wi-Fiلاصتاةطقن

ضرعلWi-Fiلاصتاةطقنزمرسملا
عجار.Wi-Fiلاصتاةطقنتامولعم
.١٧٠/تادادعإلا
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١٣٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
نومدختسملا
ليجستل)نومدختسملا(Usersزمرسملا
ديدجيفيرعتفلمءاشنإوألوخدلا
ىلعرهظتيتلاتاميلعتلاعبتاومدختسملل
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةشاشلا
نيمدختسمتافلمةعبرأىصقأدحبحومسم
ةلازإمزليدق.ةرايسلابدحاوتقويفةطشن
ءاشنإنمنكمتتلةمئاقلانمفيرعتفلم
فلمىلإلوخدلاليجستوأديدجفلم
ىلإلوخدلاليجستنكميو.مئاقيفيرعت
يف،هتلازإتمتيذلايفيرعتلافلملا
.قحالتقو

تادادعإلا
ةمئاقضرعلتادادعإلازمرسملا
.١٧٠/تادادعإلاعجار.تادادعإلا

Apple CarPlay

Appleزمرسملا CarPlayطيشنتل
Appleقيبطت CarPlay،لاحيف
عجار.موعدمزاهجليصوتدعب،هرفاوت

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٦٨.

Android Auto

Androidزمرلاسملا Autoطيشنتل
Androidقيبطت Auto،لاحيف
عجار.موعدمزاهجليصوتدعب،هرفاوت

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٦٨.

خانملا
ةيسيئرلاةحفصلاضرعلخانملازمرلاسملا
يكيتاموتوألامكحتلاماظنعجار.خانملا
.١٨٢/خانملابيئانثلا

تاراصتخالاطيرش
ىرسيلاةهجلايفدجوتتاراصتخالاةمئاق
Homeقيبطتضرعتو.ةشاشلانم
.ىرخأتاقيبطتةعبرأو)ةيسيئرلاةحفصلا(

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

ةيكرحلاةباجتسالا
ثدحتتاضبننعةرابعةيكرحلاةباجتسالا
ىلعتارايخلاوأزومرلادحأسملدنع
رصانعدحأىلعطغضلادنعوأةشاشلا
ترفوتاذإكلذو،ةشاشلالفسأمكحتلا
.ةزيملاهذه

تامولعملاماظنعملعافتلابيلاسأ
هيفرتلاو
يفمكحتللةيلاتلاعبصألاتاكرحمدختسا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

رقنا/سملا

طيشنتلوأرايخوأزمرديدحتلرقنا/سملا
.ةطيرخلالخادعقوملارييغتلوأقيبطت
رارمتسالاعمسملا

رارمتسالاعمسمللابولسأمادختسانكمي
تاقيبطتلادحأكيرحتلوأىرخأةكرحءدبل
.هفذحلوأ
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٣٤
بحسلا

لقنلبحسلابولسأمادختسامتي
ريبكتلوأةيسيئرلاةحفصلاىلعتاقيبطتلا
رصانعلادحأبحسنمنكمتتل.ةطيرخلا
رصنعلاىلعطغضلارارمتسابجي،حاجنب
.ديدجلاعقوملاىلإةشاشلالالخهكيرحتو
وأىلعأللهاجتايأيفكيرحتلانكمي
رفوتتال.راسيلاىلإوأنيميلاىلإوألفسألل
مدعوةرايسلافقوتءانثأالإةزيملاهذه
.اهكرحت

ةزكو

رصانعلالقنلةزكولابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلايفوأةمئاقلايفةريصقةفاسمل
ىلإهلقندارملارصنعلاىلعطغضا،زكولل
.هناكمىلإهكرحوديدجلاعقوملا
عيرسلاكيرحتلاوأعفدلا

لكشلابةحضوملاةكرحلاهذهمادختسامتي
وأةطيرخلاريبكتلوأةمئاقلالالخلقنتلل
لمعنكميو.ةحفصلاضرعةقيرطرييغتل

ىلععباصألادحأعضوقيرطنعرمألااذه
وألفسأوىلعألةعرسبهكيرحتمثةشاشلا
.اًراسيواًنيمي
ةعسوتلا

وأةطيرخلاريبكتلةعسوتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.جراخلل
ريغصتلا
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١٣٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
وأةطيرخلاريغصتلقييضتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.اًعملخادلل

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

جماربلاتاثيدحت
ريثألاربعجماربلاثيدحت
"تاثيدحتلا"ةيئزجعجار،ةزهجمتناكاذإ
ليصافتلاةفرعمل١٧٠/تادادعإلالفسأ
.جماربلاتاثيدحتبةقلعتملا

ويدارلا
AM-FMويدار

ويدارلاليغشت
وألوسنوكلامكحترصنعنمeطغضا
ةيسيئرلاةحفصلانمتوصلازمرسملا
نمرتخا.طشنلاتوصلاردصمةحفصضرعل
راسيلاةهجةمدختسمرداصمةثالثثدحأ
)ديزملا(Moreرايخسملاوأةشاشلاىلع
لمشتدق.ةحاتملارداصملابةمئاقضرعل
DABوFMوAMةرفاوتملارداصملاةلثمأ
AUXوUSBويطئاسوو)هزيهجتهلاحيف(
.ثوتولبو)هزيهجتةلاحيف(

هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق
ردصملةيسيئرلاتاحفصلانميأنم
ضرعل)توصلا(Soundسملا،توصلا
:يليام
ىوتسمطبضلسملا:توصلالداعم
وأطسوتملاددرتلاقاطنوأريهجلاتوصلا
)رفوتاذإ(،مسجموأيثالثلانينطلا
ماظنةشاشيفتارايخلامادختساب
.هيفرتلاوتامولعملا
مادختسابطبضللسملا:نزاوت/توفخ
تامولعملاماظنةشاشىلعمكحتلارصانع
عطاقتلاةمالعىلعبحسلا/رقنلابوأهيفرتلاو
.ةشاشلاب

)ترفوتاذإ(توصلاعضو
يطيحملاتوصلاةمظنأبرفاوتي.

Bose Centerpointيهعاضوأةعبرأ:
لضفأريفوتلتوصلاطبض:يداع‐

.دعاقملاعاضوأعيمجلتوص
لضفأريفوتلتوصلاطبض:قئاسلا‐

.قئاسللتوص
لضفأريفوتلتوصلاطبض:يفلخ‐

.يفلخلادعقملاباكرل
‐Centerpoint:ةينقتليغشتل

Bose Centerpoint surround.موقي
توصىوتسمريفوتبدادعإلااذه
:اًبيرقتتوصردصميأنميطيحم
.MP3تالغشمويلاحلاويريتسالا
نعتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
Boseةينقت Centerpoint surround،
.ليكولاعجار

AKGيطيحملاتوصلاةمظنأعتمتت.
:توصللنيعضوب
لضفأريفوتلتوصلاطبض:يداع‐

.دعاقملاعاضوأعيمجلتوص
لضفأريفوتلتوصلاطبض:يفلخ‐

.يفلخلادعقملاباكرل
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٣٦
ةطحمنعثحبلا
ةطحمنعثحبلا

ىلعطغضا،DABوأFMوأAMرايخنم
نعثحبللىطسولاةدحولاىلع7وأ6
.ةقباسلاوأةيلاتلاىوقألاةطحملا
تاطحملاحفصت
عيمجدرسل)حفصتلا(Browseرايخلاسملا
لفسألاوأىلعألللقنت.ةحاتملاتاطحملا
.ةمئاقلاريرمتلالخنمتاطحملالكلالخ
عامتسالايفبغرتيتلاةطحملاسملا
يفةطحملاظفحلHسملا.اهيلإ
.ةلضفملا
تاطحملاةمئاقثيدحتسملا،ترفوتاذإ
.كتقطنميفةطشنلاتاطحملاثيدحتل

ةرشابملاةفلاوملا

Directىلإلوصولاكنكمي Tune)ةفلاوملا
فيلوتزمرلاسمللالخنم)ةرشابملا
تامولعملاماظنةشاشىلعدوجوملا
لقتنا.ةيمقرلاحيتافملاةحولراهظإلهيفرتلاو
مهسألامادختسابتاددرتلاعيمجربع
ةشاشنمنميألابناجلاىلعةدوجوملا

Direct Tune)لخدأ.)ةرشابملاةفلاوملا
ةحولمادختسابةطحميأىلعًةرشابم
ضرعت،ةديدجةطحملاخدإدنع.حيتافملا
.نميألابناجلابةطحملانعتامولعملا
لكعمتامولعملاهذهثيدحتمتيفوس
ةطحملاظفحلHسملا.حيحصديدجددرت
.ةلضفملايف
يتلاتالاخدإلاحيتافملاةحولللظتفوس
اًيئاقلتعضتفوسوحيحصددرتيفمهاست
.ددرتلامقرقاطننمضةيرشعةمالع

لكيفدحاومقرفذحل)X(ةمالعسملا
فذحل)X(ةمالعرارمتسالاعمسملا.ةرم
.ماقرألاعيمج
DABوأFMوأAMةطحمةفلاوممتيس
متيالنكلوديدجلاددرتلاىلعاًيئاقلتةحلاص
Directةشاشقالغإ Tune)ةفلاوملا
نم)عوجر(Backزمرسملا.)ةرشابملا
zسملاوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.ةرشابملاةفلاوملانمجورخلل
بناجلابةدوجوملاةفلاوملامهسأموقتس
Directةشاشنمنميألا Tune)ةفلاوملا
وأتاطحملاةمئاقةفلاومب)ةرشابملا
ةانقوأةطحملدعمبلماكلابتاونقلا
عمسمللا.ةسمللكلةرملكةدحاو
.ةعرسبتاطحملالالخمدقتللراظتنالا

FMتائف

يولعلاءزجلابتائفلاسملا،FMةشاشنم
ىلإلوصولل)حفصتلا(Browseةمئاقنم
ءامسألاىلعةمئاقلايوتحت.تائفلاةمئاق
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١٣٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةئفمساسملا.FMتاطحمبةطبترملا
يدؤي.ةئفلاكلتتاطحمبةمئاقضرعل
ويدارلاةفلاومىلإةمئاقلانمةطحمسمل
.ةطحملاهذهىلع

طبضلاةقبسمويدارلاتاطحمنيزخت
.ةشاشلاىلعأةقطنميفتالضفملارهظت

AMوأFM:ىلعرارمتسالاعمطغضا
ةطحمكةيلاحلاةطحملانيزختلقبسمدادعإ
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفم
.ةلضفمةطحمءاعدتسالةظوفحملا
قيرطنعتالضفملاظفحاًضيأنكميو
يدؤيس.تاطحملامئاوقدحأيفHسمل
متهنأىلإةراشإللةطحملازييمتىلإكلذ
.ةلضفمةطحمكاهظفح
ددعليضارتفالكشبيئاقلتطبضءارجإمتي
نمعنميالكلذنكلو،ةضورعملاتالضفملا
تادادعإلايفيوديطبضءارجإةيناكمإ
نم)ماظنلا(Systemبيوبتةمالعب
."توصلاتالضفم"ددعنييعتمثتالضفملا
Settingsنمطبضلاكلذكنكمي
Appsبيوبتةمالعيف)تادادعإلا(
نييعتمث)توصلا(Audioنم)تاقيبطتلا(
."توصلاتالضفم"ددع

)RDS(ويدارلاتانايبماظن
تازيمرفاوتتال،اهبةرايسلازيهجتةلاحيف

RDSتاطحمىلعالإمادختساللFMيتلا
تانايبماظنمادختساب.RDSتامولعمثبت
:يليامبمايقلاويدارلاعيطتسي،ويدارلا
عون،يأ(ةئفلابسحةعومجملاتاطحم.

زاجلاوكورلاىقيسوملثم)جمانربلا
.كلذىلإاموةيكيسالكلاىقيسوملاو

.ويدارلاتاطحمنملئاسرلاضرع.
تامولعملابقتساىلعماظنلااذهدمتعيو
هليغشتمتيالو،تاطحملاهذهنمةددحم
نم.ةرفوتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
ريغتامولعمويدارلاةطحمثبتنأنكمملا
ويدارلاتازيملمعيفببستتةحيحص
يفويدارلاةطحمبلصتا.حيحصريغلكشب
.كلذثودحةلاح
،RDSةطحمنمتامولعملاثبدنع
يفلاصتالافرحأوأةطحملامسارهظيسف
ويدارلاصناًضيأرهظيدق.توصلاةشاش
.اًيلاحليغشتلاديقثبلامعدييذلا

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
ىلإريشييملاعثبماظننعةرابع)يمقرلا
ىلعويدارلاجمانربمسابسحتاطحملا
DABةراشإجتنت.هيفرتلاوتامولعملاةشاش
اًتباثتوصىوتسم)يمقرلايتوصلاثبلا(
.ةبيرقلاتاددرتلانملخادتلابرثأتتالو
يتوصلاثبلا(DABلابقتساةدوجنسحتت
لالخنمسكعنتةراشإلاتناكاذإ)يمقرلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٣٨
ةراشإتناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلا

DAB)ةحضاوريغ)يمقرلايتوصلاثبلا،
.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف

لومحملافتاهلامادختسا
ةملاكمءارجإللومحملافتاهلامادختسا
درجموأنحشلاوأاهلابقتساوأةيفتاه
لخادتثودحيفرثؤيدقفتاهلاليغشت
وأفتاهلالصفا.ويدارلاىلعشيوشتو
.شيوشتلااذهثودحدنعهليغشتفقوأ

تاقاطنلاددعتميئاوهلا
ويدارللفقسلايئاوهمادختسانكمي
تارايخلاىلعاًدامتعا،OnStarوةحالملاو
قئاوعلانعاًديعبيئاوهلابظفتحا.ةزهجملا
اذإ.حضاولابقتساىلعلوصحلالجأنم
تناكوفقسةحتفبةدوزمةرايسلاتناك
.لابقتسالاةيلمعرثأتتدقفةحوتفم

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت
ةقوثوملا
ةزهجأمادختسادنعردصملاةاعارمبجي
USBةزهجأوSDتاقاطبلثمطئاسولا
طئاسولاةزهجأنإثيح.لومحملاةزهجأو
ىلعرثؤتتافلمىلعيوتحتدقةقوثوملاريغ
اهمادختسابنجتاذل.هئادأوأماظنلاليغشت
.لصألاوأىوتحملابقوثولارذعتيناكاذإ

USBذفنم
يفةظوفحملاةيتوصلاتافلملاعامسنكمي
.USBزاهج

يفUSBيذفنمبةرايسلازيهجتمتيدق
.عارذلادنسملفسأطسوألالوسنوكلا
نوكيدق.نحشلاوتانايبللناذفنملاناذه
بناجلايفطقفنحشللUSBاذفنمكانه
.يزكرملالوسنوكلانميفلخلا

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

USBزاهجنمليغشتلا

ةعسلاريبكUSBنيزختزاهجليصوتنكمي
.USBذفنمب

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

تونسيرجةكرش
ةمدخلمعت،USBزاهججاردإدنع

Gracenoteةيتوصتامالعءاشنإىلع
نينانفللةيتوصلاتامالعلاحيتت.ىقيسوملل
بعصيءامسأىلعيوتحتيتلاتاموبلألاو
اهمادختسامتينأباقلأللواهبظفلتلا
فرعتلاةزيمةطساوبىقيسوملاليغشتل
.اهرفاوتةلاحيف،توصلاىلع
ءانثأهيفرتلاوتامولعملاتازيمرفاوتتدق
.ةسرهفلا
يطئاسوةبتكم
Myرفوتتال Media)دنعالإ)يطئاسو
كلذحيتيو.سرهفمزاهجنمرثكأليصوت
رداصمعيمجنمىوتحميأىلإلوخدلا
MyMediaرهظتس.ةسرهفملاطئاسولا
.)ردصملا(Sourceةحفصيفحاتمردصمك
USBلغشم MP3ةزهجأوUSB

USBتالغشمقفاوتتنأبجي MP3ةزهجأو
USBنيزختةئفتافصاومعمةّلصوملاUSB

USB(ةعسلاةريبك MSC(.
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١٣٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن
:USBزاهجليغشتل

.USBليصوت.١

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعتوصلاسملا.٢
سملامث)ديزملا(Moreرايخسملا.٣

.USBزاهج

ردصمليغشتدنعيلياممدختسا
USBطشن:

p:يلاحلاطئاسولاردصمليغشتلسملا.

j:طئاسولاردصمليغشتفاقيإلسملا
.اًتقؤميلاحلا

7:
وأيلاحلاراسملاةيادبنعثحبللسملا.

.قباسلا
.ليغشتللعيرسلاعيجرتللرارمتسابسملا.

ضرعمتي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولا

6:
.يلاتلاراسملانعثحبللسملا.
.ليغشتللعيرسلاميدقتللرارمتسابسملا.

ضرعمتي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولا

Shuffle)زمرسملا:)يئاوشعلاليغشتلا
بيترتبةيتوصلاتافلملاليغشتلليدبتلا
.يئاوشع

USBتوصةمئاق

"هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٣٥/AM-FMويداريف

USBحفصتةمئاق

وأةيتوصلاتافلملابةمئاقروهظدنع
نمرخآعونيأوأنيدؤملاوأتاموبلألا
لفسألوىلعألمهسلارهظي،طئاسولا
ةهجلايفءايلاىلإفلألانمبيترتلاو
ةشاشضرعل)ي-أ(A-Zزمرلارتخا.ىرسيلا
يذلافرحلارتخاوةيدجبألافرحألاعيمجب
.هيلإلاقتنالاديرت
ةمئاقلاكيرحتللفسألوىلعألمهسلاسملا
.لفسألوىلعأل
:يليامرهظيدقوضارعتساسملا
:ليغشتلامئاوق

ةنزخملاليغشتلامئاوقضرعلسملا.١
.USBىلع

ةمئاقضرعلليغشتلاةمئاقسملا.٢
ةمئاقيفةيتوصلاتافلملاعيمجب
.كلتليغشتلا
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا
يهةموعدملاليغشتلاةمئاقتادادتما

m3uوpls.

:نونانفلا
متنيذلانينانفلابةمئاقضرعلسملا.١

.USBىلعمهنيزخت

عيمجبةمئاقضرعلنانفمساسملبمق.٢
.هتاموبلأ
وأيناغألاةفاكسملا،ةينغأديدحتل.٣

نمةينغأسملامثموبلأيأسملا
.ةمئاقلا

:يناغألا
يناغألالكبةمئاقضرعلسملا.١

.USBىلعةدوجوملا

.اهليغشتءدبلةمئاقلانمةينغأسملا.٢
:تاموبلألا

.USBىلعتاموبلألاضرعلسملا.١

يناغأعيمجبةمئاقضرعلموبلألاسملا.٢
.موبلألا
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا
:عاونألا

.USBىلععاونألاضرعلسملا.١

.نينانفةمئاقضرعلاًعونسملا.٢
.هتاموبلأضرعلنينانفلادحأسملا.٣
يناغألاضرعلتاموبلألادحأسملا.٤

.هيفةدوجوملا
.ليغشتلاءدبلةينغأسملا.٥
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٤٠
:نونحلملا

.USBىلعنيفلؤملاضرعلسملا.١

ضرعل)فلؤملا(Composerسملا.٢
.فلؤملابسحتاموبلألابةمئاق

ةيتوصلاتافلملالكوأاًموبلأسملا.٣
.ةيتوصلاتافلملابةمئاقضرعل
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٤

.ليغشتلا
:تادلجملا

.USBىلعلئالدلاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلاًدلجمسملا.٢
.تافلملا
ءدبلةمئاقلانمفلمسملبمق.٣

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

ةنزخملاةيتوصلابتكلاضرعلسملا.١
.Appleزاهجىلع

ةمئاقىلعلوصحللاًيتوصاًباتكسملا.٢
.لوصفلاب
.ليغشتلاءدبلةمئاقلانملصفلاسملا.٣

ةيمستلاوتافلملاماظن
دقUSBةطساوبةموعدملاتافلملاةمظنأ
:نمضتت
.FAT32
.NTFS
.HFS+

نينانفلاويناغألاءامسأىلعلوصحلامتي
ةينغألاتامولعمنمعاونألاوتاموبلألاو
.ةرفوتمتناكاذإالإاهضرعمتيالو،فلملاب
مسالكشىلعفلملامساويدارلاضرعي
تامولعمرفوتمدعةلاحيفكلذوراسملا
.ةينغألا
ةموعدملاAppleةزهجأ
عجار،ةموعدملاةزهجألاضرعل

my.cadillac.com/learn.

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

ةمئاقيأراوجبHسملا:ليغشتلامئاوق
دحأسملا.ةلضفملايفاهظفحلليغشت
ةمئاقءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلا
يفةينغألوأليغشتمتي.ةلضفمليغشت
.ليغشتلاةمئاق

يدؤميأراوجبHسملا:نونانفلا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمنانفءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.نانفلاةمئاقيفةينغألوأليغشتمتي

يتوصفلميأراوجبHسملا:يناغألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.ةلضفمةينغأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا

موبلأيأراوجبHسملا:تاموبلألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمموبلأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.موبلألايفةينغألوأليغشتمتي

هظفحلعونيأراوجبHسملا:عاونألا
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملايف
ليغشتمتي.لضفمعونءاعدتسالةظوفحملا
.عونلااذهنمةينغألوأ

Hسملا:)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملا
.ةلضفملايفاهظفحلةيتوصةنودميأراوجب
ةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأسملا
ءدبمتي.ةلضفمةيتوصةنودمءاعدتسال
.ةيتوصلاةنودملاليغشت

يأراوجبHسملا:ةعومسملابتكلا
سملا.تالضفملايفهظفحليتوصباتك
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأ
لوألاءزجلاليغشتمتي.لضفميتوصباتك
.يتوصلالجسلايف
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١٤١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
توصلامتكوطئاسولاليغشت
ةلاحيفاًتقؤمUSBليغشتفاقيإمتيس
ىلعطغضلاةلاحيف.ماظنلاتوصمتك
ةرمةدايقلاةلجعبتوصلامتكليغشترصنع
.ليغشتلافانئتسامتيس،ىرخأ
،توصلامتكءانثأردصملارّيغتةلاحيف
.توصلامتكءاغلإمتيسوليغشتلافنأتسي

ثوتولبتوص
ثوتولبزاهجنمىقيسوملاليغشتنكمي
ةينقتعجار.اًرفوتمناكاذإكلذو،نرتقم
وا١٦٣/)ةماعةرظن(ثوتولب
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

.ةزهجألانارقإلةدعاسمىلعلوصحلل١٦٤
رايتخاوتوصلاىوتسميفمكحتلانكمي
ماظنمكحترصانعمادختسابيتوصلافلملا
ثوتولبلاديدحتةلاحيف.هيفرتلاوتامولعملا
نمققحتف،اًقبسمتوصلادادعإمتيملو
زاهجىلعنمتوصلاىوتسمدادعإ
.ليابوملا
قيرطنعةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولبسمل
قيرطنعوأةشاشلانمىرسيلاةهجلاب
زاهجسملمث)ديزملا(Moreرايخسمل
.ثوتولب

:ثوتولبربعىقيسوملاليغشتل
ةيلمعبمقمث،زاهجلاةقاطليغشتبمق.١

.هليصوتلنارقإلا
)توصلا(Audioسملا،نارتقالادعب.٢

ثوتولبسملامثةيسيئرلاةحفصلانم
.ةشاشلاراسيةريخألارداصملاةمئاقنم

ثوتولبتوصةمئاق
"هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٣٥/AM-FMويداريف

ثوتولبةزهجأةرادإ
:ةيسيئرلاةحفصلانم

.توصلاسملا.١
.ةزهجأفذحوأةفاضإلةزهجألاسملا.٢
دقف،ثوتولبتوصردصممادختساةلاحيف
ةنيعمتاقيبطتليغشتويدارلاعيطتسيال
توصلاليغشتءدبلزاهجلامدختسا.زاهجلاب
.انمآكلذنوكيامدنع
يفةفلتخمةروصبتوصلاليغشتمتي
ىلعثوتولبتوصديدحتدنع.ةزهجألامظعم
فقوتةلاسرويدارلاضرعيدق،ردصملاهنأ
.ليغشتلاءدبلrسملا.ةشاشلاىلعتقؤم
نمةموعدمتناكاذإحفصتلاةفيظورفوتتس
اذهطئاسولاىوتحمنوكينل.ثوتولبزاهج
.MyMediaردصمعضونماًءزج

لاسرإةزيممعدتةيكذلافتاوهلاضعب
.ويدارلاىلعاهضرعلثوتولبتوصتامولعم
هنإف،ويدارلاىلإتامولعملاهذهلصتامدنع
هلباقتامولعمرفوتتلهةفرعملاهنمققحتي
نمديزمل.اهضرعيمثنموضرعلل
،ةموعدملاثوتولبتازيمنعتامولعملا
.ليكولاعجار

ةحالملا
ةحالملاماظنمادختسا
مقف،ةزيملابةزهجمةرايسلاتناكاذإ
زمرسملقيرطنعةحالملاقيبطتليغشتب

Nav)يف)ةحالملاHome Page)ةحفصلا
راصتخالازومرةعومجميفوأ)ةيسيئرلا
نميلفسلاءزجلانمبرقلابةدوجوملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ةرملوأل)ةحالملا(Navقيبطتليغشتدنع
مادختسابلطتي.جتنملايفةلوجرفوتتس
نايبوطورشلاودونبلانمققحتلاةزيملا
ىلإلوخدلاليجستةلاحيفو.ةيصوصخلا
نيكمتبكلذكحصنُيف،فيرعتلاتافلمدحأ

Predictive Navigation)ةيؤبنتلاةحالملا(
.اهديكأتو
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)ةرفوتمتناكاذإ(ةيؤبنتلاةحالملا
ةلاحيف،ةيؤبنتلاةحالملاةزيمموقتس
تاليضفتلاىلعفرعتلاب،اهنيكمتواهرفاوت
اهبتدجاوتيتلانكامألاظفحلالخنم
عقاوملامادختسامتيو.لبقنمةرايسلا
.جئاتنلاوتاراسملاصيصختلةحالملالجسو
Predictiveةزيمضرعتدق Navigation
:لثمرصانع)ةيؤبنتلاةحالملا(
عراوشلاىلعًءانبةصصخملاتاراسملا.

.ةلضفملا
ةقباطملضفأرفوتيتلاثحبلاجئاتن.

.ةمئاقلاىلعأرهظت
.ةيلحملاةطيرخلاىوتحمثيدحت.
وأةيؤبنتلاةحالملانيكمتكلذكنكمي
Aسملقيرطنعقحالتقويفاهليطعت
سملا،تارايخلايفدجاوتلاءانثأ.)تارايخ(
ىلإلقتنامث،تارايخلاضرعلتادادعإلا
سملامث،ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ
.١٧٠/تادادعإلاعجار.ةيؤبنتلاةحالملا

ةحالملاةطيرخضرع

متيس،ىلوألاةرمللةحالملاقيبطتحتفدعب
ةطيرخلاضرعيفاًمئادةحالملاقيبطتحتف
دنع.ةرايسلليلاحلاعقوملاضرعوةلماكلا
ىلعأثحبلاطيرشرهظيس،ةرايسلافقوت
،ةرايسلاكرحتءانثأ.ةحالملاةطيرخضرع
ثحبلاطيرشلحم)ثحب({زمرلحيس
.ةلماكلاةطيرخلاضرعمجحريبكتل

Destination Card Preferences
)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
نيوانعدادعإبمق،)ةحالملا(Navقيبطتنم
ةسملبةحالملانيكمتللمعلاولزنملا
سملا،لمعلاولزنملانيوانعدادعإل.ةدحاو
AددحوSettings)مث،)تادادعإلا

Map and Navigation Settings
رتخامث،)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Destination Card Preferences
نوكينأبجي؛)ةهجولاةقاطبتاليضفت(

Showرايخلا My Places on Map)راهظإ
.يضارتفالكشبًالعفم)ةطيرخلاىلعينكامأ
هبتكامثلمعلاوأ/لزنملاناونعددح
.هظفحاو
فقوأ،"ينكامأ"ةعاقفليغشتفاقيإل
Showرايخلاليغشت My Places on Map
.)ةطيرخلاىلعينكامأضرع(
ةرايسلاماظنيفلوخدلاليجستمتيملاذإ
مدختسيسف،ةصصخملاتافلملادحأةطساوب
ليجستدعب.ًةماعًةروصيلاحلاعقوملازمر
رهظيس،ةصصخملاتافلملادحأىلإلوخدلا
عجار.صصخملازمرلاعميلاحلاعقوملازمر
.١٤٥/ةحالملازومر

ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ

ضرعلةطيرخلاضرعيفAسملا
:يليامضرعمتيدقو.تارايخلا
يئانثوىلعأىلإهاجتالاعمداعبألايثالث.

داعبألايئانثوىلعأىلإهاجتالاعمداعبألا
لامشلاىلإهاجتالاعم

.Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(

ةحالملاعمرفوتت(ةيرورملاثادحألا.
)تنرتنإلابةلصتملا
تادادعإلا.
)راسملاديدحتلاحيف(ةهجولاليدعت.
)راسملاديدحتلاحيف(راسملايفبنجت.
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١٤٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
تادادعإضرعل)تادادعإلا(Settingsسملا
:يليامضرعمتيدقو.ةحالملاوةطيرخلا
.Destination Card Preferences

عجار.)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
Destination Card Preferences

اذهبقبساميف)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
.مسقلا
طئارخلاعجارم.
راسملاتاليضفت.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا.
رورملاتاليضفت.
دوقولاةجردتاليضفت.
هيبنتلاتاليضفت.
لجسلاةرادإ.
"ةيؤبنتلاةحالملا"عجار:ةيؤبنتلاةحالملا.

.مسقلااذهيفاًقباسةروكذملا
ةطيرخلاتاثيدحت.
لوح.

ءزجلايفzسملا،ةمئاقيأنمجورخلل
ةطيرخلاضرعىلإعوجرلليولعلانميألا
.يسيئرلا
ةهجولادادعإلبقتاليضفتلاطبضنمققحت
.طشنلاهيجوتلاءدبو

Map Preferences)ةطيرخلاتاليضفت(
ةطيرخلاةزيمةئيهتنيبرايتخاللسملا
:ةيساسألا

ةطيرخلاناولأ
.Auto)عاضوألارییغتلسملا-)يئاقلت

.ةءاضإلافورظیلعًءانباًیئاقلت
)ةءاضإ(راهن.
)مالظ(ليل.
دادعإلا(داعبألاةثالثدودحتامالع
سملا:)ليغشتلاعضوىلعيضارتفالا
،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتلا
ةيثالثدودحلاتامالععيمجماظنلاضرعي
ىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلعداعبألا
.ريبكتلا
ىلعيضارتفالادادعإلا(داعبألاةيثالثنابم
وأليغشتلاسملا:)ليغشتلافاقيإعضو
ماظنلاضرعي،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإ
ىلعداعبألاةيثالثنابملالاكشأعيمج
.ريبكتلاىوتسمبسحىلعةطيرخلا
داعبألايثالثعضويفسيراضتلاضرع
ليغشتلاسملا:)يضارتفالكشبلمعتال(
ضرعي،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإوأ
يفةطيرخلاىلعيضارألاتامولعمماظنلا
.داعبألايثالثضرع
عضوىلعيضارتفالادادعإلا(يئاقلتريبكت
فاقيإوأليغشتلاسملا:)ليغشتلا
ماظنلالمعي،ليغشتلادنع.ليغشتلا
دنعريبكتلاىوتسمطبضىلعاًيكيتاموتوأ
دعبو.تافطعنملادحأنمةرايسلابارتقا
ريبكتلاىوتسمماظنلاديعي،فاطعنالاءاهتنا
اذإ.يلصألاطبضلاىوتسمىلعىرخأةرم

دوجوعمفطعنمنمبرتقتةرايسلاتناك
ريبكتلاىوتسملظيسف،بيرقرخآفطعنم
.نيفطعنملازواجتمتيىتحلمعييئاقلتلا

Route Preferences)راسملاتاليضفت(
.راسملاتاليضفتىلإلوصوللسملا
:يهتارايخلا
.Preferred Route)لضفملاراسملا(-

:تاراسمللنيفلتخمنيرايخنيبنمرتخا
.ةئيبلاقيدصوأعرسألا
تقوبراسملانوكيسعرسألارايخلا‐

.لقألاةدايقلا
رثكألاراسملانوكيسةئيبلاقيدص‐

.دوقوللاًريفوت
.Avoid on Current Route)يفبنجت

تازيمنماًيأرتخا-)يلاحلاراسملا
اذهىلعريسلاءانثأاهبنجتلقيرطلا
:راسملا
ةعيرسلاقرطلا‐
ةدهمملاريغقرطلا‐
تاراّبعلا‐
يعامجلالقنلاتاراح‐
ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا‐
قافنألا‐
لودلادودح‐
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ةحالملايفيتوصلامكحتلا
مكحتلادادعإةشاشىلإلوصوللسملا
.يتوصلا
.Navigation Volume-)توصىوتسم

سملا،توصلاىوتسمطبضل-)ةحالملا
عامسدنع."لفسألوىلعأل"نيمهسلا
طبضكنكمي،يتوصلاهيجوتلارماوأتوص
ىلعةركبلامادختسابتوصلاىوتسم
يفمكحتلاحاتفموأىطسولاةدحولا
.ةدايقلاةلجعبتوصلاىوتسم

ءانثأةحالملليتوصلاهيجوتلاىوتسم.
:يهةحاتملاتارايخلا.ةملاكمءارجإ
)يضارتفالكشبددحم(لماكهيجوت‐
طقفتوص‐
دجويال‐

Traffic Events)ةيرورملاثادحألا(
ةدوجوملاثادحألابةمئاقةزيملاهذهرفوت
سملا.قيرطلانمبرقلابوأراسملاىلع
AددحمثTraffic Events)ثادحألا
ةلصتمةحالمةمدخرفوتمزلي.)ةيرورملا
.تنرتنإلاب
:)ترفوتاذإ(رورملاتاليضفت
Mapيفدجاوتلاءانثأ View
مثAسملا،)ةطيرخلاضرع(

Settings)مث)تادادعإلا
Map and Navigation Settings

ىلإلوصولل)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(
Traffic Preferences)رورملاتاليضفت(.

Showةزيمرفوت Traffic on Map)ضرع
اهليغشتدنع)ةطيرخلاىلعةيرورملاةلاحلا
مادختسابرورملاةكرحقفدتنعةماعةحمل
ةيلاتلاتارايخلارفوتت.ةرفشلاةفلتخمناولأ
:راسملاباسحةداعإءانثأ
-لضفأراسمىلإاًيئاقلتراسملاباسح.

لاحيفراسملاباسحاًيئاقلتماظنلاديعي
.كمامأةيرورمةلكشمدوجوفاشتكا
راسملاباسحةداعإلبقلاؤس.

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

.Never Search for Better Route
موقينل-)لضفأراسمنعاًدبأثحبتال(
نأىلإلضفأراسمنعثحبلابماظنلا
.هالعأةروكذملاتارايخلادحأديدحتمتي
هيبنتلاتاليضفت
تاعومجمليغشتفاقيإوأليغشتبمق
ةطشنلاهيجوتلاضرعتايلمعءانثأهيبنتلا
رفاوتتدق.ءاوسدحىلعةطشنلاريغو
:ةيلاتلاتاهيبنتلا
.Road Safety Alerts)نامأتاهيبنت

سرادملاةقطنمضرعلسملا-)قيرطلا
.ةدراولا
ةيرورملااريماكلاتاهيبنت.

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

.ةريخألاتاهجولا
حسمل\سملا-ثحبلالجسحسم.

.ثحبلالجس
لوح
:لثم،جمانربلاتامولعمضرعلسملا
.Telenav
ةحالملارادصإ.

طئارخلا
تانايبةدعاقرفوتةحالملاقيبطتبلطتي
ىلعةظوفحميهو.لمعييكةطيرخلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنبةلصتمSDةقاطب
رهظتسف،ةطيرخلاتانايبةدعاقرفوتتملاذإ
دوجومدعىلإةراشإللأطخةلاسر
.SDةقاطب

SDةقاطبلئاسر

.ةزيممةدحاوةرايسعمSDةقاطبلمعت
نمققحتلاريرمتبSDةقاطبحمستنأمزلي
مقتال.ةنيعمةرايسلاهمادختسالبقةلاصألا
.لاعشإلاليغشتءانثأSDةقاطبةلازإب
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١٤٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةلمتحملالئاسرلاوأطخلاتاهويرانيس
:يلياملمشت
:ةرملوألSDةقاطبةئيهتتمت.

"Once initialized, this SD card
can only be used for

navigation in this vehicle."
مادختسانكميال،ةئيهتلابمايقلادعب(
ضارغألّالإةبكرملاهذهيفSDةقاطب
SDةقاطبحاتفمنأنمدّكأت.)ةحالملا
.ةيولعلاةّيعضولايفدوجوم

ةقاطب":ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب.
SDأطخلازمر(.ةحيحصةروصبلمعتال(."

ماظنلاعمةنرتقمريغهذهSDةقاطب.
هذهةحالملابةصاخلاSDةقاطب":يلاحلا
.ةرايسلاهذهيفةحالمللةحلاصريغ
وأليصافتلانمديزملكلاملاليلدعجار
".)أطخلازمر(.ليكولاةرايزبلضفت
:ةحتفلانمSDةقاطبةلازإتمت.

"SD card has been
removed. (Error Code)."

دّكأت).)أطخلازمر(.SDةقاطبةلازإتمت(
ةحالملابةصاخلاSDةقاطبّنأنم
.ةحتفلايفةدوجوم
دعبةلصاوملل)ةعباتم(Continueسملا
سملا،ىرخألالئاسرلل.ةئيهتلاأطخةلاسر

OK)ةيسيئرلاةحفصلاىلإعوجرلل)قفاوم.
عجار،ءاطخألاهذهنمّيأروهظرمتسااذإ
.كبصاخلاليكولا

ةحالملازومر
يفرهظتيتلااًعويشرثكألازومرلايلياميف
.ةحالملاقيبطت

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإاذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

عضوءانثأةرايسلليلاحلاعقوملازمراذه
يفيرعتفلمءاشنإدعب.طشنلاريغهيجوتلا
عقوملازمرصيصختنكمي،مدختسملل
.يلاحلا
ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإزمرلااذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

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

نعةرابع)POI(ةيكذلامامتهالانكامأ
نكرلابةصاخكمامتهاىلعذوحتستنكامأ
.دوقولاتاطحمو
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٤٦
نعةماعةحملةيرورملاةلاحلاطيرشرفوي
ةكرحيأوراسملاىلعمدقتلاىوتسم
ىلع.قيرطلالوطىلعثداوحوةيرورم
ىلعأةرايسلازمركرحتي،راسملارادم
.طيرشلا
ضرعوةطيرخلاقاطنريبكتلزمرلاسملا
عوجرللىرخأةرمسملا.لماكلابراسملا
.قباسلاضرعلاىلإ
سملقيرطنعةدايقلاتيقوتضرعنكمي
.)ETA(لوصوللردقملاتقولا

Current Location)يلاحلاعقوملا(
،ةحالمةسلجليعفتمدعوةرايسلانكرءانثأ
ضرعفصتنميفمدختسملازمرعضومتي
.يلاحلاعقوملازاربإعم،ةطيرخلا

ةهجولا
رداصمنمةهجولاتاهيجوتلابقتسا
ةفلتخم
رداصمنماهلقنوأتاهجولالابقتسانكمي
.راسملاهيجوتلةحالملاقيبطتىلإةفلتخم
:يهرداصملاهذهضعب
.ثحبلاجئاتننمةحالملا.
.لاصتالاتاهجةمئاقنمناونع.
لثميكذلافتاهلاىلعقيبطت.

myCadillac)هنكمي)كارتشارفوتمزلي
.ةرايسلاىلإتاهجولاسرإ

هنكميةرايسلاماظنىلعهليزنتمتقيبطت.
.ةحالملاماظنىلإتاهجولاسرإ

تايثادحإلا
امم،ىصقأدحبةيعجرمطاقنةسمخفضأ
.راسملالوطىلعةيفاضإتاهجوربتعي
:ةيعجرمةطقنوأديدجفقوتناكمةفاضإل
.{سملا،طشنلاهيجوتلانم.
وأOne-Boxمادختسابةهجولانعثحبا.

Quickزومروأيتوصلاثحبلا Category
.)ةعيرسلاةئفلا(
وأراسملالوطىلعثحبلاجئاتنرتخا.

.ةهجولانمبرقلابوأراوجلاب
سملامثةبولطملاةيعجرملاةطقنلارتخا.

Add to Trip)وأ)ةلحرلاىلإةفاضإ
نعةيلاحلاةهجولانمًالدباهمدختسا
Newسملقيرط Destination)ةهجو
.)ةديدج
.ةيعجرملاطاقنللراسملاتارايخرفوتتال
ةيعجرمةطقنىلإلوصولا
سملنكمي،ةطيسوةطقنىلإلوصولادنع
ةهجولاىلإةعباتملل"ىلإةدايقلا"ةلاسر
.ةمداقلا
وأةيعجرملاةطقنلاةرايسلاتزواجتاذإ
ماظنلاكديعيسف،يلاحلاراسملانعتجرخ
يف.ةيلاحلاةيعجرملاةطقنلاىلإاًيئاقلت
Driveزمرماظنلاضرعيس،هسفنتقولا to

ةيعجرملاةطقنلاناونععم)ىلإةدايق(
ةيعجرملاةطقنلازواجتنكميثيحبةيلاتلا
ةطقنلاىلإهيجوتلاةلصاوموةيلاحلا
.ةيلاتلاةهجولاوأةيعجرملا
ةيعجرمةطقنليدعت
،طشنلاهيجوتلاءانثأةيعجرمطاقنةفاضإدنع
تافقوتلاىدحإفذحةيناكمإماظنلاحيتيس
:ةيعجرمةطقنليدعتل.بيترتلارييغتوأ

.Aسملا.١
Editسملا.٢ Destination)ليدعت

.)ةهجولا
قيرطنعةهجولابيترتليدعتبمق.

متينأىلإرارمتسالاعممهسلاسمل
ةيعجرملاةطقنلالقنلبحسا.اهزييمت
.ةمئاقلالفسأوأىلعأل

نعةيعجرملاةطقنلافذحنكمي.
ةقثبنمةلاسررهظت.Yسملقيرط
.ةيعجرملاةطقنلاةلازإةيلمعديكأتل
ماظنلاليزيس،بلطلاديكأتدعب
zسملا.تاهجولاةمئاقنمناونعلا
نكمتيثيحبنميألايولعلانكرلانم
.راسملاباسحةداعإنمماظنلا
دحاوناونعىوسكانهنكيملاذإ
ماظنلالطعيسف،تاهجولاةمئاقيف
حيتينلو.فذحلاولقنلايتفيظو
.ةيئاهنلاةهجولافذحةيناكمإماظنلا
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١٤٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةطيرخلاتامولعم
صئاصخىلعةطيرخلاتانايبةدعاقلمتشت
.ةطيرخلاتامولعملجأنمقرطلاةكبش
لثمتامولعمىلعصئاصخلاكلتلمتشت
دويقو،عراوشلانيوانعو،عراوشلاءامسأ
ةيليصفتلاةقطنملالمتشت.اهريغوفاطعنالا
قرطو،ىربكلاةعيرسلاقرطلاعيمجىلع
قطانملالمتشت.ةينكسلاقرطلاوةمدخلا
:لثم)POI(مامتهالاطاقنىلعةيليصفتلا
تايفشتسملاوكونبلاوتاراطملاومعاطملا
نكامأونيزنبلاتاطحموةطرشلاماسقأو
.ةيخيراتلاراثآلاوحايسلابذج
الدقف،ةطشنةمدخةطخرفوتتملاذإ
تانايبىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحت
تاحيحصتلاىلعوأءاشنإلاةثيدحقطانملل
ةحالملاماظنلمعي.جاتنإلادعبتلمتكايتلا
قطانميفلماكلاراسملاداشرإريفوتىلع
.ةيليصفتلاةطيرخلا

ريغصتلاوريبكتلاىوتسميفمكحتلا
ريبكتلاىوتسميفمكحتلاةشاشرهظت
ةليلقلاقرطلا.ةطيرخلاضرعيفريغصتلاو
:يهريغصتلاوأريبكتلل
ىلعريغصتلاوأريبكتلل-وأ+سملا.

.ةطيرخلا
كعباصأدحأبةجودزمةطغضطغضا.

ريغصتللنيعبصإبةدحاوةطغضوأريبكتلل
.ةطيرخلاىلع

ريغصتللماهبإلاوةبابسلاعبصإمدختسا.
مثضعبلاامهضعبىلإامهبيرقتلالخنم
نيعبصإلاداعبإقيرطنعريبكتلاكنكمي
.ةطيرخلاىلعضعبلاامهضعبنع

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

.داعبألايثالثىلإداعبألايئانثضرعلا
يئانثعضولاىلإةداعإللىلعأللمأ
.داعبألا
.ةطيرخلاريودت.
.١٣٢/ماظنلامادختساعجار

توصلامتك
رماوألاتوصمتكنكمي،طشنلاهيجوتلاءانثأ
سملا.ةحالملاقيبطتمادختساءانثأةيتوصلا
بناجلاىلعدوجوملاتوصلاربكمزمر
ةمالعرهظتس.يولعلاطيرشلانمنميألا
متكىلإةراشإللتوصلاربكمىلعةلئام
.هيجوتلاتوص

طشنلاهيجوتلاضرع
ةحالملاةسلجنوكتوامٍةهجورايتخادنع
هيجوتلاضرعةحالملاماظنأدبي،ةطشن
.)AGV(طشنلا

ةطيرخلاهيجوت
ىلع)تارايخلا(Optionsزمرسملا
هيجوتتادادعإىلإلوصوللةطيرخلا
لكشبطوبضمةطيرخلاهيجوت.ةطيرخلا
عمداعبألايثالثعضوىلعيضارتفا
.ىلعألهاجتالا
:يهةحاتملاتادادعإلا
ىلعأللهاجتالاعمداعبألايثالث.

هجوتعمداعبألاةيثالثةطيرخ:)يضارتفا(
لظيس،عضولااذهيف.ىلعألةرايسلا
رودتسوىلعأللاًمودريشيعقوملازمر
.زمرلالوحةطيرخلا
ةطيرخ:ىلعأللهاجتالاعمداعبألايئانث.

يف.ىلعألةرايسلاهجوتعمداعبألاةيئانث
اًمودريشيعقوملازمرلظيس،عضولااذه
.زمرلالوحةطيرخلارودتسوىلعألل
:ىلعأللامشلاهاجتاعمداعبألايئانث.

هاجتاريفوتعمداعبألاةيئانثةطيرخ
لوحتيس،عضولااذهيف.ىلعألابلامشلا
فاطعنابسحىلعيلاحلاعقوملازمر
.اًراسيوأاًنيميةرايسلا
متي.ةطيرخلاةيعونرييغتلزمرلاسملا
.كلذلاًقفوةمالعلاوزمرلاثيدحت
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٤٨
ةطيرخلاضرعريبكتىوتسمبسحىلع
دق،ىلعألهاجتالاعمداعبألاةيثالثوأةيئانث
ضرعلاىلإليدبتلاباًيكيتاموتوأماظنلاموقي
.ىلعأللامشلاهاجتاعمداعبألايئانث
،طشنلاهيجوتلاضرعيفدجاوتلاءانثأ
رظنميفهلمكأبراسملاضرعنكمي

2D North Up)هاجتابداعبألايئانث
ةكرحطيرشسملقيرطنع)لامشلا
طبضلاةداعإوةطيرخلاريغصتمتي.رورملا
يفراسملاضرعدنع.لماكلابراسملاضرعل
رهظيس،لامشلاهاجتابداعبألايئانثرظنم
فصتنميف)زكرمتلاةداعإ(Recenterزمر
ةداعإ(Recenterزمرامإسملا.ةشاشلا
ىلإةدوعللرورملاةكرحطيرشوأ)زكرمتلا
وأ)داعبألايئانث(2D،قباسلاضرعلاعضو

3D)داعبألايثالث(.
ةراحلاهيجوت
ةروانمللةراحلاتامولعمةطيرخلاضرعتس
.ةحاتمتناكاذإةيلاتلا
عطاقتلاضرع
برتقتوعيرسلاقيرطلايفةرايسلاتناكاذإ
ضرعتةروصرهظتسف،جراخملادحأنم
مامتإلةرايسلااهبمزتلتنأبجييتلاةراحلا
.ةيلاتلاةروانملا

عيرسلافاطعنالاضرع

هيليامٍفطعنمنمةرايسلابرتقتامدنع
ةمئاقضرعمتي،رخآفطعنمروفلاىلع
فطعنملارشؤملفسأعيرسلافطعنملا
نعنالعإللةيتوصًةبلاطمعمستس.يساسألا
.عيرسلافطعنملا
يئاقلتلاريبكتلا
متيس،تاروانملاىدحإنمبارتقالادنع
ةرايسلازمرضرعلةطيرخلاريبكتاًيكيتاموتوأ
.ةروانمللحضوأةيؤرريفوتلةيلاتلاةروانملاو
ىلإماظنلادوعيس،ةروانملاءاهتنادعبو
.هسفنريبكتلاىوتسمىلعقباسلاعضولا
ىلإلوخدللةطيرخلاىلعAسملا

Settings)سملامث)تادادعإلا
Map Configuration)ةطيرخلاةئيهت(

.)يئاقلتلاريبكتلا(Auto-Zoomىلإلوخدلل
.اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمتنكمي

تاراسملاةمئاق
عراشمساراوجبةمئاقلارايخسملا
.تاراسملاةمئاقضرعليلاتلافطعنملا
تافطعنملاتاراسملاةمئاقضرعت
ةهجولاىلإيلاحلاعقوملانمتاهيجوتلاو
.ةيئاهنلا
تاراسملاةمئاقليدعت
قيرطنعتاراسملاةمئاقريرحتنكمي
ةعسوتىلإيدؤيامم،)ريرحت(EDITرايتخا
عضوىلإلوخدلاوةشاشلاءلملةمئاقلا

Edit)ليدعتلاعضويفدجاوتلاءانثأ.)ريرحت،
نمهيفبوغرمريغءزجيأةلازإنكمي
.ءزجلااذهراوجبYسملقيرطنعراسملا
.ءزجلااذهةلازإديكأتلةقثبنمةلاسررهظت
رشؤملحي،راسملانمءزجةلازإدنع
ءانثأىرخألاءازجألاعيمجلحمطاشنلا
ءاهتنالادعبو.ديدجلاراسملاباسحةداعإ
ةديدجلاءازجألاعضومتي،باسحلاةداعإنم
.طاشنلارشؤمنمًالدبراسملل
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١٤٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن
عيرسلاقيرطلاجراخممئاوق

حتفلعيرسلاقيرطلاجرخمزمرسملا
Exit List)زمرلااذهرهظي.)جراخملاةمئاق

لفسأنمبرقلابيلاحلاعراشلامساراوجب
قيرطلايفالإزمرلارهظيال.ةشاشلا
.ةددحملاجراخملايذعيرسلا
جراخملاتاذقرطلاىلعرفسلاءانثأ
Exitرفوتتدق،ةصصخملا List)ةمئاق
جرخملامقرجراخملاةمئاقضرعت.)جراخملا
عضومنمجرخملاىلإةيقبتملاةفاسملاو
يتلاةحارللفقوتلاقطانمويلاحلاةرايسلا
دوقولاتاطحملثم،ةحاتمنوكتدق
.تيبملانكامأومعاطملاويهاقملاو
Nextةمئاق Maneuver)ةمداقلاةروانملا(
Activeعضونوكيامدنع Guidance
ضرعمتي،ليغشتلاديق)طشنلاهيجوتلا(

Next Maneuver Turn Arrow)مهس
Streetو)ةيلاتلافاطعنالاةروانم Name
Maneuverو)عراشلامسا( Distance

يف)ةيلاتلاةروانملاىتحةفاسملا(
Next Maneuver)ىلعأ)ةيلاتلاةروانملا

متي.ةطيرخلاىلعةبكارتملاةشاشلا
)لوصوللردقملاتقولا(ETAضرع
Distanceو to Destination)ةفاسملا
Trafficو)ةهجولاىلإةيقبتملا Indicator
نيميىلعةحوليف)ةيرورملاةكرحلارشؤم(
.ةشاشلا
ةحالملابةيلاتلافاطعنالاةروانمهيبنت
ءاطعإدنعحوتفمريغةحالملاقيبطتناكاذإ
كلذرهظيس،ةبيرقةروانمنأشبهيجوت
ضرعىلإلاقتناللهيبنتلاسملا.هيبنتك
داعبتسالzسملاوأيساسألاةحالملا
.هيبنتلا
يتوصلاهيجوتلاررك

.ةيلاتلاهيجوتلاةروانمىلإزمرلااذهريشي
.ةقوطنمهيجوتتاميلعترخآراركتلهسملا
)رفوتاذإ(عئاقولاهيبنت
دوجوماظنلافشتكااذإطشنلاهيجوتلاءانثأ
راسميأدوجومدععمكمامأيرورمثداح
ةمغنماظنلالغشيسف،كلذنملضفأ

Quickضرعيو Notice)عيرسلاراعشإلا(.
ثداحلكلةدحاوةرمرمألااذهرهظيسو
.يرورم
ةيرورملاثداوحلاريراقت

تانايبعمةيرورملاثداوحلاريراقتزومر
لكءانثأةطيرخلاىلعرهظترورملاقفدت
.طشنلاريغوطشنلاهيجوتلانم
راسملاءاهنإ
نميألاءزجلاىلعأ)ءاغلإ(Cancelسملا
هيجوتلاىلإعوجرلاوطشنلاهيجوتلاءاهنإل
لبقطشنلاهيجوتلاءاغلإدنع.طشنلاريغ
قثبنمرايخرهظيس،ةهجولاىلإلوصولا
.ةلحرلاةلصاومل
ةلحرلاةلصاوم
نعاهئاغلإةلاحيفةلحرلاةلصاومنكمي
."ةلحرلاةلصاوم"قثبنملارايخلاسملقيرط
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٠
امإ،ةهجولاىلإتلصوكنأماظنللنيبتاذإو
زواجتدنعوألوصولاضرعروهظدنع
."ةلحرلاةلصاوم"رايخرهظينلف،ةهجولا

ةلضفملا
تاهجةحالملاتاليضفتلمشتنأنكمي
يتلامامتهالانكامأوأنيوانعلاوألاصتالا
ىلعةلضفملازمرلالخنماهظفحمت
.ةطيرخلليليصفتلاضرعلا
تالضفملاىلإلوصولا
Searchزمرسملا،تالضفملاةرادإل
Homeيف)ثحبلا( Page)ةحفصلا
)تالضفملا(Favoritesسملا.)ةيسيئرلا
.)تالضفملا(Favoritesرايخىلإلوصولل
تالضفملاةمئاقضرعا،ةحالملاقيبطتنم
نمثحبلاطيرشنمHسملقيرطنع
طيرشناكاذإ.ةحالمللةطيرخلاضرعىلعأ
.Hددحمث{سملاف،اًقلغمثحبلا
تالضفملاظفح
تاقيبطتةدعنمتالضفملاةفاضإنكمي
ظفحلتالضفملازمرسملا.ماظنلل
.تالضفملايفىوتحملا
ةحالملاتالضفمةيمستةداعإ

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

ةرادإرايخىلإلوخدللتالضفملاسملا.٢
.تالضفملا
لوصوللةظوفحمةحالمةلضفمسملا.٣

ليدعتلازمرسملا.ليدعتلازمرىلإ
.تالضفملاةيمستةداعإل

دعبةلضفملاظفحل)ظفح(Saveسملا.٤
.اهتيمستةداعإ

ةريخألا
تاهجولاةمئاقىلإلوخدللGسملا
.ةريخألا
عقوملازكرمتةداعإزمر
فصتنميفعقوملازكرمتةداعإمهسسملا
ىلعةطيرخلاطبضةداعإلةطيرخلاضرع
.يلاحلاعقوملا
نكررخآعقوم
فاقيإمتعقومرخآنعربعينكررخآعقوم
اذهرهظي.هيفةرايسلاكرحمليغشت
."ةريخألا"ةمئاقنملوألافصلايفعقوملا
ضرعىلإنكررخآعقومسمليدؤي
ةدايقلوأناونعلاظفحلامإناونعلاليصافت
نعنكررخآعقومفذحنكمي.هيلإةرايسلا
دعبو.ليدعتلاةشاشىلإلوخدلاقيرط
يفكلذدعبرهظينل،نكررخآعقومفذح
ةرمةرايسلافاقيإمتيملام"ةريخألا"ةمئاق
.ناكملااذهيفىرخأ

POIزومرضرع

،هذهمامتهالانكامأتائفةدهاشمل
سملامث،)تارايخلا(Optionsسملا

Show on Map)نكمي.)ةطيرخلاىلعضرع
.ىصقأدحبزومرلانمتائفةينامثديدحت
ةطيرخلاىلعةيكذلاPOIزومر

لثمةيكذلامامتهالانكامأزومررهظت
بسحرهظت،نكرلانكامأودوقولاتاطحم
قئاسللثحبلاطامنأوعقوملاوتقولا
.ةرايسلاةلاحوةدايقلافورظو
حتفلةيكذلامامتهالانكامأزومردحأسملا
:اهبةصاخلاليصافتلا
POIةمهملاةطقنلامسا:ىرسيلاةهجلا.

.اهناونعو
c:نميألابناجلا. + ETE)تقولا

.)هيجوتللردقملا
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١٥١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةيكذلادوقولاتاطحمزومر
دوقولاتاطحمبدوقولاراعسأضرعمتي
.ةرايسلابدوقولاىوتسمضافخنادنعةبيرقلا
يكذلانكرلازومر
ناكسلابةظتكمةهجوىلإلوصولادنع
،نكرلاةيلمعةبوعصماظنلافاشتكاو
نكرللتاطحمبرقأضرعماظنلالواحيس
.ترفوتاذإةرجألانعتامولعمعم
POIليصافتمادختسابةلكشمنعغالبإلا

يأنعغالبإلانكمي،POIليصافتةحفصنم
ةحصوأتانايبلاةقدمدعةلاحيفةلكشم
برقلابةلكشمنعغالبإلاسملا.ناونعلا
ديدحتةحفصىلإلوخدللةشاشلالفسأنم
تافينصتدحأسملا.ةلكشملاةيعون
ديدحتلاةحفصنماًقبسمةددحملالكاشملا
ماظنلالسريس.)لاسرإ(Sendسملامث
.اهليلحتلتامولعملا
ثحبلا
ماظنةشاشيف)ثحب(Searchسملا
دجوي.ثحبلاةشاشحتفلهيفرتلاوتامولعملا
تاراصتخاوثحبلالقحيفلاخدإعبرم
ثحبلاتايلمعلزمروةعيرسلاتائفللزومر
.حيتافمةحولوتالضفمللزمروةريخألا

يئاقلتلالامكإلا
لقحعبرميفناكملامسانماًءزجلخدأ
ةزيملواحتس.ثحبلاةشاشىلعلاخدإلا
اًدانتساكلذوةهجولامامتإيئاقلتلالامكإلا
حرتقملارصنعلاسملا.هتباتكمتامىلإ
.ثحبلاءارجإل
بكاردجاوتمدععمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألادعقملايف
تارييغتءارجإبحمستنلهذهثحبلاةشاش
حيتافملاةحولمادختسابصوصنلاخدإوأ
ضرعت،كلذلًةجيتنو.ةرايسلاكرحتةلاحيف
.اًعويشرثكألاتائفللفوفصةثالثةشاشلا
ةزيمطيشنتىلإثحبلاعبرمسمليدؤي
.مالكلاىلعفرعتلا
يفبكاردجاوتعمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألادعقملا
دعقملايفبكاردجاوتماظنلافشتكااذإ
قئاسلادعقمنملكمازحطبرعميمامألا
زمرسملنإفنييمامألابكارلادعقمو
بكارللحيتتهيبنتةلاسرضرعيسثحبلا
.ةفقوتمةرايسلانأكوةهجونعثحبلا

عقاوملاديدحتماظن
)GPS(يملاعلا
تاراشإمادختسابةبكرملاعقومديدحتمتي
ةفلتخملاةبكرملاتاراشإوةيعانصلارامقألا
.ةطيرخلاتانايبو
ىرخأتالخادتثدحتدق،نايحألاضعبيف
عقوملاديدحتىلعةحالملاماظنةردقعم
ةيعانصلارامقألاةلاحلثم،ةرايسللقيقدلا
وأ/وةرايسلاةلاحوقيرطلانيوكتو
.ىرخأفورظ
ديدحتليملاعلاماظنلانيبي،عقاوملاديدحتل
مادختسابةرايسلليلاحلاعضولاعقاوملا
ةيعانصلارامقألانمةلسرملاتاراشإلا
مدعدنعو.عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلل
نمةلسرملاتاراشإللكترايسلابقتسا
ىلعزمررهظيفوس،ةيعانصلارامقألا
.١٤٥/ةحالملازومرعجار.ةطيرخلاةشاش

تالخادتثدحتدقوأماظنلااذهرفاوتيالدق
:اًحيحصيليامميأناكاذإ
وأراجشألاوأةليوطلاينابملاةقاعإ.

.تاراشإللقافنألاوأةريبكلاتانحاشلا
رامقأللنيسحتوأحالصإلامعأءارجإ.

.ةيعانصلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٢
ةلاحيفتامولعملانمديزمىلعلوصحللو
،مئالملكشب)GPS(ةحالملاماظنلمعمدع
راسملاهيجوتعمثدحتيتلالكاشملارظنا
و١٥٢/
.١٥٣/ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ

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

.ديلجلاوأىصحلاوألامرلاك
قرطوأةجرعتمقرطىلعةبكرملاريست.

.ةليوطاهنكلوةميقتسم
ةبكرموأليوطىنبمنمةرايسلابارتقا.

.ةريبك
ةيزاومةيحطسلاعراوشلانوكتنأ.

.رحقيرطل
وأةلماحةبكرمقيرطنعةبكرملالقن.

.ةرابع
لكشبيلاحلاعقوملاةرياعمطبض.

.حيحصريغ
.ةيلاعةعرسبةرايسلاريس.
وأ،ةرمنمرثكأةرايسلاتاهاجتاريغت.

نكرةحاسيفةراّودةلواطىلعاهكرحت
.تارايسلا

نمةبكرمللرركتملاجورخلاوأ/ولوخدلا.
نموأبآرمنموأ،تابكرملانكرةحاس
.فقساهلةحاس

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

.ةطيرخلاتانايب
تلوف١٢ةقاطبلمعتيتلاةيراطبلالصف.

.مايأةدعل
ثيح،ةمحدزمقرطىلعةرايسلاةدايق.

ةرايسلافاقيإوةئيطبتاعرسبةدايقلامتت
.رركتملكشباهليغشتءدبو

هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا
راسملا
لظيفراسمللبسانمريغهيجوتثدحيدق
:ةيلاتلافورظلانمرثكأوأفرظ
.روكذملاقيرطلاىلعفاطعنالامتيمل.
مادختسادنعراسملاهيجوترفاوتمدع.

يلاتلافاطعناللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.راسيلاوأنيميلاةهج

مادختسادنعراسملارييغتةيناكمإمدع.
.راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ

فاطعنالادنعراسمللهيجوتدوجومدع.
.عطاقتدنع

نمنكامألابةصاخلاعمجلاءامسأديدرت.
.رخآلنيح

ليغشتلليوطتقوقارغتساةيناكمإ.
ةدايقلاءانثأراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.ةيلاعةعرسب
ضرعبراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإمايق.

دنعكلذوةنيعملاةيثادحإلاىلإدئاعراسم
رورملانودتاهجولاىدحإىلإهاجتالا
.ةنيعمةيثادحإربع

يأببسبةرايسيألوخدراسملاعنم.
يأوأمسوملاوأتقولابسحنوناق
.هبلومعمرخآنوناق

.تاراسملاضعبنعثحبلاةيناكمإمدع.

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

فقوأ،ةطيرخلاىلعةرايسلاعقومطبضل
سمخةدملكرحملاليغشتعمةرايسلا
.ةرايسلاعقومثيدحتمتيىتح،قئاقد
الونمآناكميفةرايسلانكرىلعصرحا
نعديعبوءامسلانيبواهنيبتابقعهبدجوي
.مجحلاةريبكتاقاعإيأ
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١٥٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ
ةمدخلاىلإجاتحيةحالملاماظنناكاذإ
لازامانهةروكذملاتاوطخلاعابتادعبو
ليكولاىلإعوجرلاىجريف،لكاشمكانه
.كبصاخلا

ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ثدحأةبكرملايفةطيرخلاتانايبلثمت
.ةبكرملاعينصتمتامدنعةحاتملاتامولعملا
،يرودلكشبطئارخلاتانايبثيدحتمتيو
.طئارخلاتامولعمريغتتنأطرشب
ماظنليغشتنأشبةلئسأةيأكيدلتناكاذإ
عوجرلاىجريف،ثيدحتلاةيلمعوأةحالملا
.ليكولاىلإ

تانايبلاةدعاقةيطغتتاحيضوت
ىوتسمبقلعتياميفةيطغتلاتالاجمفلتخت
ةقطنمةيأةطيرخنعةحاتملاليصافتلا
تايوتسمبقطانملاضعبزيمتتثيح.ةنيعم
،اذهثدحاذإو.اهريغنعليصافتلانمربكأ
دنعو.ماظنلايفةلكشمدوجوينعيالهنإف
نمديزملاحاتتدق،ةطيرخلاتانايبثيدحت
تناكوقبسيتلاقطانملالوحليصافتلا
تانايبتاثيدحتعجار.ةدودحمليصافتاهل
.١٥٣/ةطيرخلا

توصلاىلعفرعتلا
رحلاليغشتلاتوصلاىلعفرعتلاةزيمحيتت
ةحالملاتاقيبطتلنيديلامادختسانودب
ءدبنكمي.لومحملازاهجلاوتوصلاو
يفgىلعطغضلابةزيملاهذهليغشت
ماظنةشاشبgسملوأةدايقلاةلجع
قيبطتمادختسابهيفرتلاوتامولعملا
.ةحالملا
هذهنمضتازيملالكتسيلف،كلذعمو
.ةيتوصلارماوألاةطساوبةرفوتمقطانملا
يتلاةدقعملاماهملاطقف،ماعلكشب
يتلايهاهمامتإلةيوديتالعافتةدعبلطتت
.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتت
رثكأبلطتتيتلاماهملا،لاثملاليبسىلع
وأةينغأديدحتلثمنيتسملوأةسملنم
يتلايه،طئاسوزاهجنمليغشتللنانف
ماهملاامأ.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتت
رييغتوأتوصلاىوتسمطبضلثم،ىرخألا
لهسييتلاةيتوصلاتازيملاوأويدارلاةجوم
،نيرايخوأرايخسمللالخنماهبمايقلا
رماوألالالخنمرفوتتالبلاغلايفف
.ةيتوصلا
رماوألابظفلتللةلهسةقيرطكانه،اًمومع
.ماهملامامتإلجأنم
تاهيجوت"لثمةدحاوةعفدرمألاقطنلواح
لاثم".>دلب،ةنيدم،عراش،مقر<ناونعلاىلإ
وهةدحاوةعفدةهجولاخدإرمألرخآ

اذإ".>قدنف<يفمامتهاناكمىلإتاهيجوت"
ىلإينذخ"لوقلواحفرماوألاهذهحلفتمل
"ناونعنعثحبلا"وأ"مامتهاناكم
ةلئسألانمديزمبماظنلاكرواحيسو
.ةيحيضوتلا

توصلاىلعفرعتلاةيصاخمادختسا
ةئيهتروفتوصلاىلعفرعتلاةزيمرفوتت
دق.لاعشإلاليغشتدنعأدبياذهو.ماظنلا
.تاظحلةدعديهمتلاقرغتسي

ةلجعليغشترصانعنمgىلعطغضا.١
.توصلاىلعفرعتلاةزيمءدبلةدايقلا
ليغشتويتوصلاماظنلاتوصمتكمتي.٢

.ماظنلاةطساوبةيتوصلاتابلاطملا
يفةحضوملارماوألادحأحوضوبلق.٣

.مسقلااذه
ىلعفرعتلاماظنرمأريسفتنكمي
gىلعطغضلابهليغشتءانثأتوصلا
.ىرخأةرم
هجوملاناكاذإ،لاثملاليبسىلع
،ءاهتناللةياغللاليوطاًتقوقرغتسيس
لامكتسالراظتنالانودرمألاقطنل
.ةيناثgىلعطغضاوهجوملا

،توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشتدرجمب
تامولعملاماظنةشاشنملكضرعت
تاديدحتلاتادادعلاةعومجموهيفرتلاو
هذهليغشتنكمي.يرصبلاراوحلاىوتحمو
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٤
يفاهليغشتفاقيإوأتاشاشلا

Tutorial Mode)يحيضوتلاضرعلاعضو(
.١٧٠/تادادعإلانمض

:يتوصلاهجومللعاضوأةثالثرفوتت
هذهرفوت:يرابخإلايظفللاهجوملا.

نماًديزمتاهجوملانمةيعونلا
.ةموعدملاتاءارجإلاصوصخبتامولعملا
نمةيعونلاهذه:ةريصقتاهجوم.

امنأشبةطيسبتاميلعترفوتتاهجوملا
.هلوقكنكمي
هذه:ةيكيتاموتوألاةيرابخإلاتاهجوملا.

لوأءانثألمعتتاهجوملانمةيعونلا
اًيئاقلتلوحتتمث،ةليلقلاثيدحلاتاسلج
ضعبباستكادعبريصقلاهجوملاىلإ
.ماظنلامادختسالالختاربخلا
ماظنموقي،رمأيأبظفلتلامدعةلاحيف
.ةدعاسملاهجومقطنبتوصلاىلعفرعتلا
تامولعملاماظنتاشاشوةيتوصلارماوألا
هيفرتلاو
توصلاىلعفرعتلاةسلجنوكتامدنع
ىلعاهلةمئالمتارايخرهظتدق،ةطشن
نعاًيوديرايتخالاءارجإنكميو.تاشاشلا
مقرقطنلالخنموأرايخلاسملقيرط
لعافتلابحمسيو.هديدحتبولطملارايخلا
امك.توصلاىلعفرعتلاةسلجيفيوديلا
فرعتلاةسلجلالخلعافتلامامتإنكمي
رماوألامادختسابلماكلابتوصلاىلع
رماوألاضعبءارجإنكميامنيبةيتوصلا

يأءارجإةلاحيف.ةمهملاريصقتلةيوديلا
،ةيوديلاليغشتلارصانعدحأمادختسابديدحت
ةقيرطلابتوصلاىلعفرعتلاراوحمتيسف
لالخنماهبمتيسناكيتلااهسفن
مامتإدرجمبو.ةيتوصلارماوألامادختسا
،ةسلجلاءاهنإدرجمبوأةمهمللماظنلا
.توصلاىلعفرعتلاراوحعبرمفقوتي
،يوديلالخدتلانمةيعونلاهذهةلثمأنمو
ماقرأةمئاقلتالاخدإلادحأسملمتي
اًبوحصممقرلاقطننمًالدبةضورعم
.بولطملالاخدإلاب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخءاغلإ
ءاهنإل"جورخ"وأ"ءاغلإ"لقوأسملا.

ضرعلوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
فرعتلاةزيمءدباهنممتيتلاةشاشلا
.توصلاىلع

ليغشتلارصانعنمiىلعطغضا.
ىلعفرعتلاةسلجءاهنإلةدايقلاةلجعب
ءدباهنممتيتلاةشاشلاضرعوتوصلا
.توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشت
ةيعيبطلاةغللارماوأ
ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةضورعملاةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلع

لوقةقيرطلوحةديفمتاحيملت
رماوألا
رماوألامهفتوصلاىلعفرعتلاةزيملنكمي
،ةلمجلاةغيصيفةيئاقلتةروصبتردصيتلا
مسابقطنتيتلاةرشابملارماوألامهفوأ
.ةمهملاوقيبطتلا
:جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
وأرمألاقطنلبقةبلاطملاىلإعمتسا.

.بلطلاىلعدرلا
ةعرسبسيل،ةيعيبطةروصبرمألاقطنا.

.مزاللانمربكأئطببالوةريبك
تاملكةيأنودةرشابملارماوألامادختسا.

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

نم.ةيسيئرلاتاملكلامادختسابدحاو
ىلعلوصحلاديرأ":ةليلقلاةلثمألا
ىلعروثعلاديرأ""ناونعلاىلإتاهاجتا

Place of Interest)وأ)مامتهالاناكم
)POI("لاصتالاةهجىلعروثعلاوأ".
نماًديزمبلطيوماظنلابيجتسيس
،ىرخألامامتهالاطاقنلةبسنلاب.ليصافتلا
Restaurants"لاثم،ةئفلامساقطنا
وأ"قوستزكارم"وأ")معاطملا(
."تايفشتسم"
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١٥٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
يلاحلادلبلاجراخةهجوىلإةحالملا.

وهلوألارمألا.دحاورمأنمرثكأبلطتت
ناونعلالثمةحالملاناكمبماظنلارابخإ
ةهجوأةمهملاةطقنلاوأعطاقتلاوأ
،عطاقتلاوأناونعلاديدحتدنعو.لاصتالا
،"دلبلارييغت"قطنوهيناثلارمألانوكي
لبقدلبلاقطناماظنلاةباجتسادرجمبو
.عطاقتلاوأ/وناونعلاةيقبركذ
لق،ةمهملاةطقنلانعلاؤسلاةلاحيف
."دلبلارييغت"لقمث"عقوملارييغت"
اًحوضورثكأنوكتةرشابملارماوألاف
رشابملارمألاىلعلاثمو.ماظنلااهمهفيو
“Call)ـبلاصتا(>number<.”ةلثمأضرعتو
تاشاشلامظعميفةرشابملارماوألاهذهل
قطندنع.ةطشنتوصلاةسلجنوكتامدنع
Phone"وأ"فتاهلا" Commands)رماوأ
ءارجإيفبغرتكنأماظنلامهفي،")فتاهلا
ةلئسألاضعبكيلعضرعيوةيفتاهةملاكم
ءارجإلةيفاكليصافتىلعلوصحلانيحل
.ةملاكملا
عملومحملافتاهلامقرظفحةلاحيف
رشابملارمألانمضتينأبجيف،ناكمومسا
لاثملاليبسىلع،ناكملاومسالانمًالك
"Call)ـبلاصتا(>name<لمعلايف".

يفتوصلاىلعفرعتلامادختسا
مئاوقلاتارايخ
هجوملاكنمبلطيس،ةمئاقضرعدنع
نمرايخيأديدحتوأرايخيأديكأتيتوصلا
.ةمئاقلاهذه
رفوتتدقف،ةمئاقىلعةشاشلايوتحتامدنع
لمعت.ةضورعمريغنوكتاهنكلوتارايخ
توصلاىلعفرعتلاةشاشيفةمئاقلا
ةشاشيأيفةمئاقيألةلثاممةروصب
كيرحتوأريرمتلامادختسانكميو.ىرخأ
تالاخدإلاضرعيفةدعاسمللعبصألا
.ةمئاقلانمىرخألا
ةمئاقللاًيوديحفصتلاوأريرمتلايدؤي
فرعتلاةسلجءانثأةشاشلاىلعةدوجوملا
يلاحلاثدحلاقيلعتىلإتوصلاىلع
يتوصلارمألاليغشتوتوصلاىلعفرعتلل
Backزمرسملوأاًيوديديدحتلاىجري"
تامولعملاماظنةشاشىلع)عوجر(
".ىرخأةرمةلواحمللهيفرتلاو
يوديديدحتءارجإنودبةقيقد١٥ترماذإ
ءاهتناحضوتةلاسررهظتوةسلجلايهتنتسف
ىلإىرخأةرمضرعلادوعي.ةددحملاةلهملا
ىلعفرعتلاةزيمليغشتءدبيتلاةشاشلا
.اهنمتوصلا

"عوجر"رمألا
ةشاشىلععوجرلازمرسملاوأ"Back"لق
ىلإلاقتناللهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةقباسلاةشاشلا
قطنلادنع،توصلاىلعفرعتلاعضويف
قطنلامث،ةيادبلاةشاشىتح"عوجر"ةملكب
ةسلجءاغلإمتيسف،ىرخأةرم"عوجر"ةملكب
.توصلاىلعفرعتلا
تاميلعتلا
ىلعفرعتللةشاشيأيف"تاميلعتلا"لُق
هذهلةدعاسملاهجومليغشتمتيسوتوصلا
.ةشاشلا

هجومليغشتءانثأgسمليدؤيس
مايقلايدؤي.هجوملافاقيإىلإةدعاسملا
ةدعاسملاهجومفاقيإىلإءارجإلااذهب
.يتوصرمأمادختسانكميثيحب

ويدارللتوصلاىلعفرعتلا
،توصلاسملءانثأتوصلارداصمحفصتدنع
نملكلتوصلاىلعفرعتلارماوأرفوتتس
.)اهرفاوتةلاحيف(DABوFMوAMتاجوم
AMىلإةجوملاليدبتل:”AMىلإليدبتلا"
.AMويدارةطحمرخآطبضو

FMىلإةجوملاليدبتل:”FMىلإليدبتلا"
.FMويدارةطحمرخآطبضو

ىلإةجوملاليدبتل:”DABىلإليدبتلا"
DABويدارةطحمرخآطبضوDAB.
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٦
“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.

لجأنمتوصلاىلعفرعتلا
MyMedia

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
اذإ،ددحميتوصفلمليغشتءدب:”>ةينغألا
.اًرفوتمناك

“Play Genre)عبرمءدب:”)عونليغشت
.ددحمعونلاخدإلراوح
“Play Genre)مسا<)عونليغشت
.ددحمعونليغشتءدب:”>عونلا
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(”:
ليغشتةمئاقمسالاخدإلراوحعبرمءدب
.ةددحم
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(
ةمئاقليغشتءدب:”>ليغشتلاةمئاقمسا<
.ةددحمليغشت
ليغشت:”>زاهجلامسا<ليغشت“
.مسالابفرعمددحمزاهجنمىقيسوملا
ديدحتدنعضورعملامسالاوهزاهجلامسا
.يتوصردصمكزاهجلا
“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

"Play Episode)لسلسمةقلحليغشت(
.ددحمثدحليغشتءدب:">ةقلحلامسا<
“Play Podcast)ءدب:”)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبلاخدإلراوحعبرم
"Play Podcast)مسا<)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبليغشتءدب:">تساكدوب
“My Media)راوحعبرمءدب:”)يطئاسو
.بولطملاطئاسولاىوتحملاخدإل
طئاسولاىوتحمنمربكأتايمكةجلاعم
ىوتحمنمةريبكرايمكراضحإعقوتملانم
يرورضلانمنوكيدق.ةرايسلايفطئاسولا
طئاسولاىوتحمنمةريبكتايمكةجلاعم
ةريغصلاتايمكلاةجلاعمنعفلتختةروصب
تارايخنمماظنلادحيدقو.طئاسولانم
حامسلامدعلالخنمتوصلاىلعفرعتلا
ىلعأيفةيتوصلارماوألابتافلملاديدحتب
ىصقألادحلاتافلملاددعزواجتاذإىوتسم
.هبحومسملا
دودحببسبةيتوصلارماوألايفتارييغتلا
:يهطئاسولاىوتحم
ةيدرفلاتافلملاكلذيفامبتافلملا.

لثمطئاسولاعاونأعيمجلىرخألا
ةيتوصلابتكلالوصفوةيتوصلاتافلملا
.ويديفلاوتساكدوبلاتاقلحو

كلذيفامبتاموبلألاةيعونتادلجم.
.ةيتوصلابتكلاوتاموبلألالثماًعاونأ
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١٥٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ددعزواجتمدعةلاحيفدويقةيأدجوتال
اذإو.١٢٠٠٠ددعللتاموبلألاوتافلملا
حوارتيماظنلابةلصتملاتافلملاددعناك
ىلإلوصولانكميالف،٢٤٠٠٠و١٢٠٠٠نيب
ليغشت"لثمدحاورمأبًةرشابمىوتحملا
.">ةينغألامسا<
Play"رمألانأيفديقلانمكيو Song
مث؛ًالوأهرادصإمتينأبجي")ةينغأليغشت(
.ةينغألامساةفرعمماظنلابلطيكلذدعب
بولطملاةينغألامساقطنوهدرلانوكيو
.اهليغشت
يف.موبلألاىوتحمنأشبةهباشمدويقدجوت
نكلو،موبلأ١٢٠٠٠نمرثكأدوجولاح
نكميالف،موبلأ٢٤٠٠٠زواجتيالددعلا
رمألالخنمةرشابمىوتحملاىلإلوصولا
ًالوأبجي".>موبلألامسا<ليغشت"لثمدحاو
Play"رمألاقطن Album)مث")موبلأليغشت
مساديدحتبماظنلاكبلاطيسكلذدعب
موبلألامساقطنوهدرلانوكيو.موبلألا
.هليغشتبولطملا
فلم٢٤٠٠٠تافلملاددعزواجتدرجمب
ىلإلوصوللمعدكانهنوكينلف،اًبيرقت
رماوألالالخًةرشابمةيتوصلاتافلملا
ىلإلوصولاناكمإلابلظيسنكلو.ةيتوصلا
رماوأمادختسالالخنمطئاسولاىوتحم
.عاونألاونينانفلاوليغشتلامئاوقل
مئاوقللوصولارماوأمادختسارظحمتيو
ددعزواجتدعبعاونألاونينانفلاوليغشتلا
.١٢٠٠٠ددعلطئاسولانمعونلااذه

اهيفمتيةرملوأيفتاقيلعتماظنلارفويس
حضاولانمناكاذإتوصلاىلعفرعتلاءدب
اهبمازتلالامدعمتدقدويقلاهذهنماًيأنأ
.زاهجلاةئيهتةيلمعلالخ
امدحىلإتوصلاىلعفرعتلاءادأردحنيس
ةفاضإدنعلماوعلانمديدعلابسحىلع
ناكاذإ.اهيلعفرعتللتانايبلانمريبكرادقم
ىلإلوصولاةيلمعلمعتدقف،كلذكرمألا
مساوأليغشتلامئاوقلالخنميناغألا
.لضفألكشبنانفلا

)ترفوتاذإ(توصلاىلعفرعتلاةزيم
تامولعملاخدإلراوحعبرمءدب:”ةحالملا“
.ةددحمةهجو
لاخدإلراوحعبرمءدب:"رماوألاةحالملا"
.ةددحمةهجوتامولعم
ناونعلاخدإلراوحعبرمءدب:”ناونعلا“
لماكلاناونعلالمشيامم،ةددحمةهجول
عراشلامساولزنملامقرنمنوكتييذلا
.ةلودلاوةنيدملاو
“Place of Interest)مامتهالاناكم(”:
مامتهاناكمةئفلاخدإلراوحعبرمءدب
.يسيئريراجتمساوأةهجولل
ىلعروثعلامتينل.حوضوبمسالاقطنمزلي
ةطشنأللةريصقلاءامسألاوأباقلألا
ريغةيراجتلاةطشنألاصوصخب.ةيراجتلا

،ةئفلابسحاهديدحتبجياهنإف،ةروهشملا
تابجولامعاطمةئفتحتًالثمجردنتنأك
.كونبلاوأقدانفلاوأةعيرسلا
“Navigate to Contact)ةهجىلإلاقتنا
ةهجمسالاخدإلراوحعبرمءدب:”)لاصتا
.ةهجوكلاصتا
.قيرطلاهيجوتءاهنإل:”ةحالملاغلإ“
ىلإراسمءاشنإ:"لزنملاىلإينبحطصا"
.لزنمللظوفحمعقوم

فتاهللتوصلاىلعفرعتلا
ءارجإ:”>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
يوتحيدق.ةظوفحملاصتاةهجىلإةملاكم
عقوملاظفحمتناكاذإعقوملاىلعرمألا
.مقرلاعملاصتالاةهجل
"،لزنملايف>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
ىلعوأ"لاوجلاىلع"وأ"لمعلايف"وأ
ةظوفحملاصتاةهجلةملاكمءدب:."ىرخأ"
ىلعوألمعلايفوألزنملايفعقوملو
.رخآفتاهىلعوألاوجلازاهج
ءدب:">لومحملافتاهلامقر"<لاصتا"
نوكميولخفتاهمقرىلإةملاكمءارجإ
ماقرأوأماقرأ١٠وأماقرأةعبسنم
.ماقرأةثالثنمةنوكملائراوطلا
نارقإلاةيلمعءدب:"فتاهلانارتقا"
رهظتيتلاتاميلعتلاعبتا.ثوتولبمادختساب
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٨
متمقررخآلةملاكمءدب:"لاصتالاةداعإ"
.هبلاصتالا
“Switch Phone)ديدحت:”)فتاهليدبت
.ةرداصلاتاملاكملللصتمرخآلومحمفتاه
راوحعبرمءدب:”ةيتوصلاحيتافملاةحول“
.ةيلودلاماقرألالثمةصاخماقرألاخدإل
ةيمقرتاعومجميفماقرألالاخدإنكمي
ماظنلاةطساوبةعومجملكقطنراركتمتي
ةعومجميأةحصمدعلاحيفو.ديكأتلل
فذحل""فذح""رمألامادختسانكمي،ةيمقر
دعبو.ةحيحصةروصباهلاخدإوةعومجمرخآ
"لاصتا"رمألامدختسا،ةلماكماقرألالاخدإ
.مقرلابلاصتالاءدبل

Phone Assistant Voice
Recognition)توصىلعفرعتلا

)فتاهلادعاسم
ليغشترصانعبgىلعرارمتسالاعمطغضا
وأGoogleفتاهدعاسمريرمتلةدايقلاةلجع

Siriهليغشتءدبو.
ًالصتمناكءاوس،ضفخنملاويدارللةبسنلاب
ةزيمنوكت،فتاهلاطاقسإوأثوتولبةينقتب
Siriامإيهةحاتملاةديحولايتوصلافّرعتلا
Googleوأ)نوفيآ( Assistant"دعاسم
.)ديوردنألا("لجوج

)PDR(ءادألاتانايبلجسم
ىلعPDRءادألاتانايبلجسمزمررهظي
ةرايسلاتناكاذإ،ةيسيئرلاةحفصلا
.كلذبةزهجم
ةمهمتامولعم
تانايبلجسممادختسالبقاهتءارقىجري
وأتامولعملالكقبطنتدق.)PDR(ءادألا
:اهبميقتيتلاةلودلاىلعاهنمضعب
تانايبلجسمماظنمادختسانوكيدق.

اًعونمموأاًروظحم)PDRماظن(ءادألا
ضعبيفولودلاضعبيفاًينوناق
ةصاخلاكتيلوؤسمىلعلمحتتف.تالاحلا
لومعملاحئاوللاونيناوقلللاثتمالانامض
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،اهب
نيناوقلاوةيصوصخلانيناوقرصحلا
تاليجستلاوةبقارملاتاريماكبةقلعتملا
قرطلاىلعرورملاةكرحونمألانيناوقو
ةياعدلاقوقحةيامحبةقلعتملانيناوقلاو
.ةيصخشلاقوقحلاو

ليغشتةيلوؤسمكريغدحألمحتينل.
تانايبلجسمماظنمادختساوةبكرملا
عيمجكلذيفامب،)PDR(ءادألا
نوكيدق.ةلصلاتاذةينوناقلاتايلوؤسملا
ءادألاتانايبلجسمماظنمادختسا
)PDR(يفاًينوناقاًعونمموأاًروظحم
دقل.تالاحلاضعبيفولودلاضعب
لجسمماظنبةزهجملاتابكرملاتممُص
ىلعمادختسالل)PDR(ءادألاتانايب

بجومبنكميوطقفةصاخلاتاراسملا
اهرظحمتينأةيلحملاحئاوللاونيناوقلا
يتلاقطانملايفاًمامتاهمادختساعنموأ
قرطلالثم،اهيلإةماعلالوصونكمي
ةصاخلاكتيلوؤسمىلعلمحتتف.ةماعلا
لومعملاحئاوللاونيناوقلللاثتمالانامض
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،اهب
نيناوقلاوةيصوصخلانيناوقرصحلا
تاليجستلاوةبقارملاتاريماكبةقلعتملا
قرطلاىلعرورملاةكرحونمألانيناوقو
ةياعدلاقوقحةيامحبةقلعتملانيناوقلاو
ىلإجاتحتدق.ةيصخشلاقوقحلاو
ةقفاوموأصيخرتوأنذإىلعلوصحلا
لجأنمةيلحملاتاطلسلانمىرخأ
.اهبلومعملاحئاوللاونيناوقلللاثتمالا
ءادألاتانايبلجسمماظنمادختسابنجت.

)PDR(نعكهابتناتتشيسناكاذإ
.ىرخأرطاخميألكضرعيسوأقيرطلا
تاطقلةلسلسىلعةرشابمدامتعالابنجت.

.ةبكرملاهيجوتلاريماكلا
راطخإيأتابلطتمللاثتمالاكيلعيغبني.

ليجستوأ/وطاقتلالبقةقفاوموأ
عمجوأنيرخآصاخشألروصوأتاوصأ
ماظنمادختسابىرخأةيصخشتانايب
.)PDR(ءادألاتانايبلجسم

نأشبنيرخآلاكتبكرميقئاسربخأ.
مهنمبلطاوهالعأةروكذملانيناوقلا
.اهبمازتلالا
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١٥٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن
يأزروتوملارنجةكرشلمحتتنل.

مادختسالابقلعتياميفمازتلاوأةيلوؤسم
تانايبلجسمماظنلهبحومسملاريغ
.)PDR(ءادألا
ذافنإتاطلسلقحيهنأةظحالمىجري.

ويديفلاتاليجستةرداصمنوناقلا
/ةيئانجلامئارجلاىلعليلدكاهمادختساو
فارطألادضوأكدضةدايقلاتافلاخم
.ةينعملا
)PDR(ءادألاتانايبلجسمماظنطقتلي.

لخادهكاردإنكميتوصيألجسيو
نيبتاثداحميأكلذيفامب،ةبكرملا
يرسلاليجستلالثميدق.ةبكرملاباكر
تايالولاضعببجومبةميرجتاثداحملل
عيمجغالبإيغبني،كلذلو.ةيئاضقلا
نأشباهباكركلذكوتابكرملايمدختسم
هذهرمتسملايتوصلاليجستلاةفيظو
تانايبلجسمماظنليعفتدنع
.)PDR(ءادألا

ويديفلاPDRءادألاتانايبلجسملجسُي
هذهنيزختمتي.ةرايسلاتانايبوتوصلاو
يفلقنللةلباقSDةقاطبيفتانايبلا
.تازافقلاقودنص
ناكميأيفةلجسملاتانايبلانيزختمتيال
نمالإاهيلإلوصولانكميالورخآ
.SDةقاطب

ىلعماظنلايفأطخزمرروهظةلاحيف
ىجرُي،"####ماظنلاأطخزمر"لثم،ةشاشلا
ىلإجاتحتدق.SDةقاطبةحصنمققحتلا
ترمتسااذإ.اهلادبتساوأاهقيسنتةداعإ
.كبصاخلاليكولاةعجارمىجرُيف،ةلكشملا
قيسنتبةئيهمSDةقاطبلخدأ،ءدبلل

FAT32،امك،١٠ةئفلانمنوكتنألضفيو
٣٢وأ١٦وأ٨ةعسبنوكتنأحصني
ةدوجوملاSDةقاطبةئراقىلإ،تياباجيج
.تازافقلاقودنصيف
لجسمةمئاقىلإلوصوللPDRزمرسملا
تارايخلا.)PDR(ءادألاتانايب
:يهةضورعملا
ليجستلاءدب

رزءيضي،ليجستلاءدبماظنلاىلعرذعتاذإ
.يدامرلانوللابليجستلاءدب

ءدبدعب.ليجستلاءدبلليجستلاءدبسملا
فاقيإىلإرزلااذهلوحتي،ليجستلا
.ليجستلاةسلجفاقيإلسملا.ليجستلا
لبقفلملاقلغوليجستلافاقيإيغبني
ةعجارمةداعإرذعتيسالإوSDةقاطبةلازإ
.ليجستلا

.ليجستلاءانثأقرغتسملانمزلاضرعمتيس
ةيلاتلاتاريذحتلاوأءاطخألاضرعمتيدق
:ليجستلاءانثأ
ةئلتممنيزختلاةدحو.
نيزختللةحاتمةحاسمدجوتال.
ماظنلايفأطخ.
SDةقاطبيفأطخ.
ةيفاكريغSDةقاطبةعرس.
)GPS(يملاعلاعضومتلاماظنةقدريذحت.
يمحمSDةقاطبىلعخسنلا.
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٠
Video Overlay)ويديفلابكارت(

Videoسملا Overlay)ويديفلابكارت(
.ةقباسلاةمئاقلاضرعل
بكارتللةرشابمةنياعمةنياعملاسملرفوي
.ددحملا
:يليامماًدحاوددح
.None)دجويال(
يضاير.
راسم.
.Timing)تيقوتلا(

None)دجويال(:
ويديفلاىلعأيفةرايسلاتانايبضرعمتيال
عمةحاتمةرايسلاتانايبلازتال.لّجسملا
تايجمربيفاهيلإلوصولامتيامدنعويديفلا
عقومعجار.تاودألاقودنص

www.cadillac.comجمانربليزنتل
Toolbox.

:يضاير

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
يفماقرأةثالثوحنرهظت:ةرايسلاةعرس.

تادادعإبسحةعاسلا/ليموأةعاس/مك
.ةرايسلا
يفةفل(ةقيقدلايفكرحملاتافلددع.

ثلثملاويدومعلاطخلاضرعي:)ةقيقدلا
ةدايزعمو،ةقيقدلايفةيلاحلاتافللاددع
ةداعإعابتامتي،ةقيقدلايفتافللاددع
.ءلملا
ةشاش:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.

.كلذىلإامو2و1سورتلاضرع
.Lateral G-Force Graphic:)ىوقمسر

ةيبذاجلاىوقرهظت):ةيبناجلاةيبذاجلا
راسيلاىلإمسرلائلتمي.ىنميلاوىرسيلا
متي.سايقلاةميقلاًقفونيميلاىلإوأ
ىلعاهسايقمتيتلاةيبذاجلاةوقضرع
.مسرلاىلعأيفمقرةروص

ةفاسملاكلذضرعي:ثدحلاةفاسمدادع.
.ليجستلاليغشتءدبذنماهتدايقمتيتلا
:راسم

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
.ةيضايرلاةعرسلاسفن:ةرايسلاةعرس.
ديدحتليملاعلاماظنلابةطيرخلاعبتت.

يلاحلاةرايسلاعقومرهظي:GPSعقاوملا
.فورعمقيرطىلإةبسنلاب
يفةفل(ةقيقدلايفكرحملاتافلددع.

ثلثملاويدومعلاطخلاضرعي:)ةقيقدلا
ةدايزعمو،ةقيقدلايفةيلاحلاتافللاددع
ةداعإعابتامتي،ةقيقدلايفتافللاددع
.ءلملا
سفن:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.

.ةيضايرلاةعرسلا
.Friction Bubble Graphic:)ةعاقفمسر

ةيبناجلاةيبذاجلاىوقرهظت):كاكتحالا
لخادةطقنلكشىلعةينالوطلاو
أدبتامدنعءارمحةطقنضرعمتي.ةعاقفلا
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١٦١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
نوللاىلإاهنوللوحتيوةلمرفلابةبكرملا
نولنوكي.ةرايسلاعراستتامدنعرضخألا
ةفقوتمةرايسلانوكتامدنعضيبأةطقنلا
وهةطقنللضيبألانوللا.ةكرحلانع
.يضارتفالانوللا
.Brake and Throttle Graphic:)مسر

ةبسنلاةميقضرعي):قناخلاولمارفلا
قناخلاولمارفلاةساودةيعضولةيوئملا
.%١٠٠ىلإ٠نم

.Steering Angle:)أبعي):هيجوتلاةيواز
نيميلاوأراسيلاىلاطسولانممسرلا
ةيوازضرعمتي.هيجوتلاةهجىلعاًدامتعا
.مسرلالفسأةيددعلاهيجوتلا
.Active Handling Active Indicator:

متي):طشنلارشؤملاوةطشنلاةلوانملا(
ةمظنأنوكتامدنعطقفمسرلاضرع
.ليغشتلاعضويفةطشنلاةلوانملا
.Performance Traction Management

(PTM) Mode:)بحسلاءادأةرادإعضو
)PTM(:(بحسلاءادأةرادإعضوضرعي

PTMوأ،بطر:يهتارايخلا.يلاحلا
.قابسوأ،٢ةضايروأ،١ةضايروأ،فاج

.Current Lap Time:)ةلوجلانمز
ةلوجللقرغتسملانمزلاضرعي):ةيلاحلا
تزواجتولوصولاطخنييعتمتاذإ
ةدحاوةرملوصولاطخةرايسلا
.لقألاىلع

ةفاسملاكلذضرعي:ثدحلاةفاسمدادع.
.ليجستلاليغشتءدبذنماهتدايقمتيتلا

ةلاحلاةدايقلاعضوضرعي:ةدايقلاعضو.
.ةبكرملايفمدختسُملا

Timing)تيقوتلا(:

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
.ةيضايرلاةعرسلاسفن:ةرايسلاةعرس.
ةعرسلاسفن:ةقيقدلايفكرحملاتافل.

.يضايرلاعضولالثم
سفن:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.

.ةيضايرلاةعرسلا
،)ةعاسلا/ليم٦٠-٠(ةعاس/مك١٠٠-٠.

،)ةعاسلا/ليم١٠٠-٠(ةعاس/مك٢٠٠-٠و
ةعاس/مك٠-٢٠٠-٠و،)ليم١/٤(م٤٠٠و
تقؤملاأدب:)ةعاسلا/ليم٠-١٠٠-٠(
.عراستلابةرايسلاذخأتاملاحليجستلاب
ةعرسلكةرايسلازواجتتنأدرجمب
.بكارتلاىلعاهضرعمتي،ةفاسمةمالعو

.Throttle Position:)قناخلاةيعضو:(
قبطملاقناخللةيوئملاةبسنلاضرعي
.%١٠٠-٠نم

.Active Handling Active Indicator:
متي):طشنلارشؤملاوةطشنلاةلوانملا(
ةمظنأنوكتامدنعطقفمسرلاضرع
.ليغشتلاعضويفةطشنلاةلوانملا
ةرودلاتقؤم

لجسُمبيوبتةمالعيفةرودلاتقؤمسملا
.راسملاديدحتةشاشضرعلءادألاتانايب
ءاشنإملعتمث،صصخملاراسملارتخا.

.ةرودلاتقؤملصصخمراسم
ناكاذإامملعامث،اًصصخماًراسمددح.

لعفلابهديدحتمتدقصصخملاراسملا
.المأنيزختلازاهجىلعحاتمو

طقفدحاوراسمءاشنإةيفيكملعتنكمي.
،ديدجراسمملعتل.ليجستةسلجلكيف
اًدحاواًدباويلاحلاليجستلاءاهنإبمق
.اًديدج
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Custom Track Learning - Circuit

)ةرود-ديدجراسمءاشنإملعت(

،ةيادبلاطخيفنوكتامدنعةرودددح.
عضومدنعءدبلاطخدجوي.راسملاعونك
.يلاحلاةبكرملا
امدنع،ةرودلاراسمملعتاًيئاقلتلمتكيس.

.ةياهنلا/ةيادبلاطخةبكرملاربعت
ىنميلاةيوازلايفXسمليدؤيس.

ملعتةيلمعنمجورخلاىلإةيولعلا
.راسملا

Custom Track Learning - Autocross
)سوركوتوأ-ديدجراسمءاشنإملعت(

طخيفنوكتامدنعسوركوتوأددح.
دنعءدبلاطخدجوي.راسمللعونك،ةيادبلا
.يلاحلاةبكرملاعضوم

طغضامث،راسملاىلعةبكرملاةدايقبمق.
طخ"ىلإةبكرملالصتامدنع"ءاهنإ"ىلع
."ةياهنلا
ىنميلاةيوازلايفXسمليدؤيس.

ملعتةيلمعنمجورخلاىلإةيولعلا
.راسملا
ةظوفحملاتاراسملا-ةرودلاتقؤم
ةظوفحملاتاراسملاليجستمتيس.

مساتحتءادألاتانايبلجسُمةطساوب
.gpx.دادتمالابةصصخملاتاراسملا

ةظوفحملاتاراسملاةيمستةداعإنكمي.
رتويبمكلابSDةقاطبىلعاهعضوب
مساىلإخيراتلا/تقولامسالادبتساو
دادتمافذحتوأريغتال.مادختسالالهس
.)gpx.(فلملا

ىلإريرمتلابمق،دوجومراسملتيقوتلاءدبل
ضرعمتيس،"قفاوم"رتخاوبوغرملاراسملا
.ءادألاتانايبلجسُمبيوبتةمالع
تاليجستلا
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١٦٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ضرعمتيس.تاليجستلابيوبتةمالعسملا
ددح.ًالوأثدحألاعضوعمتاليجستلا
.ليغشتلاءدبلليجستلا
رايتخاقيرطنعتاليجستلافذحمتيدق
وأفذحلل)معن(Yesرتخا.تافوذحملاةلس
No)رمألاءاغلإل)ال.
.ةبكرملاكرحتءانثأويديفلاليغشتبحمسيال
ضرعلويديفلاليغشتءانثأةشاشلاىلعرقنا
.ويديفلابةصاخلاليغشتلارصانع

Video Scrubber)رييغت:)ويديفلاحقنم
عمطيرشلالوطقفاوت.ليغشتلاوعضوملا
هعيجرتبوأويديفلاميدقتبمق.ويديفلاتقو
.طيرشلالوطىلعبحسلاةطساوب

تادادعإلا

ةمئاقضرعلتادادعإلابيوبتلاةمالعسملا
.تادادعإلا
فاقيإوأليغشتددح-توصلاليجست.

ويديفلاعمتوصلاليجستلليغشت
.لجسملا
أدبيس،ليغشتلادنع-يئاقلتلاليجستلا.

ليجستلا)PDR(ءادألاتانايبلجسُم
عضويفةبكرملانوكتامدنعاًيئاقلت
:تانيوكتلالمشت.ةقاطلاليغشت
يئاقلتلاويديفلاةدوجليجست‐
طقفمداخلاعضوءانثأ‐
قوفةباتكلابحامسلابجيناكاذإام‐

نيزختلاةدحوءالتمادنعليجستلا
وأ)لسكب٤٨٠(ةضفخنم-ويديفلاةدوج.

ةدوجلايدؤتس.)لسكب١٠٨٠(ةيلاع
.ربكأليجستتافلمىلإىلعألا
تانايبلجسمتايجمربتامولعمضرعت.

.رادصإلاماقرأو)PDR(ءادألا

ةحاسملا،مجحلا-SDةقاطبتامولعم.
.ةعرسلاو،ةئيهتلا،ةركاذلانمةيقبتملا
Toolboxجمانرب

ليزنتلwww.cadillac.comعقومعجار
.Toolboxجمانرب

فتاهلا
)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
ثوتولبعملماعتلاىلعرداقلاماظنللنكمي
،ةلومحملاةزهجألانمديدعلاعملعافتلا
:يليامبحامسللكلذو
نيديلارحعضويفتاملاكملاعضو.

.اهيقلتو
ةمئاقوأزاهجلانيوانعرتفدةكراشم.

.ةبكرملاعملاصتالاتاهج
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.لومحملازاهجلاتازيمىلعفرعت.

مئاوقوفتاهلاليلدميظنتىلعلمعاو
فذحو،ةحضاوةروصبلاصتالاتاهج
اماًردانيتلاتالاخدإلاوأاهنمرركملا
عيرسلابلطلاةزيمةجمرببمق.مدختست
كلذناكاذإ،تاراصتخالانماهريغوأ
.اًنكمم

ليغشتةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٤
لومحملازاهجلانارتقايفعرشا،اًضيأ.

لمعيالدقهنأىلإريشنو.ةبكرملاعم
عجار.ةلومحملاةزهجألاعيمجعمماظنلا
.مسقلااذهيفدعباميف"نارقإلا"مسق
نمثوتولبماظنبةدوزملاتابكرملانكمتت
ةينقتبةدوزملاةلومحملاةزهجألامادختسا
ءارجإلنيديلارحثدحتلاةيصاخعمثوتولب
مادختسامتيو.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
ىلعفرعتلاةزيموهيفرتلاوتامولعملاماظن
مادختسانكمي.ماظنلايفمكحتللتوصلا
وأليغشتلاديقلاعشإلانوكيامدنعماظنلا
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضويف
٩٫١ىلإثوتولبلاماظنىدملصينأنكميو
ةزهجألاعيمجمعدتالو.)مدق٣٠(م
عيمجليغشتمتيالوفئاظولالكةلومحملا
.Bluetoothماظنعمةلومحملاةزهجألا
ديزملmy.cadillac.comعقومةرايزبلضفت
لومحملاةزهجأنعتامولعملانم
.ةقفاوتملا

ليغشتلارصانع
ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوىطسولاةدحولا
.ثوتولبماظن
ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

g:ةزيمءدبوةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
لومحملاكزاهجيفتوصلاىلعفرعتلا
.ثوتولبربعلصتملا

i:وأاهضفروأةملاكمءاهنإلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.امٍةيلمعءاغلإ
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع
هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع
لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.١٣٢/ماظنلامادختسا

يتوصلاماظنلا
ةينقتعملومحمزاهجماظنمادختسادنع
ماظنلاتاربكمربعتوصلاردصي،ثوتولب
ماظنلازواجتيوةرايسلابةيمامألايتوصلا
ءانثأتوصلاىوتسمطبضنكمي.يتوصلا
قيرطنعلومحملازاهجلابةملاكمءارجإ
ةلجعيفليغشتلارصانعىلعطغضلا
توصلاىوتسميفمكحتلارصنعوأةدايقلا
توصلاىوتسميقبي.ىطسولاةدحولاىلع
تاملاكملالجأنمةركاذلايفطوبضملا
ىندأتوصلاىوتسمضفخرذعتي.ةقحاللا
.نيعمىوتسمنم

مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
)فتاهلا
نارتقالا
دّوزملومحمزاهجنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةبكرملابهليصوت
هدعأيذلامدختسملاليلدعجار.همادختسا
فئاظونأشبلومحملازاهجلاعنصم

Bluetoothزاهجلانارقإلبق.
نارتقالاتامولعم
،ةلومحمةزهجأليصوتمدعةلاحيف.

يففتاهللةيسيئرلاةحفصلاضرعتس
رايخهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Connect Phone)سملا.)فتاهلاليصوت
ليصوتللىرخأةقيرط.ليصوتللرايخلااذه
Phonesبيوبتةمالعسمليه
نمنميألايولعلاءزجلايف)فتاوهلا(
Addسملمثةشاشلا Phone
.)فتاهةفاضإ(
ةينقتبدوزميكذفتاهيأنارقإنكمي.

لغشمويكذفتاهكةرايسلابتوصلا
.هسفنتقولايفةيتوصتافلم

ىصقأدحكةزهجأةرشعنارقإنكمي.
.ثوتولبماظنب
كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.

.ةبكرملا
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١٦٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةرملاهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.

نارتقالاتامولعمفذحمتيملام،ةدحاو
وأ،يويلخلافتاهلاتارييغتبةصاخلا
.ماظنلانم،هسفنيويلخلافتاهلا
لومحمفتاهنمرثكأدوجوةلاحيف.

،ماظنلالابقتساقاطنيفنرتقم
لومحملافتاهلابماظنلالصتيسف
Firstىلعهدادعإطوبضملا to Connect
طبضمدعةلاحيفو.)نيلصتملالوأ(
،دادعإلااذهبلومحمفتاهيأ

First to Connect)متيسف)نيلصتملالوأ
.همادختسامتلومحمفتاهرخآبطابترالا
،رخآنرتقملومحمفتاهعمطابترالل
"فلتخمفتاهعمطابترالا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا
فتاهلانارتقا

فتاهلايفثوتولبنيكمتنمققحت.١
.زاهجلانارقإةيلمعءدبلبقلومحملا
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.٢

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
ماظنةشاشىلعأفتاوهلاسملا.٣

رايخكلذكدجوي.هيفرتلاوتامولعملا
Connect Phones)فتاوهلاليصوت(

ةرابعيهوفتاهلاةشاشفصتنميف
.فتاهلاةمئاقىلإراصتخانع

.فتاهةفاضإسملا.٤

ىلعرهظييذلاةرايسلامساددح.٥
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.لومحملافتاهللثوتولبتادادعإةمئاق

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

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

Connected)لصتم(.
كفتاهىلعةرايسلامسارهظيملاذإ.٨

ءدبلىرخأقرطةدعدجوتف،يولخلا
:نارتقالاةيلمع
مثلومحملافتاهلاليغشتفقوأ.

.ىرخأةرمهلغش
نمفتاوهلامئاوقةيادبىلإعجرا.

مثهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.نارقإلاةيلمعءارجإدعأ
نكلولومحملافتاهلاطبضدعأ.

ةوطخلاهذهىلإءوجللاكنكمي
.ريخألحك

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

.ةلومحملافتاوهلانمديزملا
نيلصتملالوأنمةنرتقملافتاوهلا
ةنرتقمةددعتمةيولخفتاوهدجوتتناكاذإ
فتاهلابماظنلالصتي،ماظنلاقاطننمض
هبلاصتاللهنييعتمتيذلانرتقملايولخلا
دادعإىلعنرتقملومحمفتاهنيكمتل.ًالوأ
:نيلصتملالوأفتاه

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

System)ماظنلا(.
ىلإلوخدلل)فتاوهلا(Phonesسملا.٣

فتاوهلالكوةنرتقملافتاوهلالك
.ةلومحملاةزهجألاوةلصتملاةلومحملا
فتاهلانيميتامولعملازمرسملا.٤

فتاهلاتادادعإةمئاقحتفللومحملا
.لومحملا
Firstرايخلاسملا.٥ to Connect

اذهلدادعإلانيكمتل،)ًالوأهبلاصتالا(
.زاهجلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٦
وأةزهجألاوةلومحملافتاوهلاةفاضإنكمي
ةمئاقرهظت.اهلصفوأاهليصوتوأاهتلازإ
ةرادإوأةفاضإلبلطءارجإدنعةيعرف
.ةزهجألاوةلومحملافتاوهلا
يوناثفتاه
يوناثفتاهكلومحملافتاهلانيكمتنكمي
مسانيميتامولعملازمرسملقيرطنع
ةمئاقحتفلنرتقملالومحملافتاهلا
دحأنيكمتةلاحيف.فتاهلاتادادعإ
هنكمي،يوناثفتاهكةلومحملافتاوهلا
رخآلومحمزاهجعمدحاونآيفليصوتلا
فصومتيساذهبو.ثوتولبقيرطنعلصتم
تاملاكملاردصمهنأىلعيوناثلافتاهلا
هنكميلومحملازاهجلانأىنعمب.ةدراولا
رتفدرفوتينل.تاملاكملالابقتساطقف
عضورذعتيسامكيوناثلافتاهلانيوانع
نيديلارحعضويفةرداصلاتاملاكملا
.لومحملافتاهلااذهمادختساب
ءانثأيوناثلافتاهلاسملا،ةجاحلادنع
نيبليدبتللفتاوهلاةمئاقيفدجاوتلا
ةيلمعلاهذه.ةدراولاوةرداصلاتاملاكملا
تاهجنمةرداصتاملاكمءارجإلهست
.ةريخألاةمئاقولاصتالا
ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢

لصتمفتاهلصف
.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢
فتاهلاراوجبتامولعملازمرسملا.٣

لومحملازاهجلاوألصتملالومحملا
فتاهلاتامولعمةشاشضرعل
.زاهجلاوألومحملا
.)لصف(Disconnectسملا.٤
نرتقمفتاهفذح
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢
فتاهلاراوجبتامولعملازمرسملا.٣

ةشاشضرعللصتملالومحملا
.زاهجلاوألومحملافتاهلاتامولعم

Forgetسملا.٤ Device)زاهجلانايسن(.
فلتخمفتاهعمطابترالا
نوكينأبجي،فلتخملومحمفتاهبطبرلل
ماظنباًنرتقموةرايسلايفديدجلافتاهلا
.ثوتولب

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢

دارُملاديدجلايولخلافتاهلاسملا.٣
ريغفتاوهلاةمئاقنمهبلاصتالا
نمةنرتقملافتاوهلا"عجار.ةلصتملا
اًقباس"يوناثلافتاهلا"و"نيلصتملالوأ
.مسقلااذهيف

وأفتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلا
رحملكت
:نيديلارحعضووةعامسلانيبليدبتلل
رحعضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.

فتاهلاةعامسرايخلاسملا،نيديلا
.فتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلل
لمعيالواًحاتمتوصلامتكزمرنوكينل
.اًطشنفتاهلاةعامسعضونوكيامدنع

عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.
فتاهلاةعامسرايخلاسملا،ةعامسلا
.نيديلارحعضوىلإليوحتلل

لاصتالاتاهجقيرطنعةملاكمءارجإ
تاملاكملاثدحأو
ثوتولبماظنلالختاملاكملاءارجإنكمي
نملاصتاتاهجتامولعممادختساب
عيمجيفةيصخشلاةلاوجلافتاوهلا
فرعت.فتاهلارتفدةزيممعدتيتلافتاوهلا
.ليغشتلاولومحملافتاهلاتادادعإىلع
هذهمعديلاوجلافتاهلانأنمدكأت
.ةزيملا
ىلإلوصولالاصتالاتاهجةمئاقلنكمي
.لومحملافتاهلايفنزخملافتاهلاليلد
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١٦٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ىلإلوصولاتاملاكمرخآةمئاقلنكميو
.لومحملاكفتاهنمتاملاكملاثدحأةمئاق
تاهجةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:لاصتالا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.لاصتالاتاهجسملا.٢
لاصتالاتاهجةمئاقيفثحبلانكمي.٣

نمي-أسملا.لوألافرحلامادختساب
ريرمتللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ءامسألاةمئاقلالخ
.هبلاصتاللمسالاسملا
بوغرملالاصتالاةهجمقرسملا.٤

.هبلاصتالل
:تاملاكمرخآةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعفتاهلاسملا.١
.تاملاكمرخآسملا.٢
يونتيذلامقرلاوأمسالاسملا.٣

.هبلاصتالا

ماقرألاةحولمادختسابةملاكمءارجإ
:ماقرألابلاصتالالالخنمةملاكمءارجإل

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
مقرلخدأمثحيتافملاةحولسملا.٢

.فتاهلا
تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.٣

.مقرلابلاصتالاءدبلهيفرتلاو

مادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلا
ةيمقرلاحيتافملاةحول
ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلل
:ةيمقرلاحيتافملا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
ماقرألخدأوحيتافملاةحولسملا.٢

تاهجءامسأوأةيئزجلايولخلافتاهلا
ةدوجوملاماقرألامادختسابلاصتالا
.ثحبللحيتافملاةحولىلع
نمىنميلاةهجلاىلعجئاتنلارهظتس
ءارجإلجئاتنلادحأسملا.ةشاشلا
.ةملاكم

اهضفروأةملاكملوبق
توصمتكمتي،ةدراوةملاكملابقتسادنع
ةمغنعامسمتيوهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةبكرملايفنينر
ةملاكملوبق
:ةملاكملوبقلناتقيرطكانه
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعنمgطغضا.
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةباجإسملا.
ةملاكمضفر
:ةملاكمضفرلناتقيرطكانه
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبلهاجتسملا.

راظتنالاديقتاملاكملاعضو
ديقتاملاكملاعضوةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيفراظتنالا
يكيكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتي
ةملاكملوبق

نم)ليدبت(Switchسملامث،درللgطغضا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ةملاكمضفر

Ignoreسملامث،ضفرللiطغضا
تامولعملاماظنةشاشنم)لهاجت(
.هيفرتلاو
راظتناةمدخ(تاملاكملانيبليدبتلا
)طقفتاملاكملا
Phoneسملا،تاملاكملانيبليدبتلل
Homeيف)فتاهلا( Page)ةحفصلا
Call"ضرعل)ةيسيئرلا View")ضرع
،ةملاكملاضرعيفنوكتامدنع.)ةملاكملا
ديقةملاكمللةملاكملاتامولعمسملا
.تاملاكملارييغتلراظتنالا

فارطألايثالثلاصتالا
ةيثالثتاملاكملاةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيففارطألا
يكيكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتي
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٨
ةملاكمءارجإءانثأهاجتالاةيثالثةملاكمءدبل
:ةيلاح

ةفاضإسملا،"ةملاكملاضرع"يف.١
.ىرخأةملاكمةفاضإلةملاكم

رايتخالاقيرطنعةيناثلاةملاكملاأدبا.٢
وألاصتالاتاهجوأتاملاكمرخآنم
.حيتافملاةحول
،ةطشنةيناثلاةملاكملانوكتامدنع.٣

اًعمتاملاكملاعضولجمدلازمرسملا
.رمتؤمةملاكميف

ةملاكمءاهنإ
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.

هذهءاهنإلةملاكميأراوجب،هيفرتلاو
.طقفةملاكملا

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ةرايسلايفجمدملاثوتولبماظنلنكمي
مادختسامتيو.ةملاكملاءانثأماقرألالاسرإ
هليغشتمتييفتاهماظنبلاصتالادنعكلذ
حيتافملاةحولمدختسا.مئاوقلامادختساب
.مقرلالاخدإلةيمقرلا

Apple CarPlay
Androidو Auto
كنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإبعاتمتسالا Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
لوحتيس،امهرفاوتةلاحيف.قفاوتم
Androidنازمرلا AutoوApple CarPlay
يفناولألاىلإتهابلانوللانم

Home Page)ةشاشل)ةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
Androidمادختسال Autoوأ/و

Apple CarPlay:

يكلسلافتاهلاطاقسإلةبسنلاب
Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ

Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.
مادختساليرورضقيبطتيأدجويال

Apple CarPlay.

مدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.٢
فتاهوأAndroidليغشتلاماظن

Apple iPhoneلباكقيرطنعUSB
يفهلاخدإمثفتاهلاعمدراولايلصألا
لضفأىلعلوصحلل.USBتانايبذفنم
USBلباكمادختسابةدشبىصوي،ءادأ
بجييذلاو،زاهجللعنصملايفرفوتملا
ىلعظافحللريبكلكآتدعبهلادبتسا
تالباكلالمعتالدقو.لاصتالاةدوج
يتلاوأةيجراختاهجنمةعونصملا
.زاهجلاءارشدعباهتيرتشا

طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣
Apple CarPlayوأAndroid Auto،

ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٤
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayةيسيئرلاةحفصلاىلع
يذلايكذلافتاهلابسحىلعكلذو
Androidلمعيدق.همدختست Autoوأ/و

Apple CarPlayلاصتاعماًيئاقلتUSB.اذإو
Androidزمرلاسملاف،كلذثدحيمل Auto
Appleوأ/و CarPlayيفHome Page
.ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا(

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا
)رفوتاذإ(يكلساللافتاهلاضرعل
قفاوتمكفتاهنأنمققحت
معدةحفصةرايزلالخنماًيكلسال

Google Android AutoوأApple CarPlay.

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.ال
مادختساليرورضقيبطتيأدجوي

Apple CarPlay.
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١٦٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن
دادعإلناتقيرطكانه،ةرملوأللاصتالل.٢

:يكلساللاضرعلا
مدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.

فتاهوأAndroidليغشتلاماظن
Apple iPhoneلباكقيرطنعUSB

يفهلاخدإمثفتاهلاعمدراولايلصألا
لضفأىلعلوصحلل.USBتانايبذفنم
USBلباكمادختسابةدشبىصوي،ءادأ
يذلاو،زاهجللعنصملايفرفوتملا
ظافحللريبكلكآتدعبهلادبتسابجي
لمعتالدقو.لاصتالاةدوجىلع
ةيجراختاهجنمةعونصملاتالباكلا
.زاهجلاءارشدعباهتيرتشايتلاوأ
عجار.ثوتولبلاربعفتاهلاليصوت.

وا١٦٣/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
.١٦٤/)فتاهلا

ىلعيافياوةزيمليغشتنمدكأت.٣
.يكلساللاضرعلالمعيىتحفتاهلا
طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٤

Apple CarPlayوأAndroid Auto،
ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٥
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayكلذوةيسيئرلاةحفصلاىلع
دق.همدختستيذلايكذلافتاهلابسحىلع
Androidلمعي Autoوأ/وApple CarPlay

ثدحيملاذإو.يكلساللاصتاعماًيئاقلت
Androidزمرلاسملاف،كلذ Autoوأ/و

Apple CarPlayيفHome Page)ةحفصلا
.ليغشتلل)ةيسيئرلا
Wirelessهجاويدق Apple Carplayوأ/و

Wireless Android Autoاًيضرعاًعاطقنا
.يجراخلاWi-Fiلخادتببسبةمدخلايف
:فتاوهلليكلساللاضرعلالصفل

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

)فتاوهلا(Phonesرتخا.٢
.لصفللفتاهلابناجب4سملا.٣
Appleليغشتفقوأ.٤ CarPlayوأ

Android Auto.

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا
نمديزمل.رييغتللةضرعتازيملا
Androidدادعإةيفيكنعتامولعملا Auto
Appleو CarPlayعوجرلاىجرُي،زاهجلايف
.ليكولاىلإ
Androidرفوتي AutoةطساوبGoogleوهو
ةصاخلاةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخ
Appleرفوتي.اهب CarPlayةطساوبApple
ةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخوهو
مادختساططخةفيرعتقبطنت.اهبةصاخلا
Androidمعدىلإلوصولل.تانايبلا Auto

عجار،اًقفاوتمكفتاهناكاذإامةفرعمو
https://support.google.com/

androidauto.معدىلإلوصولل
Apple CarPlayاذإامةفرعمو

عجار،اًقفاوتمكفتاهناك
www.apple.com/ios/carplay/.

وأرييغتGoogleوأAppleةكرشلزوجي
Android.تقويأيفرفوتلاقيلعت Auto
GoogleوGoogleوAndroidو Playاهريغو
ةعباتةيراجتتامالعيهتامالعلانم
Googleةكرشل Inc.كلذكوApple CarPlay
Appleةكرشلةعباتةيراجتةمالعيه Inc..

جورخللطسوألافرلانم}طغضا
Androidنم AutoوأApple CarPlay.
Androidىلإىرخأةرملوخدلل Autoوأ

Apple CarPlay،ىلعرارمتسالاعمطغضا
.طسوألافرلانم}
Appleليطعتنكمي CarPlay
Androidو Autoتامولعملاماظننم
Homeسملا،اذهبمايقلل.هيفرتلاو
)تادادعإلا(Settingsمث)ةيسيئرلاةحفصلا(
)تاقيبطتلا(Appsبيوبتةمالعسملامث
On/Offرايخمدختسا.ةشاشلاىلعأ
ليغشتفاقيإل)ليغشتلافاقيإ/ليغشت(

Apple CarPlayوأAndroid Auto.
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٠

تادادعإلا
عقاومنمتادادعإلاضعبةرادإنكمي

Owner Center)ءاشنإدنع)كلاملازكرم
كالتماةلاحيفاهليدعتنكميامك،باسحلا
ةرايسلاىلإلوصولاقحنيرخآنيمدختسم
تارييغتىلإاذهيدؤيدقو.باسحءاشنإوأ
يفوأهيفرتلاوتامولعملاماظننامأيف
ىلإتادادعإلاضعبلقنمتيدق.هتيفيظو
.ترفوتاذإ،ةديدجلاةرايسلا
ةيصوصخلانايبومدختسملادونبعجار
سملا،ضرعلل.ةمهمليصافتىلعلوصحلل
ةحفصلانم)تادادعإلا(Settingsزمر
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلا
.تائفعبرأىلإتادادعإلاةمئاقبيترتمتيدق
سملقيرطنعةبولطملاةئفلاددح

System)ماظنلا(وأApps)وأ)تاقيبطتلا
Vehicle)ةرايسلا(وأPersonal)يصخش(.

:صيصختلامئاوقىلإلوصولل
ةيسيئرلاةحفصلايفتادادعإلاسملا.١

.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب
ةمئاقضرعلةبولطملاةئفلاسملا.٢

.ةحاتملاتارايخلاب
.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣
ماظنةشاشنمتارايخلاسملا.٤

وأةزيملاليطعتلهيفرتلاوتامولعملا
.اهنيكمت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملا.٥
.تادادعإلاةمئاقلل

هيفرتلاوتامولعملا
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
خيراتلا/تقولا
:ةعاسلاطبضلةيلاتلاتازيملامدختسا
Offسملا:يئاقلتلاخيراتلاوتقولا.

ليطعتل)ليغشت(Onوأ)ليغشتلافاقيإ(
وأخيراتلاوتقولليئاقلتلاثيدحتلا
نكميال،ةزيملاهذهنيكمتدنع.هنيكمت
.خيراتلاوتقولاطبضيفاًيوديمكحتلا
تقولليوديلاطبضللسملا:تقولانييعت.

ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمادختساب
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

يوديلاطبضللسملا:خيراتلانييعت.
ليغشتلارصانعمادختسابخيراتلل
تامولعملاماظنةشاشىلعةدوجوملا
.هيفرتلاو

Offسملا:ةيئاقلتلاةينمزلاةقطنملا.
ليطعتل)ليغشت(Onوأ)ليغشتلافاقيإ(
ءانبةينمزلاةقطنملليئاقلتلاثيدحتلا
اذإكلذو،هليغشتلوأةبكرملاعقومىلع
هذهنيكمتدنع.ةزيملاهذهترفوت
طبضيفاًيوديمكحتلانكميال،ةزيملا
.ةينمزلاةقطنملا

طبضللسملا:ةينمزلاةقطنملاددح.
ةقطنمسملا.ةينمزلاةقطنملليوديلا
.ةمئاقلانمةينمز
ديدحتلسملا:ةعاس24قيسنتمدختسا.

.رهظييذلاةعاسلاقيسنت
Onوأ)ليغشتلافاقيإ(Offسملا
.نيكمتلاوأليطعتلل)ليغشت(
ةغللا
ةشاشلاةغلطبضىلإاذهيدؤيس
تامولعملاماظنةشاشىلعةمدختسملا
ةغللامادختساكلذكمتيدقو.هيفرتلاو
توصلاىلعفرعتلاةزيملةددحملا
ةغللاسملا.ةيتوصلاتاقيلعتلاو
)Language(ةبسانملاةغللاسملامث.
فتاوهلا
زاهجوأرخآلومحمفتاهبلاصتاللسملا
.امهنميأفذحوألصفلوأ،فلتخمطئاسو
يافياوتاكبش
ةلصتملايافياوتاكبشاذهضرعيس
.ةحاتملاو
ىلإهيفرتلاوتامولعملاماظنليصوتنكمي
ةكبشلثم،ةيمحمةيجراخيافياوةكبش
،ةيلزنملاليصوتلاةطقنوألومحملازاهجلا
.تنرتنإلاتامدخنمةدافتساللكلذو
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١٧١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
يافياوليصوتةطقن
:يليامرهظيدقوسملا
مادختساةزهجأللاذهحيتي:Wi-Fiتامدخ.

.ةرايسلاليصوتةطقن
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا
مسارييغتلسملا:Wi-Fiةكبشمسا.

.ةرايسلابيافياوةكبش
رييغتلسملا:Wi-Fiةكبشرورمةملك.

.ةرايسلابيافياوةكبشرورمةملك
ةزهجألاضرعلسملا:ةلصتملاةزهجألا.

.ةلصتملا
Onسملا:لاصتالاةطقنتانايبةكراشم.

ةطقنمادختسابةزهجأللحامسلل)ليغشت(
Offسملاوأاهتانايبوةرايسلاليصوت
ةزهجأللحامسلل)ليغشتلافاقيإ(
نودطقفةرايسلاليصوتةطقنمادختساب
.تانايبلامادختسا
ةيصوصخلا
:يليامرهظيدقوسملا
ةيناكمإدادعإلااذهحيتي:عقوملاتامدخ.

وأةرايسلاجراخةرايسلاعقومةكراشم
تامدخرثأتتنل.ةيناكمإلاهذهعنم
هذهليغشتفاقيإلاحيفئراوطلا
.ةزيملا

يف،دادعإلااذهددحي:تانايبلاتامدخ.
ةكراشممادختساةيناكمإ،هرفاوتةلاح
يافياولثمتازيمةطساوبتانايبلا
Offسملا.تاقيبطتلاوليصوتلاةطقنو
.تانايبلاتامدخليطعتل)ليغشتلافاقيإ(
تاملاكملاالوئراوطلاتامدخرثأتتنل
هذهليغشتفاقيإلاحيفةيفتاهلا
.ةزيملا
ددحي:توصلاىلعفرعتلاةزيمةكراشم.

رماوألاةكراشمةيناكمإدادعإلااذه
ربعتوصلاىلعفرعتلاماظنعمةيتوصلا
)ليغشتلافاقيإ(Offسملا.تنرتنإلا
لمتحملاليجستلاوةكراشملاعنمل
دحيدق.ماظنلااذهعمةيتوصلاكرماوأل
كرماوأمهفىلعماظنلاةردقنماذه
.تازيملاضعبلطعيدقوةيتوصلا
تاقيبطتلاعيمجدادعإلااذهدرسي:عاونألا.

Androidليغشتلاماظنبلمعتيتلا
اًيلاحةمدختسملاوةرطختانوذأكةددحملا
ددعو،هيفرتلاوتامولعملاماظنةطساوب
ددعو،نذإلااذهتبلطيتلاتاقيبطتلا
مادختساباهلحومسملاتاقيبطتلا
.نذإلااذه

اذهدرسي:تاقيبطتلاةطساوبةمدختسملا.
يتلاوأةبولطملاتاقيبطتلاعيمجدادعإلا
ةددحملاAndroidليغشتلاماظنمدختست
ىوسضرعمتيال.ةريطختانوذأك
.ةطشنلاوةبولطملاتانوذألا

ضرعلاةشاش
:يليامرهظيدقوسملا
ةذفانرهظمطبضىلعكلذلمعي:عضولا.

متتاقيبطتيأوةحالملاةطيرخضرع
يفليغشتلافورظلاهمادختسالاهليزنت
Autoىلعطبضا.ليللاوأراهنلا
اًيكيتاموتوأةشاشلاطبضل)يكيتاموتوأ(
.ةيليللا/ةيراهنلاةءاضإلافورظبسحىلع
طبضلءاسملاوأراهنلاوأيئاقلتسملا
.ةشاشلا
ةرياعملسملا:سمللاةشاشةرياعم.

عبتامثهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةيتوصلارماوألا
ليغشتفاقيإلسملا:ضرعلافاقيإ.

ةشاشىلعناكميأيفسملا.ةشاشلا
ىلعطغضاوأهيفرتلاوتامولعملاماظن
ةرمىطسولاةدحولابليغشترصنعيأ
.ةشاشلاليغشتلىرخأ
تاوصألا
:يليامرهظيدقوسملا
ءدبدنعتوصلاىوتسملىصقألادحلا.

طبضىلعةزيملاهذهلمعت:ليغشتلا
ماظنتوصىوتسملىصقألادحلا
ليغشتءدبدنعهيفرتلاوتامولعملا
ىوتسملىصقألادحلاطبضل.ةرايسلا
مكحتلارصانعسملا،ليغشتلاءدبتوص
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشيف
.هليلقتوأىوتسملاةدايزل
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٢
ةزيملاهذهددحت:ةيعمسلاتاحيملتلا.

ماظنليغشتءدبدنعتاوصألاليغشت
.اهليغشتفقوتمثهيفرتلاوتامولعملا
فاقيإوأةيصاخلاهذهليغشتنكمي
.اهليغشت
:يعمسلاحيملتلاتوصىوتسمنييعت.

توصىوتسميفدادعإلااذهمكحتي
Audio Cues)يتلا)ةيعمسلاتاحيملتلا

فاقيإوليغشتلاءدبدنعاهليغشتمتي
ةشاشيفمكحتلارصانعسملا.ليغشتلا
وأةدايزللهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ليلقتلا
توصلا
:يليامرهظيدقوسملا
دادعإلااذهددحي:ديكأتلانمديزم/ليلق.

توصلاىلعفرعتلاماظنديكأتتارمددع
Confirmسملا.رماوألل More)نمديزم
ةروصبكعمماظنلاققحتييكل)ديكأتلا
يتلارماوأللةباجتسالالبقربكأ
.هلاهردصت
رادقمدادعإلااذهددحي:تاهيجوتلالوط.

ىلعفرعتلاماظناهرفوييتلاليصافتلا
Autoسملا.ةباجتسالادنعتوصلا
هسفنماظنلاطبضييكل)يكيتاموتوأ(
سملا.كثيدحبولسأىلعاًيكيتاموتوأ
.يئاقلتوأزجوموأيليصفت
ةئيطبسملا:يتوصلامالعإلاةعرس.

ةعرسىدمطبضلةعيرسوأطسوتمو
.توصلاىلعفرعتلاماظنثيدح

ىدمدادعإلااذهطبضي:ةفيطلتاهيجوت.
فاقيإسملا.ةيتوصلاتابلاطملاةيمسر
سملا.رصقأتابلاطموتاهيجوتلليغشت
نمديزمبتابلاطمعامسلليغشت
ةقباطمليئاقلتسملا.ةيصوصخلا
يذلارمألابولسأعمتابلاطملا
.هتمدختسا
ليغشتوأفاقيإسملا:يميلعتلاعضولا.

.ةشاشلاىلعةيميلعتتاقيلعتريفوتل
اذهمكحتي:تابلاطملاةعطاقمبحامسلا.

ةيتوصلارماوألابظفلتلاةيناكمإيفدادعإلا
تابلاطملاليغشتنمءاهتنالالبق
رماوألاءاقلإلةزيملاهذهلغش.ةيتوصلا
ىتحةيتوصلاتابلاطملاعامسنود
ليغشتءانثأثيدحلايدؤي.ةياهنلا
ليغشتفاقيإىلإةيتوصلاةبلاطملا
.كرماوأىلعفرعتلاوةيتوصلاةبلاطملا
ثودحيفةيفلخلاءاضوضببستتدق
.ليغشتوأفاقيإسملا.ةضراعتاعطاقم
ةلضفملا
:يليامرهظيدقوسملا
ةمئاقضرعلسملا:تالضفملاةرادإ.

.ةحالملاتالضفموفتاوهلاوتاوصألا
وأاهتيمستةداعإوأتالضفملالقننكمي
.اهفذح
عمةلضفملاسملا،امةلضفملقنل
لفسألوأىلعألبحسامث،رارمتسالا
.اهعضومبيترتةداعإل

سملا:"توصلاتالضفم"ددعنييعت.
ةضورعملاتالضفملاتاحفصددعديدحتل
Autoدادعإلمعي.توصلاقيبطتنم
مقرلااذهطبضىلع)يكيتاموتوأ(
تالضفملاددعبسحىلعاًيكيتاموتوأ
وأ١٠وأ٥وأيئاقلتسملا.ةظوفحملا

.٤٠وأ٣٥وأ٣٠وأ٢٥وأ٢٠وأ١٥
تاليضفتلا
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
ليزنتنيكمتوأليطعتلهيفرتلاوتامولعملا
.ةيفلخلايفةديدجلاتاثيدحتلا
لوح
ماظنجماربتامولعمضرعلسملا
.هيفرتلاوتامولعملا
لمعتيتلاتاقيبطتلا
يتلاتاقيبطتلابةلماكةمئاقةدهاشملسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفاًيلاحلمعت

Return to Factory Settings)عوجرلا
)عنصملاتادادعإىلإ
:يليامرهظيدقوسملا
طبضةداعإل:ةرايسلاتادادعإنييعتةداعإ.

.يلاحلامدختسمللةرايسلاتادادعإلك
Cancelوأ)طبضةداعإ(Resetسملا
.)ءاغلإ(
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١٧٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
:ةيصخشلاتانايبلاوتادادعإلافذح.

تافلموأتاقيبطتلاتانايبتادادعإحسمل
لثمةيصخشلاتانايبلاونيمدختسملا
.لومحملافتاهلاوةحالملاتانايب
.)ءاغلإ(Cancelوأ)وحم(Eraseسملا
طبضةداعإ:ةيضارتفالاتاقيبطتلاحسم.

ىلعاهطبضمتيتلاةلضفملاتاقيبطتلا
تانايبدقفتنل.ةفيظوديدحتدنعحتفلا
.تاقيبطتةيأ
.)ءاغلإ(Cancelوأ)ءافخإ(Clearسملا

تاقيبطتلا
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو

Android Auto

لعافتلاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
ىلعلومحملاكزاهجعمًةرشابم
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٦٨.

ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا

Apple CarPlay

لعافتلاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
ىلعلومحملاكزاهجعمًةرشابم
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٦٨.

ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا

توصلا
رفوتتدق،يلاحلاتوصلاردصمبسحىلع
.ةفلتخمتارايخ
:يليامرهظيدقوسملا
Equalizerطبضلسملا:تامغنلاتادادعإ.

Fade/Balanceوأ)توصلانزاوم(
Soundوأ)نزاوتلا/توفخلا( Mode)عضو
ماظنتوصةمئاق"عجار.)توصلا
/AM-FMويداريف"هيفرتلاوتامولعملا

١٣٥.
هذهلمعت:توصلاىوتسمليئاقلتطبض.

ىلعءانبتوصلاىوتسمطبضىلعةزيملا
.ةبكرملاةعرس
-طسوتموأضفخنموأفاقيإسملا
وأعفترم-طسوتمواطسوتموأضفخنم
.عفترم

.Bose AudioPilotءاضوضلاةلداعمةينقت:
ىوتسمطبضىلعةزيملاهذهلمعت
يفءاضوضلاىوتسمىلعءانبتوصلا
.اهتعرسوةرايسلا
Onوأ)ليغشتلافاقيإ(Offسملا
.)ليغشت(
ضرعلسملا:تالضفملاةرادإ.

)توصلا(Audioتالضفمبةمئاق
Mobileو Devices)ةلومحملاةزهجألا(
.)ةحالملا(Navigationو

وأاهتيمستةداعإوأتالضفملالقننكمي
.اهفذح
عمةلضفملاسملا،امةلضفملقنل
لفسألوأىلعألبحسامث،رارمتسالا
.اهعضومبيترتةداعإل

سملا:"توصلاتالضفم"ددعنييعت.
ةضورعملاتالضفملاتاحفصددعديدحتل
Autoدادعإلاموقيس.توصلاقيبطتنم
ىلعًءانباًيئاقلتددعلااذهطبضب)يئاقلت(
يئاقلتسملا.ةظوفحملاتالضفملاددع
وأ٣٠وأ٢٥وأ٢٠وأ١٥وأ١٠وأ٥وأ

.٤٠وأ٣٥
.RDS:فاقيإوأليغشتةيناكمإحيتي

.)RDS(ويدارلاتانايبماظنليغشت

Onوأ)ليغشتلافاقيإ(Offسملا
.)ليغشت(
.Manage Phones)ددح:)فتاوهلاةرادإ

لصفلوأ،فلتخمفتاهردصمبليصوتلل
.فتاهفذحلوألصتمفتاه

حيتي:ىقيسوملاسرهفنييعتةداعإ.
تافلملاةسرهفطبضةداعإةيناكمإ
يفةبوعصةهجاومةلاحيفةيتوصلا
ىلعطئاسولاىوتحملكىلإلوصولا
.كزاهج
.)ال(Noوأ)معن(Yesسملا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٤
خانملا
:يليامرهظيدقوسملا
دادعإلااذهددحي:ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.

دادعإطبضدنعءاوهلاقفدترادقم
ىلعخانملابمكحتلاماظنيفةحورملا

Auto Fan)ةيكيتاموتوأةحورم(.
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسملا
دادعإلااذهلوحي:ءاوهلاةدوجساسح.

Recirculationىلإماظنلا Mode)عضو
ءاوهلاةدوجىلعًءانب)ريودتلاةداعإ
.يجراخلا
ةضفخنمةيساسحوأليغشتفاقيإسملا
.ةيلاعةيساسحوأ
دادعإلااذهموقي:ديربتلاةيتاذدعاقملا.

ةيوهتلادعاقمليغشتباًيكيتاموتوأ
يفةرارحلاةجردعافترادنعاهميظنتو
.ةروصقملا
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا
دادعإلااذهموقي:ةئفدتلاةيتاذدعاقملا.

اهميظنتودعاقمةئفدتليغشتباًيكيتاموتوأ
.ةروصقملايفةرارحلاةجردضافخنادنع
دعاقملاةئفدتةزيمليغشتفاقيإنكمي
ليغشترصانعمادختسابةيكيتاموتوألا
.طسوألافرلابدعاقملاةئفدت
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا

دادعإلااذهموقي:يئاقلتلابابضلاليزم.
يمامألابابضلاليزمليغشتباًيكيتاموتوأ
.ةرايسلاكرحمليغشتءدبدنع
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا
اذهموقي:يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم.

بابضلاليزمليغشتباًيكيتاموتوأدادعإلا
.ةرايسلاكرحمليغشتءدبدنعيفلخلا
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا
.Ionizer:ةيقنتىلعدادعإلااذهلمعي

.ةرايسلالخادءاوهلا
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا
لاوجتلا
:يليامرهظيدقوسملا،ةزيملاترفوتاذإ
.Destination Card Preferences

)تاهجولاةقاطبتاليضفت(
.Map Preferences)ةطيرخلاتاليضفت(
.Route Preferences)راسملاتاليضفت(
.Navigation Voice Control)لاقتنالا

)توصلايفمكحتلاىلإ
.Traffic Preferences)تاليضفتلا

)ةيرورملا
.Alert Preferences)تاهيبنتلاتاليضفت(
.Fuel Grade Preferences)تاليضفت

)دوقولاةجرد

.Manage History)لجسلاةرادإ(

.Predictive Navigation)ةيؤبنتلاةحالملا(
)ترفوتاذإ(
ةذبن.
.١٤١/ةحالملاماظنمادختساعجار

فتاهلا
:يليامرهظيدقوسملا
لومحملافتاهلامقرضرعل:يمقر.

.ثوتولبقيرطنعلصتملازاهجلل
ضرعل:ةطشنلاةملاكملاضرعةقيرط.

ىلعدرلادنعةطشنلاةملاكملاةشاش
.ةملاكم
ماظنةشاشنمليغشتلارصانعسملا
.نيكمتلاوأليطعتللهيفرتلاوتامولعملا
تاهيبنتىوسضرعيال:ةيصوصخلا.

.تادادعلاةعومجميفةملاكملا
Onوأ)ليغشتلافاقيإ(Offسملا
.)ليغشت(
بسحبيترتللسملا:لاصتالاتاهجزرف.

.بقللاوأمسالا
.Re-sync Device Contacts)ةنمازمةداعإ

تاهجةنمازمةداعإحيتي:)لاصتالاتاهج
يفةبوعصهجاوتتنكاذإزاهجلالاصتا
ىلعلاصتالاتاهجةفاكىلإلوصولا
.يولخلاكفتاه
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١٧٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
سملا:ةرايسلالاصتاتاهجةفاكفذح.

يفةظوفحملالاصتالاتاهجلكفذحل
.ةرايسلا
.١٣٢/ماظنلامادختساعجار

ةبكرملا
فلتخمطبضةيناكمإةمئاقلاهذهكلحيتت
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.ةرايسلاتازيم
.١١٣/ةبكرملاىلع

يصخش
تادادعإلاطبضةمئاقلاهذهكلحيتت
اذإكلذو،مدختسملافيرعتفلملةفلتخملا
يف"نومدختسملا"عجار.ةزيملاهذهترفوت
تامولعملانمديزمل١٣٢/ماظنلامادختسا
.مدختسملافلمدادعإنع
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
مسالا
رهظييذلامدختسملامساليدعتلسملا
.ةرايسلايف
ةرايسلاباسحتامولعم
ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو
ملمدختسمباسح"ةقثبنمةلاسررهظتس
ةيلمعنمءاهتنالانيحل"هنمققحتلامتي
.تنرتنإلاىلعباسحلاتامولعمنمققحتلا

لجسملاينورتكلإلاديربلاباسحنمققحت
لامكإلينورتكلإلاديربلاليعفتلكبصاخلا
.ققحتلاةيلمع
فيرعتلافلمةروص
فلملاةروصرييغتوأرايتخالسملا
.يفيرعتلا
فيرعتلاتافلمتافّرعم
يذلافرعملاىلعةرايسلافرعتتلسملا
.هترتخا
حاتفموأ/و١ةرايسلاحاتفمسملا
.٢ةرايسلا
نعمكحتلاحاتفمةقرسوأنادقفةلاحيف
.ليكولاعجار،دعُب

Security

مقربكبصاخلافيرعتلافلمنيمأتلسملا
.)PIN(يصخشفيرعت

.)معن(Yesوأ)ال(Noسملا
ةرايسلامسا
.ةرايسلامساليدعتلسملا
ةرايسلاباسح
ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو

فيرعتلافلمفذح
.ةرايسلانميفيرعتلافلملاةلازإلسملا
.)ءاغلإ(Cancelوأ)ةلازإ(Removeسملا

تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا

Made"ةرابعبدصقُي for iPod")ةزهجألعنُص
iPod(و"Made for iPhone")ةزهجألعنُص

iPhone(تاقحلملاميمصتمتدقهنأ
وأiPodةزهجأباًصيصخلاصتاللةينورتكلإلا

iPhoneنماهدامتعامتهنأو،يلاوتلاىلع
.Appleةكرشلءادألاريياعمةيبلتلرّوطملا
اذهليغشتنعةلوؤسمريغAppleةكرش
ريياعملاوةمالسلاريياعملهتيبلتوأزاهجلا
مادختسانأىلإةراشإلاردجت.ةيميظنتلا
iPhoneوأiPodةزهجأعمتاقحلملاهذه
iPodوiPhone.يكلساللاءادألايفرثؤتدق
iPodو classicوiPod nanoوiPod shuffle
iPodو touchةلجسمةيراجتتامالعيه
Appleةكرشل Inc.ةدحتملاتايالولايف
.ىرخألانادلبلاوةيكيرمألا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٦

ماظنوTouchSenseايجولونكت
TouchSense 1000 Seriesنمصيخرتب
Immersion Corporation.ماظن

TouchSense ® رثكأوأنوناقبيمحم1000
ةءاربلةيكيرمألاةدحتملاتايالولانيناوقنم
يلاتلاناونعلاىلعكلذوعارتخالا

www.immersion.com/
patent-marking.html

ىرخألاعارتخالاتاءاربىلإةفاضإلاب
.ةقلعملا

Bose

Bose AudioPilot
Boseو Centerpoint Surround
ةكرشحلاصلنيتلجسمنيتيراجتنيتمالعامه

Bose Corporationةدحتملاتايالولايف
.ىرخألانادلبلاو

DTS

عارتخالاتاءاربنوناقنمصيخرتبعنصلامت
:ةيلاتلاماقرألابةيكيرمألاةدحتملاتايالولاب

ةفاضإلاب6،487،535;5،974،380;5،956،674

ةدحتملاتايالولايفىرخأتاءاربىلإ
اهرادصإمتملاعلاىوتسمىلعوةيكيرمألا
.ةقلعمىرخأولعفلاب
رظنا،DTSعارتخاتاءاربلةبسنلاب

https://patents.dts.com.
ةكرشنمصيخرتبجومبعنصُم

DTS Licensing Limited.لثمي
،SymbolوDTSنملك & DTS،
ةلجسمةيراجتتامالعاًعمSymbolو
DTSو 2.0 Channelحلاصلةيراجتةمالع

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

Dolby

ةكرشنمصيخرتبجومباهعينصتمتي
Dolbyلماعم Laboratories.Dolbyزمرو
Dةكرشلناتيراجتناتمالعامهجودزملا
Dolbyلماعم Laboratories.

BDA

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

Blu-ray Disc Association.”

AVCHD

AVCHDراعشوAVCHDنعةرابع
ةكرشلنيتلجسمنيتيراجتنيتمالع

Panasonic Corporation
Sonyو 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
دنعو.اهلةعباتلاةيتوصلاتاراسملامادختسا
ريغةخسنلينوناقريغمادختسايأفاشتكا
متيسوأةلاسرضرعمتيس،اهبحرصم
.خسنلاةيلمعةعطاقم
Cinaviaةينقتنعتامولعملانمديزمل
ءالمعلاتامولعمزكرمىلإعوجرلاءاجرب
:يلاتلاعقوملاىلعتنرتنإلاىلع

https://www.cinavia.com.نمديزمبلطل
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١٧٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن
،يداعلاديربلابCinaviaنعتامولعملا
اهيلعنودمةيديربةقاطبلاسرإءاجرب
:يلاتلاناونعلاىلإيديربلاكناونع

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

San Diego، CA، 92138، USA.
بجومبةصاخةيكلمتاينقتجتنملااذهمضي
Veranceةكرشنمصيخرت Corporation
تايالوللعباتلاعارتخالاةءاربنوناقبةيمحمو
تاءاربكلذكو7،369،677مقربةدحتملا
متيتلاىرخألاةيلودلاوةيكيرمألاعارتخالا
عبطلاقوقحىلإةفاضإلابةقلعملاواهرادصإ
ةددحمرصانعلةراجتلارارسأةيامحورشنلاو
ةيراجتةمالعيهCinavia.ةينقتلاهذهنم
Veranceةكرشحلاصل Corporation.
حلاصل٢٠١٠-٢٠٠٤رشنلاوعبطلاقوقح

Verance Corporation.قوقحلاعيمج
مادختسارظحي.Veranceحلاصلةظوفحم
.كيكفتلاوأةيسكعلاةسدنهلا

RMVB

صيخرتنمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
RealNetworks، Inc.رشنلاوعبطلاقوقح

,RealNetworksحلاصل٢٠١١-١٩٩٥ Inc.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
ثوتولبةينقت
Bluetoothةكرشكلتمت SIG, Inc.ةمالع
يأعضخيوBluetoothتاراعشوةملك
ةكرشةطساوبتامالعلاهذهلثملمادختسا

General Motorsتامالعيأو.صيخرتلل
ىلإدوعتىرخأةيراجتءامسأوأةيراجت
.اهيكلام

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

HERE North America، LLC ("HERE")
مهيصّخرمكلذيفامب(اهيصّخرمو
.ىرخأةهجنم)مهيدرومو
ماكحألاوطورشلا
ىلعقفاوتكنإ:طقفيصخشلامادختسالل
ريغوةيصخشضارغألتانايبلاهذهمادختسا
نمسيلو،اهبكلصيخرتلامتًةيلكةيراجت
ضارغألوأ،تامدخميدقتبتكملجأ

ضارغألانمكلذريغوأةينمزلاةكراشملا
يفهيلعصوصنموهامءانثتساب.ةلثامملا
خاسنتسامدعىلعقفاوتكنإف،ةقيثولاهذه
وأ،هخسنوأ،تانايبلاهذهنمءزجيأ
.هتسدنهسكعوأ،هكفوأ،هكيكفتوأ،هليدعت
اهعيزوتوأتانايبلاهذهلقنكلزوجيالامك
الإ،ضرغيألو،لاكشألانملكشيأب
امك.ةيمازلإلانيناوقلاهبحمستيذلاردقلاب
ةعباتلاداوملاعيمجوتانايبلالقنكلزوجي
كظافتحامدعةطيرشمئادساسأىلعاهل
طورشىلعيقلتملاةقفاومدعبوخسنيأب
نيبيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا
ةددعتمتاعومجملاةيكلملقنزوجيال.كيدي
وحنلاىلعةلماكةعومجمكاهعيبوأصارقألا
.ةيعرفةعومجمكاًضيأوكلهريفوتمتيذلا
تادييقتلا
هجوىلعكلاًصخرمناكاذإالإ،زوجيال
رصحنودوHEREةكرشلبِقنمديدحتلا
تانايبلاهذهمادختسا)أ(،ةقباسلاةرقفلا
ةتبثمتاقيبطتوأمظُنوأتاجتنميأعم
عم،اهعمةقالعاهلوأاهبةلصتموأةبكرملاب
تاقيبطتلاوأمظُنلاوأتاجتنملاكلتةردق
اهعقومديدحتوأةبكرملابةحالملاءارجإىلع
هيجوتتايلمعءارجإوأاهنمةلسارملاوأ
ماظنبعالطضالاوأيقيقحلاتقولابراسملا
نمكلذهباشاموألوطسألاةرادإ
ةقالعدوجوعمكلذبمايقلا)ب(وأ،تاءارجإ
فتاوهلا،رصحلااللاثملاليبسىلع،عم
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ةريغصلارتويبمكلاةزهجأوةلاوجلا
تادِعاسملاوءاعدتسالاةزهجأوةلومحملاو
.)PDA(اهيلعقلطُيامكوأةيصخشلاةيمقرلا

ريذحت
ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحتدق
رورملاًرظنةلماكريغوأةقيقدريغتامولعم
ةعيبطببسبوأةريغتملافورظللوأتقولا
تانايبلاعمجةعيبطو،مَدختسملاردصملا
ىلإيدؤيدقيذلارمألا،ةلماشلاةيفارغجلا
.ةحيحصريغجئاتن
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ
تنأو،"يهامك"تانايبلاهذهريفوتمتي
كتيلوؤسمىلعاهمادختساىلعقفاوت
ةصخرملاتاكرشلاوHEREرفوتالو.ةصاخلا
كلتلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(اهلبِقنم
معازموأتانامضيأ)اهودروموتاكرشلا
أشنت،اًينمضوأةحارصءاوس،عونيأنم
ىلعنمضتيامب،هفالخوأنوناقلامادختساب
ةدوجلاوأىوتحملا،رصحلااللاثملاليبس
وأةيقوثوملاوأةءافكلاوألامكلاوأ
وأةدئافلاوأنيعمضرغلةمءالملا
هذهنعةمجانلاجئاتنلاوأمادختسالا
مداخلاوأتانايبلافقوتمدعوأ،تامولعملا
.ءاطخألانمامهولخوأ
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ
"هذهاهتلاحب"تانايبلاةدعاقريفوتمتي
دقيتلابويعلالكلمشيساسأىلع"و
تاكرشلاو(BOSCHيلختو"اهنمضتت

اهتيلوئسم)اهودرومواهلبِقنمةصخرملا
ءاوس،ىرخألاتانامضلالكنعةحارص
ليبسىلعكلذلمشيو،ةحارصوأاًينمض
مدعلةينمضلاتانامضلا:رصحلااللاثملا
،ةيضرُملاةدوجلاو،قيوستللةيلباقلاو،يدعتلا
ضرغلةمئالملاو،ةيعرشلاقوقحلاو،ةقدلاو
وأةيهفشلاحئاصنلالثمتالامك.نيعم
نمةمدقملاتامولعملاوأًةباتكةررحملا
ةصخرملاتاكرشلانميأوأ(BOSCHلبِق
نيدوزملاوأاهيفظوموأاهئالمعوأاهلبقنم
دامتعالابًالوخمتسلو،اًنامض)نييجراخلا
.تامولعملاوأتاراعشإلاهذهنميأىلع
تانامضلانعةيلوؤسمللءالخإلااذهدعُي
.ةيقافتالاهذهيفاًيساسأاًطرش
ةيلوؤسملاءالخإ
اهوصخرموHEREةكرشلمحتتال
)اهيدرومواهلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(
وأبلطيأبقلعتياميفكهاجتةيلوؤسملا
ةعيبطنعرظنلاضغب،ىوعدوأةبلاطم
دقامم،ىوعدلاوأةبلاطملاوأبلطلاببس
،رارضأوأتاباصإوأرئاسخةيأقاحلإبيعدي
أشنتدقيتلاو،ةرشابمريغوأتناكةرشابم
نعوأ؛اهتزايحوأتانايبلاهذهمادختسانع
وأتاداريإلاوأحابرألايفرئاسخةيأدوجو
،ىرخأرارضأةيأوأتارخدملاوأدوقعلا
ريغوأةرشابمرارضألاكلتتناكءاوس
نعأشنتةيعبتوأةصاخوأةيضرع،ةرشابم
ىلعكتردقمدعوأتانايبلاهذهلكمادختسا
قرخوأاهيفللخيأنعوأ،اهمادختسا

دحأيفءاوس،طورشلاوأماكحألاهذهل
ةدراولاوأدقعلايفةمربملاتاءارجإلا
ىتح،نامضلاساسأىلعةمئاقلاوأأطخلاب
اهيصخرموأHEREةكرشراطخإمتول
ىلإريشنو.رارضألاهذهلثمعوقولامتحال
حمستالنادلبلاوميلاقألاولودلاضعبنأ
امم،ةيلوؤسملابةصاخلاتاءانثتسالاضعبب
ءانثتسالاقابطنامدعكلذىلعبترتيدق
.كيلعهالعأدراولا
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
ضراعتل)أ(ذافنإنود،"يونيلإ"ةيالونيناوقل
ممألاةيقافتال)ب(وأ،اهبنيناوقلاماكحأ
،عئاضبلليلودلاعيبلادوقعبةصاخلاةدحتملا
كنإ.حيرصلكشباهداعبتسامتييتلاو
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ةيالولةيئاضقلاةطلسللعوضخلاىلعقفاوت
تاعزانملاوتابلاطملاعيمج/يأنع"يونيلإ"
ةمدقملاتانايبلانعةئشانلاتاءارجإلاو
.اهبقلعتياميفوأكيلإ
نويئاهنلانويموكحلانومدختسملا
ًةباين/لبِقنمتانايبلاىلعلوصحلامتاذإ
ةهجيأوأةدحتملاتايالولاةموكحنع
كلتلةلثاممقوقحءاروىعستىرخأ
تايالولاةموكحلبِقنمةدوهعملابلاطملا
تانايبلاهذهدعتسف،اهقبطتوأةدحتملا
اذهفيرعتىرجامك"يراجترصنع"ةباثمب
48ةرقفلايفحلطصملا C.F.R.)ماظن
امك،2.101)("FAR")يداحتالاتايرتشملا
صيخرتةيقافتالاًقفواهبصيخرتلامتي
عضوتنأبجيو،هذهيئاهنلامدختسملا
ةمٰلسملاتانايبلانمةخسنلكىلعةمالع
بسحاهمتخو،ةزهجملاتانايبلانماهريغوأ
"مادختسالاراعشإ"قيرطنع،ءاضتقالا
:راعشإلااذهلاًقفواهعملماعتلاعم،يلاتلا

مادختسالاراعشإ
)دروملا/ةعّنصملاةكرشلا(لواقملا
:مسالا

HERE North America، LLC
)دروملا/ةعّنصملاةكرشلا(لواقملا
:ناونعلا

425 West Randolph Street،
Chicago، IL 60606.

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

© 2014 HERE North America, LLC.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
ةلاكولاوأ،دِقاعتملافظوملاضفرةلاحيف
يلارديفلوؤسميأوأ،ةيلارديفلاةيموكحلا
ىلعبجيف،انهةمدقملاةمالعلامادختسال
لبقHEREراطخإمهركذقبساممٍيأ
وأةيفاضإقوقحيأىلعلوصحلليعسلا
.تانايبلاهذهيفةليدب

Unicode

رشنلاوعبطلاقوقح
© 1991-2010 Unicode, Inc.

عيزوتلامتي.ةظوفحمقوقحلاعيمج

يفةدراولامادختسالاطورشبجومب
https://www.unicode.org/

copyright.html.

Free Type Project

عبطلاقوقحلجمانربلااذهءازجأعضخت
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٠
بجومب)"عّنصملا"جتنملاعنصمنعًةباين
Softwareنمصيخرت Systems Co.

("QSSC").مادختساىوسكلقحيالو
دونبعمقفاوتيامبوجتنملانمضجمانربلا
.ةيلاتلاصيخرتلا
كحنمت،صيخرتلااذهطورشودونببجومب
يرصحريغاًدودحماًصيخرتQSSCةكرش
جمانربلااذهمادختساللقنلللباقريغو
.عّنصملانمدوصقملاضرغلابجتنملانمض
فالخىلععّنصملاوأنوناقلاصنيملام
ةدحاوةخسنبظافتحالاكنكمي،كلذ
ظفتحت.جمانربلانمءزجكجمانربللةيطايتحا
قوقحلاعيمجبنوصخرملاوQSSCةكرش

+C31ةقيثولاهذهيفًةحارصةحونمملاريغ،
باقلألاوقوقحلالكبظفتحتامك
يفامب،جمانربلاخسنعيمجبتامامتهالاو
صنيملامو.ةيركفلاةيكلملاقوقحكلذ
كلقحيالهنإف،كلذفالخىلعنوناقلا
وأعيمجتكفوألقنوأعيزوتوأجاتنإةداعإ
سكعوأكفلىرخأةلواحميأوأمده
ةيقاقتشالامعأءاشنإوأليدعتوأةسدنه
ةلازإمدع)1(ىلعقفاوتتنأ.جمانربلانم
ةيكلملاتاراعشإليدبتوأةيطغتوأ
يفةدوجوملاتامالعلاوأتاقصلملاو
نأنامضبمزتلتكلذكو،هيلعوأجمانربلا
يفدوجومراعشإيألمحتخسنلاعيمج
وأجتنملاريدصتمدع)2(و؛ةيلصألاةخسنلا
ريدصتلاةيامحنيناوقفلاخيامبجمانربلا
.ةيراسلا

،يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
اهلنوعباتلانوصخرملاوQSSCةكرشرفوت
وأتانامضيأنودب"وهامك"جمانربلا
مأةحيرصتناكأٌءاوسعونيأنمطورش
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،ةينمض
مدعوةيكلمللطورشوأتانامضيأ،رصحلا
ةمءالملاوأيراجتلاعيبلاةيناكمإوأكاهتنالا
ةمدقمتاديروتوأتانامضيأ.نيعمضرغل
نعفلتختهلةعباتةهجيأوأعنصملانم
ةروصباهميدقتمتي،ةيقافتالاهذهيفدروام
ةكرشيأوأ،QSSCةكرشعبتتالوةيدرف
لمحتتتنأو.نيصخرملاوأاهلةعبات
كمادختسابةطبترمةرطاخميأةيلوؤسم
.ةيقافتالاهذهبجومبجمانربلل
يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
ال،)دمعتملالامهإلادنعلاحلاوهامك(
وأاهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرشعضخت
يأبكتهجنمينوناقءاعدايألصخرميأ
بقاعيررضببسبءاوس،لاوحألانملاح
رارضأوأ)لامهإلاكلذيفامب(نوناقلاهيلع
يأببسبكلذفالخوأدقاعتلاببسب
وأةصاخ،ةرشابمريغوأةرشابمتايفلت
نعجتانمادختسايألةعباتىتحوأةيضرع
ىلعةردقلامدعلعجاروأصيخرتلااذه
ليبسىلعكلذيفامب(جتنملااذهمادختسا
دقفنعةجتانلاتايفلتلا،رصحلااللاثملا
وألمعلايففقوتيأوأةكرشلاةعمس
ةيراجتتايفلتيأوألطعوأجتنمللقافخإ

ةكرشراطخإمتولىتح،)راطخأوأىرخأ
QSSCةصخرموأاهلةعباتةكرشيأوأ

.تايفلتلاهذهصوصخب
WMA

ةنيعمقوقحبجومبيمحمجتنملااذه
.Microsoftةكرشلةعباتةيركفلاةيكلملل
اهعيزوتوأةينقتلاهذهمادختسارظحيو
صيخرتىلعلوصحلانودجتنملااذهجراخ
.Microsoftنم

يفامبجمانربلانعتامولعملانمديزمل
جماربللصيخرتطورشوأدونبيأكلذ
)ةرفوتملارداصملازومرو(ردصملاةحوتفم
رشنلاوعبطلاقوقحتامسىلإةفاضإلاب
Runtimeىلعةيراسلا Configuration
وأعّنصملابلاصتالاءاجرب،هالعأاهيلإراشملا
ناونعلاىلعQSSCةكرشبلاصتالا
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١٨١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةيراجتةمالعلكلةيصنةروصبمادختسالا
:يلاتلاكةلجسم
ةمالعلاتافصاومتابلطتم
ةيراجتلاةمالعلايفةيراجتلا
عقوملاىلعاهتفرعمنكميةلجسملا

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

مدختسملاراعشإ
يفةروكذملاتاكرشلابةصاخلاتامالعلانإ
يهةيراجتةطشنأعقاومحيضوتلجتنملااذه
الو.تاكرشلاهذهيكلاملةكولممتامالع
اذهيفتامالعلاهذهمادختسانمضتي
نمقيدصتوأةقفاوموأةلافكيأجتنملا
.تاكرشلاهذهبناج
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٢

يفمكحتلاحيتافم
خانملا
خانملايفمكحتلامظن

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
١٨٢.......................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٨٦....................ءاوهلاذفانم

ةنايصلا
١٨٧......باكرلاةروصقمءاوهرتلف
١٨٧.........................ةمدخلا

خانملايفمكحتلامظن
خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
طبضلخانملابمكحتلاةشاشىلعوطسوألافرلاىلعخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاماظنوديربتلاوةئفدتلا

ىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلارصانع

)ةقاطلا(ليغشتفاقيإ/ليغشت.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٣
بناجبةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٤

قئاسلا
ةحورملايفمكحتلا.٥

بناجبةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.٦
بكارلا
٧.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاريودتةداعإ.٨
٩.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
عيقصلاةلازإ.١٠
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١٨٣ خانملايفمكحتلاحيتافم
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.١١

يفلخلا

خانملابمكحتلاةشاش

نملكىدلةرارحلاةجردضرعتادحو.١
قئاسلاوبكارلا
ةحورملايفمكحتلا.٢
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٣

قئاسلاوبكارلانملك
٤.Sync)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٦
٧.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
)ةقاطلا(ليغشتفاقيإ/ليغشت.٩

ةحورملاةعرستادادعإيفمكحتلانكمي
ةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتعضوو
نمًالكىدلءاوهلاريودتةداعإوةرارحلا
سمللالخنمSyncوبكارلاوقئاسلا
ةيسيئرلاةحفصلايفCLIMATEةنوقيأ
climateرزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنل
نكميمثنمو.قيبطتلاةحوليف)خانملا(
مكحتلاماظنةحفصيفرايتخالاءارجإ
ماظنليغشتليلدرظنا.ةضورعملاخانملاب
.هيفرتلاوتامولعملا

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

لکشبخانملايفمکحتلاةلاحةشاشرھظت
خانملايفمکحتلارصانعطبضدنعزجوم
.طسوألالوسنوكلابةدوجوملا

داصتقالاىلعخانملايفمكحتلاريثأت
دوقولايف
ةمظنألاىلعخانملابمكحتلاماظندمتعي
نكمي.ةقاطلالخدوةئفدتللةرايسلابىرخألا
خانملايفمكحتلاتادادعإضعبيدؤتنأ
.دوقولامادختساةدايزىلإ
ةيلاتلاخانملايفمكحتلاتادادعإمدختست
:دوقولانمديزملا
.MAXءاوهلافييكتعضو
عيقصلاةلازإعضو.
١٥لثم،ىوصقلاةرارحلاةجردتادادعإ.

٣٢وأ)تياهنرهفةجرد٦٠(ةيوئمةجرد
)تياهنرهفةجرد٩٠(ةيوئمةجرد
ةعفترملاةحورملاةعرستادادعإ.
:دوقولامادختساليلقتيفةدعاسملل
امكلماكلايئاقلتلامكحتلاماظنمدختسا.

."يئاقلتلاليغشتلا"يفحضوموه
سقطلايفىلعأةرارحةجرددادعإددح.

.درابلاسقطلايفلقأوراحلا
الامدنعءاوهلافييكتليغشتفاقيإبمق.

.هيلإةجاحكانهنوكت
.طقفذفاونلاحسملعيقصلاليزممدختسا.
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٤
يكيتاموتوألاليغشتلا
فئاظولايفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ةرايسلاديربتوأنيخستلةيلاتلاةعبرألا
:ةبولطملاةرارحلاةجردىلإًالوصو
ةحورملاةعرس.
ءاوهلاليصوتعضو.
ءاوهلافييكت.
ءاوهلاريودتةداعإ.
ليلداذهف،AUTOحابصمرشؤمةءاضإدنع
.اًيكيتاموتوألمعتةعبرألافئاظولانأىلع
دادعإلارهظيسواًيوديةفيظولكطبضنكمي
ليغشتلاءاغلإىلإاذهيدؤيسو.ددحملا
رشؤمحابصمئفطنيسولماكلايكيتاموتوألا

AUTO.اًيودياهطبضمتيمليتلافئاظولا
مغرلاىلعاًيكيتاموتوأاهبمكحتلارمتسيس
.AUTOرشؤمحابصمةءاضإمدعنم

:يكيتاموتوألاعضولاىلعماظنلاعضول
.AUTOىلعطغضا.١

.قئاسللوبكارللةرارحلاةجردنّيع.٢
دادعإبأدبا،مئالملادادعإلاىلإلوصولل
٧٢(ةيوئم٢٢ةجردىلعةرارحلاةجرد
مظتنيىتحماظنلاكرتاو،)تياهنرهف
ةرارحلاةجردطبضا،كلذدعبو.هلمع
لضفأىلعلوصحللةجاحلابسح
.ةمئالم

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
.راحلاسقطلاءانثأ
هبمكحتلادنعريودتلاةداعإءوضلعتشينل
ةداعإرايتخال@ىلعطغضا.اًيكيتاموتوأ
ىرخأةرمهيلعطغضاو،ًايوديءاوهلاريودت
.يجراخلاءاوهلارايتخال
دوجوملايسمشلارعشتسملاةيطغتبنجت
نمبرقلابتاسايقلاةزهجأةحولىلعأ
رعشتسملااذهمظنيثيح.يمامألاجاجزلا
ليمحتلاىلعاًدامتعاءاوهلاةرارحةجرد
اهركذدراولا"تاسجملا"عجار.يسمشلا
.مسقلااذهيفاًقحال

يوديلاليغشتلا
رزلااذهىلعطغضا:فاقيإ/ليغشت
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإوأليغشتل
عنممتيس،ماظنلاليغشتفاقيإدنع.خانملا
دنع.ةرايسلاىلإيجراخلاءاوهلالوخد
متيس،رزيأىلعطغضلاوأ،ماظنلاليغشت
ليصوتمتيمثخانملابمكحتلاماظنليغشت
.يلاحلادادعإلابسحءاوهلا

عفرللفسألوأىلعألرزلاىلعطغضا:9
.اهضفخوأةحورملاةعرس
ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألاليغشتلا

نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةرارحلاةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
قئاسلاىلإةبسنلابلصفنموحنىلع
.بكارلاو
دادعإعفرللفسألوأىلعألرزلاىلعطغضا
.اهضفخوأبكارلاوأقئاسللةرارحةجرد
بكارللةيبناجلاةرارحلاةجردةشاشضرعت
وأاهعفردنعةرارحلاةجرددادعإقئاسلاوأ
.اهضفخ

SYNC)تادادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
ءاوهلافييكتوبكارلابناجةرارحةجرد
ترفوتاذإ،قئاسلابناجدادعإعمفلخلاب
SYNCرشؤمحابصمءيضيس.ةزيملاهذه
ةجردتادادعإطبضمتيامدنع.)ةنمازم(
،فلخلابءاوهلافييكتوأبكارلاةرارح
.)ةنمازم(SYNCرشؤمحابصمئفطني
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
قفدتهاجتارييغتلzوأ]وأYىلع
عضولارزيفرشؤمحابصمءيضي.ءاوهلا
يفرارزألانمديدعلاديدحتنكمي.ددحملا
.تقولاسفن
ليغشتلاءاغلإىلإعضولارييغتيدؤيو
عضولاىلإماظنلالاقتناويكيتاموتوألا
)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا.يوديلا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
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١٨٥ خانملايفمكحتلاحيتافم
z:ةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي
وحنءاوهلاهّجوي.ةبوطرلاوأبابضلانم
ذفاونلاةيوهتويمامألاجاجزلاجراخم
ءاوهلارابجإباًيئاقلتماظنلاموقي.ةيبناجلا
ليغشتوةبكرملاىلإلوخدلاىلعيجراخلا
ةجردبرتقتملامءاوهلافييكتطغاض
.دمجتلاةجردنمةيجراخلاةرارحلا

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
يمامألاجاجزلاىلإهنمضعبهجتيامنيب
ةحوللاجراخمويبناجلاجاجزلاجراخمو
.يناثلافصلاةيضرأجراخموةيجراخلا

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
جراخمويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءاوهلافييكتطغاضءيضي.ةيبناجلاذفاونلا
لقأةيجراخلاةرارحلاةجردنكتملامكلذك
.دمجتلاةجردنم
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٨٦/ءاوهلاذفانمعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا
متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف

فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
.ضافخنالاةديدشجراخلاب

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا
طيشنتدنعءاوهلافييكتطغاضلمعياًضيأو
.عضولااذه

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
ىلعنمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلا

K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
يفبابضلاليزملمعفقوتي.ليغشتلا
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتفاقيإةلاح

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

هيبنت
داحمسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
قحليدقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتل
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلا
ةبكرملانامضيطغينلو.يفلخلا
يفلخلاجاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكت
.ةداحماسجأمادختسابلخادلانم

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
ىلعطغضلادنعكلذوةآرملاحطسىلعنم
.ةيفلخلاةذفانلابصاخلابابضلاةلازإرز
.٢٢/نيخستللةلباقلاايارملاعجار
:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
دق،دعُبنعليغشتلاةيناكمإرفوتةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعي
ليزملمعيدق.دعُبنعةبكرملاليغشت
دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربلاًقفو
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤمحابصم
.دعُبنعليغشتلا
ماظنلمعيس،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
جراخلايفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
وجلاناكاذإدعاقملاةيوهتماظنلمعيسوأ
حيباصملاءيضتالدق.جراخلايفاًراح
ءانثأدعاقملاةيوهتوأةئفدتىلعةرشؤملا
ةبكرملاتناكاذإ.دعُبنعليغشتلاءدب
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٦
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،هبةزهجم
ًادرابوجلاناكاذإدعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
رشؤملاحابصملاءيضيالدق.جراخلايف
.ةدايقلاةلجعةئفدتىلع
ةزهجُمةبكرملاتناكاذإ:نيأتلاماظن
فيظنتىلعةزيملاهذهدعاست،نيأتماظنب
ةلازإوةبكرملالخاددوجوملاءاوهلا
.ةبرتألاوحئاورلاوحاقللارابغلثمتاثولملا
ليغشتلاديقخانملابمكحتلاماظنناكاذإ
ةلاحرشؤمءيضيس،نكمُمنيأتلاماظنو
.خانملابمكحتلاةشاشىلعنيأتلاماظن
-عجار،هليغشتفاقيإوأنيأتلاماظنليغشتل
عباطلاءافضإيف-ءاوهلاةدوجوخانملا
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

تاسجملا

يفدوجوملايسمشلارعشتسملالمعي
ةزهجأةحولطسوعيقصلاةلازإةكبش
.ةيسمشلاةرارحلاةبقارمىلعتاسايقلا
يسمشلارعشتسملاةيطغتمتتالأبجيو
.ةحيحصةروصبماظنلالمعينلفالإو
ةرارحلاةجردلرعشتسماًضيأدجويامك
اذهموقيو.ةيمامألاةكبشلافلخةيجراخلا
ءاوهلاةرارحةجردةءارقبرعشتسملا
ةجردىلعظافحلاىلعدعاسيويجراخلا
ثدحتنأنكميو.ةبكرملالخادةرارحلا
ةضورعملاةرارحلاةجردلةحيحصريغةءارق
.ءاطغيأبةرايسلاةمدقمةيطغتةلاحيف
تامولعملاخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ىلعظافحللتارعشتسملاهذهنم
ةجردطبضقيرطنعةحيرملاتادادعإلا
ليصوتعضووةحورملاةعرسوجرخملاةرارح
ًءاوهلسرينأًاضيأماظنللنكمي.ءاوهلا
.سمشلاةعشألهجاوملاةبكرملابناجلدربأ
بسحءاوهلاريودتعضومادختسانكميامك
جرخملاةرارحتاجردىلعظافحللةجاحلا
.ةدرابلا
قحاللاخفنلاةزيم
دقف،ةنيعمفورظلظيف،ةزهجمتناكاذإ
متيدقوأليغشتلاديقةحورملالظت
فاقيإدعبتارمةدعاهفاقيإواهليغشت
اًرمأدعياذهو.اهلفقوةبكرملاليغشت
.اًيعيبط

ءاوهلاذفانم

يفدجوتطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
كلذكوتادادعلاةحوليبناجىلعوفصتنملا
لوسنوكلايفنيزختلاةقطنمةيفلخيف
.يزكرملا
قفدتهاجتارييغتلقلزملايضبقمكرح
.هقلغوأءاوهلا
ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
لخادءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملا
نيسحتلكرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.

ةبوطرلاصاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلا
.ةبكرملاىلإةلخادلا
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١٨٧ خانملايفمكحتلاحيتافم
دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.

ريودتيفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلا
نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.

كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
عجار.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
لكيهللتادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأ
.ةبكرملليجراخلا
.ةيوهتلاتاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.

ببستيدقوءاوهلاقفدتاذهقوعيدقف
.ةيوهتلاتاحتفلفلتثودحيف

ةنايصلا
باكرلاةروصقمءاوهرتلف
علطلارابغوةبرتألانمرتلفلاللقي
نمءاوهلااهلمحييتلاىرخألاتاجّيهملاو
لخادىلإبوحسملايجراخلاءاوهلا
نمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو.ةبكرملا
لودجعجار.ةينيتورلاةلودجملاةنايصلا
.٣٤٥/ةنايصلا

لادبتساصوصخبليكولاىلإعوجرلاىجري
.رتلفلا

ةمدخلا
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
ةنايصمدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظن
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣٤٥/ةنايصلالودجعجار
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٨

ليغشتلاوةدايقلا
ةدايقلاتامولعم
يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا

١٨٩..............دوقولاكالهتسا
١٨٩......ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
١٩٠.................ةيئاقولاةدايقلا
١٩٠.............ةبكرملايفمكحتلا
١٩٠........................لمارفلا
١٩٠.........................هيجوتلا
١٩١.........قيرطلاجراخدادرتسالا
١٩٢...................ةرطيسلادقف
ةيسفانتلاةدايقلاوراسملاثادحأ

V-Seriesزارط(
V-Seriesو Blackwing(......١٩٢
٢٠٣.........ةللبمقرطىلعةدايقلا
٢٠٣.........ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
٢٠٤...............ةبكرملاتقلعاذإ
٢٠٥............ةبكرملاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
٢٠٨........ةديدجلاةرايسلاضيورت
٢٠٨..................ةبكرملاداوملا
٢٠٩................لاعشإلاعاضوأ
٢١٠............كرحملاليغشتءدب
٢١١...............ماظنلافاقيإ/ءدب
ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
)RAP(......................٢١٢
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا

٢١٢...................)يكيناكيملا

ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
٢١٣...................)ينورتكلإلا
لقان(نكرلاعضونمرايغلالقن

٢١٤...........)يكيناكيملاةكرحلا
لقان(نكرلاعضونمرايغلالقن

٢١٤............)ينورتكلإلاةكرحلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

٢١٥.....................لاعتشالل
٢١٥...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
٢١٥...............كرحملاتاثاعبنا
٢١٦.....اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
لقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان

٢١٦...........)يكيناكيملاةكرحلا
لقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان

٢١٨............)ينورتكلإلاةكرحلا
ةكرحلالقان(يوديلاعضولا

٢٢٢...................)يكيناكيملا
ةكرحلالقان(يوديلاعضولا

٢٢٣...................)ينورتكلإلا

ةدايقلاةمظنأ
٢٢٤.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
٢٢٤........ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
قالغناللعناملالمارفلاماظن

)ABS(.......................٢٢٥
٢٢٥.........يئابرهكلانكرلالمارف

٢٢٦.................لمارفلادعاسم
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن

٢٢٧...........)HSA(تاعفترملا
ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا

)AVH(......................٢٢٧

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٢٨.........تابثلايفينورتكلإلا
٢٢٩............ةدايقلاعضوبمكحتلا
٢٣٤..........ةيسفانتلاةدايقلاعضو
ةدودحمةيلضافتسورتةعومجم
٢٣٦.......................ذفانملا

ةعرسلاتبثم
٢٣٦...................ةعرسلاتبثم
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢٣٩......................)مدقتم(

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٤٨.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٤٩.......................فلخلل
٢٤٩....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
٢٥٠..........ةيطيحملاةيؤرلاماظن

Park Assist)٢٥١....)نكرلادعاسم
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٥٣...............)RAB(فلخلل
يفلخلاضراعتملارورملاهيبنتماظن

)RCTA(.....................٢٥٤
٢٥٤........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
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١٨٩ ليغشتلاوةدايقلا
٢٥٤.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيئاقلتلائراوطلالمارف

)AEB(.......................٢٥٧
مامألابةاشملاةلمرفماظن

)FPB(.......................٢٥٨
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاريذحت

)SBZA(.....................٢٦٠
ريسلاةراحرييغتهيبنت

)LCA(.......................٢٦٠
Lane Keep Assist (LKA))دعاسم

٢٦٢...........)راسملاىلعءاقبلا

دوقولا
٢٦٤................ايلعلاةئفلادوقو
٢٦٤..............هبىصوملادوقولا
٢٦٤.......همادختساعونمملادوقولا
٢٦٥.................دوقولاتافاضإ
٢٦٥....................نازخلاءلم
٢٦٦......ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ةروطقمبحس
٢٦٧.....بحسلانعةماعتامولعم

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٦٧.....ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةدايقلاتامولعم
لضفأيداصتقابولسأبةدايقلا
دوقولاكالهتسايف
ةفاسملاىلعةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ضعبيلياميف.اهعطقلدوقولايفكييتلا
كالهتسالضفأقيقحتلةدايقلاحئاصن
:دوقوللنكمميداصتقا
ةجردىلعخانملابمكحتلارصانعطبضا.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
مدعدنعاهليغشتفقوأوأ،كرحملا
.اهيلإةجاحلا
عراستلابمقوعيرسلاليغشتلاءدببنجت.

.ةسالسب
بنجتويجيردتلكشبلمارفلامدختسا.

.ةئجافملاتافقوتلا
.ةليوطتارتفلكرحملاؤطابتبناجت.
،ةمئالمسقطلاوقيرطلافورظتناكاذإ.

.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختساف
ةعرسلادودحعابتاىلعًامئادصرحإ.

ةعرسىلعةدايقلابمقوأاهنعنلعُملا
.كلذيضتقتفورظلاتناكاذإأطبأ
لكشلابةبكرملاتاراطإخفنىلعصرحإ.

.بسانملا
ةلحريفتالحرلانمديدعلاجمدبمق.

.ةدحاو

لمحتىرخأبةبكرملاتاراطإلدبتسا.
ىلعكوبسملاTPCتافصاوممقرسفن
.ساقملانمبرقلابراطإلابناج

.اهبىصوملاةيرودلاةنايصلاعبتا.

ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
يتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
مكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصتدق
ىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلعبئاصلا
تّنسدقو.قيرطلانعكهابتنافرصت
نأشبنيناوقلاةيلحملاتاموكحلانمديدعلا
فرعتلاكيلعاذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلع
ىلعكينيعيقبا،ةدايقلاءانثأتتشتلابنجتل
زكروةدايقلاةلجعىلعكيدييقباوقيرطلا
.ةدايقلاىلعكهابتنا
يتلاةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.

نذألاةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتت
.اهيلعدرلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإل

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا
عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.

.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 8/2/21

ليغشتلاوةدايقلا١٩٠
لبقةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.

.ةبكرملابفقوتلا
.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.

.ةبسانمتيبثتةليسو
،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.

فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،لقنتلاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
رظنا.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٣٧/نامألاةمزحأ

نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.
نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكوهلعفنكميامعقوت.ءاطخألا
.هلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا
.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةبكرملايفمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

لمارفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ
ةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
كرحتت،ةدملاهذهيف.اًبيرقتةيناثلاعابرأ
)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠اهتعرسةبكرم
دقةفاسميهو،)اًمدق٦٦(اًرتم٢٠ةفاسم
.ئراوطلاتالاحيفةريبكنوكت

نأشبرابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلا
كتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

.رورملا
ثودحوألمعلانعكرحملافقوتةلاحيف
ةلمرفلالمارفلادقفيدق،لمارفلابلطع
ىلإةجاحكانهنوكتس.ةقاطلابةززعملا
نأنكميوةبكرملافاقيإلدهجلانمديزم
.فقوتلللوطأاًتقورمألاقرغتسي

هيجوتلا
هيبنت
ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
وأتابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
/مك٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألا
دنعرذحلاخوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس
لصاوفلثمىرخأءايشأقوفةدايقلا
جتانلافلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلا
نوكيالةبكرملامادختساءوسنع
.ةبكرملانامضبالومشم
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دوقملابيئابرهكلامكحتلا
.يئابرهكلاهيجوتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
.يئابرهكلاهيجوتلالئاسىلعيوتحتالاهنكل
.ةيرودلاةنايصلاىلإةجاحال
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
ةلاحيف،ةقاطلاةدعاسمضفخنتدق
نمةيفاضإةدملهيجوتلادعاسممادختسا
.ةرايسلاكرحتمدعءانثأتقولا
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبرف،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا

ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
مث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادز
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
لضفألانمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

.ةلمرفلانمًالدبقئاعلالوحفافتلالا
ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.

دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا
هيجوتقالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.

.ةلمرفلاءانثأةبكرملا

قيرطلاجراخدادرتسالا

نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

دوقولاةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
ةبكرملاهّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإو
ةفاحنيبواهنيبةفاسمكرتتثيحب
.فيصرلا
،اًبيرقتةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢

ةفاحيمامألانميألاراطإلاسماليىتح
.فيصرلا
ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣

.قيرطلاىلع



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 8/2/21

ليغشتلاوةدايقلا١٩٢
ةرطيسلادقف
قالزنالا
ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا
.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.
ببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
ةوقدقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالا
دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.

تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا
يئاقوبولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
ذاختاقيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتب
نعو،ةيلاحلافورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلا
هذهيفةليوطتافاسملةدايقلامدعقيرط
ثدحتنأنكميامًامئادنكل.فورظلا
.تاقالزنا
عبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلاتاحارتقالا
،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

اًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
ةفاسملاديزتدق.سقطلافورظل
ىلعةرطيسلارثأتتوفقوتللةبولطملا

ءاملالعفبرجلاةوقضافخنادنعةبكرملا
نماهريغوأ،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلإهابتنالاملعت.قيرطلاىلعداوملا
ةيفاكةيمكدوجولثم،ةيريذحتلاتامالعلا
ىلعمكارتملاديلجلاوأجلثلاوأءاملانم
،ًاعمالحطسلالعجليفكيامبقيرطلا
كيدلتناكاذإةعرسلاءاطبإبمقو
.كوكشيأ
ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.

ةعرسضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
سرتلاىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملا
تاريغتيأببستتنأنكمي.ىندألا
.تاراطإلاقالزنايفةئجافم
يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

ةدايقلاوراسملاثادحأ
V-Seriesزارط(ةيسفانتلا
V-Seriesو Blackwing(
بجيتازيمثالثكانه،راسمثدحيألبق
:اهليغشتفاقيإ
رظنا.)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف.

.٢٥٧/(AEB)ةيئاقلتلائراوطلالمارف
رظنا.ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم.

Lane Keep Assist (LKA))ءاقبلادعاسم
.٢٦٢/)راسملاىلع

رظنا.ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم.
)مدقتم(ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
/٢٣٩.

رطخ}
مادختساللةصصخميلاعلاءادألاتازيم
ةطساوبوةقلغملاتاراسملايفطقف
مدعبجيو،نيلهؤمونيفرتحمنيقئاس
ةدايقلا.ةماعلاقرطلايفاهمادختسا
داحلافاطعنالاواًدجةعفترمةعرسب
بيلاسأنماهريغو،ةيوقلاةلمرفلاو
.ةروطخلابمستتدقعفترملاءادألابةدايقلا
صوصخبقئاسللةبسانملاريغتالخدملا
يفمكحتلادقفىلإيدؤتدقطورشلا
لتقوأتاباصإهنعجتنيدقاممةرايسلا
نامأبةدايقلاىلعصرحا.نيرخآللوأكل
.فورظلاعيمجيف

قابسلاتاراسمثادحأرثؤتنأنكمي
عجار.ةبكرملانامضيفةيسفانتلاةدايقلاو
يفةبكرملامادختسالبقنامضلاليلد
.ةيسفانتلاةدايقلا
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ريذحت}
تاءارجإلاوتاليدعتلاضعببلطتتدق
بيردتوتاراهممسقلااذهيفةددحملا
ذيفنتمدعيدؤيدق.ةصصختمتادعمو
ثودحىلإحيحصلكشبتاءارجإلاهذه
ةباصإلاوأةافولاىلإيدؤيدقامم،لطع
ال.تاكلتمملاوأةرايسلافلتوأةيصخشلا
تاءارجإلاوأتاليدعتلاهذهءارجإلواحت
.حيحصلكشبًالهؤمنكتملام

ريذحت}
ةقباسميأيفةكراشملالبق،مق
ىرخأةرملوخدلاةداعإلبقوتارايسلل
ليماوصطبرماكحإب،ةماعلاقرطلاىلإ
اًقفوطبرحاتفممادختسابتالجعلا
نأنكمي.ةبسانملاطبرلامزعتافصاومل
ماكحإمتيتلاتالجعلاليماوصببستت
يفحيحصريغوأميلسريغلكشباهطبر
يدؤيامم،رجفنتوأتالجعلايخترتنأ
تاردقلاعجار.مداصتثودحىلإ
تافصاومةفرعمل٣٥٦/تافصاوملاو
.لجعلاليماوصطبرمزع

هيبنت
ةضفخنملاتايوتسملاببستتنأنكمي
مادختسادنع.كرحملافلتيفتيزلل
كلهتسيدقفةيسفانتلاةدايقلايفةبكرملا
يفهنعتيزلانمرثكأةيمككرحملا
ىوتسمصحفا.ةيداعلاتامادختسالا
.ةيسفانتلاةدايقلاةلاحيفاًريثكتيزلا

رظنا.ةيسفانتلاةدايقلاعضوديدحتنكمي
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلا

نامألاةمزحأ
نضحلا-فتكلامازح
دوزمقئاسلادعقممازحنإف،اًزهجمناكاذإ
ةديفمةزيملاهذه.)ALR(يئاقلتلفقعنامب
ثيحءادألاةيلاعةدايقلاتاهويرانيسيف
ماكحإبدعقملايفسلجينأقئاسلاديري
.دعقملليوقلامعدلانمةدافتساللربكأ

٤-٣(مس١٠-٨ةفاسملدعقملاكرح.١
.يداعلاةدايقلاعضونمفلخلل)تاصوب
ردقبجراخللقئاسلافتكمازحبحسا.٢

ءانثأ.لفقلاطبضل،فقوتيىتح،ناكمإلا
طبرا،عضولااذهيففتكلامازحتيبثت
.نامألامازح
،عضولااذهيففتكلامازحتيبثتءانثأ
لفقطبضدنع.نامألامازحطبرا
نكلمازحلاطبرماكحإنكمي،كساملا
.كساملاجراخهبحسنكميال

مامأللدعقملاكرحمث،مازحلاطبضا.٣
ىلإ)تاصوب٤-٣(مس١٠-٨ةفاسمل
نمؤيساذه.بولطملاةدايقلاعضو
اًمكحممازحلانوكينأبجي.مازحلا
.حيرمريغسيلنكلو
رزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
دوعينأبجي.ميزبإلاىلعدوجوملا
.نيزختلاعضوىلإمازحلا

روحملالئاس
مك٢٤١٤ةفاسمرواحملاعطقتنأبجي
يفةدايقلايفاهمادختسالبق)ليم١٥٠٠(
.قابسلاتاراسم
روحملالئاسةرارحلاتاجردنوكتدق
يفةدايقلادنعهيلعتناكاممىلعأيفلخلا
لئاسةئبعتبمقولئاسلاغرف.ةيساقفورظ
وأقابسلوأضوخنمءاهتنالادعبديدج
ةعاس٢٤لكدعباًضيأو،يسفانتةدايقثدح
كليكوعجار.ةيسفانتلاةدايقلاوأقابسلانم
.حيحصلالئاسلاةفرعمل

هيبنت
لالخروحملابةيلاعةرارحتاجردأرطتدق
دق.ىلوألاةرمللقابسلاوأراسملاثدح
نماهتيطغتمتيالوروحملابتايفلتثدحت
ةدايقلابمقتال.ةبكرملانامضلالخ

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
ةدايقدنعةريبكةعرسبوأةليوطةفاسمل
وأراسمىلعةرملوألةبكرملا
.قابسيف

مادختساوروحملاميحشتةدامرييغتبجي.
.ةديدجميحشتةدام

دربمىلعيوتحتاليتلاتابكرملايف.
ةيفاضإديربتةعسدوجوبجي،يلضافت
زارطيوتحي.ةرمتسملاةيسفانتلاةدايقلل

V-Series Blackwingيلضافتدربمىلع،
.ةيفاضإديربتةعسدوجوبجيالكلذل

كرحملاتيز

هيبنت
وأتاقابسلايفةبكرملامادختسامتاذإ
كرحملاكلهتسيدقف،ةيسفانتلاةدايقلا
تامادختسالايفهنعتيزلانمرثكأةيمك
تايوتسملاببستتنأنكمي.ةيداعلا
.كرحملافلتيفتيزللةضفخنملا
رركتملكشبتيزلاىوتسمصحفا
رظنا.بسانملاىوتسملاىلعظفاحو
.٢٧٧/كرحملاتيز

ءانثأةرركتمةروصبتيزلاىوتسمنمققحت
ةدايقلاوقابسلاتاراسمثادحأضوخ
دنعتيزلاىوتسمىلعظفاحوةيسفانتلا
صحف"عجار.اهنمبرقلابوأايلعلاةمالعلا
.٢٧٧/كرحملاتيزيف"كرحملاتيز

دوقولا
صاصرلانميلاخلازاتمملادوقولامدختسا
98ةميقبنلعمناتكوأمييقتب RONيف
لاخدوقومادختسابحمسُي.قابسلاتابلح
ةميقبنلعمناتكوأمييقتبصاصرلانم

95 RON،ضافخناىلإاذهيدؤيسنكلو
.ءادألا

يكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاس
ىوتسمىلعسورتلاقودنصلئاسطبضا
لبقتاراسملاوتاقابسللددحملاتيزلا
رييغتمزلي.قابسلايفةرايسلامادختسا
نمةعاس١٥لكسورتلاقودنصلئاس
مزلي.تاراسملاوتاقابسلايفمادختسالا
قودنصىوتسملرييغتوأطبضيأءارجإ
.ليكولاىدلسورتلا

لمارفلا
ةيراطبلالصف
لمارفلاماظنةنايصلبقةيراطبلالصفا
لبقةيراطبلالصفمهملانم.يكيلورديهلا
يأوأتاناطبلالادبتساوأماظنلافيرصت
ةناوطسأعنملةيراطبلالصفبجي.رخآلمع
ماظنلاىلعطغضلانمةيسيئرلالمارفلا

صيخشتلاتارابتخاءانثأيفيكيلورديهلا
وأبابلاحتفدنعثدحتدقيتلاةيلآلايتاذلا
.دعُبنعحاتفملادوجو

ريذحت}
فلتوأ/وةيصخشلاةباصإلابنجتل
ءادألبقةيراطبلااًمئادلصفا،ةبكرملا
لمارفلاماظنىلعةمدخلالامعأ
ماظنفيرصتيدؤينأنكمي.يكيلورديهلا
ةدايزىلإةيراطبلاليصوتعملمارفلا
تارابتخالاءانثأيفماظنلاىلعطغضلا
وأبرستصيخشتوأةيئاقلتلاةيصيخشتلا
زمرطبضمتيدق.لمارفلاماظنيفءاوه
نوكتدقو)DTC(لاطعألاصيخشت
.ةدودحمةبكرملاةعرس

V-Series(لمارفلاديربت Blackwing(

يلاعةدايقثدحوأ،راسمثدحيألبق
:يلياملمكأ،ةيسفانتةدايقوأ،ةعرسلا

لمارفلاديربتءازجأعيمجنأنمدكأت.١
.حيحصلكشبةتبثموةنمؤم

.اهلدبتساورارضأاهبتافراحيأصحفا.٢
لمارفلاديربتةانقدادسناصحفا.٣

.ثدحلكلبقةيمامألا
مقف،اًبولطمنّسحملالمارفلاديربتناكاذإ
ةركلالصفملةيقاولاةيمامألاعوردلاتيبثتب
ةيولعلاةيفلخلاصرقلاعوردنملكةلازإو
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مكحتلاعارذديربتتافراحتيبثتوةيلفسلاو
عمةقفرملاتاميلعتللاًقفو،يفلخلايلفسلا
ءازجألاهذه.لمارفلاديربتةعومجم
ثادحأدعب.طقفراسملامادختسالةصصخم
ةيمامألاصرقلاعوردتيبثتدعأ،راسملا
ديربتتافراحةلازإبمقو،ةيلصألاةيفلخلاو
.ةيفلخلاةيلفسلامكحتلاعارذ

هباشم،ضورعمنميألايمامألابناجلا
يمامألارسيألابناجل

يمامألايلفسلامكحتلاعارذةفراح.١

ةيمامألالمارفلاديربتبيبانأ.٢
لمارفلاةناطبلكآتتارعشتسم
تارعشتسمةلازإبجيف،ةزهجمتناكاذإ
لبقلمارفلاتامدقنملمارفلاةناطبلكآت
تيبثتةداعإنكمي.قابسوأرامضمثدحيأ
ةظحالممتيملاذإةيلصألاتارعشتسملا
ماظنعجار.لمارفلاةناطبيفريبكلكآت
ةزهجمةرايسلاتناكاذإ(لمارفلاةناطبرمع
تيبثتةداعإمتيملاذإ.٢٩١/)كلذب
بيكرتبمقف،راسملاثدحدعبتارعشتسملا
عجار.لمارفلاةناطبلكآترعشتسمتادادس
.ليكولاعمرمألا
V-Seriesزارطزيهجتمت Blackwing
اهليتلالمارفلاةناطبلكآتتارعشتسمب
اهليطعتمدعبجيوراسملاعبتتىلعةردقلا

يفةلاسررهظتس.تاقابسلاوتاراسملايف
رهظتامدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.لمارفلاةناطبيفطرفملكآت
لمارفلاتيز
لئاسبدوجوملالمارفلالئاسلدبتسا
DOTلمارف ةيواحنملهؤمءادألايلاع4
تافصاومبلمارفلالئاس.قلغلاةمكحم
٥٩٠(ةيوئمةجرد٣١٠>ةفاجلانايلغلاةطقن
ةلاحيف.لهؤملئاسوه)تياهنرهفةجرد
،يلاعلاءادألللمارفلئاسمادختسا
نمدمتعملالمارفلالئاسهنمًالدبمدختساف

GMةلاحيف.ةماعلاقرطلايفةدايقلالبق
ةرايسلايفيلاعلاءادألللمارفلئاسدوجو
التنكوأرهشنمرثكألئاسلارمعناكو
كيلعف،ةرايسلايفهتعضوىتمملعت
وأقابسلالبقديدجلمارفلئاسمادختساب
تويزمدختستال.ةيسفانتلاةدايقلالبق
DOTوأنوكيلسلمارف 5.

وأماظنلافيرصتلبقةيراطبلالصفا
بجي.رخآلمعيأوأتاناطبلالادبتسا
لمارفلاةناوطسأعنملةيراطبلالصف
ماظنلاىلعطغضلانمةيسيئرلا
صيخشتلاتارابتخاءانثأيفيكيلورديهلا
وأبابلاحتفدنعثدحتدقيتلاةيلآلايتاذلا
.دعُبنعحاتفملادوجو
ثدحلكلبقلئاسلاىوتسمنمققحت
.يسفانتةدايق
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هفيرصتولمارفلاماظنةفاضإ
ةددحمتايلمعJ55لمارفلاماظنبلطتي
روثعلانكمي.اهتفاضإولئاوسلافيرصتل
.ةمدخلاليلديفاهيلع
حيحصلكشبلمارفلاماظنفيرصتبولطم
لمارفلاماظنلميلسلاليغشتلالجأنم
.يكيلورديهلا
لمارفلابرستفاشتكا
ةردقبيكيلورديهلاةلمرفلاماظنعتمتي
فاشتكايفةدعاسمللةمدقتمةيصيخشت
رصاحملاءاوهلاوةيكيلورديهلاتابيرستلا
هذهنوكت.ىرخألاءادألاتالكشمو
ماظنلاليغشتدنعةطشنتاصيخشتلا
صيخشتزمرنييعتبنجتل.يكيلورديهلا
لصفا،دصقريغنع)DTC(برستلاةلكشم
.لمارفلاماظنةنايصلبقةيراطبلا
صيخشتزمرنييعتبةبكرملاتماقاذإ
،لمارفلاماظنبيرستبقلعتياميفةلكشملا
دقولمارفلاماظنريذحتءوضليغشتمتيسف
/مك١٠٠ىلعةدودحمةرايسلاةعرسنوكت
متيتقويأيف.)ةعاسلايفًاليم٦٢(ةعاس
،ةلكشملاصيخشتزمربرستنييعتهيف
ليلدنعاًثحبةيانعبةبكرملاصحفبجي
.روفلاىلعهحالصإبجيوبرستدوجوىلع
.ليكولاعمرمألاعجار

لمارفلالالحمضاريذحتدعاسمماظن
لمارفلالالحمضاريذحتدعاسمماظنبقاري
ماظنلافشتكااذإ.لمارفلاماظنءادأ
لمارفلالئاسناكاذإوأ،لمارفلالالحمضا
هيبنتمتيسف،نايلغلاةطقننمبرقلاب
.قئاسلا
لالحمضاريذحتدعاسمماظنميمصتمت
لمارفلاتاداسوعممادختسالللمارفلا
ةدمتعمةليدبتاداسووأعنصملايفةتبثملا
لادبتسالةجاحكانهتناكاذإ.GMنم
،ةبكرملابةدوجوملالمارفلاتاداسو
.GMنمةدمتعملمارفتاداسومدختساف
ريذحتلاماظنلمعيالدقف،كلذمتيملاذإو
.حيحصلكشبلمارفلالالحمضانم
ليلقت"ةلاسرDICضرعت:١ةلحرملا
دادزتو،"ةرارحلاةجردعافترابنجتلةلمرفلا
لمارفلاةساوددهجونينرلاتاوصأ
ىلعبجي،ةلاسرلارهظتامدنع.ةكرحلاو
ليلقتواًيطايتحاةلمرفلاطاقنخسنقئاسلا
ةرارحةجردليلقتللمارفلامادختسا
فللايفرارمتسالاباذهحمسيس.لمارفلا
.ةعرسلاىلعدويقدوجومدععم
تعفتراةلاسرDICضرعت:٢ةلحرملا
نآلاةنايصلاىلإجاتحتلمارفلاةرارحةجرد
لمارفلاةساوددهجةدايزونينرتاوصأو
ةرارحةجردنأىلإزمرلااذهريشي.هتكرحو
.نايلغلاكشوىلعوةعفترملمارفلالئاس
/مك١٠٠ىلإةرايسلاةعرسنمماظنلادحي
قئاسلاأدبينأبجي.)ةعاس/ًاليم٦٢(ةعاس

راسملاىلعناكاذإةئداهةفلبروفلاىلع
نإف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ.حيحصلا
ماظنجاتحي.ةنايصلاىلإةجاحبةبكرملا
لئاسةفاضإبجيو،ديربتلاىلإلمارفلا
DOTمادختساباًروفلمارفلا مادختسالل4
DOTقابسلالئاسىلإوأعراشلايف 4
كضرعي.راسملايفهمادختساللهؤملا
بجيورطخلليلغملالمارفلالئاس
.هلادبتسا
لمارفلاعيبطت
ةيمامألمارفةمظنأبةزهجملاتارايسلل
:وبميرب
لبققابسلالمارفتاناطبريفوتمزلي/ءادألا
.قلغمرامضميفةدايقلاوأقابسءارجإ
JE2ةيرايتخالاةرفشلاتاذتارايسلايوتحت
ذيفنتمدعبجي.ءادألالمارفتاناطبىلع
امبرثيحىرخألازرُطلاعمءارجإلااذه
.رارضأثودحيفكلذببستي
ةدايقلالبقةديدجلالمارفلاليتعيبطتبجي
.ىرخألاةيسفانتلاةدايقلاوأتاقابسلالالخ

هيبنت
ماظنىلعلمارفلاعيملتءارجإذيفنت
فلتىلإيدؤينأنكمييساسألمارف
.لمارفلا
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هيبنت
ةديدجلاةرايسلاضيورتةرتفءاهتنابجي
ىتحلمارفلاعيملتتاءارجإبمايقلالبق
/مكحتلاةدحوفالتإيفكلذببستيال
/ةديدجلاةرايسلاضيورتعجار.كرحملا

٢٠٨.

هيبنت
عيملتءارجإبمايقلادنعلمارفلافعضتس
كلذببستينأنكميوراسملللمارفلا
.ةوقلاةدايزولمارفلاةساودكرحتيف
فقوتلاةفاسمةدايزىلإكلذيدؤيامبر
.لماكلابلمارفلاعيملتمتيىتح

،تاداشرإلاعابتاعمةيلمعلاهذهءارجإدنع
نمردصيس.فلتلللمارفلاضرعتتنلف
.ةحئاراهنمجرختوناخدلمارفلاتاناطب
دعب.ةساودلاةكرحولمارفلاطغضديزيامبر
ءاضيبلمارفلاتاناطبودبتدق،ةيلمعلامامتإ
ءزجلاباهيفلصتتيتلاةطقنلادنعنوللا
.راودلا
ةفاجةدهممضرأىلعءارجإلااذهذيفنتبمق
/حئاوللاعيمجللاثتمالاعمنمآبولسأبو
ةقلعتملاةلودلابةصاخلاوةيلحملانيناوقلا
.ةرايسلاكرحمليغشتب

ءادألاىلعلوصحلللمارفلاعيملتةقيرط
قرطلاىلعيلاعلا
زارطلصصخممسقلااذه

V-Series Blackwingصارقأبدوزملا
.طقفينوبركلاكيماريسلانمJ57لمارف
راسمىلعطقفءارجإلااذهبمايقلابجي
ىلعطقفو،ماعريغرخآناكميفوأقابس
.ةفاجوةفوصرمةيضرأ

هيبنت
عيملتءارجإبمايقلادنعلمارفلافعضتس
كلذببستينأنكميوراسملللمارفلا
.ةوقلاةدايزولمارفلاةساودكرحتيف
فقوتلاةفاسمةدايزىلإكلذيدؤيامبر
.لماكلابلمارفلاعيملتمتيىتح

ردقبةعرسلاةدايزبمق،فقوتلاعضونم.١
مكحتلاماظنليغشتنودبناكمإلا
يتلاةعرسلادنعيقاصتلالاكاكتحالاب
.)ةعاسلا/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠غلبت
يفعراستلاةوقسايقممادختساب.٢

ةساودةوقمدختسا،ةيولعلاةشاشلا
نوضغيفاًمامتةبكرملافاقيإلةيفاك
اًبيرقتيج٠٫٧(.ٍناوثسمخىلإعبرأ
طخيفةبكرملافاقيإلؤطابتلاىوتسم
حباوكلاماظنليغشتدنع.)ميقتسم
مادختسابعصي،قالغناللعناملا
.لمارفلا

،ةيلاتتمةرم٢٠نييلوألانيتوطخلاررك.٣
سمخيلاوحكلذقرغتسينأبجي
.قئاقد

ديربتبمق،٢٠مقرةرمللفقوتلادعب.٤
مك٨ةفاسملةدايقلاقيرطنعلمارفلا
٦٠(ةعاس/مك١٠٠ةعرسب)لايمأ٥(
.)ةعاسلايفًاليم

ةرودلايفلمارفلاعيملتلليدبءارجإ
ةقلغملا
يفطقفلمارفلاعيملتءارجإليغشتبجي
دوزملالمارفلاماظنبةدوزملاتابكرملا
.عنصملاب
قرطلاىلعوقرطلاىلعكلذبمايقلابجي
دنعلمارفلاةساودفعضتس.طقفةفاجلا
نكميوقابسلللمارفلاعيملتءارجإبمايقلا
لمارفلاةساودكرحتيفكلذببستينأ
ةدايزىلإكلذيدؤيامبر.ةوقلاةدايزو
لمارفلاعيملتمتيىتحفقوتلاةفاسم
.لماكلاب

لقأتاعرسدنعراسملابقعتيفأدبا.١
قئاقدثالثةدملةلمرفلاضفخدوهجبو
تافاسمةدايزةحاتإبمق.ةدايقلانم
.لمارفلاجاتنإضافخناببسبلمارفلا
دهجوةعرسلاةدايزبمق،1ةوطخلادعب.٢

نمةيلاتلاتسلاقئاقدلايفحبكلا
٪٩٠ةبسنباًيجيردتيهتنتثيحب،فللا
ةفاسمةدايزةحاتإيفرمتسا.دهجلانم
.لمارفلاجاتنإضافخناببسبلمارفلا
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لقصلاقيرطنعلمارفلاديربتبمق.٣

نمىندألادحلامادختسابنيضحتلاب
.قئاقدتسةدمللمارفلاءوض

ةيلاعلمارفلامظنةفاكعملاحلاوهامك
.اًيعيبطاًرمأريرصلاضعبرودصربتعي،ءادألا

قيلعتلا
ةبدحلاةعومجم-راسملاريضحت
ةبدحلاريضحتلىصقألادحلاقيقحتل
لبقءارجإلااذهعبتا،راسملامادختسال
.يئاهنلاراسملاةاذاحم

يتمعادودربملليولعلازجاحلاةلازإبمق.١
.نيتيمامألاتامدصلاجرب

.ةماعدلادادترازجاحلزأ.٢

يغاربىلعطغضا،باقثممادختساب.٣
مدختسا.ةماعدلليولعلاتيبثتلاةاذاحم
ىرخأةقيرطيأوأطوغضملاءاوهلا
ةدعاقلانيباياقبدوجومدعنامضل
.يولعلاكربنزلادعقموةيولعلا

.ةيئاهنلاةماعدلليولعلاتبثملاكفبمق.٤
.اًمامتتبثملااذهةلازإبمقتال
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/قيلعتلاةعومجمعضومرييغتبمق.٥
يولعلالماحلانوكيثيحبةماعدلا
ردقةبكرملازكرمنماًبيرقةماعدلل
.)لخادلايف(ناكمإلا

ىصقأيفقيلعتلاماظندوجوعم.٦
تبثملاماكحإدعأ،لخادللةنكممةفاسم
غلبينارودمزعبطبراوكوكفملا

22Y)194ةصوبلطر(.

،ضرألاىلعةبكرملاعضوعم.٧
طبراوةماعدلادادترازجاحتيبثتدعأ
٢٥Yغلبينارودمزعب
.)ةصوبلطر٢١٢(

تيبثتدعأ،ضرألاىلعةبكرملاعضوعم.٨
جربيتمعادويولعلادربملازجاح
مزعبتاتبثملاطبرا.نيتيمامألاتامدصلا
:يلاتلاوحنلاىلعنارود

A.جربلاةماعدتيبثتيغارب
٢٢Yىلعيمامألا
.)ةصوبلطر١٩٤(

B.ةيولعتيبثتليماوص
٢٢Yىلعةيمامألاةماعدلل
.)ةصوبلطر١٩٤(
اًقفوراسملاةاذاحمنييعتلمكأ.٩

.ةيلاتلاراسملاةاذاحمتافصاومل

تالجعلاةاذاحم
تالجعلاةاذاحملةحرتقملاسيياقملا
:قابسلاتاراسميفمادختسالل
)V-Seriesزارط(قيرطلاراسم
ةجرد٠٫٢وبدحتةجرد٢٫٠-:يمامألا.

ةمدقملايلامجإ
ةجرد٠٫٢وبدحتةجرد١٫٧-:يفلخلا.

ةمدقملايلامجإ
V-Seriesزارط(قيرطلاراسم

Blackwing(
ةجرد٠٫١وبدحتةجرد٢٫٤-:يمامألا.

ةمدقملايلامجإ
ةجرد٠٫١وبدحتةجرد١٫٨-:يفلخلا.

ةمدقملايلامجإ

تاراطإلاءاوهطغضتاداشرإ
ةرايسلابمكحتلاةيلمعيفءاوهلاطغضرثؤي
طغضطبضبجيو،تاراطإلارمعيفكلذكو
/تاراسملاعاونأفلتخمبسانيلءاوهلا
.تارامضملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٠
/راسملايفةلوجلكلبقتاراطإلاصحفا
راسم/رامضملاىلعةدايقلايدؤت.رامضملا
.راطإلاسادمرمعريصقتىلإقابسلا
،ةنكممةجردىصقأىلإراطإلارمعةدايزل
)ليم٥٠٠(مك٨٠٠ةفاسملةدايقلاكيلعف
لامكتساوأقابسلارامضميفةدايقلالبق
مهسياممقيرطلاىلعلمعللىندألادحلا
وليك٣٥لدعمبتاراطإلاطغضةدايزيف
دعبو.)ةعبرمةصوبلكلدنواب٥(لاكساب
تايوتسمىلإلصتىتحتاراطإلاكرتا،اذه
.ةدرابلاطغضلا
تاراطإلاخفنطغضلةيلاعلاةعرسلا
ةيلاعةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضرظنا
.٣١٢/ةعرسلا

راسملايفةدايقللتاراطإلاخفنطغض
،قابسلارامضميفةدايقلل
تاراطإبةزهجمكترايستناكاذإ

255/35ZR18 (94Y)275/35وZR18 (99Y)،
ىلع)تباثلا(درابلاتاراطإلاطغضطبضاف

تاسلجءانثأ.ةعبرمةصوبلكلًالطر٣٠
ًالطر٣٨ىلإ٣٥ىلعطغضلاطبضا،راسملا
.ةنخاسلاتاراطإلاطوغضلةعبرمةصوبلكل
ةصوبلكلًالطر٣٨طوغضلاتزواجتاذإ
ىلإ٣٥ىلإلصيفيرصتلاطغضنإف،ةعبرم

ىلإتاراطإلادعأ.ةعبرمةصوبلكلًالطر٣٨
دعبهبىصوملادرابلاىلعءاوهلاخفنطغض
.راسملاىلعةدايقلانمءاهتنالا

ليغشتلاوةدايقلا

ريذحت}
تاعرسىلعةرايسلاةدايقمستتدقو
ءاوهلاطغضمادختسا.ةروطخلابةعفترم
ىلإيدؤيستاراطإلايفبسانملاريغ
دقيلاتلابوتاراطإلاىلعلمحلاةدايز
تاراطإلانأنمققحت.راجفناللضرعتت
ءاوهلاطغضمدختساوةزاتممةلاحيف
ةلومحعمقفاوتيامبدرابلاىلعبسانملا
.قابسلاراسموةرايسلا

ريذحت}
رامضملا/قابسلاتاراسميفةدايقلا
تاراطإلاىلعلمحلاةدايزىلإيدؤت
ببستيدقاممةريبكةعرسبلمعتيتلا
ةطوبضملاريغتاراطإلاراجفنايف
اًمودةبكرملاةلومحددح.ةحيحصةروصب
دحاوبكارىلإةفاضإقئاسلانزوىلع
.ةيفاضإنازوأيأنود

ريذحت}
ىلإيدؤتةبلحلا/راسملاىلعلامحألا
نموأسادملانمءاوستاراطإلالكآت
/راسملاةئيبيفةدايقلادنع.راطإلالخاد
سادملالكآتمدعةلاحيفىتح،ةبلحلا
مزليف،سادملاءارتهارشؤمىلإهلوصوو
لداعيامكالهتسادعبتاراطإلالادبتسا
مك١٦٠ةفاسموأدوقوينازخ
.)ليم١٠٠(

Custom Launch Control
)If Equipped(قالطإلاليغشترصنع
)هرفاوتةلاحيف(صصخملا
صصخملاقالطإلاليغشترصانعحيتت
يفمكحتللةيلاتلاتاملعملاليدعتةيناكمإ
:قالطإلا
RPMليغشت.
)%١٥-%٥(قالزنالافده.
حطسلاعون.
هذهلكءافيتسامزلي،RPMليغشتطبضل
:طورشلا
Trackيفةرايسلانوكتنأمزلي. Mode

"راسملا"Trackعضوعجار.)راسملاعضو(
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلالفسأ
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٢٠١ ليغشتلاوةدايقلا
ءادألابحسةرادإعضونيكمتمزلي.

)PTM(.ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا/
٢٢٩.

عضولايفةدايقلاةلجعنوكتنأمزلي.
.ميقتسملا
.قئاسلابابقالغإمزلي.
Dعضويفةكرحلالقاننوكينأبجي.

.يمامأسرتوأ)ةدايق(
.نكرلالمارفقيشعتمدعمزلي.
عضونعتامولعملانمديزمىلعلوصحلل

Competitive Driving"ةيسفانتلاةدايقلا"،
.٢٣٤/ةيسفانتلاةدايقلاعضوعجار

ىلعةدوجوملاDICرارزأمادختساب.١
لقتنا،ةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا
Launchةمئاقىلإ Control.زكرمرظنا
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
وا١٠٤/)ةدعاقلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

ديدحتل)ديدحت(SELطغضا.٢
Custom)صصخم(.

RPMليغشتىتحلفسأللررم.٣

ةقيقدلايفتارودلاددعطبضا.٤
.٢٤٠٠RPM–١٢٠٠:بولطملا

ةساودىلعرارمتسالاعمةوقبطغضا.
.قالطإلاليغشترصنعطيشنتللمارفلا

ررح.ةعرسبلماكلاقناخلاقيبطتبمق.٥
.ةرايسلاقالطإللمارفلاةساود

Line Lock (If Equipped)
)"هرفاوتةلاحيف"يطخلالفقلا(

ريذحت}
دنعةعقوتمريغةروصبةرايسلاكرحتتدق
Lineمادختسا Lock)يطخلالفقلا(،
تاباصإثودحيفببستيدقامم
ال.ةبيرقلاتاكلتمملاوأصاخشألل
Lineمدختست Lock)الإ)يطخلالفقلا
ةحاسمرفوتتثيحةقلغملاتاراسملايف
نك.ةرايسلابناوجلكلوحةريبكةغراف
ىلعلمارفلامادختسالدادعتساىلع
ال.كرحتلايفةرايسلاتأدباذإروفلا
Lineمدختست Lock)يف)يطخلالفقلا
وأصاخشألانمبرقلابوأةماعةقطنم
.تاكلتمملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٢

هيبنت
طرفملانارودلاءانثأقيشعتلاةلواحم
دقرجلاةزيمرفوتمدععمتالجعلل
جتانلافلتلا.ةكرحلالقانبتايفلتببسي
نوكيالةبكرملامادختساءوسنع
ليدبتلالواحتال.ةبكرملانامضبالومشم
.ةدايقلاتالجعلبحسكانهنكيملاذإ

لمارفلالفقةيناكمإيطخلالفقلاحيتي
.ةيفلخلالمارفلانعةلقتسمةروصبةيمامألا
ةيفلخلاتالجعلانارودةيناكمإحيتياذهو
.قناخلاىلعطغضلادنع
لكءافيتسامزلي،يطخلالفقلاىلإلوخدلل
:طورشلاهذه
Trackيفةرايسلانوكتنأمزلي. Mode

.)راسملاعضو(
بحسةرادإعضونيكمتمزلي.

.)PTM(ءادألا
عضولايفةدايقلاةلجعنوكتنأمزلي.

.ميقتسملا
.قئاسلابابقالغإمزلي.
Dعضويفةبكرملانوكتنأبجي.

.)ةدايقلا(
.نكرلالمارفقيشعتمدعمزلي.
ضرأىلعةفقوتمةرايسلانوكتنأمزلي.

ةساودىلعطغضلامدعبجي.ةيوتسم
.ةعرسلا

ىلعةدوجوملاDICرارزأمادختساب.١
،ةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا
Lineةمئاقىلإلقتنا Lockنمض

Launch Control.تامولعمزكرمرظنا
١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
وا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

كيرحتلةوقبلمارفلاةساودطغضا.٢
.%١٠٠ىلإطيرشللينايبلامسرلا

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٣

قارتحالاةيلمعمامتإلةيناث١٥رفوتم.٤
.جورخلاو

مث*طغضا،كرحتلاولمارفلاريرحتل.٥
SEL)هسفنتقولايف)ديدحت.

١٥نوضغيفقارتحالاةيلمعلمتكتملاذإ
،ؤطابتلاىتحمزعلاليلقتمتيس،ةيناث
يطخلالفقلاريرحتونكرلالمارفقيبطتو
قالطإلاليغشترصنعليطعتكلذكو
.صصخملا
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٢٠٣ ليغشتلاوةدايقلا
ةداعإلنكرلالمارفطيشنتءاغلإنمققحت
.قالطإلايفمكحتلاىلإلوخدلا

ةللبمقرطىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا
بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
وأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعب
لكشلابلمعتىتحلمارفلاةساودىلع
.يعيبطلا
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ءاملاربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
يفو.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملا
ءاملاكرمغينأنكمي،كلذثودحلاح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
تاريذحتلهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأ
ربعةدايقلادنعًادجًارذحنكوةطرشلا
.قفدتملاءاملا

هيبنت
وأةقيمعلاكربلاربعةدايقلايدؤتدقو
ذخأمىلإهايملالوخدىلإةدكارلاهايملا
اذإو.كرحملافلتيلاتلابوكرحملاءاوه
كربلايفريسلابنجتنكميالناك
يضملابمقف،ةدكارلاهايملاوأةقيمعلا
ةعاس/مك٨ةعرسزواجتتالورذحباًمدق
لالخةدايقلابنجت.)ةعاسلايفليم٥(
ءزجلايطغيوأنمبرتقيدقيذلاءاملا
.ةبكرملليلفسلا

ءاملاقوفقالزنالا
نكميو.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتعُي
ثيحبةبكرملاتاراطإتحتءاملامكارتينأ
نأنكمياموهو.لعفلابءاملاقوفريست
يفاكلاردقلابًالتبمقيرطلاناكاذإثدحي
تناكاذإ.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكو
نوكيذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالت
.ًادوجومريغ

قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
يهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلائطبتنأ

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن
حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
بطرسقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا
:يليام
.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.
.صرحبرورملابمق.
جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٣٠٨/تاراطإ
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لئاوسلاتايوتسمعيمجنمققحت.

.ديربتلاماظنوتاراطإلاولمارفلاو
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٤
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا

ريذحت}
لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
حاتفمطبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
نكمي.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا
لمارفلانيخستىلإاذهيدؤينأ
صرحا.هيجوتلايفةدعاسملانادقفو
قيشعتوكرحملاليغشتىلعًامئاد
.ةبسانملاسورتلادحأىلعةبكرملا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا

؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.
اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

ةقطنم(ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
وأ،ةفطعنمقرطوأ،ةطقاستمروخص
وأرورملاقطانموأ،ةليوطتاردحنم
تاءارجإلاذاختابمقو)رورملاعونمم
.ةبسانملا

ةبكرملاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
الثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
فقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنلنكمي
ةقيرطمدختساوبحسلاماظنليغشت
ماظن/رجلايفمكحتلارظنا.تالجعلاحيجرت
.٢٢٨/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ريذحت}
لوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسباهروحم
.ةباصإللنورخألاوتنأضرعتتنأنكميو
يفببستيامم،ةبكرملانخستنأنكمي
رارضأةيأيفوأكرحملاةريجحلاعتشا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
هنكممةعرسلقأبتالجعلارِدأ.ىرخأ
٣٥(اس/مك٥٦نعةعرسلاةدايزبنجتو
.)اس/ًاليم

اهجارخإلةبكرملاحيجرت
ةقطنملاءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
ليغشتفقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملا
نيباًبايإواًباهذلقتنا.بحسماظنيأ
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولا
ميودتعم،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلا
لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلا
نعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوحنارودلا
،ليدبتلاءانثأدوقولاةساودنعكمدقعفرا
قيشعتدنعدوقولاةساودىلعًاليلقطغضاو
لوحءطببتالجعلاناروددنع.ةكرحلالقان
يفلخلاويمامألانيهاجتالايفاهروحم
نأنكميةحجرأتمةكرحيفكلذببستي
جارخإىلعكلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررحُت
ىلإجاتحتدقفتالواحملاضعبدعبةبكرملا
،بحسلاىلإجاتحتةبكرملاتناكاذإ.اهبحس
ةكرحلالقان(ةبكرملابحسعجارف
وا٣٣١/)يكيناكيملا
/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(ةبكرملابحس

٣٣٣.
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٢٠٥ ليغشتلاوةدايقلا
ةبكرملاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلطُي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
.عنصملايفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
ناحضويدقةرايسلاىلعناقصلمدجوي
لكشلابهلمحاهنكمييذلانزولا
تامولعمقصلمامهو،حيحصلا
.دامتعالاقصلموةلومحلاوتاراطإلا

ريذحت}
لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
ببستينأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
رييغتوةمظنألالطعتيفكلذ
يدؤيدقامم.ةبكرملاةجلاعمبولسأ
ةبكرملاىلعةرطيسلادقفىلإ
ةلومحلاةدايزيدؤتدق.مداصتعوقوو
فلتوفقوتلاءادأليلقتىلإ
.ةبكرملارمعريصقتوتاراطإلا

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابةصاخلاةلومحلاو
.)Bةماعدلا(ةبكرمللىطسولاةماعدلا
تاراطإلاتامولعمقصلمحضوي
باكرللةصصخُملادعاقملاددعةلومحلاو
باعيتسانزولىصقألادحلاو)1(
.لطرلاومارغوليكلاب)2(ةبكرملا
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
ةبسنلابراطإلاساقماًضيأةلومحلاو
)3(ةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
خفنلاهبىصوملاطغضلاتايوتسمو
نمديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلا

عجار،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملا
و٣٠٨/تاراطإ
.٣١١/تاراطإلاطغض

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
ريدقتكلحضوتدقو.دامتعالاقصلميف
)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولا
روحملليلامجإلانزولاريدقتو
)GAWR(يمامألاروحمللةبسنلاب
ًاقحال"دامتعالاقصلم"عجار.يفلخلاو
.مسقلااذهيف

-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.
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٦
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

ىلعف.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
رادقملاناكاذإ،لاثملاليبس
"XXX"كانهولطر1400يواسي
يفًالطر150نزوبباكرةسمخ
ةلومحلارادقمحبصيذئدنع،ةبكرملا
650بئاقحلالمحةعسوةحاتملا
=)150×5(750-1400(ًالطر

).ًالطر650
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
لمحةعسوةلومحلانعنمآلكشب
.4ةوطخلايفةبوسحملابئاقحلا

يفمدختسُتسكترايستناكاذإ.٦
ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
ةلومحلانمكلذللقُيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل
ةصصخمالوةممصمتسيلةبكرملاهذه
.ةروطقمبحسل

1لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا

مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك١٣٦=٢×)ًالطر١٥٠(
.)لطر٣٠٠(

=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك٣١٧

2لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٣٤٠=٥×)ًالطر١٥٠(
.)ًالطر٧٥٠(

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(
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3لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=ثلاثلا

مغك٩١@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٤٥٣=٥×)لطر٢٠٠(
.)لطر١٠٠٠(

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
تامولعمىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
نكامأوةبكرملاةعسنزونعةددحم
عمجملانزولاديزينأبجيال.دعاقملا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.ةبكرملاةعس

دامتعالاقصلم

قصلملاىلعلاثم

ةبكرملابصاخلادامتعالاقصلمنوكي
ةبكرمللىطسولاةماعدلاباًقصلم
قصلملااذهكلحضويدق.)بةماعدلا(
اموأ،ةرايسلليلامجإلانزولاةعس
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتبىمسُي
)GVWR(.يلامجإلانزولاريدقتلمشي
باكرلاعيمجوةبكرملانزوةبكرملل
.ةلومحلاودوقولاو

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملافاطعنالا
ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.

،ةلومحلاةقطنميفو.ةبكرملاب
ردقمامألاىلإاهعضوىلعصرحا
لمحلاعزوتنألواح.ناكمإلا
.يواستلاب
،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.

ةبكرملالخاد،رفسلابئاقحلثم
ىوتسمقوفاهضعبنوكتثيحب
.دعاقملابسأرلادنسم

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

يفةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملا
املفسأللاًيوطمدعقميأكرتتال.

.كلذىلإةجاحكانهنكتمل
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٨

ليغشتلاوةيادبلا
ةديدجلاةرايسلاضيورت
هيبنت
.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
تناكءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

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

هذهيفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(
دقديدجلالمارفلاليتنوكيالءانثألا
تافقوتلايدؤتدقو.دعبهنييلتمت
لبقديدجلاليتلاىلِبىلإةئجافملا
ةرتفدعبهلادبتساىلإةجاحلاوناوألا
املكاذهنييلتلاداشرإعبتا.لقأ
.لمارفليتتيرتشا
ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.اًيجيردتلمحلاوكرحملا

"نييلت"متي،ةديدجلاتابكرملاةلاحيف
دنعةفلتخملاةيئابرهكلاوةيكيناكيملامظُنلا
٦٤٠٠لوألوينيتورلكشبةبكرملاةدايق

متي،ةبكرملاةدايقءانثأ.)ليم٤٠٠٠(رتموليك
داصتقالانامضةيغبةيكيناكيملامظُنلاطبض
.ةكرحلالقانللضفألاءادألاودوقولللثمألا
مظُنلافييكتمتيس،نييلتلاةرتفلالخ
ذيفنتءانثأو.اًضيأاهترياعممتتسوةيئابرهكلا
ةرملو،عامسيعيبطلانم،ةيلمعلاهذه
تاوصألاوتاقطقطلاضعب،ةدحاو
.ةهباشملا
ةبكرملاةيراطبنحشةيداعلاةدايقلاحيتت
يفامب،ةبكرمللليغشتلضفأقيقحتةيغب
ماظنودوقولاكالهتسايفداصتقالاكلذ
"Stop/Start")ءدبرظنا.)ءدبلا/فاقيإلا/
.٢١١/ماظنلافاقيإ

ةبكرملاداوملا
ءازجأبةدوزمةبكرملاهذهنوكتنأنكمي
ةبلوقبكرموأةينوبركفايلأىلعيوتحت
يوتحتدق.ىرخأةبكرمداوموأحئافص
ىلعليكولاةفرعمببكرُتيتلاتاقحلملا
.ىرخأةبكرمداوم

ريذحت}
ةفوشكملافاوحلانوكتنأنكمي
ةينوبركفايلأىلعيوتحتيتلاءازجألل
ةسمالميدؤيدق.ةداحىرخأةبكرمداومو
كيلع.حورجبةباصإلاىلإءازجألاهذه
،ءازجألاهذهةسمالمبنجتلرذحلاخوت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةلاحيف.ةبكرملاليسغدنعكلذيفامب
روفلاىلعاهلادبتساكيلعف،ءازجألافلت
.ليكولانمىرخأءازجأب

ريذحت}
لاحةحجرأتملاتالصولارسكنتنأنكمي
فلتىلإيدؤيامم،طغضللاهضرعت
قوففقتال.حورجبةباصإلاوأةبكرملا
ةجردكاهمدختستوأةحجرأتملاةلصولا
.دوعصلل

ريذحت}
لاحةيفلخلاةيفرطلاحباوكلارسكنتدق
فلتىلإيدؤيامم،طغضللاهضرعت
ةبكرملاعفدتال.حورجبةباصإلاوأةبكرملا
حباكلامدختستوأحباكلالالخنم
.ضبقمك
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٢٠٩ ليغشتلاوةدايقلا
لاعشإلاعاضوأ

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
دعُبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
اذإ.ماظنلاليغشتمتييكةبكرملالخاد
الطغضلابلماعلاليغشتلاءدبرزناك
ةراشإنمةبيرقةبكرملانوكتامبرف،لمعي
عملخادتلاببسُيامميوقويداريئاوه
Remoteرظنا.حاتفمالبلوخدلاماظن

Keyless Entry (RKE) System Operation
.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
نوكتنأبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
ىلعطغضلاعم،ليغشتلاعضويفةرايسلا
.لمارفلاةساود

Stopping the Engine/OFF)فاقيإ
حيباصمدجوتال()ليغشتلافاقيإ/كرحملا
ىلعطغضا،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤم

ENGINE START/STOPفاقيإلةدحاوةرم
.كرحملاليغشت
فوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
لظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتي
رظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاط
.٢١٢/(RAP)ةنزتخملاتاقحلملاةقاط

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
،)P(نكرلاعضوىلإةبكرملالاقتنادنعو
OFFعضوىلإلاعشإلاماظنلقتنيفوس
.)ليغشتلافاقيإ(
هيجوتلادومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
فاقيإدنعلفقلاطيشنتمتي.يئابرهكلا
متيامبر.قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشت
ال.هريرحتوألفقلاعفددنعتوصعامس
نوكتامدنعهيجوتلادومعلفقريرحتنكمي
ثدحاذإ.زكرملانعاًديعبةهجتمتالجعلا
كرح.ةبكرملاليغشتءدبرذعتيدق،اذه
ءانثأنيميلاىلإراسيلانمهيجوتلاةلجع
مدعةلاحيف.ةبكرملاليغشتءدبةلواحم
ةجاحبنوكتةبكرملانإف،ءارجإلااذهىودج
.ةنايصىلإ

.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
يئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح
دئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلل
.ةيئاوهلا
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
طغضلاةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلع

.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالادعب
ةبكرملاهّجوو،لمارفلاىلعةوقبطغضا
.نمآناكموحن
Pعضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣

عضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأو،)نكر(
OFF)تابكرملايف.)ليغشتلافاقيإ

بجي،يكيتاموتوأةكرحلقانبةدوزملا
)نكرلا(Pعضويفرايغلاعارذنوكينأ
OFFعضوىلإلاعشإلاحاتفمكيرحتل
.)ليغشتلافاقيإ(

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
.٢٢٥/يئابرهكلا
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ريذحت}
اًدقفاهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
ةمظنأولمارفلايفةدعاسملاةوقلل
ال.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلا
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبني
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

ةبكرملابيحنتلانكمملاريغنمناكاذإ
،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو،اًبناج
ENGINEرزلاىلعطغضاف START/STOP
نيترمطغضاوأ،نيتيناثنملوطأةدمل
.ناوثسمخلالخ

ACC/ACCESSORY)حابصم()تاقحلملا
عضولااذهكلحمسي:)يلاقتربلارشؤملا
ءانثأةيئابرهكلاتاقحلملاضعبمادختساب
.كرحملاليغشتفاقيإ
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسف،لمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضولاىلعلاعشإلاماظنطبضمتي

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاOFF
بنجتلقئاقدسمخدعب)ليغشتلافاقيإ(
.ةيراطبلافاعضإ

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
صاخعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
ليغشتفاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلاب
تمقاذإ،لمارفلاةساودطبرو،لاعشإلا
متيفوسفةدحاوةرملرزلاىلعطغضلاب
ON/RUN/STARTىلعلاعشإلاماظنطبض
ريرحتبمق،نارودلاأدبينأدرجمبو.)ليغشت(
أدبيىتحكرحملانارودرمتسيفوس.رزلا
/كرحملاليغشتءدبرظنا.كرحملاليغشت

عضويفةبكرملالظتسذئدعب.٢١٠
.ليغشتلا
ةمدخلاعضو
صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
عم،ةبكرملاليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالا
طغضلايدؤي،لمارفلاةساودقيشعتمدع
ٍناوثسمخنمرثكألرزلاىلعرارمتسالاعم
Serviceعضوىلإةبكرملاليوحتىلإ Mode
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلاعضو(
ON/RUNعضويفامكاًمامتتوصلاو
الف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو،)ليغشت(
.ةمدخلاعضويفكرحملاليغشتءدبنكمي
ليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا
.ةبكرملا

كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكرلا(Pعضولاىلإةبكرملالقنا
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحملا(
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

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

هيبنت
تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريغُتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكلاتادعملارظنا.كلذنعجتان
.٢٦٧/ةيفاضإلا

ليغشتلاءدبتاءارجإ
،حاتفمالبلوخدلاماظنعم.١

مكحتلاحاتفمنوكينأبجي
طغضا.ةبكرملالخاددعُبنع

ENGINE START/STOPطغضلاءانثأ
نارودءدبدنع.لمارفلاةساودىلع
.رزلاررح،كرحملا
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٢١١ ليغشتلاوةدايقلا
نيخستعمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
كرحملاةعرسةدايزبمقتال.كرحملا
.ةرشابمليغشتلاءدبدعب
دعُبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ
كانهناكوأ،ةبكرملايفسيل
ىوتسمضافخناةلاحيفوأ،شيوشت
فوسف،دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطب
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمموقي
Remoteرظنا.ةلاسرضرعب Keyless

Entry (RKE) System Operation
/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
٦.

هيبنت
،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
كرحملاليغشتءدبةلواحمقيرطنع
نأنكمي،ةرشابمنارودلاءاهتنادعباًروف
روتوملةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
رظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتونارودلا
ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدمل
.نارودلاروتومدربيىتح

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
نيزنبلابهرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
طغضلالواح.مزاللانمرثكألكشب
ىتحلماكلكشبدوقولاةساودىلع
ىلعطغضلاءانثأاهتيبثتوضرألا

ENGINE START/STOP)ليغشت/
ةيناث١٥ةدملرظتنا.)كرحملافاقيإ
حامسللةلواحملكنيبلقألاىلع
أدبيامدنعو.ةرادإلاءدبكرحمديربتب
ةساودريرحتبمق،كرحملاليغشت
ةدملةبكرملاليغشتأدبيناكاذإ.دوقولا
راركتبمقف،ىرخأةرمفقوتتمثةريصق
ةلازإىلعكلذدعاسي.ءارجإلاسفن
ةدايزبمقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلا
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرس
لقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
متيوتيزلانخسيىتحقفربةكرحلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزت

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
ليغشتفاقيإب،هرفاوتلاحيف،)ليغشتلا
.دوقولاىلعظافحلايفةدعاسمللكرحملا
ةدايزلاًصيصخةممصمتانوكمبدوزموهف
.ليغشتلاءدبتارمددع

ريذحت}
ءدب/فاقيإ(Stop/Startةزيمببستت
فاقيإيفاًيئاقلتكرحملا)ليغشت
.ةرايسلاليغشترارمتساءانثأكرحملا
لاقتنالالبقةرايسلانمجورخلابنجت
ةداعإمتيدق.)نكرلا(Pعضولاىلإ
ريغلكشباهكرحتوةرايسلاليغشت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ىلإاًمئادةكرحلالقانكرح.عقوتم
لاعشإلاحاتفمكرحمث)نكر(Pعضولا
نمجورخلالبقءافطإلاعضولاىلإ
.ةرايسلا

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا
فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
سايقمضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
AUTOكرحملانارودةعرس STOP.رظنا
دنعو.٩١/كرحملانارودةعرسسايقم
ةساودىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحت
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،دوقولا
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقاًيئاقلت
ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسباًيئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا
.نحشللةبكرملاةيراطبجاتحت.
.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٢
ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.

.يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا
.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.
سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.

.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ
قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.

.بولطملاليغشتلا
Dةكرحلالقانلقنمتي. (Drive))ةدايق(

Pفالخبسرتيأىلإ (Park))نكرلا(.
رظنا.قئاسللةنيعمعاضوأديدحتمت.

.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلا
ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.

.رادحنالا
نامأمازحكفوأقئاسلابابحتفمت.

.قئاسلا
.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.
ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.

.هبحومسملاىصقألاتقولا

يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم

يئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةفيظوليطعتنكمي
اذإ،hىلعطغضلاباهنيكمتوكرحملل
ءدبلا/فاقيإلاةزيمنيكمتمتي.ةزهجمتناك
.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيئاقلتلا

.ماظنلانيكمتمتي،hرشؤمةءاضإدنع

)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
ىلإليغشتعضونملاعشإلاليوحتدنع
اذإ(ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناك
امك.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد
حاتفمنوكيامدنعتازيملاهذهلمعتس
وأ)نارود(RUNعضولايفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(:
هيفرتلاوتامولعملاماظن.
هذهدقفتس،RAPءانثأ(ةيلآلاذفاونلا.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.
يتوصلاماظنلا.
OnStarماظن.

لقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
)يكيناكيملاةكرحلا

لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
نكرلالمارفرظنا.ديلالمارفطبضعم
.٢٢٥/يئابرهكلا

Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتبمق.٢
رزلاىلعرارمتسابطغضلاب)نكرلا(
عارذعفدورايغلاعارذيفدوجوملا
ءزجلاهاجتايفلماكلكشبرايغلا
.ةبكرملانميمامألا
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٢١٣ ليغشتلاوةدايقلا
OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٣

.)ليغشتلافاقيإ(

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
عضولاىلإسورتلالقنعارذكيرحتو
P)نكر(.

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
قيشعتعم)نكر(Pعضويفةبكرملانوكت
دعب.ةبكرملاةرداغملبقنكرلالمارف
،)نكرلا(Pعضوىلإرايغلاعارذكيرحت
لفسألةيداعلالمارفلاةساودىلعطغضا
كناكمإبناكاذإرظنامث.رمتسملكشب
نود)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذكيرحت
.ًالوأرزلاىلعطغضلا
عارذنأينعياذهفكلذبمايقلاكنكمأاذإو
Pعضولايفلماكلكشبقلغمريغرايغلا
.)نكرلا(

نارودلامزعلفق
نزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
ةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوقةبكرملا
دنعثدحياموهو.ةكرحلالقانيففاقيإلا
متيملوةعفترمضرأىلعةبكرملافاقيإ
)نكرلا(Pعضولاىلعةكرحلالقانطبض
بعصلانمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب
لفقبنجتلو.)نكرلا(Pعضولانمجورخلا
ىلإلقتنامث،ديلالمارفطبرا،نارودلامزع
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.)نكرلا(Pعضولا
"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"عجار،كلذب
.اًقبسمنيبملا

دق،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
نعلتلاىلعأىلإكتبكرمعفدىلإجاتحت
ةطاقسطغضسيفنتلىرخأةبكرمقيرط
Pعضولانملاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلا
.)نكرلا(

لقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
)ينورتكلإلاةكرحلا
:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل

لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
نكرلالمارفرظنا.ديلالمارفطبضعم
.٢٢٥/يئابرهكلا

سورتلالقنعارذىلعأرزلاطغضا.٢
لقانرظنا.)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالل
ةكرحلالقان(يكيتاموتوألاةكرحلا
وا٢١٦/)يكيناكيملا
ةكرحلالقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
.٢١٨/)ينورتكلإلا

لقنعارذىلعPرشؤملوحتيس.٣
نوكتامدنعرمحألانوللاىلإسورتلا
.)نكر(Pعضويفةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٤
ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
ديلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
.)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتو
لقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالارظنا
وا٢١٣/)ينورتكلإلاةكرحلا
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
.٢١٢/)يكيناكيملا

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
قيشعتعم)نكر(Pعضويفةبكرملانوكت
.ةبكرملاةرداغملبقنكرلالمارف

لقان(نكرلاعضونمرايغلالقن
)يكيناكيملاةكرحلا
ريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ممصمرايغلالفقريرحتماظن.رايغلالفق
ام،)نكر(Pعضولانمعارذلاكيرحتعنمل
عضوىلعًاطوبضملاعشإلانكيمل
.لمارفلاةساودىلعطغضلامتوليغشتلا
ءانثتسابًامئادرايغلالفقريرحتماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
لقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩نم
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدبعجار.ةيراطبلل
.تامولعملانمديزملل٣٢٩/
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
نكرلالمارفرظنا.نكرلاةلمرفريرحتو.٢

.٢٢٥/يئابرهكلا

.رايغلاعارذرزىلعطغضا.٣
.رايغلاعارذكرح.٤

Pعضولانملاقتنالاىلعرداقريغتنكاذإو
:)نكرلا(

.لماكلكشبرايغلاعارذرزريرحتبمق.١
طغضا،لمارفلاةساودىلعطغضلاعمو.٢

.ىرخأةرمرايغلاعارذرزىلع
.رايغلاعارذكرح.٣
Pعضولانمرايغلاعارذكرحتيملاذإ
بحسةمدخوأليكولاىلإعجراف،)نكرلا(
.ةفرتحم

لقان(نكرلاعضونمرايغلالقن
)ينورتكلإلاةكرحلا
رز.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
عنملممصمسورتلارييغتعارذلفقريرحت
عضولانمجورخللدوصقملاريغليوحتلا
P)نكر(.
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.كرحملالمعنمدكأت.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
لفقريرحترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

.عارذلاىلعسورتلارييغتعارذ
.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٤

تبث)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
ةءاضإنيحلعضولااذهيفعارذلا
.رمحألانوللاب)دياحم(Nرشؤم
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٢١٥ ليغشتلاوةدايقلا
ضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٥

رمحألانوللاىلإسورتلارشؤملوحتيو
.)نكر(Pعضولانمةرايسلاجرختامدنع

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٦
.فصتنملايف

Pعضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف،)نكر(
،لاعشإلاليغشتنمققحت.)DIC(قئاسلا
ةساودنأو،ليغشتلاديقكرحملانأو
متيلقنلالفقريرحترزنأو،لمعتلمارفلا
نمةبكرملالقنلواحتامدنعهيلعطغضلا
رومألاهذهلكتناكاذإ.)نكرلا(Pعضو
Pعضونملقتنتنلةبكرملانكل،ةقبطم
.ةنايصلالجأنمكليكوعجار،)نكرلا(

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار
وا٢١٣/)ينورتكلإلا
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
و٢١٢/)يكيناكيملا
.٢١٥/كرحملاتاثاعبنا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهجراخدعُبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد١٥
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهلخادبدعُبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد٣٠
متاذإاًبيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
.حاتملادوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

ريذحت}
ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نإ.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
)CO(نوبركلاديسكألوأزاغلضرعتلا
.ةافولاىتحويعولادقفببسينأنكمي
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.

وأقافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
قيعينأنكمييذلاقيمعلاديلجلا
وأةبكرملاندبتحتءاوهلاقفدت
.)مداعلاريساوم

ةفلتخموأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعلل
وألكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.

.فلتلا
وأةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.

.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلت
لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.

لماكلكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
دعبامتاليدعتءارجإوأفلتلاببسب
.عيبلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلاقتنالاعجار.كرحتتنلةرايسلا
وا٢١٣/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(نكرلا
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
و٢١٢/)يكيناكيملا
.٢١٥/كرحملاتاثاعبنا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
لقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
)يكيناكيملاةكرحلا

عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا
P)نكر(:عضولامدختساP)ءدبدنع)نكرلا
.ةرايسلاكرحتمدعنامضلةرايسلاليغشت

ريذحت}
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناك
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنو
نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار.)نكر(
وا٢١٣/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
و٢١٢/)يكيناكيملا
.٢٢٥/يئابرهكلانكرلالمارف

Pعضولاىلعرايغلاعارذطبضنمدكأت
.كرحملاليغشتءدبلبقلماكلاب)نكرلا(
لفقريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملا
لكشبةيداعلالمارفلامادختسابجي.رايغلا
لبقلقنلاعارذرزىلعًالوأطغضلامثلماك
)نكرلا(Pعضولانملوحتلانمنكمتتنأ
عيطتستالتنكاذإ.لاعشإلاليغشتدنع
طغضلاففخ،)نكرلا(Pعضولانملوحتال
ليوحتلاعارذعفداوليوحتلاعارذىلع
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رارمتسالاعم)نكرلا(Pعضولاىلإلماكلاب
رزىلعطغضاذئدعب.لمارفلامادختسايف
.رخآرايغىلإرايغلاعارذلقناورايغلاعارذ
لقان(نكرلاعضونمرايغلالقنرظنا
وا٢١٤/)ينورتكلإلاةكرحلا
ةكرحلالقان(نكرلاعضونمرايغلالقن
.٢١٤/)يكيناكيملا

هيبنت
)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
ببستينأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
يطغينلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذ
مقتال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
دعبالإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلاب
.ةبكرملافقوت

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
.٢٠٤/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

N)كرحملانوكيالعضولااذهيف:)دياحم
كرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلابًاطبترم
عضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأ
N)طقف)دياحم.

ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
ةرطيسلادقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ىلإلقتنتال.ءايشألاوأصاخشألامدصتو
ىلعكرحملاليغشتءانثأةدايقرايغ
.ةيلاعةعرس

هيبنت
وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا

هيبنت
قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
سورتلاقودنصلئاسحبصأاذإسورتلا
يدؤتنأنكمي.اًدجاًراحيكيتاموتوألا
.ةبكرملارّرضتىلإةلاحلاهذهيفةدايقلا
ؤطابتلاعضويفكرحملاكرتاوفقوت

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسديربتل
لئاسدربيامدنعةلاسرلاهذهحسمنت
.فاكلكشبسورتلاقودنص

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
طغضا،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلع
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنالاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٩٢/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"

M:لالخنمعضولااذهىلإلوخدلانكمي
ىلإ)ةدايق(Dعضونملقنلاعارذكيرحت

M)يوديلاعضولا(.عضولاحيتيM)عضولا
ةمئالملاسورتلاديدحتبقئاسلل)يوديلا
نمجورخلانكمي.ةيلاحلاةدايقلافورظل
لقنلاعارذةداعإب)يوديلاعضولا(Mعضو
يوديلاعضولارظنا.)ةدايق(Dعضولاىلإ
وا٢٢٣/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(
/)يكيناكيملاةكرحلالقان(يوديلاعضولا

٢٢٢.

هيبنت
اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
،تاعفترملادحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا
.اهناكم

)يضايرلا(Sportعضولاىلعدجاوتلاءانثأ
ةرايسلابقارُت،)راسملا(Trackوأ
اًيكيتاموتوأحيتتو،ةدايقلاءادأ

Performance Shift Features)صئاصخ
.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكادنع)ءادألاعفر
ىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلاهذهو
ةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملاسورتلا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملاحبكلا
نمةبكرملاجرختس.عراستلادنعةباجتسالا
Sportعضونمدوعتوايازملاهذه
ىلإ)راسم(Trackعضووأ)يضايرلا(
ملاذإةريصقةرتفدعبيداعلاليغشتلا
رظنا.ةوقلابةمعفمةدايقدوجوفشتكت
.٢٢٩/ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةدايقلاءانثأكرحملاتاعرسةدايزنكمي
لازيالامنيبةعيرسلاقرطلاىلعتاعرسب
.نخسيكرحملا

لقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
)ينورتكلإلاةكرحلا

رييغتعارذىلعأسورتلارييغتطمنرهظي
اًيلاحددحملاسرتلاعضوءيضيس.سورتلا
امنيبسورتلالقنعارذىلعرمحألانوللاب
اذإ.ضيبألانوللابىرخألاعاضوألالكلظت
يفلاحلاوهامك،اًروفرييغتلاةيلمعمتتمل
رشؤملاضمويسف،اًدجدرابلاسقطلا
نيحلسورتلالقنعارذيفدوجوملا
.لماكلابقيشعتلا
فصتنملانمسورتلالقنعارذأدبياماًمئاد
لفسأل/ىلعألمهسةطساوبًالثممنوكيو
لقنعارذريرحتدعب.سورتلارييغتطمنيف
.فصتنملايفزكرمتيس،سورتلا

ليغشتفاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلا
عضويفةرايسلاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)نكميف،)تاقحلملا
.)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنصرييغت
اهريسءانثأةرايسلاليغشتفاقيإمتاذإو
قودنصلوحتيسفاًيبسنةعفترمةعرسب
.)دياحم(Nعضولاىلإاًيكيتاموتوأسورتلا
عضولاديدحتاًيئاقلتمتي،ةبكرملافقوتدرجمب
P)نكرلا(.

P)لفقيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
)نكرلا(Pعضومدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
نمةبكرملاعنملكرحملاليغشتءدبدنع
.ةلوهسبكرحتلا
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ريذحت}
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناك
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنو
نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار.)نكر(
وا٢١٣/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
و٢١٢/)يكيناكيملا
.٢٢٥/يئابرهكلانكرلالمارف

هبمكحتلامتيسورتقودنصبةدوزمةبكرملا
عارذلفقءاغلإرزميمصتمت.اًينورتكلإ
ريغجورخلادضةيامحللسورتلاقودنص
نكيملام)نكر(Pعضولانمدوصقملا
طغضلامتو،ليغشتلاعضويفلاعشإلا
رزىلعكلذكطغضلاولمارفلاةساودىلع
.سورتلاقودنصعارذيفلفقلاءاغلإ
طغضا،ةرايسلافقوتدنع

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
لوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
Nعضولايفةبكرملانكتملام،اًيكيتاموتوأ
اًقحال"ةرايسلاليسغعضو"رظنا.)دياحم(
.مسقلااذهيف
اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو

عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
وا٢١٣/)ينورتكلإلا
ةكرحلالقان(نكرلاعضوىلإلاقتنالا
عضونمرايغلالقنو٢١٢/)يكيناكيملا
وا٢١٤/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(نكرلا
ةكرحلالقان(نكرلاعضونمرايغلالقن
.٢١٤/)يكيناكيملا

سورتلارييغتعارذةمدخةلاسر
ةلاسرلاترهظاذإ

SERVICE SHIFTER
SEE OWNER'S MANUAL

ليلدعجار،سورتلارييغتعارذةمدخ(
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف)كلاملا
.سورتلارييغتعارذىلعةمدخلاءارجإمزليف
برقأيفةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبمق
لقنتةرايسلاتناكاذإ.نكممتقو
نمدكأتف،)نكر(Pعضولاىلإاًيكيتاموتوأ
رييغتعارذىلعأ)نكر(Pرزراشحنامدع
رييغتعارذتبث،ةرايسلاليغشتل.سورتلا
وأ)عوجر(R،بولطملاسرتلاىلعسورتلا
D)مك١٥ةعرسةرايسلازواجتتىتح)ةدايق/
رييغتعارذررحمث)ةعاسلايفليم١٠(اس
.سورتلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
Rعضولانمامإةبكرملاليوحتمتاذإ
وأ)ةدايقلا(Dعضولاىلإ)فلخللعوجرلا(
)يوديلاعضولا(Mوأ)ةدايقلا(Dعضولانم
ريستامدنع)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٠
ةبكرملالوحتتسف،ةعفترمةعرسبةبكرملا
مثةرايسلاةعرسللق.)دياحم(Nعضولاىلإ
.ىرخأةرمرييغتلالواح
:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
لفقريرحترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٢

رييغتعارذبناجىلعسورتلارييغتعارذ
.سورتلا
رييغتعارذكرح،طسوألاعضوملانم.٣

سباحلالالخنممامألاىلإسورتلا
نوللابRئيضي.طوشلاةياهنىلإلوألا
.رمحألا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٤

.فصتنملايف
:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل

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

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

N)كرحملانوكيالعضولااذهيف:)دياحم
كرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلابًاطبترم
عضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأ
N)طقف)دياحم.

ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
ةرطيسلادقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ىلإلقتنتال.ءايشألاوأصاخشألامدصتو
ىلعكرحملاليغشتءانثأةدايقرايغ
.ةيلاعةعرس

هيبنت
وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا

Nعضولايفءاقبللةممصمريغةرايسلا
دقو.قئاقدسمخنعديزتةدمل)دياحم(
.)نكر(Pعضولاىلإاًيكيتاموتوألوحتت
ءانثأمادختساللممصمريغ)دياحم(Nعضولا
ىلإةجاحبةرايسلاتناكاذإ.ةرايسلابحس
ةكرحلالقان(ةبكرملابحسرظنا،بحسلا
وا٣٣١/)يكيناكيملا
/)ينورتكلإلاةكرحلالقان(ةبكرملابحس

٣٣٣.

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
یلإمامأللسورتلارييغتعارذكرح.١

.طسوألاعضوملانملوألاسباحلا
،)نكر(Pعضويفةرايسلاتناكاذإ.

رزطغضامثلمارفلاةساودطغضاف
ءانثأسورتلارييغتعارذلفقريرحت
.مامأللعارذلاكيرحت
.Nرمحألانوللابءيضيس.
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
دنع.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

)عوجر(Rىلإ)دياحم(Nنملوحتلا
عارذلفقريرحترزىلعطغضلامزليس
.سورتلارييغت
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣

.فصتنملايف
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٢٢١ ليغشتلاوةدايقلا
ةبكرملاليسغعضو
ليسغعضوىلعةبكرملاهذهلمتشت
Nيفءاقبلابةبكرمللحمسييذلاةبكرملا
تابكرملاليسغيفهمادختسال)دياحم(
.يئاقلتلا
-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملايفقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملاليغشت

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

.لمارفلا
اذإ.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيمل
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا.٦
-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملاليغشت

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

ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٥
.لمارفلا
اذإ.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٦

.٥-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيمل
ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٧

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٨

.ىرخأةرماهلوخددنعاًيئاقلت)نكرلا(
-لغتشمكرحملا(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملايفقئاسلا
ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملا

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةبكرملا.لمارفلاةساودريرحتبمق.٤

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
-لغتشمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخقئاسلا
ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملا

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣

ررحمث،)دياحم(Nىلإليوحتلابمق.٤
.لمارفلاةساود

اذإ.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥
.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيمل
ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٦

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٧

.ىرخأةرماهلوخددنعاًيئاقلت)نكرلا(

هيبنت
قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
سورتلاقودنصلئاسحبصأاذإسورتلا
يدؤتنأنكمي.اًدجاًراحيكيتاموتوألا
.ةبكرملارّرضتىلإةلاحلاهذهيفةدايقلا
ؤطابتلاعضويفكرحملاكرتاوفقوت
.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسديربتل
لئاسدربيامدنعةلاسرلاهذهحسمنت
.فاكلكشبسورتلاقودنص

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
طغضا،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلع
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٢
لقنعارذكرح،فصتنملاعضونم.٢

.فلخلاىلإسورتلا
)نكر(Pعضويفةرايسلاتناكاذإ.

سورتلالقنعارذلفقءاغلإرزطغضا
.فلخللسورتلالقنعارذبحسعم

.Dرمحألانوللابءيضيس.

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.
.فصتنملايف

:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣

.فصتنملايف
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنالاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٩٢/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"

هيبنت
اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
،تاعفترملادحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا
.اهناكم

ةكرحلالقان(يوديلاعضولا
)يكيناكيملا
فيفخلالقنلا

هيبنت
ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
ليدبتلامدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
مادختساءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغل
.رقنلابلقنلا

دجوت"رقنلابلقنلا"ةزيمبةدوزملاتابكرملا
ةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلارصانعاهب
سورتلاقودنصليوديلالقنلاضرغب
.يكيتاموتوألا
:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل

)ةدايق(Dعضولانمرايغلاعارذكرح.١
امدنع.)يوديلاعضولا(Mعضولاىلإ
متيس،"رقنلابلقنلا"عضويفنوكت
،تادادعلاةعومجميفMفرحلاديدحت
.ةيلاحلاةعرسلاىلإةراشإلامتيسو
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٢٢٣ ليغشتلاوةدايقلا
ليدبتللرسيألامكحتلاحاتفمىلعرقنا.٢

مكحتلاحاتفمىلعو،ىندأرايغىلإ
لاقتنالل.ىلعأرايغىلإليدبتللنميألا
عمطغضا،حاتمسرتلقأىلإ
.رسيألاليغشتلارصنعىلعرارمتسالا
ىلإىرخأةرملقنلاعارذكرح،جورخلل.٣

.)ةدايق(Dعضولا
عضولايفتاعرسلارييغتعارذنوكيامدنع
D)مئادلارقنلا"عضويفسيلو)ةدايق"،
طيشنتىلعرقنلابلقنلاليغشترصانعلمعت
حيتيامم،اًتقؤمرقنلابيوديلارايغلالقنعضو
عضويفنوكتامدنع.اًيوديةكرحلالقن
Dفرحلاديدحتمتيس،"تقؤملارقنلابلقنلا"
ةعرسلاضرعمتيسو،تادادعلاةعومجميف
ىلإيكيتاموتوألارايغلالقندوعيو.ةيلاحلا
نوضغيفاًيوديرايغلالقنمتيملاذإلمعلا
عضوفاقيإكلذكنكميو.ٍناوث١٠ىلإ٧
مكحتلارصنعتيبثتلالخنمتقؤملاسمللا
.ةريصقةرتفلىلعألارايغلللقنللنميألا
فوس،رقنلابلقنلاةزيممادختساءانثأو
رثكأةبكرملابصاخلاليدبتلاءادأنوكي
ةزيملاهذهمادختساكنكمي.اًتابثوةعرس
تاردحنملادحأدوعصدنعوأةيضايرلاةدايقلل
عضويفءاقبللكلذو،هيلعنملوزنلاوأ
ىندأرايغلليدبتللوألوطأةرتفلقيشعتلا
.كرحملابةلمرفلاوأةقاطلانمديزملل
ىلإلقنلابالإةكرحلالقانكلحمسينل
ددعوةبكرملاةعرسلةمئالملاتارايغلا
موقينل.)rpm(ةقيقدلايفكرحملاتارود

رايغلاىلإيئاقلتلاليدبتلابةكرحلالقان
يفكرحملاتافلددعناكاذإيلاتلاىندألا
يلاتلاىلعألارايغلاىلإالو،ًادجلاعةقيقدلا
تافلددعلىصقألادحلاىلإلوصولادنع
.ةقيقدلايفكرحملا
،ببسيألتاعرسلارييغتةيلمععنممتاذإ
ةعومجميفليدبتلارذعتةلاسرلارهظتسف
.تادادعلا
يففقوتلاعضونمةبكرملاعراستدنعو
ليدبتلابىصوي،ةيجلثلاوأةيديلجلافورظلا
ىلعألارايغلاحمسي.يناثلارايغلاىلإ
ىلعبحسلانمديزملاباستكابةبكرملل
.ةقلزنملاحطسألا

ةكرحلالقان(يوديلاعضولا
)ينورتكلإلا
فيفخلالقنلا

هيبنت
ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
ليدبتلامدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
مادختساءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغل
.رقنلابلقنلا

ةزيمبةدوزملاتابكرملا،رفوتلالاحيف
Tap Shift"رصانعاهبدجوت"رقنلابلقنلا

ضرغبةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلا
.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصليوديلالقنلا
مئادلارقنلابلقنلاعضو
:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل

،)ةدايق(Dعضوىلعةرايسلادوجوءانثأ.١
عضولا(Mطيشنتلفلخللبحسا
رمحألانوللابMءيضيس.)يوديلا
طمنيفضيبألانوللاىلإDلوحتيو
عضويفنوكتامدنع.سورتلارييغت
فرحلاديدحتمتيس،"مئادلارقنلابلقنلا"

Mضرعمتيسو،تادادعلاةعومجميف
.ةيلاحلاةعرسلا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٤
.رايغلاليدبتلكوحنمكحتلاحاتفمبذجا.٣

ليدبتلل)−(رسيألامكحتلاحاتفمبذجا
)+(نميألامكحتلاحاتفمو،ىندأرايغىلإ
لقأىلإلاقتنالل.ىلعأرايغىلإليدبتلل
ىلعرارمتسالاعمبحسا،حاتمسرت
.رسيألاليغشتلارصنع

:مئادلارقنلابلقنلاعضونمجورخلل
)يوديلاعضولا(Mعضولانمجورخلل.١

عارذبحسا،)ةدايق(Dىلإعوجرلاو
نوللابDءيضيس.فلخللسورتلارييغت
يفضيبألانوللاىلإMلوحتيورمحألا
.سورتلارييغتطمن
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
عوجرلل)يوديلاعضولا(Mنمجورخلانكمي
نعةعرسيأيف)ةدايقلا(Dعضولاىلإ
يفهعقومنمفلخللعارذلابحسقيرط
ليوحتلاوأةرايسلافاقيإمزليالو.فصتنملا
لبق)نكر(Pوأ)دياحم(Nعضولاىلإ
.)ةدايق(Dعضولاىلإىرخأةرمعوجرلا
تقؤملارقنلابلقنلاعضو
:تقؤملارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل

يفسورتلاقودنصنوكيامدنع.١
يفسيلو)ةدايق(Dعضولا

Temporary Tap Shift Mode)عضو
ليغشترصانعلمعت،)تقؤملارقنلا
رايغلالقنعضوطيشنتىلعرقنلابلقنلا
لقنحيتيامم،اًتقؤمرقنلابيوديلا

عضويفنوكتامدنع.اًيوديةكرحلا
ديدحتمتيس،"تقؤملارقنلابلقنلا"
متيسو،تادادعلاةعومجميفDفرحلا
.ةيلاحلاةعرسلاضرع

عمطغضا،حاتمسرتلقأىلإلاقتنالل.٢
.رسيألاليغشتلارصنعىلعرارمتسالا
مكحتلارصنعكسمأ،طيشنتلاءاغلإل.٣

رايغلالقندوعيو.ةزيجوةرتفلنميألا
لقنمتيملاذإلمعلاىلإيكيتاموتوألا
.ٍناوث١٠ىلإ٧نوضغيفاًيوديرايغلا

فوس،رقنلابلقنلاةزيممادختساءانثأو
رثكأةبكرملابصاخلاليدبتلاءادأنوكي
ةزيملاهذهمادختساكنكمي.اًتابثوةعرس
تاردحنملادحأدوعصدنعوأةيضايرلاةدايقلل
سرتلايفءاقبللكلذو،هيلعنملوزنلاوأ
ىندأسرتلليدبتللوألوطأةرتفليلاحلا
.كرحملابةلمرفلاوأةقاطلانمديزملل
ىلإلقنلابالإةكرحلالقانحمسينل
ددعوةبكرملاةعرسلةمئالملاتارايغلا
متاذإ.)rpm(ةقيقدلايفكرحملاتارود
Mضيموضمويسف،ببسيأللقنلاعنم
ةعومجميف)ةدايق(Dوأ)يوديلاعضولا(
اًيكيتاموتوأةكرحلالقانلقتنيال.تادادعلا
عافترالاةلاحيفيلاتلاىلعألارايغلاىلإ
.ةقيقدلايفكرحملاتارودددعلريبكلا
سرتلاىلإطقفاًيكيتاموتوألقنلامتيس
يفكرحملاتافلددعناكاذإيلاتلاىندألا
.مزاللانمرثكأاًضفخنمةقيقدلا

ةدايقلاةمظنأ
تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
ًامئادةزيملاهذهبةدوزملاتابكرملالسرت
.ةفاكعبرألاتالجعلاىلإكرحملاةقاط
طبضلابموقتولماكلابةيكيتاموتوأيهو
.قيرطلافورظبسحيتاذلا

لمارفلا
ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
زيزعتةزيمبةدوزملاتابكرملايوتحت
لمارفرئاودىلعةيئابرهكلالمارفلا
دنعاًينورتكلإاهيفمكحتلامتيةيكيلورديه
ليغشتلاءانثألمارفلاةساودقيشعت
ةينيتورتارابتخاءارجإبماظنلاموقي.يداعلا
فاقيإدعبةليلققئاقدنوضغيفئفطنيو
.تقولااذهلالخءاضوضعمسُتدق.ةبكرملا
ءانثألمارفلاةساودىلعطغضلاةلاحيف
ماظنليغشتفاقيإدنعوأتارابتخالاءارجإ
كانهنوكيدقف،ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
اذهو.رفسلاوةساودلاةوقيفظوحلمرييغت
.اًيعيبطاًرمأدعي
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٢٢٥ ليغشتلاوةدايقلا
عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
ىلعظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلا

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتحابصمرظنا.ًالماعيريذحتلا
.٩٨/(ABS)قالغناللةعناملالمارفلا
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
ةساودىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
.فقوتلاةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلا
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأ
مادختسابىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللعناملالمارفلاماظن

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
عامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعبروعشلاو
.اًيعيبطاًرمأدعُي

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي
يف.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلا
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلانمرثكأهيجوتلا

يئابرهكلانكرلالمارف

نوكتامًامئاد)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
عضوىلعةبكرملاطبضعمىتح،طبرللةلباق
ةيئابرهكلاةقاطلاتناكاذإ.ليغشتلافاقيإ
ديلالمارفطبركنكمينلفةيفاكريغ
فازنتساعنمل.اهريرحتوأةيئابرهكلا
ريغةرركتملاتارودلابنجت،ةيراطبلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفلةيرورضلا

لمارفعضوحابصمىلعماظنلايوتحي
رفصأيريذحتحابصمورمحأنولبنكرلا
عجار.ةمدخللنكرلالمارفبصاخ

Electric Parking Brake Light)حابصم
و٩٧/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.٩٧/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
يفنكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسركانه
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
قيشعتنمدكأتللرمحألانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.اًيظحل
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٦
رمحألانكرلالمارفةلاححابصمضمويس
ديلالمارفطبردنعتابثبءيضيمث
ةبملناكاذإو.لماكلكشب)EPB(ةيئابرهكلا
لكشبرمحأنولبضموتديلالمارفةلاح
ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارفنوكت،رمتسم
يفةلكشمكانهنوكتدقوأ،طقفًايئزج
ضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلاديلالمارف
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
لواحو)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفررح
ةءاضإمدعةلاحيف.ديدجنماهطبر
كيلعف،ضيمولايفرمتسااذإوأ،حابصملا
ةبكرملاةدايقرذحاو.ةبكرملاةمدخبمايقلا
نكرلالمارفعضوحابصمضيموةلاحيف
.ليكولاعمرمألاعجار.رمحأنولب
لمارفبصاخلايريذحتلاحابصملاءاضأاذإ
ىلعطغضافرفصألانوللابةمدخللنكرلا
رمتسا.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم
ىتحةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيف
رمحأنولبنكرلالمارفعضوحابصمءيضي
يريذحتلاحابصملاناكاذإ.رمتسملكشب
،اًئيضمةمدخللنكرلالمارفبصاخلارفصألا
.ليكولاعمرمألاعجارف
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
متيو،يعيبطرمأاذه.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلانميرودلكشبققحتللهبمايقلا
،)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلحيحصلا
ىرخألاةمالسلافئاظوبلطىلعءانبوأ
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفمدختستيتلا

مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.اًيظحل
امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
ةمدخللنكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
ديلالمارفريرحتكنكميف،رفصألانوللاب
ىلعرارمتسالاعمطغضلاب)EPB(ةيئابرهكلا
رمتسا.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفم
ىتحةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيف
اذإ.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
ةلواحمدعبًالعتشمنيحابصملادحأيقب
.كليكوعجارفريرحتلا

هيبنت
نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلادعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
وأ/و،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
ىلعطغضلالصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلا
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٢٢٧ ليغشتلاوةدايقلا
.ةدايقلاةلاحكيلعهيلمتامكلمارفلاةساود
ريرحتدنعلمارفةدعاسمماظنقيشعتكفي
.لمارفلاةساود

ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

ريذحت}
الHSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
عمةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحت
رعشتوأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارم
دقو.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٩٠/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

ماظنعنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
ريغهاجتايفاًتقؤمنارودلانمةبكرملا
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقم
متي.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
وأدوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
ريرحتمتيدق.ٍناوثعضبدعباًيئاقلتاهريرحت
دمتعتال.ىرخأفورظلظيفاًضيألمارفلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنىلع
.ةبكرملاتيبثتلتاعفترملا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل

.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلع

)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا

ريذحت}
لحتاليهف.ةزيملاهذهىلعدمتعتال
عمستالدقف.نامأبةدايقلاوهابتنالالحم
.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشتوأ
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
ةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلادنع
.ةبكرملافلتوأ

ةبكرملليئاقلتلافوقولاةزيمليغشتدنع
)AVH(ةبكرملالمارفىلعطغضلامتو
كرحتلانمةبكرملاAVHةزيمعنمت،اهفاقيإل
ىلإلمارفلاةساودريرحتنملاقتنالاءانثأ
لمارفلاريرحتمتيسو.دوقولاةساودقيشعت
ريرحتمتيدق.دوقولاةساودقيشعتدنع
دمتعتال.ىرخأفورظلظيفاًضيألمارفلا
تيبثتلةبكرملليئاقلتلاتيبثتلاماظنىلع
.ةبكرملا
يفدوقولاةساودقيشعتمدعةلاحيف
لمارفقيشعتمتيس،قئاقدعضبنوضغ
نكرلالمارفقيشعتمتيس.ةيبرهكلافقوتلا
مازحوأاًحوتفمقئاسلابابناكاذإاًضيأ
ماظنموقيامنيبتبثمريغقئاسلادعقم
.ةبكرملاتبثتبةبكرملليئاقلتلاتيبثتلا
ةبكرملليئاقلتلاتبثتلاماظنليغشتنكمي
AUTOىلعطغضلاب HOLD)يئاقلتتيبثت(.
.حاتفملاىلعرشؤملاءوضئيضيفوس
يئاقلتلاتيبثتلاماظنحابصمءيضيفوس
امنيبتادادعلاةحولىلعدوجوملاةبكرملل
ءوضرظنا.ةبكرملاتيبثتبماظنلاموقي
.٩٨/(AVH)ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٨

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak/مكحتلاماظن
هذهدعاست.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
تالجعلاقالزنإنمدحلاىلعةمظنألا
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاستو
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
لاحيفو.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
وأةلجعلاةلمرفبماظنلاموقي،كلذثودح
نمللقُيوأ/واهروحمرودتيتلاتالجعلا
لوحةلجعلانارودنمدحللكرحملاةوق
.اهروحم
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
راسملانيبفالتخادوجولرتويبمكلا
ةرايسلاهيفريستيذلاهاجتالاوبولطملا
ىلعStabiliTrak/ESCماظنلمعي.لعفلاب
ةيأللمارفلاطغضليئاقتنالالامعتسالا
ةدعاسملالجأنمةبكرملالمارفنمةلمرف
.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهيجوتيف

تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنعو
)رجلايفمكحتلا(TCSماظنءدبوةعرسلا
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakوأ
متي،تالجعلانارودنمدحلاب"ESC"تابثلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنع
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلغتشيدق
فورظحمستامدنعىرخأةرم
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و٢٠٤
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارود
ماظنطيشنتدنعضموي.

StabiliTrak/يفينورتكلإلامكحتلا
.)ESC(تابثلا
دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.

.نيماظنلا
،امهطيشنتوأنيماظنلادحأليغشترذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف
نأىلإةراشإللاًئيضمىقبيوdءيضيو
يفقئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
ةنمآةبكرملا.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملا
ةدايقلاطبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنم
.كلذلًاقفو

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

دق،اًئيضميقبوdءاضأاذإ.ةبكرملادُق
صيخشتليفاضإتقولةبكرملاجاتحت
يهامىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملا
.كليكوعجار،هيلع
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٢٢٩ ليغشتلاوةدايقلا
ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت
وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

ررحوطغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
g.ءوضرهظيTraction Off)أفطمرجلا(
iةلاسررهظتدق.تادادعلاةعومجميف
.قئاسلاتامولعمزكرميف
ررحوطغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
g.أفطمرجلاءوضئفطنيسiضورعملا
.تادادعلاةعومجميف

تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ماظنلائفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
يفنارودلانعتالجعلافقوتتىتح
.اهناكم
TCSماظنليغشتفاقيإل
رارمتسالاعمطغضا،StabiliTrak/ESCو
iرجلافقوتحابصمءيضيىتحgىلع
StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو g
ةعومجميفةءاضإلايفنارمتسيو
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدق.تادادعلا
.قئاسلا
TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
ررحوطغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
g.رجلافقوتحابصمئفطنيiحابصمو
StabiliTrak/ESCماظنفقوت gيف
.تادادعلاةعومجم
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٢٦٩/تاليدعتلاوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

ةدايقلاعضوبمكحتلا
)DMC(قئاسلاعضويفمكحتلاحمسي
ةلماشلاةدايقلاةبرجتليدعتبقئاسلل
نملضفألكشبقئاسلاكتاليضفتبسانتل
تاجايتحاةمئالملةبكرملاةمظنأليدعتلالخ
ةدايقلاعضورفوتدمتعي.ةددحملاةدايقلا
ديجنتىوتسمىلعةرثأتملاةبكرملاةمظنأو
.ةيرايتخالاتازيملاوةقطنملاوةبكرملا

وأةلوجلاعضوىلعةبكرملاتناكاذإ
لالخعضولااذهيفلمعتسف،يعضو
ةبكرملاتناكاذإ.ةيلبقتسملالاعشإلاتارود
ىلإىرخأةرمدوعتسف،رخآعضويأيف
ةرمةبكرملاليغشتةداعإدنعةلوجلاعضو
يفرشؤمرهظيس،امعضوديدحتدنع.ىرخأ
.ليغشتلاديقلظيوتادادعلاةعومجم

عضولاطيشنت

ةدايقلاعضوبمكحتلاحاتفم

)عضو(MODEحاتفمىلعطغضا،طيشنتلل
نيمهسلامدختسا.يزكرملالوسنوكلايف
.ةمئاقلاربعلقنتلللفسألوىلعأل



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 8/2/21

ليغشتلاوةدايقلا٢٣٠

عضوحاتفم V ( 1ليدبلا )

عضوحاتفم V ( 2ليدبلا )

حاتفمنوكيدق،عطقلاىوتسمىلعاًدامتعا
وأنميألابناجلاىلعاًدوجومVعضو
طيشنتل.ةدايقلاةلجعنمرسيألابناجلا
ةلجعبVعضولاحاتفمىلعطغضا،Vعضولا
فلتخمعضوددح،طيشنتلاءاغلإلو.هيجوتلا
قئاسلاعضويفمكحتلاحاتفممادختساب
)DMC(عضولاحاتفمىلعطغضاوأV.

رجلاءادأةرادإحاتفم (PTM)

نمPTMطيشنتنكميف،هزيهجتمتاذإ
نعةدايقلاةلجعىلعPTMحاتفملالخ
ةمئاقرهظتس.حاتفملاىلعطغضلاقيرط

PTMقئاسلاتامولعمزكرميف)DIC(.
PTMحاتفمىلعلفسألوأىلعألطغضا
جورخلل.رايتخالاءارجإوتارايخلاربعريرمتلل
.PTMةمئاقيفINACTIVEددح،PTMنم

Mode Description)عضولافصو(
يحايسلاعضولا
ىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقللهمدختسا
ةسِلسةدايقلجأنمةعيرسلاقرطلا
ةحارلانيبنزاوتلاعضولااذهرفوي.ةلهسو
عضولاوهاذه.ةبكرملاعملماعتلاو
ًاقحال"عضولارايتخاتامس"عجار.يسايقلا
،يحايسلاعضولاديدحتدنع.مسقلااذهيف
.رشؤميأضرعمتينل
يضايرلاعضولا
قيرطلافورظتناكاذإعضولااذهمدختسا
ةباجتسابلطتتةيصخشلاتاليضفتلاوأ
اذهديدحتدنع.ربكألكشباهبمكحتلانكمي
.روفلاىلعةبكرملاةعرسضفخنت،عضولا
حيتتوةدايقلاءادأًاضيأةبكرملابقارُت
Performanceتازيمًايكيتاموتوأ Shift)عفر
.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكادنع)ءادألا
ىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلاهذهو
ةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملاسورتلا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملاحبكلا
ةبكرملاجرختفوس.عراستلادنعةباجتسالا
ليغشتلاعضوىلإدوعتوةزيملاهذهنم
فشكلامتيملاذإةريصقةرتفدعبيداعلا
هيجوتلاريغتيس.ةيسامحةدايقدوجونع
ةبكرملاتناكاذإ.ةقدرثكأمكحتميدقتل
بوكرلايفمكحتلاماظنبةدوزم
ءادأميدقتلقيلعتلاريغتيسف،يسيطانغملا
.فاطعنالادنعلضفأ
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٢٣١ ليغشتلاوةدايقلا
اذهيفًاقحال"عضولارايتخاتامس"عجار
.مسقلا
ديلجلا/جلثلاعضو
ةقلزلاحطسأللعضولااذهمدختسا
.ةلجعلاةعرسيفمكحتلايفةدعاسملل
ىلععراستلاضرعينأعضولااذهلنكمي
.رطخللفاجلاتلفسألا
اذإمادختسالالجأنمةزيملاهذهمٰمصُتمل
وألحولاوألمرلايفةبكرملاتقلع
تقلعاذإعجارف،ةبكرملاتقلعاذإ.ىصحلا
.٢٠٤/ةبكرملا

اذهيفًاقحال"عضولارايتخاتامس"عجار
.مسقلا
)طقفV-Seriesزارط(راسملاعضو
نإف،)راسم(Trackعضويفنوكتامدنع
هيجوتلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنص
يفامهلمعةقيرطلةهباشمةروصبنالمعيس
ةساودطبضمتي.)يضايرلا(Sportعضو
ءانثأمكحتلانمردقىصقأريفوتلعراستلا
متيس.ةمعفملاةدايقلانمىوتسمىلعأ
ىلعةدايقلابيسيطانغملامكحتلاماظنطبض
نكمي.ةبكرملاةباجتساللثمألاىوتسملا
.عضولااذهلالخنمPTMىلإلوصولا
ةدايقلاعضويف"ءادألابحسةرادإ"عجار
.٢٣٤/ةيسفانتلا

اذهيفًاقحال"عضولارايتخاتامس"عجار
.مسقلا
فاقيإبمق،راسمىلعةدايقلاءانثأيف
ةلباقلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
ةمظنأعجار،تامولعملانمديزملل.قيبطتلل
.٢٥٤/ةدايقللةدعاسملا

يبصاخلاعضولا
Myمدختسي Mode)يبصاخلاعضولا(
اذهميمصتمت.ةىيمويلاةدايقلاصيصختل
ةمظنأنيوكتبقئاسللحامسللعضولا
يفةدايقللصاخلااهليضفتبسحةبكرملا
.ةيداعلاةدايقلاوأةنيدملا
نوكتدق،قئاسلاتامولعمزكرملالخنم
اذهيفصيصختللةرفوتمةيلاتلاةمظنألا
.عضولا
يحايس،ةيرسلا:كرحملاتوص.

راسملا،يضايرلا،)يضارتفالا(
،يضايرلا،)يضارتفالا(يحايس:هيجوتلا.

راسملا
،يضايرلا،)يضارتفالا(يحايس:قيلعتلا.

راسملا
،)يضارتفالا(يحايس:لمارفلاةباجتسا.

راسملا،يضايرلا
قاطنلوحتامولعمىلعلوصحلل
."ةدايقلاعضوصيصخت"عجار،تادادعإلا

)طقفV-Seriesزارط(Vعضو
ةدايقلاصيصختلV-Modeمدختسي
حامسللعضولااذهميمصتمت.ةيكيمانيدلا
اًقفوةبكرمللةيعرفةمظنأنيوكتبقئاسلل
.ةلوانملانمردقىصقألةصاخلامهتاليضفتل
نمنيقئاسلاةبرجتV-Modeعضوززعي
.ةكرحلالقنةعومجمصيصختةفاضإلالخ
نوكتدق،قئاسلاتامولعمزكرملالخنم
اذهيفصيصختللةرفوتمةيلاتلاةمظنألا
.عضولا
يضايرلا،يحايس،ةيرسلا:كرحملاتوص.

راسملا،)يضارتفالا(
،)يضارتفالا(يضايرلا،يحايس:هيجوتلا.

راسملا
،)يضارتفالا(،يضايرلا،يحايس:قيلعتلا.

راسملا
يضايرلا،يحايس:ةكرحلالقنةعومجم.

ديلجلا/جلثلا،راسملا،)يضارتفالا(
.PTM:قابس،يضاير،فاج،بطر،فاقيإ

٢قابس،١
،يضايرلا،يحايس:لمارفلاةباجتسا.

راسملا
قاطنلوحتامولعمىلعلوصحلل
."ةدايقلاعضوصيصخت"عجار،تادادعإلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٢
عضولارايتخاتامس

يحايس:عاضوألا
يضارتفالا

جلث/ديلجراسملايضاير

Snow/Iceراسملايحايسيحايسةكرحلالقنةعومجم
)جلث/ديلج(

Snow/Iceراسملايحايسيحايسقناخلامدقت
)جلث/ديلج(

يحايسراسملايضايريحايسسورتلاقودنصرييغتعضو
يحايسراسملايضايريحايسكرحملاتوص
يحايسراسملايضايريحايسهيجوتلا
ماظنمكحترصانععمهبدوزتلاةلاحيف(قيلعتلا
)يسيطانغملاقيلعتلا

يحايسراسملايضايريحايس

يحايسراسملايحايسيحايستابثلاورجلايفمكحتلا
حاتمريغحاتمريغرفوتمحاتمريغ)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةيسفانتلاةدايقلاعضو
حاتمريغرفوتمحاتمريغحاتمريغ)ةرفوتمتناكاذإ(ءادألابحسعضو
يحايسراسملايضايريحايسلمارفلاةباجتسا
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٢٣٣ ليغشتلاوةدايقلا
قناخلامدقت
ديدحتقيرطنعقناخلاةيساسحطبضا
قناخلاةباجتسائطبوأةعرسىدم
.تالخدملل
مزعنمعراستلاةساودللقت-جلث/ديلج.

حيتي.ليلقلاةساودلالخديفكرحملا
ةلجعلايفمكحتلانماًديزمرمألااذه
.ةقلزلاحطسألاىلع

ريفوتلعراستلاةساودطبضمتي-راسملا.
ىوتسمىلعأءانثأمكحتلانمردقىصقأ
.ةمعفملاةدايقلانم
سورتلاقودنصرييغتعضو
يكيمانيدلاءادألاعضوحيتي-راسموأيضاير
)DPM(سرتلابسورتلاقودنصظافتحاىلإ
ةوقبطغضلانمعيرسلاريرحتلادعبيلاحلا
ربكأةلمرفكلذرفوي.دوقولاةساودىلع
نودةبكرملايفاًنسحماًمكحتوكرحملل
ءادألاعضوفرعتي.تاسودلامادختسا
،ةيموجهلاتافطعنملاىلعيكيمانيدلا
ديدحتليلاعلاعراستلاو،ةليقثلاةلمرفلاو
مادختسامدعدنعاهتيبثتوةيلفسلاسورتلا
سورتلارييغتتايلمعزيمتتو.تاساودلا
.رييغتلاةيلمعةعرسةدايزلكلذومزحلاب
كرحملاتوص
.كرحملاجيجضمجحطبضي
تامامصحتفدنعتوصلاىوتسمريغتي
.ةريغتملامداعلا

)ةدعاسملاةوق(هيجوتلا
يففيفخهيجوتساسحإنمطبضلل

Tour Mode)ليلقتىلإ)رفسلاعضو
)يضايرلا(Sportعضويفةدعاسملا
ةيلمعبساسحإلانمديزمل)ةبلحلا(Trackو
.هيجوتلا
ناكاذإ(يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا
)اًرفوتم
يفةحارلانمتامدصلافيفختمزحطبضل
ةنسحمةباجتساىلإ)يحايسلا(Tourعضولا
.)راسم(Trackو)رفسلا(Sportعضويف
تابثلايفمكحتلا
مكحتلاليلقتةيناكمإيسفانتلاعضولاحيتي.

ةنورملانمديزمريفوتلكلذورتويبمكلاب
ةطساوبعضولااذهديدحتمتيو،ةعرسلاو
يفالإرفوتيال-TCS/StabiliTrakرزلا
.يضايرلاعضولا
ماظنليغشتفاقيإنكمي.

StabiliTrak/يفينورتكلإلامكحتلاماظن
ىلعرارمتسالاوطغضلاب)ESC(تابثلا
.ناوثسمخةدملTCS/StabiliTrakرزلا
لمارفلاةباجتسا
قيرطنعلمارفلاةساودةيساسحطبضي
لمارفلاةباجتساءاطبإوأةعرسىدمديدحت
.لاخدإلل

ةدايقلاعضوصيصخت
ةمئاقمادختسابةيلاتلاتادادعإلارييغتنكمي
عجار.ةدايقلاعضوصيصخت
"ةدايقلاعضوصيصخت>ةبكرملا>تادادعإلا"
عضولاصيصختلةيزكرملاضرعلاةدحويف
.Vعضولاوأيبصاخلا

كرحملاتوص
.كرحملاجيجضمجحكرحملاتوصطبضي
رثكألاتوصلاىوتسمنمتادادعإلاحوارتت
Stealthنمىوتسمىلعأىلإًاءوده
.)راسملا(Trackربع)يفختلا(
راسملا،يضايرلا،يحايس،ةيرسلا-
هيجوتلا
ةلجعليغشتلبولطملادهجلاهيجوتلاطبضي
لضفألعفدودرةدايقلاةلجعمدقت.ةدايقلا
بلطتتاهنكلو،)يحايسلا(Tourدادعإلايف
Sportتادادعإيفدهجلانمديزملا
.)راسملا(Trackو)يضايرلا(
راسملا،يضايرلا،يحايس-
قيلعتلا
يفقيلعتلاماظنتابثقيلعتلاطبضي
تامدصلاةبالصقيلعتلاماظنطبضي.ةبكرملا
يفةحاررثكأبوكرلادعي.تاكربنزلاوأ/و
يفةبالصرثكأوةضفخنملاتادادعإلا
.لضفأمكحتنامضلةيلاعلاتادادعإلا
راسملا،يضايرلا،يحايس-
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٤
ةكرحلالقنةعومجم
ةباجتساطبضبةكرحلالقنةعومجمموقت
دادزت.كرحملاءادأوسرتلالقنو،قناخلا
Sportتادادعإيفقناخلامامصلاةباجتسا
Snow/Iceو)راسملا(Trackو)يضايرلا(
.ةوقرثكأسورتلالقنحبصيو،)ديلجلا/جلثلا(
ديلجلا/جلثلا،راسملا،يضايرلا،يحايس-
لمارفلاةباجتسا
ةساودةباجتساطبضبلمارفلاةباجتساموقت
أطبأةباجتسانمتادادعإلاحوارتت.لمارفلا
نامضلعرسأةباجتساىلإةحاررثكأةدايقل
لمارفلاةساودلاقتناضفخني.عرسأؤطابت
Sportتادادعإيفةمدقلاطغضديزيو
.)راسملا(Trackو)يضايرلا(
راسملا،يضايرلا،يحايس-

PTM)ةرفوتمتناكاذإ()رجلاءادأةرادإ(
تابكرملاءادأةمظنأيفPTMمكحتي
تاراسمىلعيفارتحالكشبلماعتلل
بحسلايفمكحتلاليلقتمتي.قابسلا
نملكربعلقنتلادنعتابثلايفمكحتلاو
PTMتادادعإرييغتيدؤيدق.تادادعإلا
يعرفلاماظنلاتادادعإرييغتىلإًاضيأ
،راسمىلعةدايقلاءانثأيف.ًايئاقلتىرخألا
نامألاتازيمعيمجليغشتفاقيإبمق
مق،راسمىلعةدايقلاءانثأيف.ةطشنلا
قئاسلاةدعاسمتازيمليغشتفاقيإب

عجار،تامولعملانمديزملل.قيبطتللةلباقلا
نمديزمل.٢٥٤/ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةدايقلاعضورظنا،PTMلوحتامولعملا
.٢٣٤/ةيسفانتلا

،١قابس،يضاير،فاج،بطر،فاقيإ–
٢قابس

ةيسفانتلاةدايقلاعضو
لقنا،اذهيرايتخالاةجلاعملاعضوديدحتل
gىلعطغضاويضايرلاعضولاىلإةبكرملا
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيفوسونيترم
)DIC(ديقةيسفانتلاةدايقلاعضونأ
يفدجاوتلاءانثأيف.ليغشتلا

Competitive Driving Mode)ةدايقلاعضو
iرجلاءوضليغشتفاقيإمتي،)ةيسفانتلا
StabiliTrak/ESCءوضءيضيسو OFF g
مكحتلاماظندحيال.تادادعلاةعومجميف
حمسيوةلجعلانارودنم)TCS(رجلايف
قالزنالادودحملاينورتكلإلايلضافتلاسرتلا
)eLSD(رمألابلطتيو،ةبكرملاةعرسةدايزب
عجار.ةدايقلاةلجعريودتلدهجلانماًديزم
قالزنالاةدودحمةيلضافتلاسورتلاةعومجم"
.مسقلااذهيفاًقحال)طقفV-Seriesزارط(
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف

ىلإةبكرملاردأوأىرخأةرمgىلعطغضا
Accessory Mode)دعأمث،)تاقحلملاعضو

مكحتلا(TCSماظنليغشتلةبكرملاليغشت
فقوتحابصمئفطني.ىرخأةرم)رجلايف
StabiliTrak/ESCوiرجلا OFF g.

هيبنت
،بحسلايفمكحتلاليغشتفاقيإدنعو
نكميف،ةيسفانتلاةدايقلاعضوطيشنتوأ
.بحسلادقفتنأ

)PTM(رجلاءادأةرادإ

نمPTMطيشنتنكميف،هزيهجتمتاذإ
ىلعطغضلابوأVعضولاصيصختلالخ
عضويفدجاوتلاءانثأنيترمESCحاتفم

Track)تارايخلاىلعاًدامتعا.)راسملا
اًضيأنكمي،عطقلاتايوتسموةحاتملا
ىلعلصفنمPTMحاتفملالخنمهطيشنت
.ةدايقلاةلجع
،VعضولاصيصختلالخنمPTMطيشنتل
لوسنوكلايفةبولطملاPTMةلاحددح
عضوصيصخت>تادادعإلا>ةبكرملا(يزكرملا
حاتفمىلعطغضا.)Vعضولا>ةدايقلا

V-ModeطيشنتلةدحاوةرمV-Mode.دنع
يفةلاسررهظتس،PTMنيوكت

DIC "V-Mode Active – Press Again for
PTM On – ESC May be Disabled"

ليغشتلىرخأةرمطغضا-طشنVعضولا(
PTM-ليطعتمتيدقESC(.ديكأتلل



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 8/2/21

٢٣٥ ليغشتلاوةدايقلا
حاتفمىلعطغضا،PTMىلإلوخدلاو

V-Modeةلاحليدعتنآلانكمي.ىرخأةرم
PTMحاتفممادختسابMODEرييغتوأ

لوسنوكلايفVعضوللPTMتادادعإ
Vعضولانملكضرعمتي.يزكرملا
طغضا،PTMنمجورخلل.PTMتارشؤمو
رزىلعطغضا،ءاغلإلل.ESCحاتفمىلع
لظي(ةدايقلاةلجعىلعطسوألاضفرلا
.)اًطشنVعضو
اًضيأPTMطيشنتنكميف،اًرفوتمناكاذإ
نعةدايقلاةلجعىلعPTMحاتفملالخنم
ةمئاقرهظتس.حاتفملاىلعطغضلاقيرط

PTMيفDIC.ىلعلفسألوأىلعألطغضا
ءارجإوتارايخلاربعريرمتللPTMحاتفم
INACTIVEددح،PTMنمجورخلل.رايتخالا
PTMليغشتفاقيإبمقوأPTMةمئاقيف
ىلعطغضاوأV-Modeنيوكتةحفصيف
.ةدحاوةرمESCحاتفم
ليدعتىلإPTMتالاحديدحتيدؤيدق
SportوDryوWetوOffصيصختلاتارايخ
Raceو Raceو1 2 V-Mode.

ةدايقلاةلجعحاتفمبةدوزملاتابكرملايف
PTM،تالاحرفوتتInactiveوWetوDry

RaceوSportو Raceو1 2 PTMلالخنم
.عاضوألاةمئاق
ةلجعحاتفمبةدوزملاريغتابكرملايف
WetوInactiveتالاحرفوتت،PTMةدايقلا
RaceوSportوDryو Raceو1 2 PTMنم
.عاضوألاةمئاقلالخ

تامولعمزكرميفرهظيامحيضوتيلياميف
:عضولكلهبىصوملامادختسالاوقئاسلا
لتبم
.ةداقلاتاراهمتايوتسمةفاكبساني.
ةدعمريغ-طقفةبطرلاوأةللبملاقرطلا.

هايملاوأةريزغلاراطمألايفمادختسالل
.ةدكارلا
ضفخمتيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.

.فورظللاًقفوكرحملاةقاط
فاج
ءانثأوأةربخلقألاةداقللبسانم.

.ةديدجقرطفاشكتسا
.طقفةفاجلاقرطلا.
ضفخمتيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.

ًاليلقكرحملاةقاط
يضاير
.قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.DRYعضولا
StabiliTrak/ESCماظنليغشتمتي.

يفامعكرحملاةقاطنمربكأردقرفوتيو
.DRYعضولا

1قابس
.قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
.طقفةفاجلاقرطلا.

يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.
.SPORTوأDRYعاضوألا
StabiliTrak/ESCماظنليغشتفاقيإمتي.

يفلاحلاوهامككرحملاةقاطنوكتو
.SPORTعضولا

2قابس
ىلعنيداتعملانيمرضخملاةداقللبسانم.

.قيرطلا
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.ىرخألاعاضوألا
StabiliTrak/ESCماظنليغشتفاقيإمتي.

دحلاريفوتلةحاتمكرحملاةقاطنوكتو
.فاطعنالاةعرسنمىصقألا
يفمكحتلارصنعرفوتي،PTMعضويأيف
PTMمادختسا.قالطإلا Race لوصحلل2
تاقابسمادختسالالخاًتابثرثكألاءادألاىلع
قالطإلاليغشترصانع"عجار.رامضملا
ةدايقلاوراسملاثادحأيف"صصخملا
V-Seriesزارط(ةيسفانتلا
V-Seriesو Blackwing(/١٩٢.

قالطنالايفمكحتلا
رصنعنوكيسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نمضاًرفوتمقالطنالايفمكحتلا

Competitive Driving Mode)ةدايقلاعضو
ريفوتلرجلايفمكحتلاةرادإو)ةيسفانتلا
طخيفةرايسلاعراستنمىلعأتايوتسم
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٦
نملكشوهقالطنالايفمكحتلا.ميقتسم
يفمكحتتيتلابحسلايفمكحتلالاكشأ
.ةبكرملاقالطناءانثأتاراطإلانارودةعرس
ءانثأمادختساللةصصخمةزيملاهذه
نوكتثيحةقلغملاتابلحلايفتاقابسلا
نيتسىتحوتابثلانيبامعراستلاتاقوأ
.ةبوغرمًاليم
دنعطقفقالطنالايفمكحتلاةزيمرفاوتت
:ةيلاتلاريياعملابءافولا
يأوأةيسفانتلاةدايقلاعضوديدحتمتي.

حابصمءيضي.رجلاءادأةرادإعاضوأنم
تادادعلاةعومجميفرجلاليغشتفاقيإ
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسرضرعمتيو
.ةبسانملا
.كرحتتالةبكرملا.
طخيفريسلاىلإةدايقلاةلجعريشت.

.ميقتسم

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
لمارفلاةساودىلعمزحبطغضلامتي.

ةلاحيفلاحلاوهامك،ةياهنلاىتح
.ةفينعلاةئجافملاةلمرفلا
ةعرسلاةدايزةساودىلعطغضلامتي.

.عيرسلكشبةعرسلاةدايزلعيرسلكشب
قناخلاحتفببسبةرايسلاتكرحتاذإ
قناخلاريرحتكنكميف،ةريبكةروصب
ةروصبلمارفلاةساودىلعطغضلاو
ةساودىلعطغضلاةداعإمثىوقأ
.ةريبكةروصبقناخلاحتفلةعرسلا

نماًيئدبمقالطنالايفمكحتلاةزيمدحتس
ىلعةعرسبطغضلادنعكرحملاةعرس
مق.ةريبكةروصبقناخلاحتفلةعرسلاةساود
يفكرحملاتافلتيبثتلةصرفلاةحاتإب
ءانثأةسالسوةعرسبلمارفلاريرحت.ةقيقدلا
،لماكلابةعرسلاةساودىلعطغضلا
.تالجعلاقالزنايفمكحتيس
عضويفماظنلارمتسي،ةبكرملاقالطنادعب
.رجلاءادأةرادإعضويفوأةيسفانتلاةدايقلا
ءادأةرادإوةيسفانتلاةدايقلاعضوةمظنأ
ةمظنأيهقالطنالايفمكحتلاورجلا
تابلحلاتاقابسيفمادختساللةصصخم
ةمظنألا.ةماعلاقرطلايفسيلوةقلغملا
سرمتوأةربخةلقضيوعتلةصصخمريغ
.قابسلاتابلحبقئاسلا

ةدودحمةيلضافتسورتةعومجم
ذفانملا
ةيلضافتلاسورتلاةعومجمترفوتاذإ
متيسف،)eLSD(قالزنالاةدودحمةينورتكلإلا
ىلعeLSDةزيملمعتو.اًيئاقلتاهطيشنت
تالخدموةيلعافبةرايسلاتاساسحةبقارم
يفريغتلارادقمديدحتضرغبقئاسلا
:ةبكرملاكلتمت،eLSDلضفب.فورظلا
.ةعرسلايلاعنسحممكحت.
،تافطعنملالالخرجلاةيناكمإنيسحت.

.عراستلانمديزمبحمسيامم

.ةقدرثكأهيجوت.

.اهتقاشروةبكرملاةعرسةدايز.

مكحتلاماظن/StabiliTrakعملماكتلا.
.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

يتلا،eLSDةزيمبةدوزملاتارايسللةبسنلاب
رييغتبجي،ةيساقفورظيفاهتدايقمتي
ةدايقلاعضوعجار.يفلخلاروحملالئاس
و٢٣٤/ةيسفانتلا
.٣٤٥/ةنايصلالودج

ةعرسلاتبثم

ريذحت}
ثيحًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ةعرسىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأ
تابثيفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباث
اذإوأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلا
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناك
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم
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٢٣٧ ليغشتلاوةدايقلا
ةعرسىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو

نودبرثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
ةساودىلعكمدقعضويفرارمتسالا
ىلعةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولا
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرس
.)ةعاس/ًاليم
يفمكحتلاماظنأدباذإ
ينورتكلإلامكحتلاماظن/StabiliTrak/رجلا
ةلجعلانارودنمدحلايف)ESC(تابثلايف
يفمكحتلاماظنمادختسادنعاهروحملوح
مكحتلاماظنريرحتمتيفوسف،ةعرسلاتابث
يفمكحتلارظنا.اًيئاقلتةعرسلاتابثيف
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

طيشنتدنعمادطصاراذنإثودحدنع.٢٢٨
لصفمتي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
حمستامدنع.٢٥٤/يمامألامداصتلاراذنإ
تابثيفمكحتلامادختسابقيرطلافورظ
.هليغشتةداعإنكميٍذئنيح،نامأبةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
مكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيفةعرسلا
مكحتلا/StabiliTrakوأ"TCS"رجلايف
."ESC"تابثلايفينورتكلإلا

مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
هذهةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلا
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل.ةبكرملاةعرس
ةجردل+RESطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.ىلوألاتابثلا
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك
.ةيناثلاةسباحلل+RESطغضا،ةعرسلا

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ليلقتلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا

/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل.ةبكرملاةعرس
−SETىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
ىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألاتابثلاةجردل
ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
ةسباحلل−SETىلعطغضا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلا

حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأRES+يفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
ةعرسلارهظتس.−SETررحوطغضا.٣

ةزيجوةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملا
.تادادعلاةعومجميف

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
ماظنلرضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلا
تادادعلاةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلا
يفماظنلابةعرسلاطبضةلاسررهظتو
.ةدوجومتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٨
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو

طغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
ةبكرملادوعتف.+RESرزىلعةزيجوةرتفل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإ
ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
متيىتح،+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.

.هررحمث،ةبوغرملاةعرسلاغولب
،ةريغصلحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.

ةسباحلاىتحةزيجوةرتفل+RESطغضا
ةعرسدادزت،ةطغضلكعم.ىلوألا
ةعاس/مك١يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم١(
،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.

ةسباحلاىتحةزيجوةرتفل+RESطغضا
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.ةيناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
ىلعتامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادع

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
وا٨٥/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأ
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةمدختسملاةعرسلالحارمةميقطبترتو.٨٧
.ةضورعملاسايقلاةدحوب
ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
متيىتح−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولب
.هررحمث
،ةريغصلحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.

ىتحةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا
لقت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
ةعاس/مك١يلاوحرادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم١(
،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.

ىتحىلعألةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا
ليلقتمتيةطغضلكيف.ةيناثلاةسباحلا
ليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرس
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلايف
.ةعرسلادادعىلع
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقيدق
.ةبكرملاةعرسليلقتلايكيتاموتوأةلمرفلاب

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
وا٨٥/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأ
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةمدختسملاةعرسلالحارمةميقطبترتو.٨٧
.ةضورعملاسايقلاةدحوب
تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
فوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبت
.درطملاريسللطبضلا
ريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
طبضىلإةزيجوةرتفل−SETطغضيدؤي
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرمللةيلاحلا
تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا
ىلعةعرسلاتبثملمعةقيرطنإ
ةلومحوةعرسىلعفقوتتتاعفترملا
دوعصدنعو.تاعفترملارادحناوةبكرملا
طغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملا
ىلعظافحللدوقولاةساودىلعرارمتساب
ماظنموقيدقردحنمنملوزنلادنع.ةعرسلا
اًيكيتاموتوأةلمرفلابةعرسلاتابثيفمكحتلا
ىلإجاتحتدق،كلذكو.ةبكرملاةعرسليلقتل
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٢٣٩ ليغشتلاوةدايقلا
نمليلقتللىندأرايغىلإليدبتلاوأةلمرفلا
متي،لمارفلاةساودقيشعتدنع.كتعرس
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحت
ةعرسلاتبثمءاهنإ
:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.
.Jىلعطغضا.
ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
)مدقتم(ةيمؤالتلا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاحيتي
ةعرسلاديدحت،دجونإ،)ACC(ةعرسلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملا
مسقلااذهأرقا.ةيلاتلاةوجفلاديدحتو
ةوجفلا.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلاب
نيبةقحاللاةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللا
ىلعةرشابمكمامأةدوصرمةبكرموكتبكرم
.هاجتالاسفنيفكرحتتو،ريسلاطخسفن
،كريسطخىلعةبكرمدصرمتيملاذإ

مكحتلاماظنلثمACCماظنلمعيفوسف
ACCماظن.يداعلاةعرسلاتابثيف
.ةيرادارتارعشتسمواريماكمدختسي
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
وأةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخ
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلا
.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
رجلايفمكحتلاماظنطيشنتةلاحيف
)TCS(وأStabiliTrak/مكحتلاماظن
ليغشتءانثأ)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
نعACCماظنفقوتيدقف،ACCماظن
ماظن/رجلايفمكحتلارظنا.اًيئاقلتلمعلا
امدنعو.٢٢٨/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
مادختسابحمستقيرطلافورظنوكت
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(ماظنليغشتةداعإنكمي،نامأب

ACCماظنليغشتمتينلو.ىرخأةرمACC
وأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنناكاذإ
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

StabiliTrak/ESCًالطعم.
ىلإةجاحلانمدحلاىلعACCماظنلمعي
دنعاميسال،رركتملكشبعيرستلاوةلمرفلا
ةعيرسلاقرطلاىلعةبكرملامادختسا
.ندملانيبةعيرسلاقرطلاوةرحلاقرطلاو
دقف،ىرخألاقرطلاىلعمادختسالادنعو
عيرستلاوألمارفلاىلعةرطيسلاىلإجاتحت
.ربكألكشب

ةعرسءاطبإىلعاًيئاقلتACCماظنلمعي
نمديزيدقو،فطعنمبرورملاءانثأةرايسلا
نلهنكلو،فطعنملازواجتدعبةعرسلا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتي

ريذحت}
مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل
ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتو

١٩٠.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٠

)عبتي(ريذحت
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
ديلجلاوأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
ماظنلافشتكيالدقف.تاخاستالاوأ
ءزجلاىلعظفاح.كمامأريستةبكرم
.افيظنلماكلابةبكرملانميمامألا
ىلعبابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.

لوطهوأرطملاوألاثملاليبس
يفاًدودحمACCءادأنوكي،ديلجلا
.فورظلاهذهلظ

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

RES+:ةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ةعرسةدايزلوأاًقبسمةطوبضملاةعرسلا
.لعفلاباًطشنمACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
.ىلوألاتابثلاةجردل+RESطغضا،)ةعاس
ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(

RES+ةيناثلاةسباحلل.
SET-)ةزيجوةرتفلطغضا:)طبض

ليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلاطبضل
اًطشنمACCماظنناكاذإةبكرملاةعرس
ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل.لعفلاب
ةجردل−SETىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(
٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألاتابثلا
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك
.ةيناثلاةسباحلل−SETىلعطغضا،ةعرسلا

حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]
FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسموأ(
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Near)بيرق(.

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
وا٨٥/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأ
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةمدختسملاةعرسلالحارمةميقطبترتو.٨٧
.ةضورعملاسايقلاةدحوب
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
ةمظتنملاةعرسلاتابث
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
تابثيفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةمظتنملاةعرسلا
تامولعمةشاشىلعةلاسررهظت.*
.١١٢/ةبكرملالئاسررظنا.)DIC(قئاسلا

ماظنرشؤم ACC مكحتلاماظنرشؤم
ةعرسلاتابثيف

ةمظتنملا

oرشؤمرهظي،ACCماظنقيشعتدنع
امدنع.تادادعلاةعومجميفئيضمرضخأ
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظننوكي



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 8/2/21

٢٤١ ليغشتلاوةدايقلا
نوللابJرشؤمءيضيس،اًطشنمةمظتنملا
متينلوتادادعلاةعومجمىلعرضخألا
.ةقحاللاةوجفلاضرع
طبضمتيس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
عضولاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرملاليغشتفاقيإلبقمدختسُملاريخألا

ريذحت}
يفمكحتلاماظنرشؤمنماًمئادققحت
ةعومجمىلعدوجوملاةعرسلاتابث
ماظنعاضوأنميأديدحتلتادادعلا
ليغشتلاديقةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق

ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن
ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعاًيئاقلت
متيملاممداصتعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.اًيوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض
ةعرسلا

ريغوليغشتلاعضويفoناكاذإ
+SET-/RESىلعطغضلانكميف،مدختسم
مدععمACCطيشنتوأطخلاقيرطنع
ءانثأoقالغإىلعظفاح.كلذيفةبغرلا
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدع
.ةعرسلا

ماظنللةبولطملاةطوبضملاةعرسلاددح
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
دنعةبكرملاةعرسيهةعرسلاهذهنوكت
.كريسطخيفةبكرميأدصرمدع
ماظنطبضمتينل،ةبكرملاكرحتتامنيب

ACCس/مك٥نملقأةعرسىلع
.هليغشتةداعتسانكميهنأالإ،)س/ليم٣(
ةعرسلبهبحومسملاىندألادحلاغلبي
.)ةعاسلايفاليم١٥(ةعاس/مك٢٥ةددحملا
:ةبكرملاكرحتءانثأACCماظنطبضل

.]ىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم
فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو
تادادعلاةعومجمىلعACCرشؤمرهظي
.ةرفوتمتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
،ليغشتلاديقACCماظننوكيامدنع
نوكيامدنع.ضيبألانوللابرشؤملاءيضيس
نوللابرشؤملاءيضيس،اًطشنمACCماظن
.رضخألا

رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
،ةيناثACCماظنمادختساءدبىنستييك
ريسلاءانثأاًعيرس+RESىلعطغضاف
.)ةعاس/ليم٣(ةعاس/مك٥نمرثكأةفاسمل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملادوعتف
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف
ةساودررحو+RESىلعطغضا،ةقشعم
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيس.لمارقلا
ةساودوأ+RESىلعطغضلامتينأىلإ
.دوقولا
ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
دق.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
يفكمامأتابكرمدوجودصررشؤمضموي
عجار.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاح
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
مدعةلاحيف،ACCماظنفانئتسادرجمب
يتلاةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجو
ةقحاللاةوجفلانمربكأةفاسمىلعكمامأ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٢
نمةبكرملاجورخةلاحيفوأةددحملا
نأىلإةبكرملاةعرسدادزتسف،ديدشىنحنم
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلصت
ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس
يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

رصنعكرتا.–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
موقتفوس.دوقولاةساودومكحتلا
ىلعظافحلاعمكرحتلابنآلاةبكرملا
.ىلعألاةعرسلاتابث
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCهتفيظوزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب.
يفقرزألانوللاىلإACCرشؤملوحتي
اذإ،ايلعلاةشاشلاوتادادعلاةعومجم
ترفوت
نأىلإ+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.

ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولامتي
.هررحمث،ةضورعملا
ضافخنالدعمبًايجيردتةعرسلاةدايزل.

زجاحلاىتح+RESىلعطغضا،لقأ
ةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلكعم.لوألا
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمب
تادايزباًيجيردتةبكرملاةعرسةدايزل.

زجاحلاىتح+RESىلعطغضا،ةفيفط
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.يناثلا

يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
ىلعتامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادع
ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

متينأىلإ+RESىلعطغضا،ةقشعم
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

تيبثتلACCماظنمدختسُيناكاذإ.
ىرخأةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
+RESىلعطغضلانإف،ةرشابمكمامأ
.ةطوبضملاةعرسلاةدايزىلإيدؤيس

دوجومدععم+RESىلعطغضلايدؤي.
ةبكرملاداعتباةلاحيفوأمامألابةبكرم
ىلإلمارفلاقيشعتمدععمةيمامألا
.ACCماظنليغشتةداعإ

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
،ددحملالصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
لوصولاىتحةبكرملاةعرسذئدنع،دادزتس
.ةطوبضملاةعرسلاىلإ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
وا٨٥/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأ
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةمدختسملاةعرسلالحارمةميقطبترتو.٨٧
.ةضورعملاسايقلاةدحوب

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس
يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

لمارفلاريرحتبمق.ةبوغرملالقألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.−SETطغضاو
ةعرسلاتابثىلعظافحلاعمكرحتلاب
.ىندألا
متيىتح−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاضرع
.هررحمث
ضافخنالدعمباًيجيردتةعرسلاضفخل.

زجاحلاىتح−SETىلعطغضا،لقأ
ةبكرملاةعرسلقت،ةطغضلكعم.لوألا
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١يلاوحرادقمب
لدعمباًيجيردتةبكرملاةعرسضفخل.

مقوأ−SETىلعطغضا،لقأضافخنا
ةطغضلكيف.يناثلازجاحلاىتحهتيبثتب
اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسليلقتمتي
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم٥(
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا
ءانثأةطوبضملاةعرسلاضفخاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
طغضا،ةفقوتمةبكرملاوةعرسلاليلقتل.

ةعرسلاضرعمتينأىلإ−SETىلع
.اهببوغرملاةطوبضملا
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٢٤٣ ليغشتلاوةدايقلا
ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا
يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ةثالثربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأ
يلاحلاطبضلاعضورهظي،طغضلادنع
ةشاشلاوتادادعلاةعومجميفةوجفلل
ةرتفل)ةدوجومتناكاذإ()HUD(ةيولعلا
نأىلإاتباثةوجفلاطبضعضولظي.ةزيجو
.هرييغتمتي
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا
تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
هيبنتلاتيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةيصاخلةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(
ماظنرظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنت
.٢٥٤/يمامألامداصتلاراذنإ

قئاسلاهيبنت

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقاللاًرظنٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب
زمرضمويفوس،فرظلااذهثودحدنع
تارافصةينامثقلطنتنأامإ.مداصتلاهيبنت
ةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانم
ةمظنأ"رظنا.نيبناجلاالكنمتارمسمخ
عباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

.١٩٠/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
تناكاذإ،HUDةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
.ةدوجوم
متاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
كريسطخسفنىلعةبكرمفاشتكا
.هاجتالاسفنيفكرحتتو
ACCماظنبيجتسينلف،زمرلارهظيملاذإ
ريستيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأ
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيواًيكيتاموتوأ
ةوجفللاًقبطكمامأةفشتكمةبكرمفلخ
وأةبكرملاةعرسدادزت.ةددحملاةيلاتلا
كتبكرممامأةفشتكمةرايسلاًقفوضفخنت
نملقأةعرسبريستةبكرملاكلتتناكاذإ
نأنكميو.كتبكرمبةطوبضملاةعرسلا
مزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلعلمعت
ءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو.رمألا
ةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلاحيباصم
امدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوصعامسوأ
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلاموقي
.اًيعيبط
مكحتلاماظنمادختساءانثأةبكرمزايتجا
)ACC(ةيمؤالتلاةعرسلايف

،يفكيامبةيلاعةددحملاةعرسلاتناكاذإ
رورمللىرسيلافاطعنالاةراشإتمدختساو
ةوجفلايفكمامأةدوجوملاةبكرملانم
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٤
يفمكحتلاماظندعاسيدقف،ةددحملاةيلاتلا
ةبكرملاعيرستقيرطنعةيمؤالتلاةعرسلا
.راسملارييغتلبقاًيجيردت

ريذحت}
ةعرسلايفمكحتلاماظنمادختسادنع
دق،ةراحلارييغتوأةبكرمبرورمللةيمؤالتلا
ةبكرملاىلإةيلاتلاةفاسملاليلقتمتي
يفمكحتلاماظنلزوجيال.رمتيتلا
ةلمرفوأعراستقيبطتةيمؤالتلاةعرسلا
.ةراحلارييغتوأةبكرملازايتجادنعنييفاك
ةلمرفلاوأاًيوديعيرستللاًمئاداًزهاجنك
ةراحلارييغتوأرورملارييغتلامكإل
.ةيرورملا

ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا
موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ

ACCماظنىلعرثؤتةفولأمريغءايشأ

يفةبوعصACCماظنهجاوينأنكمي
:ةيلاتلاءايشألافاشتكا
ةياهندعبةدتممةلومحاهبيتلاتابكرملا.

.ةبكرملليفلخلافرطلا
لقنتابكرملثم،لكشلاةبيرغتابكرملا.

ةبكرماهبتبثملاتابكرملاوأتارايسلا
.ةنصحألااهرجتيتلاتابرعلاوأةيبناج

.كتبكرمةمدقمنمةبيرقلاءايشألا.

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت
فوسواًيكيتاموتوأACCماظنلصفمتي
ءاطبإلكسفنبلمارفلاليغشتىلإجاتحت
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
رجلايفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

)TCS(ماظنوأStabiliTrak/ESC.
.ماظنلايفلطعدوجو.
ةلقرعنعةحيحصريغةقيرطبرادارلاغّلبي.

ةيئانوأةيوارحصةقطنميفةدايقلادنع
تانئاكوأىرخأتابكرميأدوجونود
.قيرطلابناجىلع

ACCنأىلإةراشإللDICةلاسررهظتدق.
.اًتقؤمرفوتمريغ
ضيبألانوللاىلإACCرشؤملوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنع
ACCطيشنترّذعتدنع،تالاحلاضعبيف
يداعلاماظنلامادختسانكمي،)تاقحلم(
نيبليدبتلا"رظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلل

ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
تابثيفمكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلا
رظنا.مسقلااذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلا
يأمادختسالبقةدايقلافورظيفاًمئاد
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظن
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٢٤٥ ليغشتلاوةدايقلا
ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم
لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
دعقمزتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا
وأ،نيبناجلاالكنمتارمثالثةمالسلاهيبنت
"هيبنتلاعون"رظنا.تارافصثالثقلطنتس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاءدبهيبنت"و
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"ةعرسلا
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإتحت

١١٣.

موقي،اًديعبدوقتكمامأةبكرمدوجودنع
فقوتلاناكاذإاًيئاقلتفانئتسالابACCماظن
+RESىلعطغضا،رمألامزلاذإ.ةزيجوةرتفل
ماظنلمعفانئتسالدوقولاةساودىلعوأ

ACC.نيتقيقدنمرثكألةبكرملاتفقوتاذإ
نامأمازحواًحوتفمقئاسلابابناكاذإوأ
ACCماظنموقيس،اًكوكفمقئاسلادعقم
ةيئابرهكلانكرلالمارفليغشتباًيئاقلت
)EPB(حابصمءيضيفوس.ةبكرملاتيبثتل
نكرلالمارفرظنا.EPBلمارفةلاح
يلآلانكرلالمارفريرحتل.٢٢٥/يئابرهكلا
)EPB(،دوقولاةساودىلعطغضا.

تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
.ةبكرملاةرداغملبق

ريذحت}
اذإو،ةبكرملافاقيإبACCماظنماقاذإ
وأ،هئافطإمتوأ،ACCماظنريرحتمت
ءانثأةتبثمةبكرملالظتنلف،هئاغلإ
.ةبكرملاكرحتتنأنكمملانم.فقوتلا
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيامدنع
مادختسالادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأ
.كسفنبلمارفلا

ريذحت}
Pعضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
ةبكرملاكرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا(
لالخنمفقوتلاءانثأةتبثمنوكتامنيب
)نكرلا(Pعضولاامئادطبضا.ACCماظن
.ةبكرملاةرداغملبقلاعشإلائفطأو

ACCماظنزواجت

طاشنءانثأدوقولاةساودمادختساةلاحيف
نوللاىلإACCرشؤملوحتيس،ACCماظن
HUDيفوتادادعلاةعومجمىلعقرزألا
ةيئاقلتلاةلمرفلانأىلإةراشإلل)ترفوتاذإ(

فانئتسابACCماظنموقيس.ثدحتنل
ةساودىلعطغضلامتيالامدنعةيلمعلا
.دوقولا

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب

قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجافُتدقو.كريس
دنعاصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
دنعوألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلا
نأنكميامك.جورخلاتارمميفلوخدلا
مدطصتوأةبكرملاىلعةرطيسلادقفت
ةدايقلاءانثأACCماظنمدختستال.ءيشب
نك.جورخلاوألوخدلاتارمميف
دنعلمارفلامادختسالامئادادعتسم
.ةرورضلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٦

ريذحت}
ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا
ةعرسءاطبإىلعاًيئاقلتACCماظنلمعي
نمديزيدقو،فطعنمبرورملاءانثأةرايسلا
نلهنكلو،فطعنملازواجتدعبةعرسلا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتي

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
قّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجونع
.لمارفلا
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح

ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه
ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكت
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدق
رشابملكشبكتبكرممامأتسيلءايشأ
:اذإكتبكرممامأءايشأفاشتكانكميالدق
يفسيليمامألاءيشلاوأةبكرملاتناك.

.كبةصاخلاريسلاةراح
تسيل،ةيمامألاةبكرملاريسةراحرييغتمت.

يبناجدحأىلإتلقتناوأ،فصتنملايف
.ريسلاةراح
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٢٤٧ ليغشتلاوةدايقلا
ةقيضتاراحيفةدايقلا
يفةدوجوملاتابكرملافاشتكامتيالدق
ةدوجوملاءايشألاوأةقصالتمريستاراح
دنعحيحصلكشبقيرطلايبناجىلع
.دبعمقيرطلوطىلعاهدوجو
تاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
بحسدنعوتاضفخنملاوتاعفترملا
ةروطقم

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع.تاردحنملا
.ACCماظن

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت
:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.
ةعرسلاةركاذحسم
ACCماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
متاذإوأJىلعطغضلامتاذإةركاذلانم
.لاعشإلافاقيإ
ACCماظنىلعرثؤتسقطفورظ

ةلاحيفاضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
شرلالخوأ،ةريزغلاراطمألاوأ،جلثلا
.قيرطلا
فعضبةطبترملاعاضوألاببستنأنكمي
وأرطملالوطهوأبابضلالثمةيؤرلا
فاعضإيفقرطلاشروأجيلثلاطقاست
اًضيأيدؤتنأنكميامك.ACCماظنءادأ
جيلثلاوأرطملانمةيقبتملاهايملاتارطق
نمدحلاىلإيمامألاجاجزلاىلعةدوجوملا
.ءايشألافاشتكاىلعACCماظنةردق
تابكرملاتاليدعتوةقحلملاةزهجألا
لوحءايشأيأتيبثتوأبيكرتبمقتال
يمامألاجاجزلابةتبثملاةيمامألااريماكلا
.ةيمامألااريماكلاةيؤرقوعتنأنكمييتلاو
نميولعلاءزجلاىلعءايشأتيبثتبمقتال
اريماكلاقوفىلدتتنأنكمييتلاوةبكرملا
براوقوأقراوزلالثم،اهقوعتوأةيمامألا
ىلعاهلقننكميىرخأءايشأيأوأكاياكلا
.ةبكرملافقس

حيباصملاوأكرحملاءاطغليدعتبمقتال
نأنكميثيحبابضلاحيباصموأةيسيئرلا
فاشتكاىلعاريماكلاةردقنمكلذدحي
.امءيش
راعشتسالاماظنفيظنت
فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
ماظنلانوكيدق،ACCماظنلمعيملاذإ
رظنا.اًحاتمةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"
مكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيف
اذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيف
لبقةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظنيأمادختسا
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
.٣٣٥/يجراخلا

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
دوجووأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلايفشر
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قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
كتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشبريسلاو
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٩٠/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
يبكاروأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلا
قاطنجراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصر
.ةدايقلاتاعرسعيمجلظيفلمعت.
بنجتليفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلا
وأةئيسلاةيؤرلافورظلظيفلمعت.

.ئيسلاسقطلا
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.

وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا
فاشتكالارعشتسمةيطغتءانثألمعت.

سيطانغملاوأتاقصلملالثمءايشأب
.ةيندعمتاحولوأ
لاجمىلعشيوشتلاةلاحيفلمعي.

بيكرتببسب،فاشتكالارعشتسمةيؤر
ليمحتةصنملثمتاقحلملادحأ
ةيفلخةروطقموأةيئاوهلاتاجاردلا
.ةعتمألالقنل
لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.

اهحالصإمدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصب
،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص
قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
عباطلاءافضإتحت"ةمءالملاوةحارلا"
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهتدقف
ةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنم
عباطلاءافضإتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

فيظنتلا
هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت
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٢٤٩ ليغشتلاوةدايقلا

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا
ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.
ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.

يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا
يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.
مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
يلفسلاءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.

ةيجراخلاايارملانم
ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.

ةرايسلا

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نكرلادعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يمامألانكرلادعاسمماظنو،)RPA(يفلخلا
)FPA(،ماظنويمارونابلاضرعلاماظنو
ماظنو)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلا
تاعطاقتلاهبنمو،فلخللعوجرلاريذحت
نكرلايفقئاسلا)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
ةقطنملاامئادصحفت.ماسجألابنجتوأ
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
يفةبكرملافلخةعقاولاةقطنمللةروص
ضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمةبكرملارايغرييغتدنعةقباسلاةشاشلا
R)ىلإةدوعلل.ريصقرخأتدعب)عوجر
رزىلعطغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلا

Home)ةيسيئرلاةحفصلا(وأBack)عوجر(
ليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملاماظنب
ةدايزبمقوأ،)نكر(Pعضولاىلإةعرسلا
ةعاس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملاةعرس
يفدوجولاءانثأ)ةعاسلايفلايمأ٨(اًبيرقت
.)ةدايق(Dعضو

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٠
ضرعلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
رورملاهيبنتماظوأ)RPA(يفلخلانكرلا
اذهنولريغتيو.)RCTA(يفلخلاعطاقتملا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا
.دوصرملامسجلانمبارتقالامتاملكهمجح

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
ةقطنملانماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
لبقاهلوحوةرايسلافلخةدوجوملا
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلا
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفيفاكلا
.ةبكرملافلت

ةيطيحملاةيؤرلاماظن
ضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاةزيمترفوتاذإ
ةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنمللةروص
يفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرعىلإ
دجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألااريماكلا

ةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألاراعشلا
اريماكدجوتامكةيجراخلاايارملالفسأ
.ةرايسلامقرةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلا
ةيطيحملاةيؤرلاماظنىلإلوصولانكمي
يف"اريماك"CAMERAرايتخالالخنم
لقندنعوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلا
طغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
ماظنىلعةدوجوملارارزألانمرزيأىلع
ةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإ
اًبيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملا
.)ةعاسلايفليم٨(

ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي
طيحملادهشملاضرعيفعضوملاجراخ
ةقطنملاامئادصحفت.ةحيحصةروصب
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢
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اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط

ةدوجوملااريماكلابضرعلاقرطرارزأسملا
ماظنةشاشنميلفسلاءزجلالوطىلع
.هيفرتلاوتامولعملا
:يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا
مامأةدوجوملاةقطنمللةروصضرعي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهفلخوأةرايسلا

Front/Rear Standard View"ضرعلا
ةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايسايقلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
ةيمامألاضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاو
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج

ضرعي:يفلخلا/يمامألايولعلاضرعلا
ةبكرملامامأدوجوملاةقطنمللاًيولعاًدهشم
نيبليدبتلاىلإرزلاسمليدؤيس.اهفلخوأ
.ضرعلايتقيرط
:يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا
ةدوجوملاتانئاكلارهظُياًدهشمضرعي
يفلخلاويمامألانيبناجلاراوجب
ضرعلاةقيرطرزسملا.ةرايسلل

Side Forward/Rearward View"ضرعلا
ماظنةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايبناجلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
مامألانمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
يفةاشمدوجوهيبنتنوكيال.فلخلاو
هبنمونكرلادعاسمماظنوفلخلا
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ضرعلاةقيرطنوكتامدنعاًرفاوتم

Side Forward/Rearward"يبناجلاضرعلا
.ةطشن"يفلخلا/يمامألا
تاداشرإلاضرعي:هيجوتلاطوطخ
ةيقفألاتامالعلالثمت.ةحاتملاةيهيجوتلا
.ةرايسلانمةفاسملا
ةروصضرعي:لفسألىلعأنمضرعلا
بناجىلإ،ةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ماظنةشاشيفىرخأضرعقرط
ليطعتوأنيكمتنكمي.هيفرتلاوتامولعملا

Top Down)ىلعطغضلاب)لفسألىلعأنم
Topرزلا Down View)ىلعأنمضرع
.تارمةدع)لفسأل

Park Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
نكرلادعاسمماظنوأ)RPA(يفلخلا
ماظنرفويدق.)FRPA(يفلخلاويمامألا
معدلادنعقئاسللةدعاسملانكرلادعاسم
دعاسمماظنمدختسي.نكرلاويطايتحالا
ةيتوصلاقوفتاجوملابتارعشتسملانكرلا
ةبكرملانيبةفاسملاسايقلتادصملايف
نيبةفاسملاماظنلابسحي.ماسجألاو
تقولاسايققيرطنعمسجلاوةبكرملا
دترتلةيتوصلاقوفتاجوملاهقرغتستيذلا
نكرلادعاسمماظنلمعي.مسجلانم
ليم٧(اس/مك١١يلاوحىلإلصتتاعرسب
ءيضملاLEDحابصمريشي.)ةعاسلايف
نكرلايفةدعاسملاماظنرزيفدوجوملا
فشتكتدق.لمعللزهاجماظنلانأىلإ
تادصملاىلعةدوجوملاتارعشتسملا
٦(رتم١٫٨ىلإاهلوطلصييتلاماسجألا
لخادةبكرملامامأ)مدق٤(رتم١٫٢٥و)مدق
)تاصوب١٠(مس٢٥اهعافتراغلبيةقطنم
.دصملاىوتسمتحتوضرألانعةعفترم
هذهفاشتكالاتافاسملقتنأنكميو
.بطرلاوأراحلاسقطلافورظلالخ
ماسجألافشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا
ظفاح.ةئطاختافاشتكايفببستتدقو
،لحولانمتارعشتسملاةفاظنىلع
؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو
يفةرايسلالسغدعبتارعشتسملافظنو
.دمجتلاةرارحتاجرد
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ريذحت}
نعًاليدبسيلنكرلادعاسمماظننإ
ماظنفشتكيال.ةظقيلاوةقيقدلاةدايقلا
وأةاشملاوألافطألانكرلادعاسم
ةيأوأتاناويحلاوأتاجاردلايدئاق
اًدجةبيرقلاكلتالو،دصملالفسأماسجأ
رفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلاوأةبكرملانم
ىلعأتاعرسىلعةدايقلادنعماظنلااذه
.)ةعاسلايفلايمأ٧(اس/مك١١نم
،ةرايسلافلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل
،نكرلادعاسمماظندوجويفىتح
ةقطنملانمققحتلاىلعاًمئادصرحا
ايارملاعيمجيفرظنلاوةرايسلابةطيحملا
.فلخللعوجرلاوأمامأللكرحتلالبق

ماظنلالمعيفيك
ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتةطرشأاهبنكرلادعاسمماظنل
،ةدايقلاهاجتاو،"مسجلاوحنةفاسملا"
دعاسمماظنلمسجلاعقوملوحتامولعمو
ديزملاءيضي،مسجلابرتقيامدنعو.نكرلا
نمنابضقلانوللوحتيونابضقلانم
.رمحألامثيلاقتربلاىلإرفصألا
نمةياغللبيرقمسجكانهنوكيامدنع
ردصتفوس،))٢ft(٠٫٦m<(ةبكرملاةيفلخ
ةرفاصاهيلتفلخلانمتارفاصسمخ
الكضبنيفوسوأ،فلخلانمةرمتسم
.تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقميبناج
نمةياغللبيرقمسجكانهنوكيامدنع
ردصتفوس،))٢ft(٠٫٦m<(ةبكرملاةمدقم
ةرفاصاهيلتةمدقملانمتارفاصسمخ
الكضبنيفوسوأ،ةمدقملانمةرمتسم
.تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقميبناج
يمامألانكرلادعاسمنعةرداصلاتامغنلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثمنمىلعأ

لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا
تامولعمزكرميفةيلاتلالئاسرلارهظتدق
:قئاسلا

SERVICE PARKING ASSIST)ِرجأ
ترهظاذإ:)نكرلادعاسمماظنلةمدخلا
:ةيتآلاتالاحلانمققحتف،ةلاسرلاهذه
صرحا.ةفيظنريغتارعشتسملانوكت.

يفلخلاتامدصلاصامفيظنتىلع
ديلجلاوخاسوألاونيطلانمةبكرملل
تاميلعتىلععالطالل.لحولاوجلثلاو
يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار،فيظنتلا
/٣٣٥.

عيقصلابةاطغمنكرلادعاسمتارعشتسم.
جلثلاوأعيقصلاعمجتينأنكمي.جلثلاوأ
نوكيالدقو،اهفلخوتارعشتسملالوح
دعبكلذثدحينأنكميو،اًموداًيئرم
الدق.درابسقطيفةبكرملالسغ
عيقصلانابوذدعبالإةلاسرلاهذهيفتخت
.جلثلاوأ
هجتاف،هالعأةدراولافورظلادجوتملاذإ
.ماظنلاحالصإلليكولاىلإكتبكرمب
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PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم

ببسبPAماظنطيشنتمتيملاذإ:)لمعي
ىلعةبسانملاةلاسرلارهظتف،ةتقؤمةلاح

DIC.ةلاسرضرعمتيPA OFFموقيامدنع
PAةلاسرضرعمتي.اهليطعتبقئاسلا OFF
يفلصتممسجفاشتكادنعةيفلخ/ةيمامأ
ضرعمتي.يلاوتلاىلعفلخلاوأمامألا
PAةلاسر Temporarily Unavailable
)PAماظنلالشفةلاحيف)اًتقؤمرفوتمريغ.
:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق
.ماظنلاليطعتبقئاسلاماق.
رخآءانثأةعتمألاةريجحنماممسجيلدت.

دوعيسف،مسجلاةلازإدرجمبو.ةدايقةرود
ىلإ)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظن
.يداعلاليغشتلاعضو

ليكولاىلعةبكرملاضرعإ.فلاتّدصملا.
.ماظنلاحالصإل

تازازتهالالثم،ىرخألافورظلارثؤت.
طغضوأةيئاوهلاةقرطملانعةرداصلا
،اًدجةريبكلاتانحاشلايفءاوهلالمارف
.ماظنلاءادأىلع

ةزيملافاقيإوأليغشت
وأليغشتلطسوألالوسنوكلابXسملا
يمامألانكرلادعاسمليغشتفاقيإ
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاويفلخلاو
)RAB(تقويففلخللعوجرلاريذحتماظنو
ءيضي.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،دحاو

نوكتامدنعرزلابناجبرشؤملاحابصم
نوكتامدنعئفطنيوةلغشمصاصخلا
.لمعلانعةفقوتمصئاصخلا
بحسدنعنكرلادعاسمماظنءافطإبمق
.ةروطقم
دعاسمماظنزومرليغشتفاقيإوأليغشتل
ضعبيف(هيجوتلاطوطخوأيفلخلانكرلا
ماظنزومرةيفلخلااريماكلا"عجار،)زرُطلا
يصخشلاعباطلاءافضإتحت"نكرلادعاسم
.١١٣/ةبكرملاىلع

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا
)RAB(فلخلل

لمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاتاذتارايسلا
عوجرلاريذحتماظناهب)ACC(ةعرسلاتابث
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنوفلخلل
)RAB(.سرتقيشعتدنعR)لمعي)عوجر
تاهيبنترادصإىلعفلخللعوجرلاريذحت
كلذوةرايسلافلخةعقاولاماسجألانأشب
يفليم٥(اس/مك٨نمربكأتاعرسىلع
اًيئاقلتRABماظنمدختسيدقامك،)ةعاسلا
٣٢-١نيبحوارتتتاعرسىلعةوقبةلمرفلا
.)ةعاسلايفليم٢٠-٠،٥(اس/مك
فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا

فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخب
ليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحوعيرس

ريذحت}
عمفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظنلمعي
/ليم٥(ةعاس/مك٨نمربكألاتاعرسلا
وألافطألاماظنلافشتكيال.)ةعاس
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
عوجرلالثم،فقاوملاضعبيف.اهنع
كانهنوكيالدق،ةيلاعتاعرسبفلخلل
ليغشتماظنلاعيطتسييكل،فاكتقو
يدافتل.داحوعيرسلكشبةبكرملالمارف
ىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا
عوجرلادنعريذحتلاماظندوجويف
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،فلخلل
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلالبقايارملاعيمج

،)عوجر(Rفلخللعوجرلاسرتمادختسادنع
عجرتةرايسلانأماظنلافاشتكاةلاحيف
مادطصالابنجتلواًدجةريبكةعرسبفلخلل
يفوكترايسفلخاهفاشتكامتةرايسب
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اًيئاقلتماظنلامدختسيدقف،كراسمسفن
مادصلابنجتييكةرايسلافقولةيوقةلمرف
.هنعجتانلارثألاللقيوأ

ريذحت}
عاونأبنجتعيطتستالدقRABةيصاخ
رظتنتال.ةيفلخلاتامداصتلانمةديدع
اذه.ةيكيتاموتوألاةلمرفلالمعتنأىلإ
ةلمرفلحملحيلممصمريغماظنلا
Rعضولايفطقفلمعيوهوقئاسلا
فلخاممسجفاشتكادنع)عوجرلا(
وأةلمرفلابموقيالدقو.ةرشابمةبكرملا
بنجتلبسانملاتقولايففاقيإلا
دصردنعةلمرفلابموقينل.مداصتلا
تاعرسبةبكرملاكرحتتامنيبماسجأ
ماظنلافشتكيال.ةياغللةضفخنم
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوألافطألا
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
ةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
فلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل.اهنعاًدج
صرحا،RABةزيمدوجوعمىتح،ةبكرملا
ةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئاد
.فلخللعوجرلاءانثأولبقةبكرملاب

فقوتدعبلمارفلاةساودىلعطغضلانإ
ةلمرفلاماظنريرحتىلإيدؤيفوسةبكرملا
طغضلامتيملاذغو.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا
دقف،فقوتلادعباًروفلمارفلاةساودىلع
.)EPB(ةينورتكلإلافوقولالمارفطبضمتي

ةساودىلعطغضا،انمآعضولانوكيامدنع
ةلمرفلازواجتلتقويأيفةوقبدوقولا
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.اريماكصحفا،لمارفلاريرحتلبق
RVCةبكرملابطيحملاقاطنلاصحفاو

.نمآلكشبةلصاوملاةيناكمإنمدكأتلل

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
هيبنتضرعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
نيميللهجتيمهسباًبوحصمنوللارمحأريذحت
ةمداقلارورملاةكرحنأشبريذحتللراسيلاوأ
ماظنلااذهفشتكي.راسيلاوأنيميلانم
)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألا
فاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
نمتارافصثالثقلطنتنأامإف،مسج
دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلا
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح

بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل

ةزيملافاقيإوأليغشت
.ةروطقمبحسدنعRCTAماظنءافطإبمق
RCTAماظنفاقيإوأليغشتكلذكنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختلالخنم
عباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
،)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمدعاسمو
)SBZA(ريسلاةراحرييغتهبنمو)LCA(
ماظنوأ/و)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفو
نإف،)FPB(يمامألاةاشملالمارفطيشنت
وأمداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألاهذه
.مداصتلارارضأنمليلقتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
يمامألامداصتلانمريذحتلادعاسينأنكمي
)FCA(نعجتانلاررضلاليلقتوأبنجتيف
دنع.ةيمامألاةهجلايفتامداصتيأ
ةعرسبكمامأريستةبكرمنمبارتقالا
رمحأضيمورادصإبFCAماظنموقي،ةريبك
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ىلإةفاضإلابيمامألاجاجزلاىلعهيبنتلل
دعقميفتاضبنوأةعيرستارفاصرادصإ
ىلعكلذكFCAماظنلمعيامك.قئاسلا
دنعنوللاينامرهكيرصبهيبنتةءاضإ
.اًدجةبيرقةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالا
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
)ACC(،ىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسم
ةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
.٢٣٩/)مدقتم(ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

ريذحت}
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
)FCA(موقيالوريذحتماظنىوس
ةعرسببارتقالادنع.لمارفلاقيشعتب
ةرايسوأءطببريستةرايسنمةريبك
ةرايسفلخريسلادنعوأكمامأةفقوتم
ماظنكلرفوينل،اًدجبيرقوحنىلعام

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

FCAةاشمدوجونأشبكلذككرذحيال
روسجوأراوسأوأتامالعوأتاناويحوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
.ءايشألانمكلذريغوأءانبلاليماربوأ
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
.١٩٠/ةيئاقولاةدايقلا

تارايخلالخنمFCAماظنليطعتنكمي
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصخت
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإتحت"مداصتلا
.١١٣/ةبكرملا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم

يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
دوجوفشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
رعشتسملدادسناثدحاذإاًقبسمةبكرم
جلثلاوأديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلا
الدقو.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأ
يتلاقرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكي
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهت
ةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
يفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلالثم
وأةيسيئرلاحيباصملافيظنتمدعةلاح
اهتنايصمدعةلاحيفوأيمامألاجاجزلا
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةديجةروصب
ماظنتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
يفوةفيظنيمامألامداصتلاراذنإ
.ةديجةلاح
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تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ىرخأةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
FCAماظننايبضمويس،اهفاشتكامت
قلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
زتهيسوأ،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامث
الكنمتارمسمخةمالسلاهيبنتدعقم
دق،اذهمداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلا
ةروصبقئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتي
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرس
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
.ةجاحلادنع

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
يتلاةبكرملانمبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأ

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)نيبي.)بيرق

يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
يدؤيفوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
رييغتىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلا
طبضلاعضولظيفوسو.اذهطبضلاعضو
رثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامكددحملا
هيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلاصئاصخيف
فوسامك.فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلا
ًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوتفلتخي
ةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلع
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدُعَب،ةبكرملا
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلا
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإاًيئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
Farةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Near)بيرق(.

عبتتلاةفاسمرشؤم
ةبكرملاوكتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراشُي
عبتتلاتقويفراسملايفكمامأريستيتلا
تامولعمزكرمىلعيناوثلابهضرعمتييذلا
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.)DIC(قئاسلا
)DIC()وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وهعبتتلاتقولىندألادحلا.١٠٦/)روطملا

يأدوجوفاشتكامدعةلاحيف.ةيناث٠٫٥
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ةدوجومةبكرملاكلتتناكوأكمامأةبكرم
ضرعمتيسف،رعشتسملاقاطنجراخنكلو
.ةطرشأ

ةيرورضريغتاهيبنت
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
تاراحلايفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
تسيليتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملا
تاهيبنتلاهذهدعتو.لالظلاوأتابكرمب
ءارجإلاهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبط
.اهيلعةمدخلا

ماظنلافيظنت
دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف
ررضلابنجتىلعAEBماظندعاسيدق
وأةيمامألاةهجاولامادطصانعمجانلا
ماظنىلعاًضيأAEBماظنلمتشي.هليلقت
فشتكيامدنع.)IBA(يكذلالمارفلادعاسم
ريستيهوراسملايفكمامأةبكرمماظنلا
ماظنلارفوينأنكمي،هاجتالاسفنيف

ةرايسلالمارفلًاحبكوأ،ةلمرفللاًزيزعت
دعاسيسرمألااذهو.مداصتلايدافتل،اًيئاقلت
نمليلقتلالقألاىلعوأمادصلابنجتىلع
بسحىلع.مامأللةدايقلادنعمداصتلاراثآ
ةوقباًيئاقلتةرايسلاةلمرفمتيدق،فقوملا
ةلمرفلاهذهثُدحَتنأنكمي.قفربوأ
فاشتكاةلاحيفطقفةيئاقلتلاةئراطلا
ءيضيس،ةبكرمفاشتكادنع.امةبكرمدوجو
ةيمامألاتامداصتلانعهيبنتلارشؤمءوض
)FCA(ماظنرظنا.كمامأريستيتلاةرايسلل
.٢٥٤/يمامألامداصتلاراذنإ

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
ماظنلابةدوزملاتابكرملايفوأ)ةعاس/اليم
٤قوفةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
فاشتكاهنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلا
.اًبيرقت

ريذحت}
مداصتللدادعتساةيصاخAEBماظنربتعي
بنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاحيف
يفAEBماظنىلعدمتعتال.مداصتلا
مدختسينلماظنلااذهف.ةبكرملاةلمرف
،هيلعممصملاةعرسلاقاطنجراخةلمرفلا
متييتلاتابكرمللالإبيجتسيالو
.طقفاهفاشتكا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
:يليامبAEBماظنموقيالدق
ةلاحيفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.

تاعفترملاةريثكوأةيوتلملاقرطلا
.تاضفخنملاو

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب
فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.

ةلاحيفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلا
ةلاحيفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.

يأوأةاشملاةطساوباًيئزجاهبجح
.ىرخأماسجأ
،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةبكرملاةلمرفبAEBماظنموقيدق
مداصتثودحبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
AEBماظنموقي،كلذثدحاذإ.لمتحم
)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفمادختساب
EFBلمارفررح.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل
.ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضاوأ
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ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتAEBماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ىلعةوقبطغضا،AEBماظنزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلاةساود

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
لمارفلاةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
IBAماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقب
.لمارفلاةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ

ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوAEBنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختتادادعإ
عباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلا

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ماظنلالغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتلل

ACCةرطاقبحسدنعليغشتلافاقيإل.

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
جاجزلاوأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع
مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإAEBماظنجاتحيال

ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
يفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
نعمجانلاررضلانمدحلاوأبنجت
ةاشملاعمةيمامألاةهجاولابتامادطصالا
ماظنضرعي.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBدوجوفاشتكادنع،~،اًينامرهكاًرشؤم
دحأنمبارتقالادنع.مامألابةاشملادحأ
ردصي،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملاةاشملا
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأاًضيموFPBماظن
تاضبنوأةعرسبتارفاصردصتويمامألا
FPBماظنلنكميامك.قئاسلادعقميف
ةبكرملاةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدريفوت
لمارفلادعاسمماظنلااذهنمضتي.اًيئاقلت
لمارفماظنبيجتسيدقامك)IBA(يكذلا
رظنا.ةاشملل)AEB(يئاقلتلائراوطلا
.٢٥٧/(AEB)ةيئاقلتلائراوطلالمارف

ةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلادنع
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(
ماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ةعاس
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشمدوجو
نوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(ًارتم
.اًدجاًدودحمماظنلاءادأ
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ريذحت}
ةلمرفبموقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
دحأدوجوفشتكيملام،اًيئاقلتةبكرملا
دوجوFPBماظنفشتكيالدقف.ةاشملا
:لافطألاكلذيفامب،ةاشملادحأ
،ةرشابمكمامأةاشملانوكيالامدنع.

امدنعوأاًبصتنمفقيوأاًمامتنييئرموأ
.ةعومجمنماًءزجنوكي
كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.

رطملاوأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأ
اًدودسمFPBماظنرعشتسمناكاذإ.

.ديلجوأجلثوأخاسوأب
جاجزلاوأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.

ريغةلاحيفوأفيظنريغيمامألا
.ةميلس

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.١٩٠
FPBماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
.ةديجةلاحيفواًفيظن

وأليغشتفاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
صيصختلالخنمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلا
"مامألابةاشمدوجوفاشتكا"رظنا.ةبكرملا
ءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالاةمظنأ"يف
.١١٣/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

نوريسينيذلاةاشملانعفشكلا
كمامأ

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دحأدوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
ةاشملادحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملا
رشؤمضرعيس،ةبكرملامامأريسينيبيرقلا
.اًينامرهكاًنولكمامأةاشملادوجو

يمامألاةاشملاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

مامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
ةشاشضموتفوس،ةياغللةريبكةعرسب
.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلاFPBهيبنت
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنتو
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
،اذهةاشملاهيبنترودصدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق
ريصقؤطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مامألابةاشملاهيبنترودصدنعةعرسلاتابث

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ
ةبكرملانأFPBماظنفاشتكاةلاحيف
كمامأةاشملادحأبمادطصالاكشوىلع
موقيدقف،لمارفلاقيشعتمتيملوةرشابم
ةلمرفوأةطيسبةلمرفباًيئاقلتFPBماظن
ضعببنجتيفكلذدعاسينأنكميو.ةيوق
ةضفخنملاةعرسلادنعةاشملابتامادطصالا
FPBماظنلنكمي.ةاشملاةباصإللقيوأ
نيبةاشملافاشتكالاًيئاقلتةلمرفلا
ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨
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تايوتسمضفخمتيدق.)ةعاس/اليم٥٠(
ةددحمفورظلظيفةيكيتاموتوألاةلمرفلا
ةبكرملاتناكاذإو.ةعفترملاتاعرسلالثم
ةاشملانإف،ةيليللاةيؤرلاماظنباًضيأةدوزم
نلةيليللاةيؤرلاماظنمهفشتكينيذلا
.ةيئاقلتةلمرفثودحيفاوببستي
ةلمرفلاةيصاخموقت،كلذثدحاذإ
نكرلالمارفقيشعتبةيكيتاموتوألا
.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبمق
يدؤيفوسدوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخريرحتىلإاًضيأ
.EPBلمارفو

ريذحت}
وأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يفاًيئاقلتةبكرملالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
وأاًبذاكاًهيبنتردصيدقو.اهببوغرم
يفةلثاممماسجأللمارفلاىلعطغضي
كلذيفامبةاشمللمجحلاوألكشلا
الو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلا
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملاجاتحت
،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخزواجتل
ناكاذإ،دوقولاةساودىلعةوقبطغضا
.انمآكلذ

نمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
دوجوفاشتكا"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
/فاشتكالاةمظنأ"يف"مامألابةاشم
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
.١١٣/ةبكرملا

ريذحت}
ءانثأمامألابةاشملاةلمرفماظنمادختسا
نادقفيفببستيدقةروطقمبحس
.مداصتعوقووةرايسلاىلعةرطيسلا
هيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسءانثأ

ماظنلافيظنت
،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنميفةدجاوتملا
ةرايسلانوكتامدنع.ءايمعةطقنقطانموأ

ةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأىلع
متاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلا
.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرمفاشتكا
متولمعتفاطعنالاةراشإتناكاذإ
فوس،بناجلاسفنىلعةبكرمفاشتكا
ًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلاةشاشضموت
ماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراحرييغتمدعب
،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنمنمءزج
هذهمادختسالبقLCAلصفةءارقىجرُيف
.ةزيملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
LCAريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب
ةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا

)عبتي(
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٢٦١ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(

ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت
برتقتيتلاتارايسلانماًضيأنيقئاسلا
يلاوحىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسب

.ةرايسلافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
رييغتنأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
فاكلاردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراح
ققحت،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانم
ِقلأو،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئاد
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةبكرملا

ةيبناجلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
ةبكرمفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
يفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
ةعرسباهيلإلخدتوأكلتءايمعلاةقطنملا
ةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ.فلخلانم
ةبكرملاهنميتأتيذلاهسفنهاجتالايف
ريذحتكةشاشلاهذهضموتسف،ةفشتكملا
.ريسلاتاراحرييغتبموقتاليكليفاضإ
ليطعتبموقتامدنع.LCAنيكمتءاغلإنكمي
ةقطنمهيبنتليطعتاًضيأمتي،LCAماظن
/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.ةيؤرلامادعنا
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
نمLCAماظنفاقيإمتاذإ.١١٣/ةبكرملا
ماظنتانايبءيضتالاهدنع،قئاسلالبِق

LCAايارملايف.

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
عيرسقيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
بناجبىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسم
.)زجاوح،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملا
ةعرسبرورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
وأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
ماظنيفدصرلاقطانم.ةروطقمرجدنع

LCAدتمتالةبكرملابناجنمدتمتيتلا
دنعاًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمل
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ليغشتلاوةدايقلا٢٦٢
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغت
ةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلابLCAماظنموقي
ءيشوأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملاب
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتمي
.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفLCAماظن
خاسوألاوألحولابةاطغميفلخلامدصملل
تناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلععالطالل.ةيوقةريطمفصاوعكانه
ليسغ"عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإ
/يجراخلاحطسلابةيانعلانمض"ةبكرملا

systemةلاسرتناكاذإ.٣٣٥ unavailable
ىلعةضورعملازتال)حاتمريغماظنلا(
دعب)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
ناكرألاهاجتايفةبكرملايبناجفيظنت
.ليكولابلصتاف،ةبكرملانمةيفلخلا

كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
اريماكماظنلااذهمدختسي.دوصقمريغ
نوكيدق.ريسلاةراحتامالعفاشتكال
تاعرسىلعةدعاسمللاًزهاجLKAدِعاسم
)ةعاس/ليم٥٠(ةعاس/مك٨٠نيبحوارتت
دقو.)ةعاس/ليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و
ةلجعريودتقيرطنعكلذيفLKAدعاسي
ةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
دنعاًريذحتاًضيأرفويدقو.ةفشتكملاةراحلا
تزواجتلاحيف)LDW(ريسلاةراحةرداغم
.دصقريغنعةفشتكملاةراحلاةمالعةبكرملا
ةبكرملاىلعظافحلاماظنلااذهفدهيالو
LKAموقينلامك.ريسلاةراحفصتنميف
تناكاذإ،هيبنتّيأدّوزينلوأةدعاسميأب
ةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإ
عراستلابموقتكنأفشتكااذإوأريسلاةراح
اًضيأنكميو.طاشنبهيجوتلاوأةلمرفلاوأ
.ةدايقلاةلجعريودتقيرطنعLKAلهاجت
نعهيجوتلابموقتكنأماظنلافشتكااذإ
ءاطعإمتينلف،ريسةراحةمالعربعدصق

عقوتتال.ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
امدنعريسةراحةرداغمدنعريذحتلاثودح
.ريسةراحةمالعاًدمعىطختت

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا
LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيجوتللهيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

وأامةراحةرداغمبنجتلجأنم
.مداصتعوقو

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
.ةضفخنملاةيؤرلاوأسقطلافورظ
جاجزلاخاستانعرمألااذهثدحيدق
لحولابةيسيئرلاحيباصملاوأيمامألا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغتوأ
عوطسةلاحيفوأةديجريغةلاح
ةهجاوميفرشابملكشبسمشلا
.اريماكلا
.قيرطلافاوحفاشتكا.
ةجومتملاقرطلايفتاراحلافاشتكا.

.تاعفترملاتاذوأ
)عبتي(
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٢٦٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت
تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسممادختسا
سقطلافورظيف)LKA(ةيرورملا
ريغتامالعلاتاذقرطلاىلعوأةئيسلا
.ءانبلاودييشتلاقطانملثم،ةحضاولا

ريذحت}
يفLKAمادختساببستينأنكمي
يفمكحتلانادقفيفةقلزنملاقرطلا
فاقيإ.مداصتعوقومثنموةبكرملا
.ماظنلاليغشت

ريذحت}
يفقئاسلاهيبنتبLKAدعاسمموقينل
ريسلاةراحيفةروطقمروبعلاح
ةروطقملافارحنايدؤيدقو.ةرواجملا
ةرطختاباصإثودحىلإىرخأةراحوحن
،كلذل.تاكلتمملابررضلاقاحلإىلإوأ
نمدّكأتللةروطقملاةّيعضواًمئادبقار
اهيفدجوتيتلاةراحلاسفنيفاهدوجو
.ةرطاقلاةبكرملا

ماظنلالمعيفيك
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدختسي
)LKA(جاجزلاىلعتبثماريماكساسح
فاشتكالةيفلخلاةيؤرلاةآرملبقيمامألا
ةيهيجوتةدعاسمرفويدقو.ةراحلاتامالع
ريغةرداغمةيلمعلهفاشتكاةلاحيفةزجوم
اًهيبنتاًضيأرفويدقو.ريسلاةراحلةدوصقم
ىلإةراشإللقئاسلادعقمضبنيدقوأاًيتوص
رفويال.ريسلاةراحةمالعزواجتمتدقهنأ
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنلا
.ريسةراحةمالعربعاًدمعهيجوتلادنع
طغضا،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل

Aةلاحيف.طسوألالوسنوكلاىلع
ىلعدوجوملارشؤملاحابصمءيضي،هرفاوت
ةراحلاىلعظافحلادعاسمليغشتدنعرزلا
.هليطعتدنعهليغشتفاقيإو)LKA(ةيرورملا

،ضيبألانوللابAءيضي،ليغشتلادنع
ماظنلانأىلإريشيامم،هرفاوتةلاحيف
Aءيضيامنيب.ةدعاسمللزهاجريغ
ىلعظافحلادعاسمناكاذإرضخألانوللاب
دق.ةدعاسمللاًزهاج)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسي
)LKA(قفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
ةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاحيف
ينامرهكلانوللابAءيضيو.ةفشتكم
اًريذحتاًضيأرفويدقو.ةدعاسملاميدقتدنع
قيرطنع)LDW(ريسلاةراحةرداغمدنع
ةلاحيفينامرهكلانوللابAضيمو
ةوالع.ةفشتكمريسةراحةمالعةبكرملاروبع
وأ،تارافصثالثكانهنوكيدق،كلذىلع
وأنيميلاةهج،تارمثالثقئاسلادعقمزتهي
ةراحةرداغمهاجتابسحىلع،راسيلا
.ريسلا
هيجوتلاذخ
.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
دق.ةمدخلانمفرصلاىلإةبكرملاهجو
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمحبصي
)LKA(تاهيبنتراركتدعباًتقؤمحاتمريغ
.هيجوتلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٦٤
لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا
نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا
اريماكلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ضفخنيدق.اريماكلاةقاعإتمتاذإةقاعم
الدقوأقئاسلاةدعاسمةمظنأضعبءادأ
مدعةلاسررهظتدق.قالطإلاىلعلمعت
ريغةمظنألاتناكاذإLDWوأLKAةحاتإ
ةلاسرلاهذهنوكتنأنكمي.اًتقؤمةحاتم
ماظنجاتحيال.امقئاعباريماكلاةقاعإببسب

LKAنميمامألاجاجزلافظن.ةمدخلاىلإ
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخجراخلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ

ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.

دوقولا
ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
بساورلاليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ثحبا.لثمألاةبكرملاءادأىلعظافحلاوهب
TOPراعشنع TIERعقوملارظناوأ

www.toptiergas.comةمئاقىلعلوصحلل
ةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلايقوسمب
TOP"ايلعلا TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

هبىصوملادوقولا

فينصتبصاصرلانملاخنيزنببىصوي
95ةجردلانمنلعمناتكوأ RONىلعأوأ
ثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإةبسنعم
مادختسانكمي،هرفوتمدعةلاحيف.مجحلا
ةجردلانمصاصرلانميلاخلانيزنبلا

91 RON،يفضافخناىلإيدؤيسهنكلو
عامسةيلامتحاعم،ةدايقلاةيلباقوءادألا
رارمتسالابجي،هرفوتدرجمب.طبختوص
95نيزنبلامادختسايف RONيف.ىلعأوأ
مادختسادنعديدشطبختوصعامسلاح
ةجردلانمصاصرلانميلاخلانيزنبلا

95 RONكرحملانأكلذينعي،ىلعأوأ
.ةنايصلاىلإجاتحي

همادختساعونمملادوقولا
هيبنت
تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت

)عبتي(
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٢٦٥ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(هيبنت
لوناثيملانمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

.نيلينألاوأنيسوريفلاوألاليثيملاوأ
ىلإدوقولانمعاونألاهذهيدؤتدق
دوقولاماظنءازجأيفلكآتثودح
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالاتاعمشو

ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
دوقولانمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
دوقولايفداصتقالاتاردقضفخىلإ
ليلقتىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
.تاثاعبناللزافحلالماعلارمع

دوقولاتافاضإ
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERالناكاذإ.كتبكرمل
ليزملانيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتي
TOP"ايلعلاةئفلانمخاسوألل TIER"،
ACDelcoنيزنبلافضأ Fuel

System Treatment Plus-Gasoline
لكدنعكتبكرمبنيزنبلادوقونازخىلإ
مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأتيزللرييغتةيلمع

.الوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(
TOPنيزنبدعاسيس TIERليزملا
ACDelcoنيزنبلاوخاسوألل Fuel

System Treatment Plus-Gasoline
كترايسكرحمدوقوىلعظافحلايف
.يلاثملكشبلمعلاوبساورلانميلاخ
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمتمدعةلاحيف

ACDelco Fuel System Treatment
Plus - Gasoline،يذلاليكولارشتسا

ةدمتعملاةفاضملاداوملانأشبهعملماعتت
يتلاةلودلايفزروتوملارنجةكرشنم
.اهبميقت

نازخلاءلم
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشُي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.٩٢/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناج
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ءانثأىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخض
الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمست
اًمسجسملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ةنكاسلاءابرهكلاغيرفتلاًيندعم
.كمسجنم

لاخدإمتاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةريبكةعرسبدوقولاةئبعتسدسم
اذإرثانتلااذهثدحينأنكمي.ةياغلل
دادزتو،ًابيرقتًائلتممنازخلاناك
.راحلاسقطلايفهثودحةيلامتحا
ءطببدوقولاةئبعتسدسملخدأ
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص
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ليغشتلاوةدايقلا٢٦٦

ةيفلخلاةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنم
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
لماكلابءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبا،اهقلغأو

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملا
.دوقولاباكسنا.
.ةنيعمفورظلظيفدوقولالعتشي.

سمخلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةهوفةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ءلملا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
بابىلعطغضا.٣٣٥/يجراخلاحطسلاب
.هعضوميفرقتسيىتحدوقولا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت
بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

نودبدوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادس

ريذحت}
لقنتمدوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
يفببستتدقعمُقلائياهممادختسانود
دوقولاةئبعتماظنفالتإودوقولاضيف
عوقويفكلذببستيدقو.ةدادسنودب
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.قيرح
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
.ةرايسلا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ريذحت}
اهدوجوءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
يدؤينأنكميثيح.ًاقلطمةبكرملايف
راخبلاعتشاىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفت
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.دوقولا
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل.ةرايسلا
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
)عبتي(
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٢٦٧ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

يفوأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
يأىلعوأبأكيبلاةبكرمقودنص
.ضرألاريغرخآحطس

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولاخضءانثأ

ةروطقمبحس
بحسلانعةماعتامولعم

ريذحت}
ةرايسلاف.كترايسبةروطقمبحسبنجت
بحسلةعونصمالوةممصمتسيل
.ةروطقم

تانوكملاوتاليوحتلا
ةيفاضإلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
/)كرحملاصحفءوض(لاطعألارشؤم

طبارلصومبهليصوتمتيزاهجيأ.٩٥
لوطسألاعبتتزاهجلثم-)DLC(تانايبلا
تايكولسعبتتوأعيبلادعبهؤارشمت
.ةرايسلاةمظنأعملخادتيدق-قئاسلا
ليغشتيفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلا
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
.ةرايسلاةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا

هيبنت
ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
ةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار،ةبكرملا
ىلإتادعمةفاضإو٥٣/ةيئاوهدئاسوب
.٥٤/ةيئاوهدئاسوبةزهجملاةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨

ةبكرملابةيانعلا
ةماعتامولعم
٢٦٩.................ةماعتامولعم
٢٦٩...........تاليدعتلاوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٦٩....كسفنبةنايصلالامعأءارجإ
٢٧٠..................كرحملاءاطغ
ةفرغىلعةماعةرظن

٢٧٢......................كرحملا
٢٧٧...................كرحملاتيز
٢٧٩.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٨٠..................يكيتاموتوألا
٢٨١....كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
٢٨١........كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٢٨٣....................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٨٨.......................ةطرفم
٢٨٩.............لسغلاماظنلئاس
٢٨٩........................لمارفلا
تناكاذإ(لمارفلاةناطبرمعماظن

٢٩١.........)كلذبةزهجمةرايسلا
٢٩٢...................لمارفلاتيز
٢٩٣........................ةيراطبلا
٢٩٤.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عضوونكرلالمارفةيلآصحف
٢٩٤............)نكرلا(Pلمارفلا
٢٩٥......تاحساملاةرفشلادبتسا

٢٩٥........يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٩٦...........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٩٧.........يمامألاحابصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٩٧.................ةبمللالادبتسا
٢٩٧...............نيجولاهلاتابمل
ةفاثكلايلاعغيرفتتاذةرانإ

)HID(.......................٢٩٧
٢٩٧............LEDحيباصمةءاضإ
فاطعنالاةراشإحيباصم
٢٩٧......................يمامألا

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا

٢٩٨.....................يئابرهكلا
٣٠٠......ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ةريجحرهاصمقودنص
٣٠١......................كرحملا
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٣٠٣.......................سايقلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٣٠٦.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٣٠٨........................تاراطإ
٣٠٨.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٣٠٩.................ءاتشلاتاراطإ
يهوريسللةلباقلاتاراطإلا

٣٠٩........................ةغراف

٣١٠............مائتلالاةيتاذتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٣١٠....................ضفخنملا
٣١٠.................فيصلاتاراطإ
٣١١.................تاراطإلاطغض
ةيلاعةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
٣١٢.......................ةعرسلا
٣١٣....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٣١٤.....................تاراطإلا
٣١٧................تاراطإلاصحف
٣١٧.................تاراطإلاريودت
تاراطإلتقونيحيىتم

٣١٨........................ةديدج
٣١٩............ةديدجتاراطإءارش
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا

٣٢٠.......................ةفلتخم
طبضوتالجعلاةاذاحم
٣٢٠.....................تاراطإلا
٣٢١.................تالجعلالالحإ
٣٢١.................راطإلالسالس
٣٢٢........راطإلانمءاوهلادفناذإ
ةعومجموراطإلايفبرستلاعنام
٣٢٣......................طغاضلا
وراطإلايفبرستلاعنامنيزخت

٣٢٨..............طغاضلاةعومجم
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا
ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

٣٢٩....ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةبكرملابحس
ةكرحلالقان(ةبكرملابحس
٣٣١...................)يكيناكيملا
ةكرحلالقان(ةبكرملابحس
٣٣٣...................)ينورتكلإلا

رهظملابةيانعلا
٣٣٥.......يجراخلاحطسلابةيانعلا
٣٤٠.................ةيلخادلاةيانعلا
٣٤٣...............ةيضرألاتاداجس

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

تاليدعتلاوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا
قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف

اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةبكرملاىلإتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٥٤/ةيئاوهدئاسوبةزهجملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
كسفنبةنايصلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠
،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٥٣/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت
نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ

ريذحت}
/ليغشتةزيمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ليغشتفقوأ،اًيئاقلتكرحملافاقيإ
تناكاذإ.كرحملاءاطغحتفلبقةبكرملا
ليغشتأدبيس،ليغشتلاديقةبكرملا
نكميو.كرحملاءاطغحتفدنعكرحملا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ

ريذحت}
ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ليغشتلةجيتنكرحملاءاطغلفسأ
ضرعترطخبنجتيفةدعاسملل.كرحملا
اًمامتبنجت،قارتحالليمحملاريغدلجلا
دربتنأىلإتانوكملاهذهسمل
بنجتلةفشنموأاًزافقاًمئادمدختساو
.رشابملكشباهلدلجلاةسمالم

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق

:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١
بناجلايفهدجتس.iزمرلابدوزملا
ةزهجأةحولنمراسيلاىلعضفخنملا
.تاسايقلا
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢
لفسأيوناثلاريرحتلاعارذعقومددحو
.كرحملاءاطغنميمامألافصتنملا
يوناثلاكرحملاءاطغريرحتعارذعفدا
.هريرحتلنيميلاىلإ
موقيس،اًيئزجكرحملاءاطغعفردعب.٣

كرحملاءاطغعفربزاغلاطغضماظن
.لماكلاحتفلاعضويفهتيبثتواًيئاقلت

:كرحملاءاطغقالغإل
لمعنم،كرحملاءاطغقلغلبق،دكأت.١

حيحصلكشبةئبعتلاةحتفةيطغأعيمج
.تاودألاعيمجةلازإو

نأىلإلفسألكرحملاءاطغبحسا.٢
ءاطغتيبثتنعطغضلاماظنفقوتي
.ىلعألعضولايفكرحملا
٨(مس٢٠كرحملاءاطغضفخا.٣

ءاطغكرتا.ةبكرملاىلعأ)تاصوب
كرحملاءاطغصحفا.طقسيكرحملا
ةيلمعلاهذهررك.اًمامتهقالغإنمدكأتلل
اذإةوقلانمديزممادختساعم
.رمألامزل

ريذحت}
قلغمدعةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
حتفنينأنكمي.اًمامتكرحملاءاطغ
كنعةيؤرلابجحيولماكلابءاطغلا
نأنكميو.مداصتلكضرعتيفببستيو
قلغأ.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
.ةدايقلالبقاًمامتءاطغلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيس
كرحملاءاطغقالغإمدعةلاحيفةلاسر
.لماكلاب
ءاطغصحفاوةبكرملاليغشتفقوأوفقوت
قئاوعةيأدوجومدعنمققحتللكرحملا
امةفرعملققحت.ىرخأةرمءاطغلاقلغأو
زكرميفرهظتلازتالةلاسرلاتناكاذإ
.المأقئاسلاتامولعم
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢
كرحملاةفرغىلعةماعةرظن

رتل٢ةعسL4كرحم
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٨٩/لسغلاماظنلئاسعجار

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٨٣.

.٢٨١/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٣

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٨٣/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٥
.٢٧٧/كرحملا

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٦
.٢٧٧/كرحملاتيز

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٧
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢٩/ةيراطبلا

لمارفلاتيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٨
/٢٩٢.

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.٩
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢٩/ةيراطبلا

.٣٠١/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٠
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٤

رتل٢٫٧ةعسL4كرحم
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٨٩/لسغلاماظنلئاسعجار

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٨٣.

.٢٨١/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٣

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٨٣/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٥
.٢٧٧/كرحملا

.ديربتلاماظنءاوهقاتعإمامصءاطغ.٦
.٢٨٣/ديربتلاماظنعجار

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٧
.٢٧٧/كرحملاتيز

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٨
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢٩/ةيراطبلا

لمارفلاتيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٩
/٢٩٢.

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١٠
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢٩/ةيراطبلا

.٣٠١/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١١
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦

تارتل٣٫٦ةعسV6كرحم
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٢٧٧ ةبكرملابةيانعلا
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٨٩/لسغلاماظنلئاسعجار

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٨٣.

.٢٨١/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٣

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٨٣/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٥
.٢٧٧/كرحملا

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٦
.٢٧٧/كرحملاتيز

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٧
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢٩/ةيراطبلا

لمارفلاتيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٨
/٢٩٢.

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.٩
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٣٢٩/ةيراطبلا

عجار.كرحملاةفرغتارهصمةعومجم.١٠
.٣٠١/كرحملاةريجحرهاصمقودنص

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا
ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.

عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا
تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.

/كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
٢٧٩.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
"لمعتسملاتيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزصحف
لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت

تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٧٢/كرحملاةفرغىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
ةرايسلافقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

ىوتسمنمققحت.ةيوتسمضرأىلع
كرحملاليغشتفاقيإدعبكرحملاتيز
ققحتلايدؤيدق.نيتعاسنعلقتالةدمل
فوقوءانثأكرحملاتيزىوتسمنم
فاقيإدعبوأةلئامضرأىلعةرايسلا
ىلعلوصحلاىلإريصقتقوبكرحملا
دنعةجيتنلاةقدعفترت.ةحيحصريغةءارق
لبقكرحملاةدوربءانثأىوتسملاصحف
ىوتسمسايقاصعلزأ.ليغشتلاءدب
.اهيلعىوتسملاصحفاوتيزلا
فاقيإنمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.

ليغشتفاقيإمزليف،كرحملاليغشت
اذإلقألاىلعةقيقد١٥ةدملكرحملا
اذإةقيقد٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناك
سايقاصعبحسا.اًئفادكرحملانكيمل
اهحسمامثجراخللكرحملاتيزىوتسم
كلذدعبوةفيظنشامقةعطقوأليدنمب
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٨
اهعفددعب.ىرخأةرملماكلاباهلاخدإدعأ
عمىرخأًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلاىلإ
ققحتلاولفسأللاصعلافرطبظافتحالا
.تيزلاىوتسمنم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

تاكرحم L4 رتل٢٫٧ورتل٢٫٠ةعس

كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف

يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاردقلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٥٦/تافصاوملاو

هيبنت
نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
قوفعقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
كرحملايفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدم
قوفامىلإتيزلالصيثيحبريثكتيز
قاطننيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنم
كرحملاباصيدقف)حيحصلاليغشتلا
نمللقوأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلاوةرايسلاةدايق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٢٧٢/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٤٩/اهبىصوملا

تافصاوملا
لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
تويز.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملا
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexos1دامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال
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٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا
ةجوزللاةجرد
LSYينيبرتلاكرحمللةبسنلاب L4٢٫٠ةعس
ةجوزللاةجردوذكرحملاتيزمدختسا،رتل

SAE 0W20.

L3Bوبرتلاتاكرحملةبسنلاب 2.7L L4
LF4ةجودزملاوبرتلاو 3.6L V6،مدختسا
SAEكرحملاتيز 5W٣٠ةجوزلةجردب.
بجي:ةدرابةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيزمادختسا 0W-30قطانملايف
ةرارحلاةجردضفخنتثيح،ةدوربلاةديدش
ةجرد°٢٠−(ةيوئمةجرد°٢٩−امىلإ
يفةجوزللانمةجردلاهذهف.)تياهنرهف
يفكرحملاليغشتءدبنملهستستيزلا
.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرد
حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexos1تابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا
ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق
ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص
رمعنأماظنلاحضويامدنع
اذهفضافخنالايفأدبدقتيزلا
ةلاسررهظت.تيزلارييغتةرورضىلإريشي

CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا
بجي.)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
ةفاسملالخنكممتقوعرسأبتيزلارييغت

الأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠
ىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسررهظت
ةنسىلإلصتةدملتيزلارييغتةرورض
فورظلايفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماك
ةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملا
ةداعإبجيامك،لقألاىلعًايونسةدحاو
ىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعت
ةمدخلالامعأىلعنوبردمصاخشأليكولا
.ماظنلاطبضنوديعيولمعلااذهنودؤيس



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

ةبكرملابةيانعلا٢٨٠
ماظتنابتيزلاصحفتنأمهملانمهنأامك
ىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتفبسح
.بسانملاهاوتسم
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

تامولعمزكرمرارزأمادختساب.١
ضرعنكمي،DICقئاسلا

REMAINING OIL LIFE)تيزلارمع
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع)يقبتملا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرظنا
وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

ماهبإلاةلجعىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
رهظتامدنع.ةدايقلاةلجعىلعةدوجوملا
رمعريغتيس.معنددح،ديكأتلاةلاسر
.%١٠٠ىلإتيزلا

رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
الإرخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
هنييعتةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعب
ةرملايفتيزلارييغتدعبالإةقدب
.ةيلاتلا

تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك

تامولعمزكرمرارزأمادختساب.١
ضرعنكمي،DICقئاسلا

REMAINING OIL LIFE)تيزلارمع
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع)يقبتملا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرظنا
وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

اهررحوةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث
ةلاسرلارهظتملاذإ

CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
نييعتةداعإمتدقهنأينعياذهف،)ةصرف
.ماظنلا

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا

.)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف

CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا
ءدبدنع)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت

متيملهنأىلعليلداذهف،ةبكرملاليغشت
دعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإ
.ءارجإلا

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا
لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
باهذلابجي،برستثودحدنعو.لئاسلا
عرسأباهحالصإوليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو
ىوتسمسايقاصعبةدوزمريغةبكرملا
تاءارجإكانه.ةكرحلالقنزاهجلئاس
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفلةصاخ
،اًدقعمءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.هرييغتو
ليكولابلصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي
.ةيفاضإتامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلا

هيبنت
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
نمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو

)عبتي(



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٢٨١ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت
ةكرحلالقانلئاساًمئادمدختسا.فلت
لئاوسلاعجار.حيحصلايكيتاموتوألا
.٣٤٩/اهبىصوملاميحشتلاتويزو

ةينمزتارتفىلعرتلفلاولئاسلارييغتبجي
دكأتلاعم٣٤٥/ةنايصلالودجيفةروكذم
لئاوسلايفروكذملالئاسلامادختسانم
.٣٤٩/اهبىصوملاميحشتلاتويزو

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رمعلا،اهرفاوتةلاحيف،ةزيملاهذهرفوت
تيقوتلضفأوكرحملاءاوهرتلفليقبتملا
ءاوهرتلفرييغتتيقوتدمتعي.هرييغتل
فورظلاوةدايقلافورظىلعكرحملا
.ةيئيبلا

كرحملاءاوهرتلفرييغتيغبنيىتم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسالةلاسر
.تيقوتلااذهعبتا،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع
ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
هلدبتسا،اًبيرقكرحملاءاوهرتلفلادبتسال
.نكمُمتقوبرقأيف
ءاوهرتلفرييغتدعبماظنلاطبضةداعإيغبني
.كرحملا

ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاحيف
ىجري،كرحملاءاوهرتلفماظننمققحتلل
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعوجرلا

ءاوهرتلفرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
:طبضلاةداعإل

.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
زكرميفءاوهلارتلفرمعضرعتسا.٢

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
وا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

طغضاوأةدايقلاةلجعبTىلعطغضا.٣
تافاسمدادعنييعتةداعإقاسىلع
رصانعةبكرملابرفاوتينكيملاذإةلحرلا
لاقتنالل،قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
/نييعتلاةداعإضرعةقطنمىلإ
طغضامثنييعتلاةداعإددح.ليطعتلا
ةداعإقاسىلعطغضاوأةركبلاىلع
.نٍاوثةدعلنييعتلا
نييعتلاةداعإقاسوأةركبلاىلعطغضا.٤

.نييعتلاةداعإةيلمعديكأتل

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
ةرجحيفكرحملاءاوهحشرم/رتلفدجوي
تاذةبكرملايفبكارلابناجىلعكرحملا
2.0Lتاكرحم L42.7وL L4،طسويفو
كرحمتاذةبكرملايفكرحملاةرجح

3.6L V6.ةفرغىلعةماعةرظنعجار
.٢٧٢/كرحملا

ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملا
رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل.

لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣٤٥/ةنايصلا
رتلفرمعماظنبةزهجمةرايسلاتناكاذإ.

ءاوهرتلفرمعماظنعجار،كرحملاءاوه
.٢٨١/كرحملا
،ةياغللةبرتمقطانميفةدايقلاةلاحيف.

ءاوهرتلفصحفلةينمزلالصاوفلاعبتاف
/ةنايصلالودجرظنا،هرييغتوكرحملا

٣٤٥.

ءاوهرتلف/يقنملادبتسا/صحفةيفيك
كرحملا
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٢
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
نميأوأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت
.طوغضملاءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكم
:هلادبتسالوأءاوهلارتلفحشرمنمققحتلل

كرحمضرعلابرهظي L4 ،رتل٢٫٠ةعس
كرحم L4 هباشمرتل٢٫٧ةعس

ءاطغتيبمىلعأةسمخلايغاربلاعزنا.١
.ءاوهلافظنم/حشرم

اًديعبءاوهلافظنم/حشرمءاطغعفرا.٢
.تيبملانع

ريذحت}
بجي،اًيرورضةعطقلالادبتساناكاذإ
مقرسفننمةدحاوبةعطقلالادبتسا
يدؤيدق.ةئفاكمةعطقبوأةعطقلا
سفننودةليدبرايغةعطقمادختسا
ةباصإىلإةفيظولاو،لكشلاو،ةمءالملا
.ةبكرملايففلتوأةيصخش

.ءاوهلافظنم/حشرمعزنا.٣
.ءاوهلارتلف/يقنملدبتساوأققحت.٤
بيكرتةداعإل٣–١تاوطخلاسكعا.٥

.ءاوهلافظنم/حشرمءاطغ
يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٦

ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٢٨١/كرحملا

كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس

ءاوهلابوبنأكباشم.١
ةيئابرهكلاتالصوملا.٢
يغارب.٣
نعةيئابرهكلاتالصوملالصفا.١

/فظنمءاطغلةيئابرهكلاتالصوملا
.)2(ءاوهلاحشرم

كباشمىلعةدوجوملايغاربلاكفبمق.٢
جرخمبيبانأتيبثتعم)1(ءاوهلابوبنأ
هذهةلازإبنجت.اهناكميفءاوهلا
.اًبناجاهعضوبيبانألاكف.كباشملا
ءاطغىلعأةدوجوملا)3(يغرب١٣لزأ.٣

لوصوللكرحملاءاوهفظنم/حشرم
.ءاوهلايفظنم/يحشرمالكىلإ
.كرحملاءاوهحشرم/فظنمءاطغعفرا.٤
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٢٨٣ ةبكرملابةيانعلا
ءاوهيفظنم/يرتلفدحألزأوعفرا.٥

.امهيلكوأكرحملا
يفظنم/يرتلفدحألدبتساوأصحفا.٦

.امهيلكوأكرحملاءاوه
بيكرتةداعإل٤–١تاوطخلاسكعا.٧

.كرحملاءاوهحشرم/يقنمءاطغ
يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٨

ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٢٨١/كرحملا

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
اًبهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت
،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

كرحم L4 رتل٢ةعس

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

كرحم L4 رتل٢٫٧ةعس

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢
ديربتلاماظنءاوهقاتعإمامصءاطغ.٣
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كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

كرحملاديربتلولحم
ديربتلولحمبألمُيةبكرملايفديربتلاماظن
ةنايصلالودجعجار.DEX-COOLتاكرحملا
ىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاو٣٤٥/
.٣٤٩/اهب

ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٨٨/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.يليامبجيزملااذهزيمتي:
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلا
١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.

ةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملا
.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.
.فلتللموينوملألاعطقضرعُينل.
ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.

.ةبسانملاكرحملا
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هيبنت
نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يراجميفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
رييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف
كرحتيديربتلالئاسةدهاشميعيبطلانم
يولعلاديربتلاموطرخيفعوجرلاطخيف
يعيبطلانمهنأامك.كرحملاليغشتدنع
لئاسعفدنازخلخدتتاعاقفةيؤركلذك
.ريغصلاموطرخلالالخنمديربتلا

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
.دربيىتح

هاوتسمنكلاًيئرمديربتلالئاسناكاذإ
وأاهيلإراشملاةمالعلاىوتسمدنعسيل
فيظنءامنمجيزمةفاضإكيلعف،اهنمىلعأ
DEX-COOLديربتلئاسعمبرشللحلاص
.٥٠/٥٠ةبسنب
هذهءارجإلبقديربتلاماظنةدوربنمدكأت
.ةوطخلا
نازخيفديربتلئاسيأةيؤرمدعةلاحيف
ىلعديربتلئاسفضأ،ديربتلالولحمعافدنا
:يلاتلاوحنلا

نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمعفد

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
تناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملاءازجأ

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
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ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

هيبنت
ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

اذإةفرعملصحفا،ةلكشمىلعرثعُيملاذإو
عافدنانازخيفاًيئرمديربتلالولحمناك
لولحمةيؤرنكمأاذإامأ.ديربتلالولحم
دنعلولحملاىوتسمنكيملنكلو،ديربتلا
ةفاضإكنكمي،اهقوفوأاهيلإراشملاةمالعلا
برشللةحلاصلاةفيظنلاهايملانمجيزم
٥٠/٥٠رادقمبDEX-COOLديربتلولحمو
نمدكأتلاكيلعنكلو،ضئافلانازخيف

طغضءاطغكلذيفامب،ديربتلاماظنةدورب
نألبق،ديربتلالولحمعفدنازخ
.كلذلعفت

V6كرحمو،رتل٢٫٠ةعسL4كرحم
رتل٣٫٦ةعس

Automatic Coolant Service Fill
Instructions)ةصاخلاةئبعتلاتاميلعت

)ديربتلالئاسلةيئاقلتلاةمدخلاب
ةئبعتيفدعاستةمدخةزيمب،ةزهجمةبكرملا
ةمدخدعبديربتلاماظننمهتلازإوءاوهلا
نأدعبديربتلالئاسةفاضإدنعوأتانوكملا
.اًضفخنمنوكي

:ةزيملاهذهمادختسال

ديربتلالئاسفضأ،درابماظنمادختساب.١
نازخىلعاهيلإراشُملاةمالعلاىلإ
.قفدتلا
ىلعدوجوملاطغضلاءاطغلادبتسا.٢

.قفدتلانازخ
:ةمدخلاةزيمطشن.٣

.ةيراطبنحاشبةبكرملاليصوتبمق.٣.١
عجار.ةمدخلاعضوىلإلاعشإلاردأ.٣.٢

.٢٠٩/لاعشإلاعاضوأ

.ءاوهلافيكمليغشتفقوأ.٣.٣
.نكرلالمارفطبضا.٣.٤
ىلع،تقولاسفنيف،طغضا.٣.٥

ةدمللمارفلاودوقولاةساود
.امهررحمث،نيتيناث
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ىوتسمنم،ةرودلاةياهنيف،ققحت.٣.٦

قفدتلانازخيفديربتلالئاس
ىندأناكاذإديربتلالئاسفضأو
فقوأ.هيلإراشملاةمالعلانم
مكحتلاةدحولحمسا،لاعشإلا
ىلإلاقتنالاب)ECM(ينورتكلإلا
رركو،اًبيرقتنيتقيقد،نوكسلاعضو
.٣٫٦-٣٫٢نمتاوطخلا

تامامصةكرحوةخضملاطيشنتىلإعمتسا
ديربتلالئاسىوتسمةدهاشمءانثأمكحتلا
مق،نازخلاغرفةلاحيف.قفدتلانازخيف
ءاطغةلازإبمقو،لاعشإلاليغشتفاقيإب
ةمالعلاىلإءلملادعأو،ةيانعبطغضلا
رركو،طغضلاءاطغلدبتساو،هيلإراشملا
.٣٫٦–٣٫٢تاوطخلا

١٥ةدملءاوهلاةلازإوةئبعتلاةيلمعرمتستس
.اًبيرقتةقيقد

هيبنت
دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

رتل٢٫٧ةعسL4كرحم
Automatic Coolant Service Fill

Instructions)ةصاخلاةئبعتلاتاميلعت
)ديربتلالئاسلةيئاقلتلاةمدخلاب
ةئبعتيفدعاستةمدخةزيمب،ةزهجمةبكرملا
ةمدخدعبديربتلاماظننمهتلازإوءاوهلا
نأدعبديربتلالئاسةفاضإدنعوأتانوكملا
.اًضفخنمنوكي
:ةزيملاهذهمادختسال

قاتعإمامصءاطغكف،درابلاماظنلاعم.١
لئاسنألاحيف.ديربتلاماظنءاوه
قاتعإلامامصنمهتيؤرنكميديربتلا
.٣ةوطخلللقتنا
نازخلالخنمديربتلالئاسفضأ.٢

قاتعإمامصربعاًيئرمنوكيىتحقفدتلا
.ءاوهلا
ماظنءاوهقاتعإمامصءاطغعضودعأ.٣

.هناكميفديربتلا
راشملاةمالعلاىتحديربتلالئاسفضأ.٤

.قفدتلانازخيفاهيلإ
ىلعدوجوملاطغضلاءاطغلادبتسا.٥

.قفدتلانازخ

:ةمدخلاةزيمطشن.٦
.ةيراطبنحاشبةبكرملاليصوتبمق.٦.١
عجار.ةمدخلاعضوىلإلاعشإلاردأ.٦.٢

.٢٠٩/لاعشإلاعاضوأ

.ءاوهلافيكمليغشتفقوأ.٦.٣
.نكرلالمارفطبضا.٦.٤
ىلع،تقولاسفنيف،طغضا.٦.٥

ةدمللمارفلاودوقولاةساود
.امهررحمث،نيتيناث

ىوتسمنم،ةرودلاةياهنيف،ققحت.٦.٦
قفدتلانازخيفديربتلالئاس
ىندأناكاذإديربتلالئاسفضأو
فاقيإبمق.هيلإراشملاةمالعلانم
ءاطغةلازإبمقو،لاعشإلاليغشت
ىلإءلملادعأو،ةيانعبطغضلا
ءاطغلدبتساو،هيلإراشملاةمالعلا
.٦٫٦–٦٫٢تاوطخلارركو،طغضلا

تامامصةكرحوةخضملاطيشنتىلإعمتسا
ديربتلالئاسىوتسمةدهاشمءانثأمكحتلا
مق،نازخلاغرفةلاحيف.قفدتلانازخيف
ءاطغةلازإبمقو،لاعشإلاليغشتفاقيإب
ةمالعلاىلإءلملادعأو،ةيانعبطغضلا
رركو،طغضلاءاطغلدبتساو،هيلإراشملا
.٦٫٦–٦٫٢تاوطخلا

١٥ةدملءاوهلاةلازإوةئبعتلاةيلمعرمتستس
.اًبيرقتةقيقد
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هيبنت
دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب
ةنوخسلانمريذحتللرشؤمةرايسلابتبثم
.كرحمللةطرفملا
كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
ضرعتاذإف.المألمعتكرحملاديربتةحورم
لمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملا
ليغشتفقوأف،لمعتنكتملاذإو.ةحورملا
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.كرحملا

هيبنت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

ةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.

ةيلاعةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.
رورملا
مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
ءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليام

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

بسحذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلا
نكراف،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣

ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
نارودلاعضويفكرحملاكرتاو
.دياحملا

،ةطرفملاةرارحلانمريذحتلافقوتاذإ
ةلصاومكنكمي.ةرايسلاةدايقاهنيحنكميف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
.روفلا
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٢٨٩ ةبكرملابةيانعلا
،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتبمقف
كرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالا
يفريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتح
.روهظلا

لسغلاماظنلئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
.مادختسالالبقةجِتنملاةكرشلللامعتسالا
ةقطنميفةبكرملامدختستستنكاذإ
ةجردنودامىلإةرارحلااهيفضفخنت
ةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلا
.دمجتلادض

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٧٢/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت
يوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.

ةداضملاةيطغألانمةيعونيأىلع
كاكتحاىلإرمألااذهيدؤيدقف.ءاملل
.اهتابثمدعوأتاحساملاتارفش

ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.
جاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
فلتثادحإىلإاذهيدؤيدق.يمامألا
يفويمامألاجاجزلاليسغماظنيف
.ءالطلا
دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.

ءاملاببستينأنكميثيح.مادختسالل
يففلتثادحإولولحملاديمجتيف
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخ
.ليسغلاماظنلىرخألا
بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.

ةعّنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب
ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.

ديدشسقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
لئاسلاددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلا
فلتىلإيدؤيدقامم،دمجتثدحاذإ
.هرخآىلإًائلتممناكاذإنازخلا

لمارفلا
ءانثتساب،ةيصرقلالمارفلاتاناطبيوتحت
J57زارط V-Series Blackwingنملمارفب
لكآتتارشؤمىلع،ينوبركلاكيماريسلا
دنعةربنلايلاعريذحتتوصردصتةجمدم
تاناطبىلإةجاحلاولمارفلاتاناطبلكآت
ةروصبريذحتلاتوصعامسمتيدق.ةديدج
ًارمتسمريذحتلاتوصلظيدقوأةعطقتم
طغضلادنعءانثتساب،ةرايسلاكرحتءانثأ
زارطيوتحي.ةوقبلمارفلاةساودىلع

V-Series Blackwingتارعشتسمىلع
رمعماظنعجار.ةناطبلالكآتلةينورتكلإ
ةزهجمةرايسلاتناكاذإ(لمارفلاةناطب
٢٩١/)كلذب

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت
ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاتاناطبلكآت
.لمارفلاتاحالصإلجأنمةظهاب
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٠
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاتاناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٥٦/تافصاوملاوتاردقلاعجار.مزعلا

تاعومجمللمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.لماكلابرواحملا

لمارفلارابغولمارفلاريرص
وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
الو.تامادختساةدعبمايقلادعباهفيظنت
يفلطعثودحىلعًارشؤمرمألااذهربتعي
.لمارفلا
ةيلاعلمارفةمظنأبةدوزملاتابكرملارفوت
اهنكلو،لالحمضاللةقئافةمواقمءادألا
لمارفلارابغولمارفلاريرصيفةدايزجتنتس
تاناطببةنراقمتامدقلاوتالجعلاىلع
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ةيسايقلالمارفلا
عملماعتلامتي،ريرصلاليلقتيفةدعاسملل
داضمنوجعمبءادألاةيلاعلمارفلاتاناطب
لكشبهعضوةداعإىلإجاتحيدقريرصلل
.ةبكرمللةيداعلاةنايصلانمءزجكيرود
رورمبريرصللداضملانوجعملاددبتيس
تافظنممادختسايدؤيدق،اًضيأ.تقولا
ىلعةرشابمةيئابرهكلاتالساغلاوأتالجعلا
داضملانوجعملاةلازإىلإلمارفلاتامدق

نمنوكيدق.لمارفلاتاناطبنمريرصلل
داضملانوجعملاعضوةداعإيرورضلا
.فيظنتلاءانثأيفهتلازإتمتاذإريرصلل
ةداعإبجيف،اًطرفملمارفلاريرصناكاذإ
اًمئادبجي.ريرصللداضملانوجعملاعضو
متاملكريرصللداضملانوجعملاعضوةداعإ
مق،اذل.اهلادبتساوألمارفلاتاناطبةلازإ
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
فلتختولمارفلاءادأريغتيدقو.تاداشرإلا
بيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلا
ةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطق
.حيحصريغلكشببيكرتلا
لالحمضانمريذحتلادعاسمماظنميمصتمت
لمارفلاتاناطبعممادختسالللمارفلا
ةليدبلاتاناطبلاوأعنصملايفةتبثملا
ةجاحكانهتناكاذإ.GMنمةدمتعملا
ةدوجوملالمارفلاتاداسولادبتسال

لمارفلاتاداسومدختساف،ةبكرملاب
الدقف،كلذمتيملاذإو.GMنمةدمتعملا
لمارفلالالحمضانمريذحتلاماظنلمعي
.حيحصلكشب

ةيلاعلمارفةناطبعمةبكرملسغ
ةدتممنكرةيانعوءادألا
،ءادألاةيلاعلمارفتانوكمبةزهجمتناكاذإ
دعبةقصتلموأةدلجتماهنأةظحالممتيدقف
،درابلاسقطلايفاهفوقووأدتمملانكرلا
ةدايقلالثم،ةللبملمارفلانوكتامدنعكلذو
توصدعي.ةرايسلاليسغدعبوأرطملايف
تاذلمارفللةبسنلاباًيعيبطاًرمأماطترالا
لمعىلعرثؤيالوءادألاةيلاعتاناطبلا
ةلمرفلاحمستس،ةدايقلاءانثأيف.لمارفلا
يفتخيوةسالسبلمارفلارعشتنأبةيداعلا
لبقةبكرملالسغمتاذإ.ماطترالاتوص
،ةليوطةرتفلنيزختلاوأليللالاوطنكرلا
تارمةدعحباكملامادختساواهتدايقبمقف
.اًديجحباكملافيفجتل

لمارفلاصرقلكآت
)V-Series Blackwingنمصارقأب
)J57ينوبركلاكيماريسلا

V-Seriesزارطيوتحي BlackwingعمJ57
.ينوبركلاكيماريسلانملمارفصارقأىلع
رييغتمتاملكرظنلابصارقألاصحفنيعتي
صارقأنزوسايقبجي.لمارفلاتاناطب
لبقينوبركلاكيماريسلانملمارفلا
نأنمدكأتللكلذولمارفلاتاناطبلادبتسا



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٢٩١ ةبكرملابةيانعلا
ةعوبطملافلتلاةلتكنمربكأصرقلاةلتك
ةداعإنكمملانم.هسفنصرقلاىلع
دودحهنزوزواجتلاحيفصرقلامادختسا
قرطىلعروثعلانكمي.اهبحومسملاةلتكلا
نمةعونصملالمارفلاصارقأصحف
ليلديفنزولاقرطوينوبركلاكيماريسلا
.ةمدخلا

لمارفلقصةيلمع
V-Series Blackwingلكآتلافيظنتل

حطسىلعرفحلاولكآتلاعقبرهظتدق
ةرتفلةبكرملانكرنأدعبلمارفلاصرق
.ةيلاعلاةبوطرلايفةصاخ،تقولانمةليوط
ءاضوضوضبنلكآتلااذهنعجتنيدق
لثمألاءادألاةداعتسايفةدعاسملل.لمارفلا
ءارجإلالمكأ،ءاضوضلاليلقتوةلمرفلل
:يلاتلا

هيبنت
ماظنىلعلمارفلاعيملتءارجإذيفنت
فلتىلإيدؤينأنكمييساسألمارف
.لمارفلا

فيصرلاىلعطقفءارجإلااذهذيفنتبمق
عيمجعمقفاوتيامبو،ةنمآةقيرطب،فاجلا
ةيالولابةصاخلاوةيلحملانيناوقلا/ميسارملا
.ةبكرملاليغشتبةقلعتملا

هيبنت
ةديدجلاةرايسلاضيورتةرتفءاهتنابجي
الىتحعيملتلاتاءارجإبمايقلالبق
لقنةعومجمفالتإيفكلذببستي
ةرايسلاضيورتعجار.كرحملا/ةكرحلا
.٢٠٨/ةديدجلا

هيبنت
يفلمارفلالالحمضاثدحينأنكمي
يدؤينأنكميواذهلقصلاءارجإءانثأ
.ةوقلاولمارفلاةساودةكرحةدايزىلإ
فقوتلاةفاسمةلاطإىلإكلذيدؤيدق
.لماكلابلمارفلالقصمتيىتح

اًقفويلاتلاءارجإلالامكإيدؤينل
نخدتدق.لمارفلافلتىلإتاميلعتلل
ةوقدادزتدق.ةحئارردصتولمارفلاتاناطب
دق،ءارجإلادعب.ةساودلاكرحتوةلمرفلا
ةسمالمدنعءاضيبلمارفلاتاناطبرهظت
.صرقلا

يفعراستلاةوقسايقممادختساب.١
١٠لمارفلامدختسا،ةيولعلاةشاش
ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠نماًءدبتارم
ًاليم٣٠(ةعاس/مك٥٠ىلإ)ةعاسلايف
٠٫٤دنعؤطابتلاءانثأيف)ةعاسلايف
١٠٩/ةيمامألاضرعلاةشاشعجار.مج

مق.لمارفللطسوتممادختساوهاذه.
ىلع)ليم٠٫٣(مك٠٫٥ةفاسملةدايقلاب
.لمارفلامادختسانيبلقألا
نمديزمىلإةجاحكانهتناكاذإ.٢

اذهررك،لمارفلاصارقألفيظنتلا
.مارج٠٫٧تاقيبطتعمءارجإلا

ةيلاعلمارفلاةمظنأعيمجعملاحلاوهامك
رمألمارفلاريرصنماًردقروهظنإف،ءادألا
.يعيبط

اذإ(لمارفلاةناطبرمعماظن
)كلذبةزهجمةرايسلاتناك
لمارفلاتاناطبرييغتبجيىتم
ريدقتب،هرفاوتةلاحيف،ماظنلااذهموقي
ةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملارمعلا
يفلمارفلاةناطبرمعضرعمتي.ةيفلخلاو
بناجىلإ،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
طبضةداعإمزلي.روحملكلةيوئملاةبسنلا
تاناطبرييغتاهيفمتيةرملكيفماظنلا
.لمارفلا
تاناطبلادبتساةرورضماظنلاددحيامدنع
ةفاسملالمشتدق،ةلاسررهظت،لمارفلا
.لايمألابةيقبتملا
ًامئادلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحمتاعومجمك
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٢
ةناطبرمعماظنطبضةداعإةيفيك
لمارفلا
لادبتسايغبنييتماًيئاقلتماظنلافشتكيس
دنع.ةروطخنودةئرتهملالمارفلاتاناطب
ةديدجلاتاناطبلاتيبثتدعبلاعشإلاليغشت
عبتا.ةلاسرضرعمتيس،ءارتهالاتاساسحو
.ماظنلاطبضةداعإلةيتوصلارماوألا
ةناطبرمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:اًيوديلمارفلا

زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
وا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
ةيفلخلاوأةيمامألاتاناطبلاددح.٣

.مزليامبسح
ررك.ديكأتلاةلاسريف"معن"YESددح.٤

تاناطبللةبسنلابتاوطخلاهذه
ناكاذإرخآلاروحملاىلعةدوجوملا
.اًضيأمهلادبتسامزلي

لمارفلاةناطبرمعماظنليطعتةيفيك
ةناطبرمعماظنليغشتفاقيإنكمي
متاذإاًيرورضكلذنوكيدقو.لمارفلا
دعبامتايلمعيفلمارفلاتاناطببيكرت
فاقيإدنع.ءارتهالاتاساسحنودعيبلا

ةيوئملابسنلاضرعمتينل،ماظنلاليغشت
عمو.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاةناطبرمعل
ءارتهالاتارشؤمناكمإبلازيال،كلذ
دنعاًيلاعاًيريذحتاًتوصردصتيتلاةجمدُملا
بجيىتمديدحتلمارفلاتاناطبءارتها
.٢٨٩/لمارفلاعجار.تاناطبلالادبتسا

:لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتفاقيإل
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
وا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
.)ليطعت(DISABLEددح.٣
عبتا،لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتةداعإل
ENABLEددحنكلوةقباسلاتاوطخلا
.٢ةوطخلايف)نيكمت(

لمارفلاةناطبرعشتسمماظن
)V-Series Blackwing(

V-Seriesزارطيوتحي Blackwingىلع
،لمارفلاتاناطبلكآتلةينورتكلإتارعشتسم
،لمارفلاتاناطبلادبتساىلإةجاحلادنع
تامولعمزكرميفةلاسررهظت
.)DIC(قئاسلا

تاناطبتيبثتبمق،ةلاسرلارهظتامدنع
ةناطبلكآتتارعشتسموةديدجلالمارفلا
.ةبكرملاىلعلمارفلا
تاناطبتيبثتدعبلاعشإلاليغشتدنع
تاداسولكآتتارعشتسموةديدجلالمارفلا
.نآلادعبةلاسرلارهظتالأبجي،لمارفلا
ةناطبرعشتسمماظنطبضةداعإنكميال
تاناطبلادبتساقيرطنعالإلمارفلا
.لمارفلاةناطبلكآتتارعشتسمولمارفلا

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم4
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٢٧٢/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل
لمارفلالئاسصحف
نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
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٢٩٣ ةبكرملابةيانعلا
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
متيامدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

ىوتسمعفتريس،ةديدجتاناطببيكرت
.ىرخأةرمتيزلا
لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.

لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا
نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتحابصمعجار.لمارفلاريذحت
.٩٧/لمارفلا
رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٤٥/ةنايصلالودج

فيضُتاذام
DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 4
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣٤٩.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت
حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمست
.ةديدجةيراطبءارشىلإ
تلوف١٢دهجةيراطبىلعةبكرملايوتحت
بيكرت.)AGM(صاميجاجزيحولتاذ
ىلإيدؤيستلوف١٢دهجةيسايقةيراطب
.تلوف١٢دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقت
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا

.تلوف١٤٫٨
.ليكولاعجار،ةيراطبلالادبتسال
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٤
ماظنلافاقيإ/ءدب
كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملاهذهبرفاوتي
.دوقولاريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.٢١١/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم
.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخدُتال
مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب
.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا
برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم
،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر
ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت
لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
كنكميوأةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
trickleمادختسا charger)ضيضننحاش(
.ةيراطبلل

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عيمجبعفدلاماظنبةزهجمكترايستناكاذإ
جاتحييفاضإماظناذهف،)AWD(تالجعلا
.ميحشتىلإ

لقنلاقودنص
بلطتيال،ةيداعلاةدايقلافورظلظيف
ناكاذإالإةنايصيألقنلاقودنصلئاس
.يعيبطريغتوصوألئاسللبرستكانه
قودنصةنايصكنكمي،ةرورضلاةلاحيفو
.كليكوىدللقنلا

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
)نكرلا(Pلمارفلا

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
:نكرلالمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

زاهجعارذولمعيكرحملانوكةلاحيف
مق)دياحم(Nعضولاىلعةكرحلالقن
ةساودىلعنمٍءطببكمدقةلازإب
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٢٩٥ ةبكرملابةيانعلا
ىتحكلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلا
ةطساوبطقفةفقوتمةبكرملانوكت
.نكرلالمارف

سورتلاقودنصتاذتابكرملا.
كاسمإةردقصحفل:طقفيكيتاموتوألا
ليغشتءانثأ:)نكرلا(Pلمارفةيلآ
Pلمارفعضوىلإرييغتلابمقكرحملا
لمارفلامثنكرلالمارفررحمث.)نكرلا(
.ةيداعلا
.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاةرفشلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاورسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
.٣٤٥/ةنايصلالودجعجار

متيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
تامولعمىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطباهعزن
عطقعجار،نيبسانملالوطلاوعونلالوح
.٣٥٠/رايغلا

هيبنت
لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ

:يمامألاجاجزلاةحسامةرفشلادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلانع

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا
ةشيربحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣

يمامألاجاجزلاهاجتابلفسأللةحساملا
عارذةياهننماهريرحتلةيفاكةفاسمبو
.ةفوقعملاةحساملا
.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاح
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصنُي،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
هذهلمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
،ًالئاسرُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألا
ليكولاعجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ
جاجزللبسانملالادبتساللكبصاخلا
.يمامألا

يتوصلايمامألاجاجزلا
اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٦
زاغلا)تاماعد(ةماعد
زاغلا)تاماعد(ةماعدبةزهجمةرايسلا
ءاطغماظنحتفوعفريفةدعاسملل
يفةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
.لماكلاحتفلاعضو

ريذحت}
ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
،ةعتمألاقودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
وأتنأباصتنأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و
ىلإةبكرملاذخ.ةريطختاباصإبنورخآلا
.روفلاىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكو
ّيرودلكشبوزاغلاتاماعدرصبلابصحفا
وأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالعدوجونأشب
نأنمدكأتللصحفا.رارضألانماهريغ
باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغ
اذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفمةرخؤملا
ءاطغكاسمإيفتاماعدلاتلشف
ال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
ةرايسلابحطصامث.ليغشتلابمقت
.ةنايصلل

هيبنت
يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٣٤٥/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٢٩٧ ةبكرملابةيانعلا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
يمامألاحابصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا

ةبمللالادبتسا
ءارجإدنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
،مسقلااذهيفةروكذمريغةبمليألرييغت
.ليكولابلصتا

هيبنت
ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
طوغضمزاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تضرعتوأتعقواماذإرجفنتنأنكميو
وأتنأضرعتتنأنكميو.شدخلل
ةءارقىلعصرحا.ةباصإللنورخآلا
ةبمللاةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلا
.اهعابتاو

يلاعغيرفتتاذةرانإ
)HID(ةفاثكلا

ريذحت}
)HID(ةفاثكلايلاعةءاضإلاماظنلمعي
دقو.ًادجعفترميئابرهكدهجمادختساب
ءارجإةلواحمدنعغلابلاىذأللضرعتت
نعتسا.ماظنلاتانوكمىلعةمدخ
.كلذللهؤملاينفلاوأليكولاب

،نونيزيسيئرلاحابصملاةبملرييغتدعب
نعفيفطريغتءوضلاىلعأرطينأنكمي
اًرمأدعياذهو.فيفخلظلكشىلعلصألا
.اًيعيبط

LEDحيباصمةءاضإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالليكولابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
.LEDعونلانمةءاضإةعومجم

يمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
روطملازارطلا
لادبتسالهعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.فاطعنالاةراشإ

ةدعاقلاىوتسم
:حيباصملاهذهدحألادبتسال

.كرحملاءاطغحتفا.١
،ليمجتءاطغبةزهجمكتبكرمتناكاذإ.٢

ىلإلوصوللليمجتلاءاطغةلازإبمقف
.حابصملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٨

سكع)A(ةبمللاذخأمكيرحتبمق.٣
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.ةيسيئرلاحيباصملا
نعةبمللانميئابرهكلالصوملالصفا.٤

ىلعدوجوملاكبشملاريرحتقيرط
.لصوملا
٤–١تاوطخلاسكعاوةبمللالدبتسا.٥

.بيكرتلاةداعإل

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا
يئابرهكلا
عطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
ىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادلل
.يئابرهكلاماظنلا
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
ةرئادلاعطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
ةدوعنيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإو
وأيعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلا
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحل
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامحىلع
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو

طيرشلاىلإرظنا،رهاصملادحأصحفل
ةعومجملاتناكاذإ.رهاصملالخاددوجوملا
بجيف،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلا
رهاصملالادبتسانمدكأت.رهصملارييغت
.فينصتلاومجحلايفهلقباطمرخآبفلاتلا
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٢٩٩ ةبكرملابةيانعلا

فلاترهاصملادبتسا
.لاعشإلاليغشتفقوأ.١
ةلتكيفرهاصملابحاسناكمدّدح.٢

.كّرحملاةرجحلخادرهاصملا

رهاصملاعزنلرهاصملابحاسمدختسا.٣
وهامك،بناجلانموأىلعألانم
.هالعأحضوم

رهاصملالادبتسايرورضلانمناكاذإ.٤
نمليدبرهاصمبنِعتساف،روفلاىلع
سفننمنوكينأىلعرهاصملاةلتك
ةزيملدوعييذلارهاصملارتخا.ةيريبمألا
ةبكرملاليغشتلاهلجاتحتالةبكرملايف
.٣و٢نيتوطخلارّرك.نامأب
ةحتفلايفليدبلارهاصملالخدأ.٥

.فلاتلارهاصملابةصاخلاةغرافلا
ةصرفبرقأيفكليكوعجار،كلذدعب
.فلاتلارهاصملالادبتسال

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٠
يمامألاجاجزلاتاحسام
ةحساملاكرحملةطرفملاةنوخسلاةلاحيف
فقوتتسفجلثلاوأديلجلاةفاثكببسب
رفوتت.لمعلانعيمامألاجاجزلاتاحسام
حسملاحاتفمطبضدعباًروفحسملاةفيظو
هليغشتةداعإمثليغشتلافاقيإعضوىلع
.ىرخأةرم
كرحملةطرفملاةنوخسلانودةلوليحلل
تاحساملاءاطبإمتينأنكمي،ةحساملا
ةليوطةدملاًفاجيمامألاجاجزلانوكيامدنع
ليغشتةدمتزواجتاذإ.تقولانم
ليغشتلاىلعقئاقد١٠نمرثكأتاحساملا
،ةبوطرلاةبسنضافخناةلاحيفوأفاجلا
ماظنلابلمعلاىلإتاحساملالوحتتدقف
فاشتكادنعو.كلذكلمعتلظتوعطقتملا
يمامألاجاجزلاىلعةبوطرلاةبسنيفةدايز
يتلاةعرسلابلمعللتاحساملادوعتس
.لبقنملغشملااهددح
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا

ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

رطخ}
اهيلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةصاخلاتاريبمألاةميقىلعلدتتامالع
دنعةددحملاريبمألاةميقزواجتتال.اهب
ةرادلاتاعطاقورهاصملالادبتسا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ريذحت}
تارهصملامادختساوأبيكرترطخلانم
تافصاومقباطتتاليتلاةيئابرهكلا
لارنجلةيلصألاةيئابرهكلاتارهصملا
ةيئابرهكلاتارهصملالشفتدق.زروتوم
تنأضرعتتدق.قيرحثودحيفببستتو
دقكلذكو،توملاوأةباصإللكعمنموأ
.فلتللةبكرملاضرعتت

٢٦٩/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار
.٢٦٩/ةماعتامولعمو

عجار،فلاترهاصملادبتساوأصحفةيغب
.٢٩٨/يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا
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٣٠١ ةبكرملابةيانعلا
كرحملاةريجحرهاصمقودنص
يفكرحملاةريجحرهاصمقودنصدجوي
.كرحملاةرجحبقئاسلابناج

ىلإلوصوللتارهصملاةعومجمءاطغعفرا
.تارهصملا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

هيبنت
تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

مادختسالاتارهصملا
رادارلليمامأرعشتسم١

ىدملاليوط
ليغشتلاحيباصم٢

نكرلا/يراهنلا

مادختسالاتارهصملا
٤ةيجراخلاةرانإلاةدحو٣
٧ةيجراخلاةرانإلاةدحو٤
يمامألاحابصملاىوتسم٥
٦-
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٢

مادختسالاتارهصملا
ينورتكلإلامكحتلاةدحو٧

لمارفلايف
ليسغلاةخضم٨
٩-

١٠-

١١-

قوبلا١٢
ةيمامألاةحساملا١٣
٦ةيجراخلاةرانإلاةدحو١٤
١ةيجراخلاةرانإلاةدحو١٥
٥ةيجراخلاةرانإلاةدحو١٦
٣ةيجراخلاةرانإلاةدحو١٧
يئاوهلاقلاغلا١٨
١٩-

٢٠-

/يضارتفالاحاتفملاماظن٢١
ةقاطلاسرجةدحو

مادختسالاتارهصملا
يفمكحتلاةدحو٢٢

ةيراطبلاكرحملا
يفمكحتلاةدحو٢٣

لاسرإلا
طشنلاكرحملابيكرت٢٤
٢٥-

يفمكحتلاةدحو٢٦
كرحملا

٢لاعشإلا/نقاوحلا٢٧
نوحشملاءاوهلادربم٢٨
ةدعاسملاتيزةخضم٢٩

لفقلا/ةكرحلالقانل
ةكرحلالقانليسكعلا

١لاعشإلا/نقاوحلا٣٠
١تاثاعبنالا٣١
٢تاثاعبنالا٣٢
ءدبزاهجليبلوللافلملا٣٣

ليغشتلا

مادختسالاتارهصملا
٣٤-

٣٥-

ةكرحلائدابنونيب٣٦
بوانتملارايتلاضباق٣٧
٣٨-

٣٩-

٤٠-

٤١-

هايملاةخضم٤٢
٤٣-

٤٤-
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٣٠٣ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتالحرملا
٤٧-

ةيمامألاةحساملاةعرس٤٨
ةحساملابمكحتلا٤٩

ةيمامألا
٥١-

يفمكحتلاةدحو٥٢
كرحملا

ءدبزاهجليبلوللافلملا٥٣
ليغشتلا

ةكرحلائدابنونيب٥٤
٥٥-

بوانتملارايتلاضباق٥٧
٥٨-

ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
سايقلا
يفدجويتادادعلاةحولرهاصمقودنص
.تادادعلاةحولنمضقئاسلابناجةياهن

ةحوللالزأ،تارهصملاىلإلوصولل
،كبشملكةحازإلةيكيتسالبةادأمادختساب
.ةضورعملاةطقنلانماًءدب
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٤
يفناسللالخدأ،يئاهنلاءاطغلاتيبثتل
ةزهجألاةحوليفةحتفلالخادءاطغلاةياهن
كباشملاةاذاحمبمق.ةحضوملاطاقنلادنع
طغضامثةزهجألاةحوليفتاحتفلاعم
.هناكميفءاطغلاىلع
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
١-

ةيوهتلاوةئفدتلاةخفان٢
ءاوهلافييكتو

٣-

٤-

بابحتاف/ةقرسلاعنام٥
لوسنوكلا/ماعلابآرملا
رطملارعشتسم/يولعلا

مادختسالاتارهصملا
٦-

ءاوهلاةدوجنيؤم٧
ةئّفدُمةدايقةلجع٨
٩-

هيجوتلادومعلفق١٠
١ينورتكلإلا

١١-

١٢-
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٣٠٥ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
١٣-

١٤-

١٥-

١٦-

١٧-

ماظن/ضرعلاةدحو١٨
/USB/هيفرتلاوتامولعملا
ةددعتممكحتةدحو
فئاظولا

راعشتسالاةدحو١٩
راعشتسالا/صيخشتلاو
لاصتا/باكرلليئاقلتلا
ةدحو/تانايبلاطبر
ةدحو/يكلساللانحشلا
يضارتفالاحاتفملا

هيجوتلادومعةدحو٢٠
هيجوتلادومعلفق/يلآلا
٢ينورتكلإلا

/قئاسلاةبقارمماظن٢١
ءادألاتانايبلجسم

٢٢-

٢٣-

٢٤-

مادختسالاتارهصملا
٢٥USB

٢٦-

٢٧-

٢٨-

٢٩-

٣٠-

يمامألاحابصملاىوتسم٣١
٣٢-

IPلاعشإ/لكيهلالاعشإ٣٣

مداعلامامص٣٤
يفمكحتلاةدحولاعشإ٣٥

لاعشإ/سورتلاقودنص
يفمكحتلاةدحو
لقنلاعشإ/كرحملا
لمارفلالاعشإ/سورتلا

سورتلالقنةدحو٣٦
لكيهلايفمكحتلاةدحو٣٧

نكرلالمارفحاتفم/١
ةينورتكلإلا

طسوألافرلاةدحو٣٨
ةلجعيفمكحتلاحيتافم٣٩

ةدايقلا

مادختسالاتارهصملا
يفمكحتلاةدحو٤٠

2مسجلا

يفمكحتلاةدحو٤١
3مسجلا

يفمكحتلاةدحو٤٢
4مسجلا

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1يفاضإلالخدملاجرخم

١ةقاطلل
CB2يفاضإلالخدملاجرخم

٢ةقاطلل

مادختسالاتالحرملا
/نكرلادعبليغشتلا١

قحلملا
ليغشتلاقفرم٢
٣-

٤-

٥-
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٦
ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

فلخةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
ةريجحلانمقئاسلابناجيفءاطغلا
.ةيفلخلا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
دعُبنعفئاظولالغشم١
٢-

مادختسالاتارهصملا
دوزملاقئاسلادقم٣

ةئفدتماظنب
نازخةقطنمةدحو٤

دوقولا
٥-

٦-

٧-

٨-

٩-

يلآلادعقملامازح١٠
بكارلل

دوقولاراخبءاعومامص١١
فقسلاةحتف١٢
١٣-

١٤-

ماظنبدوزملابكارلادقم١٥
ةئفدت

١٦-

يفينورتكلإلامكحتلا١٧
قيلعتلا

١٨-
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٣٠٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
يلآلادعقملامازح١٩

قئاسلل
ةذفانلانمبابضلاةلازإ٢٠

ةيفلخلا
ىلإرمتسمرايتلوحم٢١

2رمتسمرايت
بناجبةيلآلاةذفانلا٢٢

ضبقمحاتفم/قئاسلا
بابلا

نئاكلاباسحةدحو٢٣
اريماكلاةدحو/يجراخلا
ةيلاعةمجرتلا/ةيمامألا
ريصقرادارلا/ةقدلا
ىدملا

بناجبةيلآلاةذفانلا٢٤
ضبقمحاتفم/بكارلا
بابلا

٢٥-

V-Series(مخضم٢٦
Blackwing(

ةيفلخلامكحتلاةدحو٢٧
ةدايقلل

٢٨-

٢٩-

مادختسالاتارهصملا
٣٠-

ىلإرمتسمرايتلوحم٣١
1رمتسمرايت

يفينورتكلإلامكحتلا٣٢
لقنلاقودنص

/ةيزكرملاةباوبلاةدحو٣٣
ءايمعلاةقطنملاهيبنت
ةيبناجلا

ويديفلاةجلاعمةدحو٣٤
نيديلارحلافقإريرحت٣٥
٢ةيجراخلاةرانإلاةدحو٣٦
دعقمةركاذةدحو٣٧

بكارلا
٣٨-

/ىنميلاةيمامألاةذفانلا٣٩
ىنميلاةيفلخلا

٤٠-

٤١-

توصلاربكم٤٢
دعاسمماظنةدحو٤٣

نكرلا

مادختسالاتارهصملا
دعقمةركاذةدحو٤٤

قئاسلا
Onstarماظن٤٥

٤٦-

٤٧-

٤٨-

٤٩-

قئاسلادعقم٥٠
/ىرسيلاةيمامألاةذفانلا٥١

ىرسيلاةيفلخلا
بكارلادعقم٥٢

مادختسالاتالحرملا
٥٣-

٥٤-

ليغشت٥٥
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٨

تاراطإلاوتالجعلا
تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
لكشباهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

ةروصباهمادختسامتييتلاوأديج
رداصمنمربتعت،ةبسانمريغ
.رطخلا
نكميتاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.

ةرارحلاةدايزيفببستينأ
نأنكميو.دئازلالمحللةجيتنك
.فينعمداصتثداحوأراجفناعقي
.٢٠٥/ةبكرملاةلومحدودحعجار

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
نمرثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
جتانلامادطصالاببستيدقو.مزاللا
.ةريطخةباصإثودحبكلذنع
لكشبتاراطإلاعيمجصحفا
طغضلاىلعلصحتيكلمظتنم
هنأىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
امدنعتاراطإلاطغضصحفبجي
.ةدرابتاراطإلانوكت
تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.

وأمزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
لاحيفراجفنالاوأبقثللاهضرعت
ثدحياملثم،ئجافممداصتثودح
يفةرفحةيأبةبكرملامطترتامدنع
طغضىلعظفاح.قيرطلا
طغضلاىوبسمدنعًامئادتاراطإلا
.هبىصوملا
دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.

حطسأتناكاذإ.ًاثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا
ررضلضرعتراطإيألدبتسا.

وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.

.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
ةمدخزكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلا
٥٦نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.

ىلع)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلا
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٣١٢/ةعرسلاةيلاع
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٣٠٩ ةبكرملابةيانعلا
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٣٠٩/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٣١٩/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
نأىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
رمعنمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلا

تاراطإىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلا
يتلاتارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلا
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطت
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا
نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.

عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
ىدمو،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلا
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةفنصملاةعرسلاتاذ.
ةعرسلدعمتاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ
دحلازواجتتالأاًمودكيلعيغبنيف،لقأ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألا

يهوريسللةلباقلاتاراطإلا
ةغراف
يوتحتدقف،ةديدجةرايسلاهذهنوكتامدنع
راطإدجويال.ةيطايتحاتاراطإىلع
ناكمالوراطإلارييغتتادعمالو،يطايتحإ
.ةبكرملايفراطإلانيزختل

ريذحت}
تاراطإلامادختسابةدايقلاءانثأ
بنجت،ضفخنمخفنطغضدنعةيطايتحالا
ةداحلاتاروانملاوأئجافملافقوتلا
عملماعتلاتاناكمإليلقتمتيسثيح
ةريبكةعرسبةدايقلاببستتدق.تاراطإلا
تنأكتباصإمثنموةرطيسلانادقفيف
ةعرسبةرايسلاةدايقبمقتال.نيرخآلاوأ
)ةعاسلايفًاليم٥٠(اس/مك٨٠نعديزت
دُق.ضفخنمطغضبراطإلالمعيثيح
ةصرفبرقأيفراطإلاطغضدقفتورذحب
.ةنكمم

٨٠ىتحةيطايتحالاتاراطإلابةدايقلانكمي
اس/مك٨٠نعلقتتاعرسب)اليم٥٠(مك
ضافخناثودحدعب)ةعاسلايفًاليم٥٠(
تاراطإلادحأحبصأاذإ.راطإلاخفنطغضل
بناجىلعفقوتلاىلإةجاحالف،اًغراف
ةدايقلاىدمريغتيس.هرييغتلقيرطلا
اًدانتساكلذو،طغضلاضافخنادعبلمتحملا
لصاوت.ةدايقلافورظوةبكرملاةلومحىلإ
زروتوملارنجليكوعمنكممتقوعرسأب
تاراطالاةنايصتامدخةأشنموأصخرم
وأراطالاصحفلةغرافيهوريسللةلباقلا
.هلادبتساوأهحيلصت
وهوهيلعريسلللباقغرافراطإبةدايقلادنع
ىرخألاقيرطلارطاخمورفحلابنجت،غراف
ةلجعلاوأ/وراطإلافلتيفببستتدقيتلا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٠
وأراطإلافلتدنع.هحالصإبعصيلكشب
،غرافلاراطإلامادختسابامةفاسملةدايقلا
دمتعمةنايصليكوىدلهصحفيغبني
نمناكاذاامديدحتلةيطايتحالاتاراطإلل
ىلإجاتحيهنأمأراطإلاحالصإنكمملا
ةدايقلاةيناكمإةزيمىلعظافحلل.لادبتسالا
لادبتسايغبني،ةغرافيهوتاراطإلاىلع
.ةيصاخلاتاذبعتمتتىرخأبتاراطإلا
ةأشنموأGMليكوبرقأعقومديدحتل
ةدعاسمبلصتا،ةيطايتحالاتاراطإلاةمدخل
.ءالمعلا

مائتلالاةيتاذتاراطإ
ةيتاذتاراطإىلعةبكرملاهذهيوتحتدق
ةدامىلعتاراطإلاهذهيوتحت.مائتلالا
قرطلارطاخمنمبقثلادساهنكمياهلخادب
ةقطنميف،يغاربلاوريماسملالثم،ةعئاشلا
يفءاوهلاطغضراطإلادقفيدقو.سادملا
بقثلاناكاذإوأيبناجلارادجلافلتةلاح
.اًدجاًريبكيجراخلاحطسلايفدوجوملا
ءاوهلاطغضةبقارمماظنةراشإةلاحيفو
،تاراطإلاطغضضافخنایلإتاراطإلايف
يأدوجومدعنمققحتللتاراطإلاصحفا
.هبیصوملاطغضللاًقفواهخفناواهبرارضأ
طغضلابراطإلاظافتحارذعتةلاحيفو
قفرمبرقأبلاصتالاىجري،هبىصوملا
ىلعزروتوملارنجةكرشنمدمتعمةنايص
.هلادبتساوأهحالصإوراطإلاصحفللروفلا

نمدمتعمةنايصقفرمبرقأعقومديدحتلو
معدةمدخبلاصتالاىجري،زروتوملارنج
.زروتوملارنجةكرشاهرفوتيتلاءالمعلا

هيبنت
مائتلالايتاذراطإلاوةبكرملاةدايقبنجت
دكأتو.هفلتىلإكلذيدؤيدقثيحاًغراف
هبىصوملاطغضللاًقفوراطإلاخفننم
.اًروفهلادبتساوأهحالصإوأ

هلدبتسا،راطإلالادبتساىلإةجاحلادنعو
ةدوزميتأتالةبكرملانألمائتلالايتاذراطإب
رييغتلةمزاللاتادعملاوأيطايتحاتاراطإب
.تاراطإلا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
ساقمةبكرملاتاراطإتناكاذإ

225/45R17 91V235/40وأR18 91V
235/40R18وأ XL 95Yوأ

255/35ZR18 (94Y)وأ
275/35ZR18 (99Y)،اهفينصتمتي

.بناجلاةريصقتاراطإاهرابتعاب

هيبنت
رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
طغضدنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
،ناكمإلاردق،يشاحتوبسانمخفن
اهريغو،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا
.قيرطلارطاخمنم

فيصلاتاراطإ
ءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
ةيفيصتاراطإبةبكرملاهذهيتأتدق

235/40R18 XL 95Yوأ
255/35ZR18 (94Y)وأ
275/35ZR18 (99Y)زيمتتو.ءادألاةيلاع

،بّكرموصاخسادمدوجوبتاراطإلاهذه
ىلعءادأىصقأىلإلوصولللثمألاادعي
اذهنأشنمو.ةبطرلاوةفاجلاقرطلا
يفءادألاضفخبّكرملاوصاخلاسادملا
ةاطغملاقرطلاىلعو،ةدرابلاءاوجألا
ءاتشلاتاراطإبيكرتبحصنن.جولثلاوديلجلاب
رركتملكشبةدايقلاعقوتةلاحيفةرايسلاب
٤٠(ةيوئم٥نملقأةرارحتاجرديف
جولثلابةاطغمقرطىلعوأاًبيرقت)تيهنرهف
.٣٠٩/ءاتشلاتاراطإعجار.ديلجلاوأ
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٣١١ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت
زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
لظيفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
٢٠(ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجرد
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف
يفوقلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
٢٠(ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرد
اذإ.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف
غلبتةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناك
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-
٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
لبقرثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف
هذهبةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرت
رايتوأةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلا
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوه
.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.٣١٧/تاراطإلاصحفعجار

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك
ةنوخسلاوراطإلاىلعدئازلالمحلا.

ىلإنايدؤيدقناذللاةدئازلا
.راطإلاراجفنا
.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
/ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةبكرملل

٢٠٥.

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأاًنزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم
رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك

صحفلامتيفيك
ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
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ةبكرملابةيانعلا٣١٢
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(
مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
ةءارقىلعلوصحللمامصلاىلعراطإلا
خفنطغضقفاوتاذإف.طغضلاسايقل
،هبىصوملاطغضلاعمدرابلاراطإلا
ةلومحلاتامولعمقصلمىلعدوجوملاو
نمديزملةجاحدجوتالف،راطإلاو
،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملا
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف
ناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلاطغض
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
.ءاوهلاضعب
راطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهجمادختساب

مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.ةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
تامامصلاةيطغأىوسمدختست
دق.GMةطساوبتارايسللةممصملا
نلوفلتللTPMSتارعشتسمضرعتت
هذهيفنامضلاتاحالصإنمضلخدت
.ةلاحلا

ةيلمعيفتاراطإلاطغض
ةعرسلاةيلاعةدايقلا

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل
ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا

تاراطإلاماجحأتاذتارايسلابلطتت
ليغشتلاخفنطوغضلودجيفةجردُملا
ةدايقدنعخفنلاطغضليدعتةعرسلايلاع
يفليم١٠٠(اس/مك١٦٠تاعرسبةبكرملا
راطإلاخفنطغضطبضا.ىلعأوأ)ةعاسلا
مجحللودجلايفةلباقملاةميقلاىلعدرابلا
.ةبكرملايفراطإلا



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٣١٣ ةبكرملابةيانعلا

ةعرسلاةيلاعليغشتلاةيلمعلخفنلاطوغض
)ةعبرمةصوبلكللطر(لاكسابوليكدرابلاىلعخفنلاطغضراطإلامجح

255/35ZR18 (94Y)مامألا)ةعبرمةصوبلكللطر٣٥(لاكسابوليك٢٤٠
275/35ZR18 (99Y)فلخلا)ةعبرمةصوبلكللطر٤٤(لاكسابوليك٣٠٠
225/45R17 91Vمامألا)ةعبرمةصوبلكللطر٣٥(لاكسابوليك٢٤٠
225/45R17 91Vفلخلا)ةعبرمةصوبلكللطر٤١(لاكسابوليك٢٨٠
235/40R18 91Vمامألا)ةعبرمةصوبلكللطر٣٥(لاكسابوليك٢٤٠
235/40R18 91Vفلخلا)ةعبرمةصوبلكللطر٤١(لاكسابوليك٢٨٠
235/40R18 95Yمامألا)ةعبرمةصوبلكللطر٣٥(لاكسابوليك٢٤٠
235/40R18 95Yفلخلا)ةعبرمةصوبلكللطر٤٩(لاكسابوليك٣٤٠

هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
٢٠٥/ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةيلاعلا
.٣١١/تاراطإلاطغضو

تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هيبنت
طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
نمهبىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضمو
ةتفالىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبق
يفو(.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملا
نعةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاح

قصلموأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلا
طغضديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغض
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلا
كتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
راطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(ضافخنارشؤمةءاضإبموقيو
ءاوهلاطغضىوتسميندتدنعراطإلاطغض
ىلإراطإنمرثكأيفوأتاراطإلادحأيف
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودام
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
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ةبكرملابةيانعلا٣١٤
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجرُيو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
قتاعىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
يفءاوهلاطغضىلعظافحلايفقئاسلا
يدؤيملولىتح،ةحيحصةروصبراطإلا
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنا
.راطإلاطغضضافخنا
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤمبرشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
فشتكيامدنعف.راطإلاطغضضافخنا
رشؤمضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل

دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٣١٤/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
TPMSتارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمىلع
تاراطإلايفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإو
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.٢٠٥/ةبكرملاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٠٤/)ةدعاقلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٦/)روطملا

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
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٣١٥ ةبكرملابةيانعلا
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.٢٠٥/ةبكرملاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٣١١/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٣١٧/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٣٠٨/تاراطإو٣١٧/تاراطإلا

هيبنت
نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف
مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا

طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
راطإلادبتسادعبقئاسلاتامولعم
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلا
ماظنساسحةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
ةدراولا"تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
.مسقلااذهيفًاقحال

ماظنتاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
حاجنبلمتكتملوأتاراطإلاطغضةبقارم
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلابوانتدعب

زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
ةقباطمةيلمعمامتإدعبقئاسلاتامولعم
.حاجنبتاسجملا
تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.

نأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
تامولعمزكرميفريذحتلاةلاسريفتخت
دنعلاطعألاحابصمئفطنيوقئاسلا
طغضةبقارمماظنتارعشتسمبيكرت
ةقباطمةيلمعلامتكاو)TPMS(تاراطإلا
ليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنبتارعشتسملا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.

دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٣١٩/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا
لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يفو.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتساةلاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٦
)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت
ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض
طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه
.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
ضمويس.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصم
بولطملاءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
فقوتيوةدحاوًةرماًتوصقوبلاردصيس
ضيمولانعفاطعنالاةراشإحابصم
.ةريصقةرتفلتبثيو

تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
ءوضتءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلا

ريذحت}
دحلانعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيف
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعاًتوصقوبلاردصيسف
ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةزيجوةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم
ةميقىلإلوصولادنعو.مامصلازكرمىلع
ةرماًتوصقوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلا
.ةدحاو
يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
،راطإلاخفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
طشنريغراطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف
.لمعيالوأ
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

-TPMSرعشتسمةقباطمةيلمع
يئاقلتلافرعتلاةفيظو
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
وأتاراطإلابوانتدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاولادبتسا
راطإبيكرتدنع.تاراطإلاطغضةبقارم
ةدملةفقوتمةبكرملانوكتنأمزلي،ديدج
ةداعإبماظنلاموقينألبقةقيقد٢٠يلاوح
فرعتلاةيلمعقرغتست.باسحلاةيلمع
الةعرسبةدايقلاعم،قئاقد١٠يلاوحةيلاتلا
.)ةعاسلايفليم١٢(ةعاس/مك٢٠نعلقت
يفطغضلاةميقوأ)-(ةمالعلاضرعمتي
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٠٤/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
زكرميفريذحتةلاسررهظت.١٠٦/)روطملا
ةلكشمثودحةلاحيفقئاسلاتامولعم
.ملعتلاةيلمعءانثأ
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٣١٧ ةبكرملابةيانعلا
تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
.جيسنلاوأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.

.قاقشنا
وأ،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.

نكمياليتلاتايفلتلانماهريغ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
لكتاراطإلانيببوانتلاءارجإيغبني

.٣٤٥/ةنايصلالودجعجار.مك١٠٠٠٠

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تاراطإلتقونيحيىتمعجار.تالجعلا
.٣٢١/تالجعلالالحإو٣١٨/ةديدج

تاراطإماجحأةبوانميغبنيالامك
.فلخلاىلإمامألانمةفلتخم

تناكاذإةبوانملابولسأمدختسا
مجحنمتاراطإىلعلمتشتةبكرملا
.ةرخؤملاوةمدقملايففلتخم

تناكاذإاذهنارودلاطمنمدختسا
.مجحلاسفنبتاراطإلاعيمج
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.٢٠٥/ةبكرملاةلومحدودحو٣١١/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٣١٤.
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ةبكرملابةيانعلا٣١٨
تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣٥٦/تافصاوملاوتاردقلا

ريذحت}
ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نأنكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنت
،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
نكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
كلسةاشرفوأةطشكممدختسا
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
.أدصلامكارتوألكآتلا

ريذحت}
بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال
ةيطورخملادعاقملاوأ،ةلجعلا
ريماسموأليماوصوأ،ةلجعلل
محشلاببستينأنكمي.تالجعلا
للخيفقطانملاهذهىلععوضوملا
ىلإيدؤيام،اهتلازإوأةلجعلا
.اهمطحت

ةديدجتاراطإلتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
/تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأ

نمديزمل٣١٧/تاراطإلاريودتو٣١٧
.تامولعملا
ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
رمعىلعفرعتلل.سادملالكآتنعرظنلا
يذلاو،راطإلاعينصتخيراتمدختسا،راطإ
فيرعتمقرDOTنمماقرأةعبرأرخآلثمي
نمدحاوبناجىلعبوبصملا)TIN(راطإلا
فيرعتمقرنمماقرأةعبرأرخآ.راطإلارادج
.راطإلاعينصتخيراتىلإريشي)TIN(راطإلا
رخآريشيامنيبعوبسألانيمقرلوألثميو
نوكيس،لاثملاليبسىلع.ماعلاىلإنيمقر
DOTخيرات٢٠٢٠ماعنمثلاثلاعوبسألل
عوبسألاامنيب.٠٣٢٠وهماقرأ٤نمنوكم

ىلإدحألانم(لماكعوبسألوأربتعي٠١
.ماعلكنم)تبسلا
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٣١٩ ةبكرملابةيانعلا
ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةبكرملاةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
ءادأريياعمتافصاومماظنفينصتيبلتل
TPC(تاراطإلا Spec(لارنجنم
لادبتسالةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوم
ةدشبزروتوملارنجيصوت،تاراطإلا
TPCفينصتاهلتاراطإءارشب

Specهسفن.

تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
يتلاةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
امب،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤت
ةدايقلاو،لمارفلاماظنءادأكلذيف
،رجلايفمكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاو
مقردجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوم
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
مادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
مقرنوكيسف،لوصفلاعيمجيف
MSيفرحباًعوبتمراطإلاءادأتافصاوم
.ديلجلاونيطلاراصتخاامهو
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
يرورضلانمناكاذإ،كلذعمو.اًبيرقت
تاراطإللةدحاوروحمةعومجملادبتسا

ةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملا
ريودتعجار.يفلخلاروحملاىلع
.٣١٧/تاراطإلا

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
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٠

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ
ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

يتلاءاتشلاتاراطإرفوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
ىلإةبسنلابكلذو،ةيلصألاتادعملا
تاذZRوYوWوVوHتاراطإ
ةردقاًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلا
دنعءاتشلاتاراطإلىوصقلاةعرسلا
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحعجار.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
.٢٠٥/ةبكرملاةلومح

ةممصملاتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخمماجحأب
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٣١٩/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٦٩/تاليدعتلاوتاقحلملاو

تاراطإلاطبضوتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا
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٣٢١ ةبكرملابةيانعلا
تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت
يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

راطإلالسالس

ريذحت}
ساقمتاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ

235/40R18255/35وأZR18وأ
275/35ZR18،لسالسمدختستالف

ةلصافةفاسمدجوتالثيح.تاراطإلا
لسالسببستتنأنكميو.ةيفاك
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
مدختسا.مداصتثودحومكحتلانادقف
تصوأاذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعون
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلا
.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح
.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعتعبتا
طبضدعأوءطببدق،ةبكرملافالتإيدافتل
.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأرجلازاهج
ةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلاردُتال
.ةيفلخلاتاراطإلاىلعاهبكرف،رجلا
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هيبنت
تاراطإبةزهجمةرايسلاتناكاذإامأ
235/40R18تاساقملافالخبتاساقمب
الف275/35ZR18وأ255/35ZR18وأ
حمسيامدنعالإتاراطإلالسالسمدختست
.طقفةرورضلادنعوكلذبنوناقلا
رثكأفيضتالةضفخنملسالسمدختسا
راطإلاسادمىلإةناخثلانمملم١٢نم
مدختسا.يلخادلايبناجلاءزجلاو
بسانملاساقملاتاذلسالسلا
يغبنيامك.ةبكرملابةصاخلاتاراطإلل
ركذتو.يفلخلاروحملاتاراطإىلعاهتيبثت
روحملاتاراطإىلعلسالسمدختستالأ
ردقربكأبماكحإباهطبربمق.يمامألا
.نمآلكشبفارطألاتيبثتعمنكمم
تاميلعتعابتاوءطببةدايقلاةعباتمكيلعو
دعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملاةكرشلا
ةسمالمتناكاذإلسالسلاطبرماكحإ
،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف.ةبكرملل
ىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلاكنكمي
وأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح.فقوتي
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلانارود
.كتبكرمب

راطإلانمءاوهلادفناذإ
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
،راطإلانمءاوهللبيرستكانهناكاذإ
عجار.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف
نكلو.تامولعملانمديزملل٣٠٨/تاراطإ
ضعبهذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإ
نيعتياموعقوتموهاملوححئاصنلا
:هلعفكيلع
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
دعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
وأءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلا
ًاثداحببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثم
اذإراطإلاخفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخ
طغضلاىوتسموهبةبكرملاتدقدقتنك
عد.بوقثهبوأ،بولطملانملقأهلخادب
دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقي
.نكممتقوعرسأب

،ةيطايتحاتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
راطإلارييغتوقيرطلابناجفقوتلليعادالف
ةلباقلاتاراطإلاعجار.ءاوهلاهنمدفنيامدنع
.٣٠٩/ةغرافيهوريسلل

ريذحت}
يهوريسللةلباقلاتاراطالاةنايصبلطتت
متيملاذإ.ةصاختاءارجإوتاودأةغراف
،ةصاخلاتاودألاوتاءارجإلامادختسا
دكأت.ةبكرملابفلتوأةباصإثدحتدقف
تاءارجالاوتاودالامادختسانمًامئاد
بيتكيفهفصومتامبسحةمئالملا
.ةنايصلا
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ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
تاضماوعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٢٤/رطخلانمريذحتلا

الويطايتحاراطإىلعةبكرملايوتحتال
راطإلانيزختلناكمالوراطإلارييغتتادعم
.ةبكرملايف
ةيتاذتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
.٣١٠/مائتلالاةيتاذتاراطإعجارف،قالغإلا
ىلإًةداعيجراخلاحطسلاباقثنايدؤيال
ةلاحيف،كلذعمو.ءاوهللتاراطإلانادقف
نمهغارفوةبكرملابتاراطإلادحأباقثنا
تادعموأاًيطايتحااًراطإدجويال،ءاوهلا
.راطإلانيزختلناكموأتاراطإلارييغت
قيرطلابناجىلعةدعاسملاةمدخبلصتا
.ةدعاسملاىلعلوصحلل
برستلاعنامبةدوزمةبكرملاهذهنوكتدق
مادختسال.طغاضلاةعومجموراطإلايف
عجار،طغاضلاوتاراطإلاطبرماكحإمقاط
طغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلاعنام
/٣٢٣.

وراطإلايفبرستلاعنام
طغاضلاةعومجم

ريذحت}
يفةبكرملاؤطابتناكمبةروطخلانم
ثيح.ةيوهتلاةديجريغةقلغمةقطنم
ىلإكرحملامداعلخدينأنكمي
ىلعكرحملاتاثاعبنايوتحت.ةبكرملا
نكمياليذلا)CO(نوبركلاديسكألوأ
نادقفببسيدقو.هتحئارمشوأهتيؤر
يفكرحملالغشتال.توملاوأيعولا
.ددجتمءاوهاهبدجوتالةقلغمةقطنم
تاثاعبناعجار،تامولعملانمديزملل
.٢١٥/كرحملا

ريذحت}
دحلانعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيف
عابتاوةءارقنمدكأت.ةباصإللنيرخآلا
ةداموطغاضلامقاطمادختساتاميلعت
طغضلاىلإراطإلاخفنعمراطإلاقصل
طغضلاىوتسمزواجتتال.هبىصوملا
.هبىصوملا

ريذحت}
ةداموطغاضلامقاطنيزختببستيدق
يفىرخأتادعمةيأوأراطإلاقصل
باكرلاضرعتيفباكرلاةروصقم
،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.ةباصإلل
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
قصلةداموطغاضلامقاطنزخ.باكرلاب
.يلصألاناكملايفراطإلا

طغاضلامقاطبةدوزمةبكرملاهذهتناكاذإ
راطإكانهنوكيالدقف،راطإلاقصلةدامو
يفو،تاراطإلارييغتتادعموأيطايتحا
نيزختلناكمدجويالدقتابكرملاضعب
.راطإلا
طغاضلاوراطإلاقصلةداممادختسانكمي
٠٫٢٥(مم٦ىلإلصيهطيحمبقثدسل
سادملاةقطنميفتقؤملكشب)ةصوب
يذراطإخفنلاهمادختسانكميامك.راطإلاب
.ضفخنمطغض
تفلتوأ،ةلجعلانعراطإلالصفمتاذإ
نإف،ريبكبقثاهبناكاذإوأ،راطإلابناوج
الثيحبغلابفلتهبراطإلانأينعياذه
قصلةداموطغاضلامقاطمادختسانوكي
.الاعفراطإلا
مادختسابةصاخلاتاميلعتلاةفاكعبتاوأرقا
.راطإلاقصلةداموطغاضلامقاط
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:مقاطلانمضتي

قصللاةدامةبلعلاخدإمامص.١
ءاوهلاموطرخ/راطإلاقصلةدام.٢
قصللاةدامةبلعةدعاق.٣
تاراطإلاقصلةدامةبلع.٤
)ليغشتفاقيإ/ليغشت(On/Offرز.٥
طغاضلاىلعأبةحتف.٦
طغضلافيرصترز.٧
طغضلاسايقم.٨

ةقاطلاسبقم.٩
طقفءاوهلاموطرخ.١٠

تاراطإلاقصلةدام
ةدوجوملانمآلالماعتلاتاميلعتعبتاوأرقا
قصلةدامةبلعىلعدوجوملاقصلملايف
.)4(تاراطإلا
قصلةدامةيحالصءاهتناخيراتنمققحت
قصلةدامةبلعىلعنودملاراطإلا
قصلةدامةبلعلادبتسابجي.تاراطإلا
رفاوتت.اهتيحالصءاهتنالبق)4(تاراطإلا
ليكولاىدلةليدبلاتاراطإلاقصلةدامبلع
.يلحملا
يفكتتاراطإلاقصلةدامنمةيمكدجوت
بجي،مادختسالادعب.دحاوراطإقصلل
.تاراطإلاقصلةدامةبلعلادبتسا

تاراطإلاطبرماكحإمقاطمادختسا
بوقثملاراطإلاخفنوطغاضلاو
تقؤملكشب
طغاضمقطوراطإلالزاعمادختسادنع
كرتا،ةضفخنملاةرارحلاتاجرديفءاوهلا
سمخةدملئفادوجيفأفديىتحمقطلا
راطإلاخفنيفكلذدعاسيس.قئاقد
.عرسألكشب
ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ةءاضإبمق.دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
تاضماوعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٢٤/رطخلانمريذحتلا

٣٢٢/راطإلانمءاوهلادفناذإعجار
.ىرخألاةماهلانامألاتاريذحتىلعفرعتلل
.راطإللةقرتخمماسجأيألزتال

)4(تاراطإلاقصلةدامةبلعجارخإبمق.١
عجار.نيزختلاناكمنمطغاضلاو
وراطإلايفبرستلاعنامنيزخت
.٣٢٨/طغاضلاةعومجم

)10(طقفءاوهلاموطرخجارخإبمق.٢
.طغاضلالفسأنم)9(ةقاطلاسباقو

نمبرقلابضرألاىلعطغاضلاعض.٣
.ءاوهلانمغرافلاراطإلا
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)10(طقفءاوهلاموطرخليصوتبمق.٤
نم)1(قصللاةدامةبلعلاخدإمامصب
براقعةكرحهاجتايفهترادإلالخ
.اًمكحمحبصينأىلإةعاسلا

قصلةدامةبلعةدعاقلاخدإبمق.٥
ةدوجوملاةحتفلايف)3(تاراطإلا
.ةمئاقنوكتثيحب)6(طغاضلاىلعأب
يفراطإلامامصقاسنأنمدكأت
اهيلإلصيثيحبضرألانمبيرقعضوم
.موطرخلا
راطإلانممامصلاقاسءاطغلزأ.٦

هاجتاسكعاهريودتلالخنمغرافلا
.ةعاسلابراقعةكرح

موطرخ/راطإلاقصلةدامليصوتبمق.٧
لالخنمراطإلامامصقاسب)2(ءاوهلا
ةعاسلابراقعةكرحهاجتايفهريودت
.اًمكحمحبصينأىلإ

ةقاطذفنمب)9(ةقاطلاسبقملص.٨
رصانعلاةفاكلصفا.ةرايسلابتاقحلملا
.تاقحلملابصاخلاةقاطلاذفنمنم
.٨١/ءابرهكلاذفانمعجار
ةقاطذفنمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختستال،تاقحلملا
رئاجسةعالوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختساف،طقف
وأبابلايفةقاطلاكلسىلعطغضتال
.ةذفانلا
لغشتنأبجي.ةبكرملاليغشتأدبا.٩

.ءاوهلاطغاضمادختساءانثأةبكرملا
)5(فاقيإلا/ليغشتلارزىلعطغضا.١٠

مقطوراطإلابرستعنامليغشتل
.طغاضلا
يفءاوهلاوقصللاةدامطغاضلاخضيس
.راطإلا
ةيادبلايف)8(طغضلاسايقمضرعيس
ةدامللطغاضلاعفدءانثأاًعفترماًطغض
ةداملاخضدنع.راطإلايفةقصاللا
طغضلاضفخنيس،راطإلالخادةقصاللا
خفنعماددجمعافترالادواعيواعيرس
.راطإلايفطقفءاوهلا
خفنلاطغضىلإلصتىتحراطإلاخفنا.١١

طغضلاسايقممادختسابهبىصوملا
خفنلاطغضىلعفرعتلانكمي.)8(
راطإلاتامولعمقصلمىلعهبىصوملا
.٣١١/تاراطإلاطغضعجار.ليمحتلاو



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

ةبكرملابةيانعلا٣٢٦
ىلعأةميق)8(طغضلاسايقمأرقيدق
ءانثأةيلعفلاتاراطإلاطغضةميقنم
طغاضلاليغشتفقوأ.طغاضلالمع
.ةحيحصلاطغضلاةميقىلعلوصحلل
طغاضلاليغشتفاقيإ/ليغشتنكمي
.حيحصلاطغضلاىلإلوصولاىتح

هيبنت
ةميقىلإلوصولاانكممنكيملاذإ
،ًابيرقتةقيقد٢٥دعبةحيحصلاطغضلا
.كلذنمرثكأةبكرملاةدايقةدعبجيف
الوغلابلكشبفلاتراطإلانأينعياذهو
قصلةداممقاطمادختسابهخفننكمي
نمةقاطلاسبقملزأ.طغاضلاوراطإلا
خفنلاموطرخكفوتاقحلملاةقاطذفنم
.راطإلامامصنم

ليغشتلافاقيإ/ليغشتلارزىلعطغضا.١٢
يفبرستلاعنامليغشتفاقيإل)5(
.طغاضلاةعومجموراطإلا
بيرستيفرمتسيسوقصلمريغراطإلا
،ةرايسلاةدايقةدملاوطءاوهلا
.راطإلايفةقصاللاةداملارشتنتسو
١٣نمتاوطخلاذيفنتبجي،هيلعًءانبو
.روفلاىلع١٢ةوطخلادعب٢١ىلإ
ةداممقاطعملماعتلاءانثأرذحلاخوت
ائفادنوكيدقف،طغاضلاوراطإلاقصل
.مادختسالادعب

ةقاطذفنمنع)9(ةقاطلاسبقملصفا.١٣
.ةرايسلايفتاقحلملا
)2(ءاوهلا/ةقصاللاةداملاموطرخردأ.١٤

هتلازإلةعاسلابراقعهاجتاسكعيف
.راطإلامامصقاسنم

.راطإلامامصقاسءاطغبيكرتدعأ.١٥
)4(تاراطإلاقصلةدامةبلعجارخإبمق.١٦

.)6(طغاضلاىلعأبةدوجوملاةحتفلانم
سكع)10(طقفءاوهلاموطرخردأ.١٧

نمهتلازإلةعاسلابراقعةكرحهاجتا
قصلةدامةبلعلاخدإمامص
.)1(تاراطإلا
)2(ءاوهلاموطرخ/راطإلاقصلةدامردأ.١٨

ىلعةعاسلابراقعةكرحهاجتايف
عنمل)1(قصللاةدامةبلعلاخدإمامص
.قصللاةدامبرست
سبقمو)10(طقفءاوهلاموطرخدعأ.١٩

.يلصألاامهنيزختناكمىلإ)9(ةقاطلا

غرافلاراطإلاخفننكمملانمناكاذإ.٢٠
لزأف،هبىصوملاخفنلاطغضىلإ
ةبلعىلعنمىوصقلاةعرسلاقصلم
حضاوناكميفهعضوةقصاللاةداملا
.هتيؤرلهسي
اذهىلعةررقملاةعرسلازواجتتال
وأفلاتلاراطإلاحالصإمتيىتحقصلملا
.لدبتسملا
يلصألانيزختلاعقومىلإتادعملادعأ.٢١

.ةبكرملايف
٥(مك٨ةفاسمللاحلايفةبكرملادق.٢٢

.راطإلايفبرستلاعنامعيزوتل)لايمأ
طغضنمققحتونمآناكميففقوت.٢٣

١٠ىلإ١تاوطخلاىلإعجرا.راطإلا
قصالةعومجممادختسا"تحتدوجوملا
ةقصاللاةداملانودطغاضلاوتاراطإلا
".)بوقثملاريغ(راطإلاخفنل
ىوتسمىلإراطإلاطغضضفخنااذإ
ةصوب/ًالطر١٠(لاكسابوليك٦٨نملقأ
ال،هبىصوملاطغضلانملقأ)ةعبرم
فلاتراطإلانأينعياذهف.ةبكرملادقت
مادختسابهقصلنكميالوغلابلكشب
.راطإلاقصلةدام
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٣٢٧ ةبكرملابةيانعلا
رثكأرادقمبراطإلاطغضضفخنيملاذإ
يفلطر١٠(لاكسابوليك٦٨نم
،هبىصوملاطغضلانع)ةعبرملاةصوبلا
.هبىصوملاخفنلاطغضىلإراطإلاخفنا
وأ،ةلجعلاىلعنمةقصاللاةداملاحسما.٢٤

.ةبكرملاوأ،راطإلا
)4(تاراطإلاقصلةدامةبلعنمصلخت.٢٥

عمقفتيامبوأيلحملاليكولاىدل
.ةقطنمللةيلحملاتاميلعتلاوداوكألا
ىدلةرفاوتمةديدجةبلعباهلدبتسا.٢٦

.ليكولا
مادختسابتقؤملكشبراطإلاقصلدعب.٢٧

،طغاضلاةعومجموتاراطإلاقصلةدام
يفدمتعمعزومىلإةبكرملابهجوت
)ليم١٠٠(مك١٦١ةفاسمقاطن
.راطإلالادبتساوأحالصإل

قصلةداموطغاضلامقاطمادختسا
راطإلاخفنلةقصاللاةداملانودراطإلا
)بوقثملاريغ(
:مقاطلانمضتي

قصللاةدامةبلعلاخدإمامص.١
ءاوهلاموطرخ/راطإلاقصلةدام.٢
قصللاةدامةبلعةدعاق.٣
تاراطإلاقصلةدامةبلع.٤
)ليغشتفاقيإ/ليغشت(On/Offرز.٥
طغاضلاىلعأبةحتف.٦
طغضلافيرصترز.٧
طغضلاسايقم.٨

ةقاطلاسبقم.٩
طقفءاوهلاموطرخ.١٠

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ةءاضإبمق.دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
تاضماوعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٢٤/رطخلانمريذحتلا

٣٢٢/راطإلانمءاوهلادفناذإعجار
.ىرخألاةماهلانامألاتاريذحتىلعفرعتلل

.نيزختلاناكمنمطغاضلاجارخإبمق.١
وراطإلايفبرستلاعنامنيزختعجار
.٣٢٨/طغاضلاةعومجم

)10(طقفءاوهلاموطرخجارخإبمق.٢
.طغاضلالفسأنم)9(ةقاطلاسباقو
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٨
نمبرقلابضرألاىلعطغاضلاعض.٣

.ءاوهلانمغرافلاراطإلا
يفراطإلامامصقاسنأنمدكأت
اهيلإلصيثيحبضرألانمبيرقعضوم
.موطرخلا
راطإلانممامصلاقاسءاطغلزأ.٤

هاجتاسكعاهريودتلالخنمغرافلا
.ةعاسلابراقعةكرح

)10(طقفءاوهلاموطرخليصوتبمق.٥
يفهريودتلالخنمراطإلامامصقاسب
نأىلإةعاسلابراقعةكرحهاجتا
.اًمكحمحبصي
ةقاطذفنمب)9(ةقاطلاسبقملص.٦

رصانعلاةفاكلصفا.ةرايسلابتاقحلملا
.تاقحلملابصاخلاةقاطلاذفنمنم
.٨١/ءابرهكلاذفانمعجار
ةقاطذفنمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختستال،تاقحلملا
رئاجسةعالوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختساف،طقف
وأبابلايفةقاطلاكلسىلعطغضتال
.ةذفانلا
لغشتنأبجي.ةبكرملاليغشتأدبا.٧

.ءاوهلاطغاضمادختساءانثأةبكرملا

)5(فاقيإلا/ليغشتلارزىلعطغضا.٨
مقطوراطإلابرستعنامليغشتل
.طغاضلا
.طقفءاوهلابراطإلاطغاضلاخفنيس

خفنلاطغضىلإلصتىتحراطإلاخفنا.٩
طغضلاسايقممادختسابهبىصوملا
خفنلاطغضىلعفرعتلانكمي.)8(
راطإلاتامولعمقصلمىلعهبىصوملا
.٣١١/تاراطإلاطغضعجار.ليمحتلاو

ىلعأةميق)8(طغضلاسايقمأرقيدق
ءانثأةيلعفلاتاراطإلاطغضةميقنم
طغاضلاليغشتفقوأ.طغاضلالمع
.ةحيحصلاطغضلاةميقىلعلوصحلل
طغاضلاليغشتفاقيإ/ليغشتنكمي
.حيحصلاطغضلاىلإلوصولاىتح

هيبنت
ةميقىلإلوصولاانكممنكيملاذإ
،ًابيرقتةقيقد٢٥دعبةحيحصلاطغضلا
.كلذنمرثكأةبكرملاةدايقةدعبجيف
الوغلابلكشبفلاتراطإلانأينعياذهو
قصلةداممقاطمادختسابهخفننكمي
نمةقاطلاسبقملزأ.طغاضلاوراطإلا
خفنلاموطرخكفوتاقحلملاةقاطذفنم
.راطإلامامصنم

ليغشتلافاقيإ/ليغشتلارزىلعطغضا.١٠
يفبرستلاعنامليغشتفاقيإل)5(
.طغاضلاةعومجموراطإلا

دقف،طغاضلاعملماعتلاءانثأرذحلاخوت
.مادختسالادعبائفادنوكي
ةقاطذفنمنع)9(ةقاطلاسبقملصفا.١١

.ةرايسلايفتاقحلملا
سكع)10(طقفءاوهلاموطرخردأ.١٢

نمهتلازإلةعاسلابراقعةكرحهاجتا
.راطإلامامصقاس

.راطإلامامصقاسءاطغبيكرتدعأ.١٣
سبقمو)10(طقفءاوهلاموطرخدعأ.١٤

.يلصألاامهنيزختناكمىلإ)9(ةقاطلا
يلصألانيزختلاعقومىلإتادعملادعأ.١٥

.ةبكرملايف
مقاطعمةيليمكتةئياهمتالصودجوت
نيزختزيحيفراطإلاقصلةداموطغاضلا
خفنلاهمادختسانكميثيحهتبلعلفسأب
.كلذىلإامو،تاركلاو،ةيئاوهلابتارملا

وراطإلايفبرستلاعنامنيزخت
طغاضلاةعومجم
يفراطإلاقصلةداموطغاضلامقاطدجوي
.ةعتمألاةريجحبةبيقح

قودنصعجار.ةعتمألاةريجححتفا.١
.١٦/ةبكرملا
.ةلومحلاةيضرأعفرا.٢
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٣٢٩ ةبكرملابةيانعلا

ةداموطغاضلامقاطةبيقحجارخإبمق.٣
.راطإلاقصل
راطإلاقصلةداموطغاضلامقاطلزأ.٤

.ةبيقحلانم
،راطإلاقصلةداموطغاضلامقاطنيزختل
.تاوطخلاسكعا

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٩٣/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

.قورحلاضعبكلببستنأنكمملا
نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.

.لعتشيوأرجفنينأنكمملا
فاكءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.

.قورحثادحإل
نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت
نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

كرحمرهظي V6 كرحمو،رتل٣٫٦ةعس L4
كرحمورتل٢٫٠ةعس L4 رتل٢٫٧ةعس
هباشم

ةيراطبللديعبلابجوملافرطلا.١
ةغرافلا

ةيراطبللبلاسلايضرألافرطلا.٢
ةغرافلا

ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٣
ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.٤

)4(ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا
ىلعامهعضومتي)3(بلاسلافرطلاو
ةمزاللاةنحشلاريفوتلةرايسلاةيراطب
.ليغشتلل
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٠
ةطقنو)1(ةديعبلاةيراطبللبجوملافرطلا
نانوكيةغرافلاةيراطبلل)2(ةبلاسلايضرألا
.ةرايسلانمبكارلابناجيف
ةغرافلاةيراطبللةبجوملاةلصولانوكت
فشكلءاطغلاعفرا.ءاطغتحتةدوجوم
.ةيراطبلافرط
نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١

ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت
ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت
عارذعضمثةوقبنكرلالمارفقشع.٣

يف)نكرلا(Pعضولاىلعسورتلا
ىلعوأيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
قودنصيف)دياحملا(Neutralعضولا
.يوديلاسورتلا

هيبنت
عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا
رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦

يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا
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٣٣١ ةبكرملابةيانعلا
بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧

ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
.ةميلسلا
يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
ةوطخلاىلإلاقتنالامتيىتحءيش
لبكلانمىرخألاةياهنلا.ىرخألا
ةيراطبلاباهليصوتمتيال)-(بلاسلا
كرحمءزجىلإدوعتاهنإ.ةغرافلا
.يلطمريغليقثيندعم

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨
يضرألاةطقنب)–(بلاسلادوسألا
.ةغرافلاةيراطبلل)–(ةبلاسلا
يوتحتيتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩

ةعرسبلمعيهعدوةديجلاةيراطبلاىلع
قئاقدعبرأةدملفوقولادنعنارودلا
.لقألاىلع

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت
اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
تالبكةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
نأنمدكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلا
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلا
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ
تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس
ةكرحلالقان(ةبكرملابحس
)يكيناكيملا
هيبنت
لكشبةلّطعملاةبكرملالقنيدؤيدق
مدختسا.اهبررضلاقاحلإىلإئطاخ
ةبكرملاتيبثتلةبسانملاتاراطإلاةمزحأ
طبربمقتال.ةحّطسملارطقلاةنحاشىلع
لكيهوأراطإيأىلعاهتيبثتوأةبكرملا
ريغقيلعتلاماظننمنّوكموأيلفس
اذإةبكرملاكيرحتبمقتالو.هاندأدّدحم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةسِمالماهيفعفدلاروحمتاراطإتناك
ةبكرملانامضةصيلوبيطغتال.ضرألل
.ررضلانمعونلااذه

هيبنت
نكرلمارفبةزهجمةبكرملانوكتدق
قاطنديدحتلسورتلالقانوأ/وةيئابرهك
ةيراطبةقاطدقفةلاحيف.ةكرحلالقان

نكرلالمارفريرحتنكميال،تلوف١٢
ىلإةبكرملالقننكميالو،ةيئابرهكلا
تاجالزمادختسابجي.)دياحم(Nعضولا
ريغتاراطإلالفسأتاراطإلالماوحوأ
غيرفت/ليمحتءانثأفلتلاعنملةكرحتملا
الفلتىلإةبكرملارجيدؤيس.ةبكرملا
.ةبكرملانامضهيطغي

هيبنت
ةقلحبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ةقلحلئطاخلامادختسالايدؤيدق.رطقلل
اذهوةبكرملابررضلاقاحلإىلإرطقلا
ةصيلوببىّطغمريغررضلانمعونلا
،ةرفوتمتناكاذإ.ةبكرملانامض
ةبكرملاليمحتلرطقلاةقلحمدختساف
نماًقالطنا،ةحّطسمرطقةنحاشىلع

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٢

)عبتي(هيبنت
ةفاسملةبكرملاكيرحتلوأ،ةحطسمضرأ
ةقلحّنإ.يشملاةعرسبواًدجةريصق
تابكرملادادرتسالةمّمصمتسيلرطقلا
ةقلحمادختسادنعو.ةرعوقرطنم
عضولايفةبكرملانوكتنأبجي،رطقلا
N)نكرلالمارفريرحتبجيو)دياحملا
.ةيئابرهكلا

دبالناكاذإةصصختملابحسلاةمدخبلصتا
GMيصوت.ةلطعملاةبكرملالقننم
.ةلطعمةبكرملقنلةحطسمبحسةنحاشب
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
.رمألامزلاذإ،عافترالا
بحسةقلحدجوتدقف،اهزيهجتمتاذإ
سبقموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ئراوطلا
وألامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةقلحلةيبلوللانانسألايوتحتدق.قدنخلا
وأنميألابناجللةيبلولنانسأىلعبحسلا
ةقلحةلازإوأبيكرتدنعرذحلاخوت.رسيألا
.بحسلا

)دياحم(Nعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
دنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبجيو
.ةحطسمبحسةنحاشىلعةبكرملاليمحت
متيملوأ/وتلوف١٢ةيراطبتدفناذإ.

كرحتتنلف،ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحت
ةبكرملاليغشتءدبلواح.ةبكرملا
١٢ةوقبةفورعمةديجةيراطبةدعاسمب
ىلإةبكرملاسورتلقنبمقو،تلوف
نكرلالمارفررحمث،)دياحم(Nعضولا
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ةيئابرهكلا
.٣٢٩/ةيراطبلا
بجي.ةبكرملاكرحتتنلف،حجنتملاذإ.

يفتاراطإلالماوحوأتاجالزمادختسا
فلتعنملةكرحتملاريغتاراطإلالفسأ
.ةبكرملا

ةيمامأبحسةقلح

هيبنت
حيحصلاريغمادختسالابّبسُينأنكمي
تناكاذإ.ةبكرملافلتبحسلاةقلحل
ةقلحمدختساف،ةرفوتمةزيملاهذه
ىلعةلطعمةرايسليمحتلبحسلا
قيرطحطسنمةحطسمبحسةنحاش
ةفاسملةرايسلاكيرحتلوأ،حطسم
تاعرسلاوريذحتلامدختسا.ةريصق
يفةكرحلالقاننوكينأبجي.ةئيطبلا
.ةبكرملاكيرحتدنع)N(دياحملاعضولا

مدختستال.بحسةقلحبةدوزمةرايسلا
ىلعةرايسلابحسيفىوسبحسلاةقلح
ةيضرأىلعكلذوةحطسملقنةرايس
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ةيوتسم
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
زيحيفشرفلالفسأبحسلااتقلحدجوت
.ةعتمألا
وأةيمامألاةفافللايفصرحبءاطغلاحتفا
ةريغصلاةملثلامادختسالالخنمةيفلخلا
.بحسلاةقلحفيوجتيطغتيتلا
مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتبمق
دنع.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
عمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإ
.يلصألاعضولايفةملثلاعضو
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٣٣٣ ةبكرملابةيانعلا
ةيفلخلابحسلاةقلح

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
مق.ةيفلخلابحسلاةقلحفيوجتيفخت
مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتب
دنع.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
عمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإ
.يلصألاعضولايفةملثلاعضو

ةكرحلالقان(ةبكرملابحس
)ينورتكلإلا
هيبنت
لكشبةلّطعملاةبكرملالقنيدؤيدق
مدختسا.اهبررضلاقاحلإىلإئطاخ
ةبكرملاتيبثتلةبسانملاتاراطإلاةمزحأ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
طبربمقتال.ةحّطسملارطقلاةنحاشىلع
لكيهوأراطإيأىلعاهتيبثتوأةبكرملا
ريغقيلعتلاماظننمنّوكموأيلفس
اذإةبكرملاكيرحتبمقتالو.هاندأدّدحم
ةسِمالماهيفعفدلاروحمتاراطإتناك
ةبكرملانامضةصيلوبيطغتال.ضرألل
.ررضلانمعونلااذه

هيبنت
لمارفبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
.ينورتكلإسورتلقانبوأ/وةيئابرهكنكر
،تلوف١٢ةيراطبلانحشدفنلاحيف
نكرلالمارفريرحتناكمإلابنوكينلف
لقنناكمإلابنوكينلامكةيئابرهكلا
بجي.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملا
ةصنموأتاراطإللتاجالزمعضوٍذئدنع
ةيغبةقلاعلاتاراطإلاتحتةريغصلقن
ةيلمعءانثأةبكرملابررضلاقاحلإعنم
ةبكرملابحسيدؤيس.لازنإلا/ليمحتلا
نامضةصيلوبهيطغتالررضقاحلإىلإ
.ةبكرملا

هيبنت
ةقلحبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ةقلحلئطاخلامادختسالايدؤيدق.رطقلل
اذهوةبكرملابررضلاقاحلإىلإرطقلا
ةصيلوببىّطغمريغررضلانمعونلا
،ةرفوتمتناكاذإ.ةبكرملانامض
ةبكرملاليمحتلرطقلاةقلحمدختساف
نماًقالطنا،ةحّطسمرطقةنحاشىلع
ةفاسملةبكرملاكيرحتلوأ،ةحطسمضرأ
ةقلحّنإ.يشملاةعرسبواًدجةريصق
تابكرملادادرتسالةمّمصمتسيلرطقلا
ةقلحمادختسادنعو.ةرعوقرطنم
عضولايفةبكرملانوكتنأبجي،رطقلا
N)نكرلالمارفريرحتبجيو)دياحملا
.ةيئابرهكلا

دبالناكاذإةصصختملابحسلاةمدخبلصتا
GMيصوت.ةلطعملاةبكرملالقننم
.ةلطعمةبكرملقنلةحطسمبحسةنحاشب
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
.رمألامزلاذإ،عافترالا
بحسةقلحدجوتدقف،اهزيهجتمتاذإ
سبقموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ئراوطلا
وألامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةقلحلةيبلوللانانسألايوتحتدق.قدنخلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٤
وأنميألابناجللةيبلولنانسأىلعبحسلا
ةقلحةلازإوأبيكرتدنعرذحلاخوت.رسيألا
.بحسلا
)دياحم(Nعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
دنعةينورتكلإلانكرلالمارفريرحتبجيو
.ةحطسمبحسةنحاشىلعةبكرملاليمحت
لسغعضوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.

،تلوف١٢ةيراطبةقاطاهبوةبكرملا
لقاننمض"ةبكرملالسغعضو"عجارف
ةكرحلالقان(يكيتاموتوألاةكرحلا
وا٢١٦/)يكيناكيملا
ةكرحلالقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
يفةبكرملاعضول٢١٨/)ينورتكلإلا
.)دياحم(Nعضولا
مدعوأ/وتلوف١٢ةيراطبدافنةلاحيف.

.ةبكرملاكرحتتنلف،كرحملاليغشتءدب
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلالواح
ءدبىلإعجرا.ةبكرملاليغشتءدبل
حجناذإو٣٢٩/ةيراطبلاةلصوبليغشتلا
لواحف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
."ةبكرملالسغعضو"ءارجإ
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاحجنيملاذإ.

مادختسابجي.ةبكرملاكرحتتنلف،ىرخأ
لفسأيفتاراطإلالماوحوأتاجالز
.ةبكرملافلتعنملةكرحتملاريغتاراطإلا

V-Seriesزارط Blackwingطقف

زارطيفملسلاةيوازضافخنالاًرظن
V-Series Blackwingدنعاًصيرحنك،طقف

ةحطسمتارايسةلماحقوفةرايسلاليمحت
عفرلةيمامأةيضبانتادعابمريفوتمت.رهظلا
ديزمريفوتيفةبغرلادنعيمامألاقيلعتلا
.بحسلادنعصولخلانم

ةيمامأبحسةقلح

مدختستال.بحسةقلحبةدوزمةرايسلا
ىلعةرايسلابحسيفىوسبحسلاةقلح
ةيضرأىلعكلذوةحطسملقنةرايس
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ةيوتسم
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
زيحيفشرفلالفسأبحسلااتقلحدجوت
.ةعتمألا
وأةيمامألاةفافللايفصرحبءاطغلاحتفا
ةريغصلاةملثلامادختسالالخنمةيفلخلا
.بحسلاةقلحفيوجتيطغتيتلا
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٣٣٥ ةبكرملابةيانعلا
مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتبمق
دنع.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
عمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإ
.يلصألاعضولايفةملثلاعضو

ةيفلخلابحسلاةقلح

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
مق.ةيفلخلابحسلاةقلحفيوجتيفخت
مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتب
دنع.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
عمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإ
.يلصألاعضولايفةملثلاعضو

رهظملابةيانعلا
يجراخلاحطسلابةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ىوصقلاةرورضلادنععيقصلاةلازإلاًطيسو
عجار.مادختسالادعبلافقألاميحشتبمقو
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣٤٩.

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت
لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم

هيبنت
طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٫٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك
فالتإيفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأ

ةبكرملليئاقلتلالسغلا

هيبنت
تابكرملاليسغببسينأنكمي
،تالجعلاوأةبكرملافلتيفيكيتاموتألا
ءزجلاىلعتاريثأتلاضعبىلإةفاضإلاب
ليوحتلللباقلايولعلاءزجلاويلفسلا
.)دجونإ(
يكيتاموتوألاتابكرملاليسغمدختستال
يلفسلالكيهللصولخدوجومدعببسب
.تالجعلاوةضيرعلاةيفلخلاتاراطإلاو

هيبنت
مدختستال،عماللاريغءالطلافلتبنجتل
شرفبةدوزمةيكيتاموتوأتابكرمةلساغ
ليسغطقفمدختسا.لسغةزهجأوأ
.سملنودبيكيتاموتوألاةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٦
عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت
يوديلالسغلا
هدعبوليسغلالبق،اديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا
كرحملاءاطغتحتتاريجحلافيظنت

هيبنت
نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
اليذلاةبكرملافلتيفكلذببستيدق
.ةبكرملانامضهلمشي

تافظنملاوأتابيذملامادختسابنجت
.ةناطبلاتانوكمبرضتدقيتلاةطشاكلا
فيظنتلطقفءاملامادختسابGMيصوت
.ةناطبلاتانوكم

نمدكأت،طغضلاةلساغمادختساةلاحيف
:ةيلاتلاريياعملاءافيتسا
نملقأءاملاطغضىقبينأبجي.

يفالطر٢٫٠٠٠(لاكسابوليك١٤٫٠٠٠
)ةعبرملاةصوبلا
نملقأءاملاةرارحةجردنوكتنأبجي.

.)تياهنرهفةجرد١٨٠(ةيوئمةجرد٨٠
شرطمنتاذشرةهوفمادختسابجي.

بجيو،ضرعأوأةجرد٤٠ةضيرعةيوازب
اًديعب)مدق١(مس٣٠دعبىلعىقبتنأ
.حطسألاعيمجنع

ماعلالكشلابةيانعلا
تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
لثمداوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
داومو،ىرخألاحالمألاومويسلاكلاديرولك
ةراصعو،نارطقلاوطفنلاو،ديلجلاةباذإ
ةيئايميكلاداوملاو،رويطلاثوروتاتابنلا
،كلذىلإامو،ةيعانصلانخادملانعةرداصلا
اذإةبكرملاتاناهدبررضلاقحلتنأنكمي
لسغا.ةيلطملاحطسألاىلعةرتفلتيقب
،ةرورضلاةلاحيف.نكميامعرسأبةبكرملا
ربتعتيتلاوةطشاكريغتافظنممدختسا
ةلازإلةيلطملاحطسألاىلعاهمادختسالةنمآ
.ةبيرغلاداوملا

اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا

هيبنت
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
وألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
وأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأطاطملا
ببستينأنكميثيحعماللاريغءالطلا
.تايفلتثودحيفرمألااذه

هيبنت
داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم
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٣٣٧ ةبكرملابةيانعلا
ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت
ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
بنجتل.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
فيظنتلاتاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودح
:ةيلاتلا
درابوهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

.فيظنتلئاسيأمادختسالبقهسملدنع
دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.

بلصلاوأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
لئاوسضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغ
ىلعوأةيلاعةبسنبضومحىلعفيظنتلا
ررضلاقاحلإىلعةرداقةيولقداوم
.ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاب
زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.

.عنصُملاتاميلعتبسح
ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.

.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا
نوبركلاربيافةياعر
ةعونصملاةبكرملاءازجألالسغنكمملانم
وهامكاهعيمشتوةينوبركلافايلألانم
مدختسا.ءازجألانمرخآعونيأعملاحلا
عجار.دوسأوأحضاونولبغوبصملاعمشلا
.٢٠٨/ةبكرملاداوملا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأحابصملاةيطغأفظنتال.ةيجسفنبلا
كلذببستينأنكمي.فجتامدنعاهحسمت
ءاطغحطسىلعشودخثودحيف
.حابصملا

ةيطغأىلعةيلاتلارصانعلانماًيأمدختستال
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا
يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.

.ةيوقتافظنم
.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.
يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.

ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت
حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت
تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٨
ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

يتاموتوألاقلغلاماظن

يتاموتوأقلغماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
نيسحتيفةدعاسمللاًصيصخممصُم
اًمئادظفاح.دوقولاكالهتسايفداصتقالا
نماًيلاخيتاموتألاقلغلاماظنىلع
ءوضطيشنتمتاذإ.ديلجلاوجلثلاوتابسرتلا
اذإامةفرعملققحتلاىجري،كرحملاصحف
نماًيلاخيتاموتوألاقلغلاماظنناك
.ديلجلاوأجلثلاوأتابسرتلا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا
فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
مادختسابةلساغللةيطاطملاشيرلافظن
ةفشنموأربولانمةيلاخشامقلانمةعطق
جاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغدعبةيقرو
لسغا.لدتعمفيظنتلئاسوأيمامألا
.تارفشلافيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلا
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
لماوعنمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
راحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
نكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدقفاجلاو
طاطملانعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإ
اهحسمقيرطنعةيلطملاحطسألاىلع
تويزولئاوسلاعجار.ةفيظنشامقةعطقب
.٣٤٩/اهبىصوملاميحشتلا

تاراطإ
تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت
يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
ناهدلافالتإيفببستينأنكمملانم
ءالطةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/و
ىلعنمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلا
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألا

طونجلاوتالجعلا
ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
دعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلا
نكمي.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعب

هيبنت
نمةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
لثمفورظلقرطلاىلعاهمادختسامتي
ءازجألااًمئادلسغا.رابغلايفمكحتلا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت
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٣٣٩ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت
بنجت،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
ةيئايميكلاداوملاوأنوباصلامادختسا
وأةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملا
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
اًيلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
وألكآتيأنعاًثحبسادملا/لمارفلاةناطب
.ىرخألالمارفلاءازجألكصحفا.تاعدصت

قيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم
هيساشلاو
هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللاًيرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.اًيونسلقألاىلع

هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
اًثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت
لفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
تالصفموكرحملاءاطغتالصفموةيسيئرلا
اميندعملادوقولابابةلصفموةرخؤملاباب
عضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكتمل
نمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلاموحش
اهيلعةفيظنشامقةعطقمادختسابسقطلا
،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدمل
.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنميو

يلفسلاءزجلاةنايص
رهشأةتسلكيداعلاءاملامدختسا
نملكآتللةببسمداوميأنمصلختلل
قطانملافيظنتباًديجنتعا.لكيهلالفسأ
ةقلاعلاتافلخملاونيطلااهبعمجتيدقيتلا
.ىرخألا
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا

ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت
حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت
ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
ةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكولل

ةيواميكلاتاناهدلاعقب
ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ةمظتنمريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
لكشلابةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلع
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٠
ةيلخادلاةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
،تافظنملامادختسالبق.ماظتنابةبكرملل
قصلملاىلعةدوجوملاةمالسلاتاميلعتأرقا
ةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاو
ىلعلصحتلذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلاب
ةشمقألاوأدئارجلاقاروأ.ةبسانملاةيوهتلا
ةيلخادلاءازجألاثيولتيفببستتدقةنكادلا
.ةرايسلاب

هيبنت
لوسغوتاّفظنملاةلازإبروفلاىلعمُق
دراطوسمشلانمةياقولاميركونيديلا
ةيغبةيلخادلاحطسألاعيمجنعتارشحلا
.اهبمئادلاررضلاقاحلإبّنجت

هيبنت
حطسأللاًصيصخةعّنصمتافّظنممدختسا
ّيأثودحنودةلوليحللاهفيظنتمتييتلا
تافّظنملالكعض.ةبكرملايفمئادررض
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاةعطقىلع
وأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.ليغشترصانع

عبتا،لئاسلانوباصلاتافّظنممادختسادنع
وأفّظنملاقصلمىلعةدوجوملاتاداشرإلا
ىلعلوصحللدّدحملانوباصلالولحم
.فيفختلابةصاخلاتاميلعتلا

هيبنت
:ررضيأبّنجتل
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

وأةدشبحطسيأكحتال.
.طرفمطغضب
تانوكمةّيأضّرعتمدعنمدّكأت.

.للبللةفوشكمةيئابرهك
ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.

ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
ةلازإداومعمقابطألاليسغل
لمتشتليلاحممدختستال.موحشلا
.ٍواكوأيوقنوباصىلع

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
وأةرّطعمةرّهطمليدانممدختستال.

مدختستال.ةضّيبمداومىلعيوتحت
يفمهاستدقيتلاةرّهطملاليدانملا
يتلاتافّظنملاوأاهيلإنوللالاقتنا
يلخادلاحطسلارهظمضّرعتدق
.اهمادختسادنعرييغتلل
وأةرّطعملانيديلاتامّقعممدختستال.

سمالاذإ.ةيمالهةدامنمةعونصملا
،ةبكرمللةيلخادلاحطسألانيديلامّقعم
حطسلافّظنوروفلاىلعةخطللاعزنا
نملولحمبةلّلبمةمعانشامقةعطقب
.ءاملاوفيفخلانوباصلا

يلخادلاجاجزلا
فايلألانمشامقةعطقمدختسا،فيظنتلل
ةيقبتملاتارطقلاحسما.ءاملابةلّلبمةقيقدلا
دنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطقمادختساب
دعباًيراجتجاجزفظنممدختسا،ةرورضلا
.طقفءاملابفيظنتلا

هيبنت
دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا
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٣٤١ ةبكرملابةيانعلا
مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

طاطملا/لينيفلا
لينيفلانمةيضرأبةدّوزمةبكرملاتناكاذإ
شامقةعطقمدختسا،طاطملانمرئاصحبو
رابغلاةلازإلءاملابةلّلبمةاشرفوأ/وةمعان
،ةيلاعفرثكأفيظنتءارجإلو.خاسوألاو
.ءاملاوفيفخلانوباصلانمًالولحممدختسا

ريذحت}
ىلعيوتحتيتلاتافّظنملامدختستال
نمةعونصملاتاجتنملاوأنوكيليسلا
ناعملنمديزتيتلاتافّظنملاوأعمشلا
/لينيفلانمةعونصملارئاصحلاوتايضرألا
ىلإتافظنملاهذهيدؤتدقف.طاطملا
طاطملا/لينيفلاسملمورهظمرييغت
.ةقلزةيضرألالعجتدقامكمئادلكشب
دقو،ةبكرملاليغشتءانثأكمدققلزنتدق
.ثداحعوقوىلإيدؤيام،ةرطيسلادقفت
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو
.ةباصإلل

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب
ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.

مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل
يلاخلافيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

ىصوي.ءاملايفناولألاتباثوربولانم
ةقيقدلاةجسنألايذشامقلامادختساب
وأداجسلاىلإربولالاقتنانودةلوليحلل
.جيسنلا
قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢

نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةعطقّيطبمُق.فصتنملاهاجتابقفرب
تاحاسملامادختسالرارمتسابفيظنتلا
قاصتلانودةلوليحللاهيفةفيظنلا
.ةجسنألابخاسوألا
ىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤

شامقىلإةبرتألالاقتنافقوتينأ
.فيظنتلا
،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥

اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٢
ناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملااتشاشو
ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
شامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
كلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألانم
داوممدختستال.نوباصلانمليلقمادختساب
اًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلا
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاو
.ىرخأةرم

هيبنت
طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

لينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
حطسأوىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
حطسألاوناعمللاةليلقءالطلا
يعيبطلكشبةحوتفمماسمبةيبشخلا
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
ًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا.تادادعلا
خاسوألانمصلختلاوةبرتألاةلازإلءاملاب
،ةيلاعفرثكأفيظنتءارجإلو.ةتباثلاريغ
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
.ءاملاوفيفخلانوباصلانملولحمبةلّلبم

هيبنت
،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا
حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
لئاوسلامادختسابنجت.عقبلاتاليزم
داوملاوألوحكلاىلعيوتحتيتلا
مدختستال.ةيدلجلادعاقملاىلعةبيذملا
وأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلاتافظنملا
ىلإاهتبيكرتيفدنتستيتلاتاجتنملا
ىلعلمتشتيتلاتافظنمللنكمي.عمشلا
لكشورهظمرييغتةبيذملاداوملاكلت
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلا
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت
يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو
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٣٤٣ ةبكرملابةيانعلا
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
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانمةقيرطب
ةيلصألاةيضرألارئاصحميمصتمتدقل.

اذإو.كتبكرمتافصاومعمبسانتيلكشب
،ةيضرألارئاصحلادبتسارمألابّلطت
نمةدمتعمةيضرأللرئاصحءارشبىصوي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجةكرش
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا
نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.

ىلعةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأ
حيحصلابناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.

.اهبلقتال.ىلعألاوحن
يفةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.

.قئاسلابناج
ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.قئاسلا
.ىرخأةداجسقوفةيضرأةداجسعضتال.
ةطساوبنيتيضرألانيتداجسلاتيبثتمتي
.رارزأبكباشم

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.اهتلازإبمقوتازجاحلاريرحتلةيضرألا
تاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢

قوفةدوجوملالجرألاةحسممتيبثت
.اهناكميفاهتيبثتبمقوةداجسلاتاتبثم

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت

داجس(يطاطملاضرألاداجسفيظنت
تاناطبوةيوجلالاوحألاعيمجل
)تايضرألا
ةيلخادلاةيانعلانمض"طاطملا/لينيفلا"عجار
نعةمهمتامولعمىلعلوصحلل٣٤٠/
.فيظنتلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٤٤

ةنايصلاوةمدخلا
ةماعتامولعم

٣٤٤.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٤٥..................ةنايصلالودج

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاتويزولئاوسلا
٣٤٩..................اهبىصوملا
٣٥٠.....................رايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٥٣.................ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلاًبسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت
يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل
اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
.ةبكرملانامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
دعاست.مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفاهيلعظافحلايفةبكرمللةديجلاةنايصلا
ليلقتودوقولاكالهتساديشرتوةديجةلاح
.ةبكرملانمتازاغلاتاثاعبنا
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٣٤٥ ةنايصلاوةمدخلا
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.٢٠٥/ةبكرملا
ةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.

.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعمريسلل
دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.

.٢٦٤/هبىصوملا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
يفرورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلا
قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.

.ةيلبجلا
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.

.ةعرسلا
وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.

.علسلاليصوتتامدخل

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةنايصلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٦٩/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا
.٢٧٧/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٣١١/تاراطإلاطغض
عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.

.٣١٧/تاراطإلاصحف
جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.

.٢٨٩/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

تاونسسمخلك
.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت
ةلاسرلاروهظدنع

CHANGE ENGINE OIL SOON
بلطا،)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
لبقحشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
يفةدايقلاةلاحيف.ةيفاضإمك١٠٠٠عطق
تيزرمعماظنريشيالدق،فورظلضفأ
ةدملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإكرحملا
كرحملاتيزرييغتبجي.ماعىلإلصت
بجيوماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاو
ينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظننييعتةداعإ
اذإ.لمعلااذهذيفنتليكولاىدلبردملا
نودكرحملاتيزرمعماظننييعتديعأ
لالخةبكرملاىلعةنايصلاءارجإبمق،دصق
دعأ.ةنايصةيلمعرخآنممك٥٠٠٠ةفاسم
رييغتدنعكرحملاتيزرمعماظنطبض
.٢٧٩/كرحملاتيزرمعماظنعجار.تيزلا

كرحملاءاوهرتلفرييغت
تيزلارييغتلالخلادبتساةلاسرلاضرعدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسابجي،يلاتلا
ةلاسرلاضرعدنع.يلاتلاكرحملاتيزرييغت
،ًابيرقكّرحملاءاوهحشرملادبتسايغبني
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسابجي
ءاوهرتلفرمعماظنطبضدعأ.بسانمتقو
.كرحملاءاوهرتلفلادبتسادعبكرحملا
.٢٨١/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنعجار
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ةنايصلاوةمدخلا٣٤٦
عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس
لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
نكمي.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأ

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
مك١٠٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٣١٧/تاراطإلاريودتعجار
ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.

كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
كرحملاتيزرمعماظنو٢٧٧/كرحملا
/٢٧٩.

مزلاذإو.ءاوهلارتلفرمعةبسننمققحت.
دعأوكرحملاءاوهرتلفلدبتسا،رمألا
عجار.كرحملاءاوهرتلفرمعماظنطبض
.٢٨١/كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
عجار.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.

.٢٨٣/ديربتلاماظن
جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.

.٢٨٩/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٣١١/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٣١٧/تاراطإلا
.لئاوسلاتابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.

.٣٣٥/يجراخلاحطسلاب
هيجوتلاماظنتانوكماًيرصبصحفا.

،اهفلتمدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
يفتاقزمتلاوأتاعدصتلاكلذيفامب
وأةيخترملاءازجألاوأةيطاطملاتاسدملا
ةدحاوةرملكآتلاتامالعوأةدوقفملا
حطسلابةيانعلاعجار.ماعلكلقألاىلع
.٣٣٥/يجراخلا
ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.

تايلمعوةيئابرهكلاتاليصوتلاةحصنم
كاكتحاوقوقشدوجومدعوطبرلا
.كلذريغو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألااًيرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
اهنمميحشتلاتويزبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ/و
وأةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا
وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولا
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
لكشبيزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
اهنادقفوأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفم
.روحملابرستةعنامنمتابرستدوجوو

عجار.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٤٣/نامألاماظنصحف

كلذيفامبدوقولاماظنكرصببصحفا.
وأفلتلانعًاثحب)EVAP(رخبتلاماظن
دوقولابيبانأعيمجصحفا.تابيرستلا
نمدكأتللكلذواًيرصبميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهبيكرت
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٣٥/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار
قودنصبنكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.

ةيلآصحفعجار.يكيتاموتوألاسورتلا
/)نكرلا(Pلمارفلاعضوونكرلالمارف

٢٩٤.
فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.

اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل
ةمزحألاوةدايقلاةمزحأنمققحت.

،ءاوهلافييكتطغاض(،ةيطايتحالا
وهامكلوطلاوةلاحلاصحفا.)دلوملاو
.لوطلاتارشؤمىلعحضوم
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٣٤٧ ةنايصلاوةمدخلا
نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.

نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
تابثلاىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ىلعةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويف
ةماعدةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاوم
.٢٩٦/زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلا
،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.

.٢٥/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ

ةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةيداعلا
مك١٠٠٠٠لك
،اًرهش١٢لكوأ.رابغلاحشرملادبتسا.

ىلعرابغلاحشرمرييغتمزلي.برقأامهيأ
قطانميفةدايقلاةلاحيفةبيرقتارتف
ةدوجبقطانموأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
وأةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنمءاوه
رييغتمزليدق.ةئيبلابةراضقطانميف
قفدتضافخناةلاحيفرابغلاحشرم
وأذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلا
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنع

GMتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسالبولطملا
مك٢٠٠٠٠لك
.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا.

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ
.٢٩٥/تاحساملاةرفشلادبتسا

مك٨٠٠٠٠لك
ةلاحيف،يفلخلاروحملاتيزرييغتبمق.

.قالزنالادودحميلضافتلفقبزيهجتلا
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
سورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/و
مك٩٠٠٠٠لك
كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

ةيذحألاوأ/وةرارشلاجهوت
مك١٢٠٠٠٠لك
عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.

١٠لكوأ.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ
)تاماعد(ةماعدعجار.برقأامهيأ،ماوعأ
.٢٩٦/زاغلا

مك١٦٠٠٠لك
رفوتاذإ(.لقنلاةبلعلئاسلادبتسابمق.

)تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعم
مك٢٤٠٠٠٠لك
سرتلانوديفلخلاروحملالئاسرييغت.

.دودحملاقالزنالليلضافتلا
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب

طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
سورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/و

عمرفوتاذإ.يمامألاروحملالئاسرّيغ.
:تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
سورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/و

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
.برقأامهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٨٣/ديربتلاماظنعجار
وأ.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا.

اًثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتفىلع
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
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ةنايصلاوةمدخلا٣٤٨
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختسُتةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

عطقلةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
لقأوأليم٦غلبتةريصقتالحر
تيزرمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يغبنيىتمبقارملاحضويسف،كرحملا
لظيف.حشرملالادبتساوتيزلارييغت
لبقرشؤملاءيضيدق،ةيساقلافورظلا
فشتكيال.مك١٠٠٠٠ةفاسمعطق
كلذلو،تيزلايفدوجوملارابغلابقارملا
مزليدق،ةبرتمةقطنميفةدايقلاةلاحيف
تارتفىلعحشرملالادبتساوتيزلارييغت
.مك١٠٠٠٠نمبرقأ

ةيساقلاةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
يرورضلانمنوكيدق،هالعأةروكذملا
تارتفىلعلاعشإلاتاعمشلادبتسا
ديدحتيفةدعاسملانمديزمل.برقأ
ىجرُي،كتبكرملةمئالملاةمدخلاتارتف
.دمتعملازروتوملارنجليكوبلاصتالا

ةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلافورظلا
مك٧٠٠٠٠لك
سورتلاقودنصلئاسرييغتبمق.

.رتلفلاويكيتاموتوألا
عمرفوتاذإ.يمامألاروحملالئاسرّيغ.

:تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
سورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/و

سرتلانوديفلخلاروحملالئاسرييغت.
.دودحملاقالزنالليلضافتلا
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
سورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/و
مك٨٠٠٠٠لك
رفوتاذإ(.لقنلاةبلعلئاسلادبتسابمق.

)تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعم
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٣٤٩ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا
نم،انهةجردملاريغميحشتلاتويزوألئاوسلاكلذيفامب،تافصاوملاوأ،مسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي
.كليكو

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
٨ـبةكرحلقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان

)تاعرس
.DEXRON-HPيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

١٠ـبةكرحلقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
)تاعرس

DEXRONيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس ULV.

NLGIتابلطتمعمةيساشلاميحشتبسانتيلكيهلاميحشت .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢٨٣/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢٧٧/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

جالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
يضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاويوناثلا

ريرحتلاةطاقسو

NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيزوأLubriplateةيعونراّيطميحشتلئاس ةئفلا،#2
LBوأGC-LB.

DOTةيعونيكيلورديهلالمارفلاتيزةيكيلورديهلالمارفلاماظن 4.

كرحملاءاطغوحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلاتالصفمو

.كليكوعجار.Superlubeةيعون،ضارغألاددعتمميحشتتيز

عفدلا(يمامألاروحملا/يفلخلاروحملا
)يعابرلا

.كليكوعجار
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ةنايصلاوةمدخلا٣٥٠

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
.كليكوعجار.لقنلاةبلعلئاس)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان
نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن

.دّمجتلا

رايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم

I2.0كرحملاL L4

84498926A3245C

IكرحملاL4رتل٢٫٧ةعس
84498926A3245C

IكرحملاV6قئاسلابناج(رتل٣٫٦ةعس(
84335354A3235C

IكرحملاV6بكارلابناج(رتل٣٫٦ةعس(
84335354A3235C
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٣٥١ ةنايصلاوةمدخلا

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاتيزرتلف

IكرحمL4رتل٢٫٠ةعس
55495105PF66

IكرحمL4رتل٢٫٧ةعس
55495105PF66

I3.6كرحمL V6

12707246PF63

رابغلاحشرم

Iةيساسحلاببسم
84987523CF185

Iنوبركلا
23195727CF184

لاعشإلاتاعمش

IكرحمL4رتل٢٫٠ةعس
5550435441–103–IP

IكرحمL4رتل٢٫٧ةعس
1268809441–106–IP
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ةنايصلاوةمدخلا٣٥٢

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

I3.6كرحمL V6

1266239641-147

تاحساملاتارفش

Iةصوب٢٢(مس٥٥ـقئاسلابناج(
84613732-

Iةصوب١٨(مس٤٥–بكارلابناج(
84574892-
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٣٥٣ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا
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ةينفلاتانايبلا٣٥٤

ةينفلاتانايبلا
ةبكرملافيرعت

٣٥٤.....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

V-Seriesزارط(
Blackwing٣٥٥............)طقف

٣٥٥............ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٣٥٦...........تافصاوملاوتاردقلا
٣٦٠.............كرحملاريسراسم

ةبكرملافيرعت
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
ةرايسلادامتعاقصلمىلع)VIN(ةرایسلا
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣٥٦/تافصاوملاوتاردقلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا
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٣٥٥ ةينفلاتانايبلا
زارط()VIN(ةبكرملافيرعتمقر

V-Series Blackwingطقف(
ءزجلايفةلسلستمةحولىلعروثعلانكمي
.ةدايقلاةلجعنميلفسلا
مقريفماقرأةتسرخآعمةحوللاقفاوتتس
.ةبكرملافيرعت

:ةبكرملاعنص.١
مدقتملامظتنملاجاتنإلا-2
مدقتملاصاخلاجاتنإلا-3
مظتنملاجاتنإلا-4
صاخلاجاتنإلا-5

ةكرحلالقان.٢
تاعرس٦ـبيودي-6
تاعرس١٠ـبيكيتاموتوأ-1

لسلستلامقر.٣

ةمدخلاءازجأديدحت
ريبك)دوكراب(يطيرشزمركانهنوكيدق
دومعلاىلعدوجوملاةداهشلاقصلمىلع
ىلعلوصحللهصحفكنكمييذلاطسوألا
:ةيلاتلاتامولعملا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.
زارطلابةصاخلاتامالعلا.
ءالطلاتامولعم.
جاتنإلاتارايخ.
)دوكراب(يطيرشزمردوجومدعةلاحيف
هذهدجتسف،قصلملااذهىلعريبك
ةبيقحلخادقصلمىلعاهسفنتامولعملا
.ةبكرملا
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ةينفلاتانايبلا٣٥٦

ةبكرملاتانايب
تافصاوملاوتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
*كرحملاديربتماظن

Iرتل٢٫٠كرحمL4

تراوك١١٫٦رتل١١٫٠

Iرتل٢٫٧كرحمL4

تراوك١٣٫٧رتل١٣٫٠

Iرتل٣٫٦كرحمV6

تراوك١٤٫٤رتل١٣٫٦

IكرحمبةينيبتادربمV6رتل٣٫٦ةعس)V-Series Blackwing(

تراوك٢٫٩رتل٢٫٧
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٣٥٧ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
رتلفعمكرحملاتيز

Iرتل٢٫٠كرحمL4

تراوك٥٫٣رتل٥٫٠

Iرتل٢٫٧كرحمL4

تراوك٦٫٠رتل٥٫٧

Iرتل٣٫٦كرحمV6

تراوك٧٫٠رتل٦٫٦

نولاج١٧٫٥رتل٦٦٫٠دوقولانازخ
تراوك٠٫٨رتل٠٫٧٨يعابرلاعفدلاـليوحتلاةبلع
تراوك٠٫٤٢رتلAWD٠٫٤-يمامألاروحملا
يفلخلاروحملا

Iريغص-حوتفميلضافت
تراوك٠٫٧٩رتل٠٫٧٥

Iريبك-حوتفميلضافت
تراوك١٫٠رتل١٫٠

Iدودحميكيناكيمقالزنا
تراوك١٫٠رتل١٫٠
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ةينفلاتانايبلا٣٥٨

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم

Iينورتكلإدودحمقالزنا)V-Series Blackwing(

تراوك١٫٣رتل١٫٣

مدقلطر١٤٠Y١٠٠)M12(تالجعلاليماوصمزع
(M14(تالجعلاليماوصمزع (V-Series Blackwing(١٩٠Yمدقلطر١٤٠
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

(LSY)وبرتكرحم L4
رتل٢٫٠ةعس

Kةردق٢٣٥(طاووليك١٧٥
ةرود٥٠٠٠ةعرسب)ةيناصح

ةقيقدلايف

٣٥٠Y)مدقلطر٢٥٨(
يفةفل٤٠٠٠-١٥٠٠دنع

ةقيقدلا

–٠٫٠٢٦(مم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٣٠

وبرتكرحم
(L3B) L4 Luxuryةعس

رتل٢٫٧

ةردق٣٠٩(طاووليك٢٣٠رتل
ةرود٥٦٠٠ةعرسب)ةيناصح

min-1ةقيقدلايف

٤٧٢Y)مدقلطر٣٤٨(
يفةفل٤٠٠٠-١٥٠٠دنع

min-1ةقيقدلا

–٠٫٠٢٦(مم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٣٠

وبرتكرحم
L4 (L3B) V-Seriesةعس

رتل٢٫٧

ةردق٣٠٩(طاووليك٢٣٠رتل
ةرود٥٦٠٠ةعرسب)ةيناصح

min-1ةقيقدلايف

٥١٥Y)مدقلطر٣٨٠(
يفةفل٤٠٠٠-٢٠٠٠دنع

min-1ةقيقدلا

–٠٫٠٢٦(مم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٣٠
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٣٥٩ ةينفلاتانايبلا

)عبتي(كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

٣٫٦جودزموبروتكرحم
V6رتل

Yةردق٤٧٢(طاووليك٣٥٢
ةرود٥٧٥٠ةعرسب)ةيناصح

ةقيقدلايف

٦٠٣Y)مدقلطر٤٤٥(
يفةفل٥٠٠٠-٣٥٠٠دنع

ةقيقدلا

–٠٫٠٣٠(ملم٠٫٩٠–٠٫٧٥
)ةصوب٠٫٠٣٥

.اهفلتىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي
.)زاتمم(RON98نيزنبلاىلعرتل٢٫٠ةعسL4كرحمللنارودلامزعوةيناصحلاةردقلاميقدمتعت

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

(LSY)وبرتكرحم L4ةعاسلايفًاليم١٤٥ةعاس/مك٢٣٣رتل٢٫٠ةعس
(L3B)وبرتكرحم L4ةعاسلايفًاليم١٦٤ةعاس/مك٢٦٤رتل٢٫٧ةعس
V6رتل٣٫٦جودزموبروتكرحم (LF4)ةعاسلايفًاليم١٨٩اس/مك٣٠٤
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ةينفلاتانايبلا٣٦٠
كرحملاريسراسم

كرحم (LSY) L4 رتل٢٫٠ةعس

كرحم (L3B) L4 رتل٢٫٧ةعس

كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس (LF4)



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٣٦١ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم
ليمعلاتامولعم
٣٦١..................ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةبكرملاتانايبليجست

٣٦٤..................ةيصوصخلاو
٣٦٤................يناربيسلانمألا
٣٦٥.........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٦٥.......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم
ةقباطملانايب
يكلساللاددرتةزهجأ
ايريجين
هذهتالاصتالاةدعمليصوتحيتي
تالاصتالاةنجللبقنماهمادختساو
.ةيريجينلا

هبنموةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ةلودلكبةصاخلاةقباطملاتانالعإيلياميف
.ةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتماظنلةبسنلاب
ندرألا

TRCمقرT/4/11/11/1213

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ماظنلاويمامألامادطصالاهيبنت
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ندرألا

TRCمقرTRC/LPD/2019/197

نامع

برغملا
برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 17505 ANRT 2018

١٤–٠٩–٢٠١٨:دامتعالاخيرات
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ليمعلاتامولعم٣٦٢
)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ماعلابآرملابابحتفزاهج
برغملا
برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 25908 ANRT 2020

٠٧–١٠–٢٠٢٠:دامتعالاخيرات
)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

يفلخلامداصتلافيفخت
ندرألا

TRCمقرTRC/LPD/2019/203

نامع

برغملا
برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 17873 ANRT 2018

١٤–٠٩–٢٠١٨:دامتعالاخيرات
)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

دعبنعمكحتلاحاتفم
ندرألا

TRCمقرTRC/SS/2018/373

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

تاراطإلاطغضةبقارمرعشتسم
ندرألا

TRC/LPD/2019/226

نامع
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٣٦٣ ليمعلاتامولعم
ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

برغملا
برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 19743 ANRT 2019

١٣_٠٥_٢٠١٩:دامتعالاخيرات

يهيجوتلاةقباطملانايب/2014/53
داحتالل)RED(ةيكلساللاةزهجألل
يبوروألا
ةمظنأىلعةبكرملاهذهيوتحت
ـلعضختويدارتاجوملبقتستوأ/ولسرت

2014/53/EU.ةعنصملاتاكرشلانلعت
هيجوتللاهتقباطمنعهاندأةجردملاةمظنألل

2014/53/EU.ةقباطملانايبللماكلاصنلا
ناونعىلعحاتمماظنلكليبوروألاداحتالل
:يلاتلاتنرتنإلا

www.chevroleteurope.com.

دروتسملا
GM Mobility Europe GmbH

Bethmannstraße 50-54 Ort

60311 Frankfurt am Main

نسيه
ايناملأ
ماعلابآرملابابحتفزاهج

Gentex Corporation

600 North Centennial Street

Zeeland, MI 49464

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
٤٣٤٫٧٩-زترهاجيم٤٣٣٫٠٥:ليغشتلاددرت
زترهاجيم
٠٫١٣٨:ىوصقلالاسرإلاةقاط
.E.R.Pطاواجيم

دعبنعمكحتلاحاتفم
DENSO CORPORATION

1-1, Showa-cho, Kariya-shi,
Aichi-ken, 448-8661, Japan

زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
:(ERP)ىوصقلاجرخلاةقاط طاواجيم٠٫١٩

حاتفمنودلوخدلاةدحو
DENSO CORPORATION

1-1, Showa-cho, Kariya-shi,
Aichi-ken, 448-8661, Japan

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت
طاويليم٠٫٩٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد١٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
هيفرتلاوتامولعملاماظنةدحو

3.5 Center Stack Module

Harman International Industries,
Incorporated

30001 Cabot Drive

Novi, MI 48377 USA

٢٤٨٠-٢٤٠٢:ليغشتلاددرتتاقاطن
زترهاجيم٥٧٧٥-٥١٥٠،زترهاجيم
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ليمعلاتامولعم٣٦٤
١٢،طاواجيم١٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
طاواجيم
ARS5ىدملاديعبرادار - B

ADCةكرش Automotive Distance
Control Systems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10, 88131
Lindau, Germany

زترهاجيج٧٧-٧٦:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد٣٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
SRR5ىدملاريصقرادار - C

ADCةكرش Automotive Distance
Control Systems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10, 88131
Lindau, Germany

زترهاجيج٧٧-٧٦:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد٢٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
هبنم/ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا

Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

زترهاجيج٢٤٫٢٥٠-٢٤٫٠٥٠:ددرتلا

١٠٠(يليملبيسيد٢٠:ةقاطلاجرخ
)طاواجيم
ضفخنمويدار

LG Electronics Inc.

222, LG-ro, Jinwi-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-713,

Korea

زترهاجيم٥٨٢٥-٢٤٠٢:ددرتلاىدم
،زترهاجيج٢٫٤:جارخإلاةقاطلىصقألادحلا

زترهاجيج٥٫٨،زترهاجيج٥٫٥

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةبكرملالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
وأاهتدايقةيفيكوةبكرملاءادأبةصاخلا
مدختست،لاثملاليبسىلع.اهمادختسا
ةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحوةرايسلا
،سورتلاقودنصوكرحملاءادأيفمكحتلاو
ةيئاوهلاةداسولاراشتناتالاحةبقارمو
ةرايسلاتناكاذإو،مداصتثودحدنعاهخفنو
ةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلااذهبةدوزم
يفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسملقالغنالل
تانايبلاتادحولاهذهنزختدق.ةرايسلا
يفرجاتلاىدللمعييذلاينفلاةدعاسمل
GMةكرشةدعاسملوأةبكرملاةمدخ
تايوتسمنيسحتيف)زروتوملارنج(

تادحولاضعبموقتدق.تازيملاوأةمالسلا
كمايقةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأ
لدعملاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتب
نكمي.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسا
تاليضفتلابظافتحالااًضيأتادحولاهذهل
ةقبسمويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلا
ةجردتادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلا
.ةرارحلا

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
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٣٦٥ ليمعلاتامولعم
ليصوتمدعىجرُي،نامألارطاخمنمدحللو
ريغةزهجأبكتبكرمبةينورتكلإلاةمظنألا
ريغتاكبشيأبكتبكرمليصوتوأةدمتعم
وأBluetooth،لثم(ةقوثومريغوأةفورعم

WIFIكشتتنكةلاحيف.)ةلثاممةينقتوأ
وأكتانايبىلعرثؤتةينمأةثداحيأيف
فاقيإىجرُي،كتبكرملنمآلاليغشتلا
.كليكوبلاصتالاوكتبكرمليغشت

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

وأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلاماق
ولمارفلا
.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.

ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست
يأليجستمتيالامكةيداعلاةدايقلافورظ
رمعلاوعونلاومسالالثم(ةيصخشتانايب
ضعبموقتدق،نكل.)ثداحلاعقومو
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألا
ةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
ءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتييتلا
.مداصتلاثداحيفقيقحتلا
مزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
ةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوت
ناكمإب،ةبكرملاعّنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأ
نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
ةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمتيتلاو
لوصولاةيناكمإاهلترفاوتاذإتامولعملا
.EDRوأةبكرملاىلإ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
فارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
كلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإىرخأ
دعبفةرجأتسمةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلا
ةباجتساكوأرجأتسملاةقفاومىلعلوصحلا
ةهجةيأوأةطرشلانميمسربلطل
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكح
.نوناقلاددحُيامكوأ)GM(زروتوملارنج

موقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأنكمي
وأاهعمجب)GM(زروتوملارنجةكرش
ةصاخلاثحبلاتابلطتمبءافيإللاهمالتسا
ةحاتإمتتدقوأ)GM(زروتوملارنجةكرشب
امدنع،ثحبلاضارغألنيرخآللتانايبلاهذه
تانايبلاطابترامدعوةجاحلاحيضوتمتي
.ددحمةبكرمكلامبوأةددحمةبكرمب

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنمسقعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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٣٦٦ONSTAR

OnStar
OnStarىلعةماعةرظن

٣٦٦.......OnStarىلعةماعةرظن

OnStarتامدخ
٣٦٧.......................ئراوطلا
٣٦٧.........................نامألا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
لوحةيفاضإتامولعم

OnStar.....................٣٦٨

OnStarىلعةماعةرظن

ةيصوصخلارز!

قرزألاOnStarرز|

Uرمحألائراوطلارز
لماشماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
راشتسمبلاصتالاهنكميةبكرملالخاد

OnStarلقنتلاونمألاوئراوطلاتامدخل
تامدخبلطتتدق.تاصيخشتلاوتالاصتالاو

OnStarةمدخةطخاهبةلصتملاتامدخلاو
رفوتOnStarطرتشت.تانايبةطخوةعوفدم
ةمدخويئابرهكلاماظنلاوةبكرملاةيراطب
يعانصلارمقلاتاراشإويولخلالاصتالا

GPSلمعي.لمعتوOnStarةقلحةباثمب
دق.نييلاحلائراوطلاتامدخيمدقمللصو
كنعتامولعمعمجبOnStarقيبطتموقي
.عقوملاتامولعمكلذيفامب،كتبكرمنعو
نايبو،OnStarمدختسمطورشرظنا
ىلعلوصحللجمانربلاطورشو،ةيصوصخلا
ماظنلادويقكلذيفامبليصافتلانمديزم
وأmy.cadillacarabia.comىلع

onstararabia.com.

راوجبOnStarماظنةلاحءوضحابصمدجوي
:وهةلاحلاحابصمناكاذإ.OnStarرارزأ
.اًزهاجماظنلانوكي:تباثرضخأ.
.بلطلادنع:ضماورضخأ.
.ةلكشمدوجوىلإريشي:رمحأ.
|ىلعطغضا.لمعيالماظنلا:فاقيإ.

.OnStarيراشتسمدحأعمثدحتللنيترم

دحأىلإثدحتلل|ىلعطغضا
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.نيراشتسملا
.مسقلااذهيفاًقحال
بسحيتوصلارمألارزفئاظوفلتختدق
.ةقطنملاوةبكرملا

:لجأنم|ىلعطغضا
ةشاشىلعmyCadillacقيبطتحتفا.

.هيفرتلاوتامولعملاضرع
وأ
ةطقنمساصيصختوىلعلوصحلابمق.

،رورملاةملكوSSIDوأيافياولاصتا
.اهرفاوتةلاحيف
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:لجأنمراشتسمبلاصتالل|ىلعطغضا
مقوأباسحلاتامولعمنمققحت.

.لاصتالاتامولعمثيدحتب
بلطلادنعيصيخشتصحفىلعلصحا.

.ةبكرمللةيسيئرلاليغشتلاةمظنأل
.قيرطلابناجىلعةمدخلاىلعلصحا.
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)ةباجتسالا
نكمي،)مداصتلاثداوحلةيئاقلتلا
راشتسمهيبنتةجمدملاتارعشتسملل

OnStarمتيسيذلاواًيئاقلتاًصيصخبردملا
.ةدعاسمللةبكرملابروفلاىلعهليصوت

ةيولوأيذلاصتاءارجإلUىلعطغضا
لاصتالاهنكمييذلاOnStarيراشتسمدحأب
ىلإمههيجوتو،ئراوطلاتامدخيدوزمب
.ةماهلاتامولعملالقنو،طبضلابكعقوم

،قيرطلاىلعةدعاسملاةمدخمادختساب
ةمدخرفومعقومديدحتنيراشتسمللنكمي
راطإلاءاوهغيرفتةلاحيفةدعاسمللبيرق
نازخغارفوأروبعةلصوبةيراطبلاليصوتوأ
.زاغلا

نامألا
هذهOnStarمدقت،اهرفاوتلاحيف
:تامدخلا
Stolenةمدخعم. Vehicle Assistance

،)ةقورسملاةبكرملاداجيإيفةدعاسملا(
ةمدخمادختساOnStarراشتسملنكمي

GPSةدعاسموةقدبةبكرملاعقومنييعتل
ةبكرملاةداعتسايفةيموكحلاتاطلسلا
.ةعرسب
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"دعُبنعلاعشإلالفق"ةيصاخمادختساب.

OnStarةمدخلنكمي،اهرفوتلاحيف
.كرحملاليغشتةداعإعنم

ةيصاخمادختساب.
Stolen Vehicle Slowdown

يف،)ةقورسملاةبكرملاليغشتفاقيإ(
عمOnStarلمعتنأنكمي،اهرفوتةلاح
.ًايجيردتةبكرملاءاطبإلنوناقلاقيبطت

ةقرسلابهيبنتلاراعشإ
ةلفقمباوبألاتناكاذإ،هرفوتلاحيف
لاسرإمتيسف،ةبكرملاراذنإتوصردصو
ديربلاوأةيصنلالئاسرلاقيرطنعراعشإ
ةقرسةلاحيف.امهالكوأينورتكلإلا
عملمعلاOnStarراشتسملنكمي،ةبكرملا
.ةبكرملاةداعتسالتاطلسلا

لوحةيفاضإتامولعم
OnStar

ةيكلملالقنةمدخ
لقنةيلهأتامولعمبلطل|ىلعطغضا
تامولعمرييغتراشتسمللنكمي.باسحلا
.اهتلازإوأباسحلا

ةبكرملاةيكلملقن/عيب
وأOnStarةمدخءاهنإلروفلاىلعلصتا
ةبكرملانمصلختلامتاذإةلصتملاتامدخلا
.راجيإلادقعىهتنااذإوأاهلقنوأاهعيبوأ
اذهيفاًقحال"OnStarماظنبلاصتالا"عجار
.مسقلا

نيقحاللانيكلامللطيشنتلاةداعإ
ىلإثدحتللتابلاطملاعبتاو|ىلعطغضا
موقيس.نكممتقوبرقأيفراشتسم
تابكرملاتالجسثيدحتبراشتسملا
ةمدخلاتارايخوأOnStarقيبطتحرشيسو
.ةلصتملا

OnStarةمدخلمعتفيك

مداصتلاثداوحلةيئاقلتةباجتسارفوتت
ةرايسلاداجيإةدعاسمو،ئراوطلاتامدخو
ىلعةمدخلاودعُبنعتامدخلاوةقورسملا
رفوتتال.تارايسلامظعميفقيرطلابناج
وأناكملكيفOnStarتامدخعيمج
،تامولعملانمديزمل.تابكرملاعيمجب
دويقو،OnStarتامدخللماكفصوو
نايبو،OnStarمدختسمطورشو،ماظنلا
لاصتالا"عجار.جمانربلاطورشو،ةيصوصخلا
.مسقلااذهيفاًقحال"OnStarماظنب
.my.cadillacarabia.comعجار.

دحأعمثدحتلل|ىلعطغضا.
.نيراشتسملا
تامدخلاوأOnStarلمعتنأنكميال
نوكيناكميفةبكرملاتناكاذإالإةلصتملا
ةمدخدوزمعمقافتاهيدلOnStarهيف
نأبجي.ةقطنملاكلتيفةمدخللةيكلسال
ةيطغتلايكلساللاةمدخدوزمىدلنوكي
ةقفاوتملاةينقتلاولابقتسالاوةكبشلاةعسو
ال.ةلصتملاتامدخلاوأOnStarتامدخعم
نمضتتيتلاةمدخلالمعتنأنكمي
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رفوتتملامةبكرملانأشبعقوملاتامولعم
عمةقفاوتمنوكتوةقاعإنودGPSتاراشإ
تامدخلمعتالدقو.OnStarةزهجأ

OnStarمتيملاذإةلصتملاتامدخلاوأ
ملوأةحيحصةروصبOnStarتادعمتيبثت
ةفاضإةلاحيف.ةحيحصةروصباهتنايصمتي
دقف،اهليدعتوأاهليصوتوأةزهجأوأتادعم
تامدخلاوأOnStarتامدخلمعتال
جراخعقتيتلاىرخألالكاشملانإ.ةلصتملا
ينابملاولالتلالثم-OnStarمكحتقاطن
ماظنلاميمصتوسقطلاوقافنألاوةيلاعلا
يفةبكرملافلتوةبكرملاةينبويئابرهكلا
فتاهلاةكبشماحدزاوأمداصتثداح
.ةمدخلاعنمتدقماحدزالاوأةيكلساللا

قيبطتل)PIN(يصخشلافيرعتلامقر
OnStar

)PIN(يصخشلافيرعتلامقردوجومزلي
نيعتيس.OnStarتامدخضعبىلإلوصولل
ةرملايفيصخشلافيرعتلامقررييغت
.نيراشتسملادحأعمثدحتلادنعىلوألا
لصتا،يصخشلاOnStarفيرعتمقررييغتل
وأ|ىلعطغضلابOnStarراشتسمب
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.لاصتالا
.مسقلااذهيفاًقحال

نامضلا
نمءزجكOnStarتادعمنامضنكمي
.ةبكرملانامض

Languages)تاغللا(
تاغلبةباجتساللةبكرملاةجمربنكميو
.اًراشتسمبلطاو|ىلعطغضا.ةددعتم
ةيزيلجنإلانيتغللابنوراشتسملارفوتي
بسحةحاتملاتاغللافلتختدق.ةيبرعلاو
.ةبكرملا

ةلمتحملالكاشملا
لفقحتفبمايقلاOnStarةمدخلنكميال
تابكرملاةدعاسموأدعُبنعباوبألا
رمتسملكشبةبكرملافاقيإدعبةقورسملا
اذإ.لاعشإةرودنودمايأ)١٠(ةرشعةدمل
،مايأ)10(ةرشعةدملةبكرملاليغشتمتيمل
ةمدخلابلاصتالاOnStarةمدخلنكميهنإف
ةدعاسملللافقأعناصوأقيرطلابناجىلع
.ةبكرملاىلإلوصولايف

)GPS(عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلا
ىدحإيفGPSماظنةقاعإثدحتدق.

يف؛ةليوطلاينابملاعمىربكلاندملا
يفو؛تاراطملالوحو؛نكرلابآرم
ةقطنميفوأ؛ةيلفسلاقرطلاوقافنألا
نكتملاذإ.ةيلاعراجشأةفاثكتاذ
نأضرتفملانمف،ةحاتمGPSتاراشإ
لاصتالللمعلايفOnStarماظنىقبي
OnStarدجتدق،كلذعمو.OnStarىلع
.طبضلابعقوملاديدحتيفةبوعص

OnStarعيطتست،ئراوطلافقاوميف.
GPSىلعنزخمعقومرخآمادختسا
يفنيبيجتسمللتامولعملاسرإل
.ئراوطلا
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GPSتايئاوهويولخلالابقتسالا

OnStarموقينأيولخلالابقتسالابلطتي
عضتال.ةبكرملاىلإدعبنعتاراشإلاسرإب
رظحعنملهنمبرقلابوأيئاوهلاقوفرصانع
ديدحتماظنوةيولخلاتاراشإلالابقتسا
.يملاعلاعقاوملا

OnStarةلاسربلاصتالارذعتي

دقوأةدودحمةيولخةيطغتكانهتناكاذإ
ىصقألادحلاىلإةيولخلاةكبشلاتغلب
ىلعطغضا.ةلاسرلاهذهرهظتدقف،ةعسلل
ةلواحملاوأىرخأةرمةملاكملاةلواحمل|
يفلايمأةعضبةدايقلادعبىرخأةرم
.ىرخأةيولخةقطنم

ةقاطلاوةبكرملالكاشم
يئابرهكماظندوجوOnStarتامدخبلطتت
رامقألاتاينقتو،ةيكلسالةمدخو،ةبكرملل
يملاعلاعقاوملاديدحتماظنلةيعانصلا
)GPS(لكشبتازيملالمعتىتحاهليغشتو
ةلاحيفمظنلاهذهلمعتالدق.حيحص
.اهلصفوأةيراطبلاغيرفت

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا
ةسدنهلايفOnStarماظنجمدمت
تادعميأفضتال.ةبكرمللةيئابرهكلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةيئابرهك
ةيئابرهكلاةزهجألالخادتتدق.٢٦٧/
ببستوOnStarماظنليغشتعمةفاضملا
.هليغشتمدع

ةبكرملاجماربتاثيدحت
زروتوملارنجةكرشوأOnStarمدقتدق
تارييغتءارجإوأدعُبنعجماربلاتاثيدحت
ىلعلوصحلاوأراطخإنودةبكرملاىلع
وأتاثيدحتلاهذهززعتدقف.ىرخأةقفاوم
نامألاوأةمالسلاىلعظفاحتوأتارييغتلا
رثؤتدق.ةبكرملامظنوأةبكرملاليغشتوأ
وحمتوأتارييغتلاوأجماربلاتاثيدحت
،ةبكرملايفةنزخملاتادادعإلاوأتانايبلا
تاطحموأةظوفحملالقنتلاتاهجولثم
وأOnStarدعتال.اًقبسمةددحملاويدارلا
تانايبيأنعالوؤسمزروتوملارنجةكرش
عمجتدقو.اهوحممتوأةرثأتمتادادعإوأ
تامولعمتارييغتلاوأتاثيدحتلاهذه
عمجلااذهحيضوتمتو.اًضيأةيصخش
وأOnStarةيصوصخنايبيفتامولعملل
تقويفةلصفنمةروصباهنعحاصفإلا

وأتاثيدحتلاهذهببستتدقامك.بيكرتلا
مداوخباًيئاقلتماظنلالاصتايفتارييغتلا
نعتامولعمعمجلزروتوملارنجةكرش
تناكاذإامديدحتوةبكرملاماظنةلاح
ميدقتوالمأةحاتمتارييغتلاوأتاثيدحتلا
ةيقافتالكشت.تارييغتلاوأتاثيدحتلا

OnStarوأتاثيدحتىلعةقفاومةيراسلا
ةكرشنأىلعقافتالاوجماربلاتارييغت
.ةبكرمللدعُبنعاهمدقتدقزروتوملارنج

ةيصوصخلا
ـللماكلاةيصوصخلانايبىلعروثعلانكمي

OnStarىلعmy.cadillacarabia.com.
،ةلئسأيأكيدلتناكاذإ.هتعجارمبيصون
عمثدحتلل|ىلعطغضاوألصتاف
تالاصتالايمدختسمريذحتمتي.راشتسم
ةيصوصخنامضنكميالهنأنمةيكلساللا
تالاصتالاربعاهلاسرإمتيتامولعميأ
ةثلاثلافارطأللقحي.ةيكلساللاةيولخلا
وأةصاخلاتالاصتالاوألاسرإلاضارتعا
نودينوناقريغلكشباهيلإلوصولا
.ةقفاوم
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OnStar-جماربلاتارارقإ
،GPLتحتردصملادوكىلعلوصحلل

LGPL، MPL،ةحوتفمىرخأصيخارتو
ةرايزىجري،جتنملااذهيفةدراو،ردصملا

https://opensource.lge.com.ىلإةفاضإلاب
صيخرتلاطورشعيمجرفوتت،ردصملاةرفش
نامضلانعةيلوؤسملاءالخإواهيلإراشملا
ضرعلااذه.ليزنتللرشنلاقوقحتاراعشإو
ريخألانحشلادعبتاونسثالثةدمليراس
صخشيأليراسضرعلااذه.جتنملااذهل
.تامولعملاهذهمالتسادنع
ةكرشلالخنمهريفوتمتي*

LG Electronics Inc.،ديحولالوؤسملاوهو
ةلصلاتاذOSSعملاثتمالاماكحأنع

OnStarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا
80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

ةلصتملاتامدخلا٣٧٢

ةلصتملاتامدخلا
ةلصتملاتامدخلا

٣٧٢........................ةحالملا
٣٧٢......................تالاصتالا
٣٧٤......................صيخشتلا

ةلصتملاتامدخلا
ةحالملا
ةطخوأصاخOnStarماظنةحالملابلطتت
.ةلصتمةمدخ
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.ةفلتخمتاملكلاهذهلعجا

نمةبيكرتمدختساو،ضعبلااهضعبنع
.ةيامحلاةدايزلماقرألاو،فرحألا
طبضفرعمليضارتفالامسالارييغتبمق.

كتكبشمسادعياذهو.)SSID(ةمدخلا
رتخا.ىرخألاةيكلساللاةزهجألليئرملا
وأةلئاعلاءامسأبنجتواًديرفاًمسا
.تابكرملافاصوأ
يافياولاصتاةطقن
يافياولاصتاةطقنةبكرملاىدلنوكيدق
تنرتنإلللوصولاةيناكمإرفوتوةأشنم
4Gةعرسببيولاىوتحمو LTE.عيطتستو
.لاصتالاىصقأدحبلوحملاةزهجأةعبس
رصانعمدختسا.تانايبةطخريفوتبولطم
امدنعطقفةبكرملالخادبيتلاليغشتلا
.كلذبمايقللنمآعضولانوكي



Cadillac CT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15283644) - 2022 -
CRC - 7/30/21

٣٧٣ ةلصتملاتامدخلا
ياولالاصتاةطقنتامولعمدادرتسال.١

قيبطتحتفل|ىلعطغضا،ياف
OnStarتامولعملاضرعةدحوىلع

Wi-Fiددحمث،هيفرتلاو Hotspot
ضعبيف.)يافياولاصتاةطقن(
وأ)يافياو(Wi-Fiسملا،تابكرملا

Wi-Fi Settings)يافياولاتادادعإ(
.ةشاشلاىلع

مسايافياولاتادادعإضرعتس.٢
،)SSID(يافياولالاصتاةطقن
ضعبيفو،رورملاةملكو
،تنرتنإلاصتا(لاصتالاعونتابكرملا

3G، 4G، 4G LTE(،ةراشإلاةدوجو
LTEزمررهظُي)ةزاتمم،ةديج،ةفيعض(
الأنكمملانم.Wi-Fiةكبشبلاصتالا
دوجونممغرلاىلعةنوقيألاءيضت
.ةبكرملابطشنلاصتا
يافياولالاصتاةطقنمسارييغتل.٣

)SSID(ىلعطغضا،رورملاةملكوأ|
ضعبيف.راشتسمبلاصتالللصتاوأ
لاصتاةطقنمسارييغتنكمي،تابكرملا
نمضرورملاةملكو)SSID(يافياولا
Wi-Fiةمئاق Hotspot)لاصتاةطقن
.)يافياولا

فتاهلامقرةلودلا
80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

لاصتاةطقنلصتتفوس،يلوألادادعإلادعب
ةلومحملاةزهجألاباًيئاقلتكيدليافياولا
نعتانايبلامادختساةرادإبمق.كبةصاخلا
يافياولاليغشتفاقيإوأليغشتقيرط
كلذو،كبصاخلالومحملازاهجلاىلع
وأmyCadillacلومحملاقيبطتمادختساب
ضعبيف.OnStarراشتسمبلاصتالا
نميافياولاةرادإاًضيأنكمي،تابكرملا
Wi-Fiةمئاقلالخ Hotspot)لاصتاةطقن
.)يافياولا

ةلاحيف(myCadillacلومحملاقيبطت
)هرفوت
myCadillacلومحملاقيبطتليزنتبمق
AndroidوAppleفتاوهعمقفاوتلل
Cadillacيمدختسمعيطتسي.ةيكذلا
لالخنمةيلاتلاتامدخلاىلإلوصولا
:يكذلافتاهلا
ةلاحيف،دعُبنعةبكرملافاقيإ/ليغشت.

.ةعنصملاةكرشلايفكلذبةبكرملازيهجت
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،باوبألاحتف/لفق.

.يئاقلتلالفقلاماظنب
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ةلصتملاتامدخلا٣٧٤
.حيباصملاو)هيبنتلاةلآ(قوبلاطيشنت.
تيزلارمعوأةبكرملادوقوىوتسمصحف.

ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،راطإلاطغضوأ
طغضةبقارمماظن"ـبعينصتلاةكرشيف
."تاراطإلا
لاصتاةطقنليغشتفاقيإوأليغشت.

،تادادعإلاةرادإو،ةبكرملابيافياولا
زيهجتةلاحيف،تانايبلاليصحتةبقارمو
.كلذبةبكرملا
.ةمدخلادعومةلودجوعزوملاعقومديدحت.
.قيرطلاىلعةدعاسملابلط.
لصاوتلالئاسوىلعCadillacـبلاصتالا.

.يعامتجالا
تامولعمىلععالطالل.رييغتللتازيملاغضخت
ىدموmyCadillacلومحملاقيبطتلوح
.my.cadillacarabia.comعجار،هقفاوت

وأOnStarقيبطتطيشنتبةبلاطملامتتدق
زاهجريفوترمألابلطتي.ةلصتمةمدخةطخ
ةدعملادعُبنعليغشتلاةيناكمإو،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)صيخشت
OnStarةزهجمةبكرملاتناكاذإ-)روطتملا

توافتت.ةنايصلاةعباتملةليسو-هب
عجار.ليدومللاًقفوتايناكمإلا

www.onstararabia.comىلعفرعتلل
تازيملاغضخت.ماظنلادويقوليصافتلا
صوصخبتاثيدحتىلعلوصحلل.رييغتلل
عجار،تازيمملاتايناكمإ

my.cadillacarabia.com.قيبطتمتيدقو
.تانايبلاولئاسرلاىلعموسر


	00-Introduction_ar_SA
	مقدمة
	مقدمة
	خطر وتحذير وتنبيه
	الرموز
	نظرة عامة على لوحة أجهزة القياسات



	01-Keys, Doors, and Windows_ar_SA
	المفاتيح والأبواب والنوافذ
	المفاتيح والأقفال
	المفاتيح
	Remote Keyless Entry (RKE) System (نظام الدخول بدون مفتاح)
	Remote Keyless Entry (RKE) System Operation (عمليات نظام الدخول بدون مفتاح)
	بدء تشغيل المركبة عن بعد
	أقفال الأبواب
	أقفال الأبواب الكهربائية
	تأخر الإقفال
	أقفال الباب أوتوماتيكياً
	الحماية من الإغلاق
	أقفال أمان الأطفال

	الأبواب
	صندوق المركبة

	أمان المركبة
	نظام إنذار المركبة
	تشغيل مانع الحركة

	المرايا الخارجية
	المرايا المحدبة
	المرآة الكهربائية
	طي المرايا
	المرايا القابلة للتسخين
	المرآة الخافتة الأوتوماتيكية
	مرايا الإمالة إلى الوضع العكسي

	المرايا الداخلية
	مرايا الرؤية الخلفية الداخلية
	مرآة الرؤية الخلفية اليدوية
	مرآة الرؤية الخلفية الخافتة الأوتوماتيكية

	النوافذ
	النوافذ الكهربية
	واقيات الشمس

	السقف
	فتحة السقف



	02-Seats and Restraints_ar_SA
	المقاعد والمساند
	مساند الرأس
	المقاعد الأمامية
	تعديل المقعد كهربائياً
	ضبط دعامة الفخذ
	إمالة ظهور المقاعد
	ضبط أسفل الظهر
	التدليك
	المقاعد المضبوطة من خلال الذاكرة
	تدفئة المقاعد الأمامية وتهويتها

	المقاعد الخلفية
	المقاعد الخلفية

	أحزمة الأمان
	كيفية وضع أحزمة أمان المقعد بشكل مناسب
	حزام الكتف - الحضن
	استخدام حزام الأمان أثناء الحمل
	فحص نظام الأمان
	العناية بحزام الأمان
	استبدال أجزاء نظام حزام الأمان بعد حادث تصادم

	نظام الوسائد الهوائية
	أين توجد الوسائد الهوائية؟
	متى ينبغي أن تنتفخ الوسادة الهوائية؟
	ما الذي يجعل الوسادة الهوائية تنتفخ؟
	كيف تقوم الوسائد الهوائية بالتقييد؟
	ما الذي سوف تراه بعد انتفاخ الوسادة الهوائية؟
	نظام استشعار الراكب
	صيانة المركبات المجهزّة بوسائد هوائية
	إضافة معدات إلى المركبة المجهزة بوسائد هوائية
	فحص نظام الوسائد الهوائية
	استبدال أجزاء نظام الوسادة الهوائية بعد وقوع حادث

	مقاعد الأطفال
	الأطفال الأكبر سناً
	الرضّع والأطفال الأصغر سناً
	أنظمة تقييد الأطفال
	أين يتم وضع نظام أمان الأطفال
	المثبتات والأشرطة السفلية للأطفال (نظام LATCH) 
	استبدال أجزاء نظام LATCH بعد حادث تصادم
	تثبيت مقاعد الأطفال (مع حزام الأمان في المقعد الخلفي)
	تثبيت مقاعد الأطفال (مع حزام الأمان في المقعد الأمامي)



	03-Storage_ar_SA
	التخزين
	وحدات التخزين
	صندوق القفازات
	حوامل الأقداح
	تخزين الكونسول المركزي
	تخزين المظلة

	ميزات التخزين الإضافية
	أربطة البضائع
	نظام ترتيب وتنظيم الأمتعة
	مجموعة الأمان



	04-Instruments and Controls_ar_SA
	العدادات وعناصر التشغيل
	مفاتيح التحكم
	ضبط عجلة القيادة
	مفاتيح التحكم في عجلة القيادة
	عجلة قيادة مُدفّئة
	البوق
	ماسحة الزجاج الأمامي/الماسحة
	البوصلة
	الساعة
	منافذ الكهرباء
	الشحن اللا سلكي
	ولاعة السجائر
	منافض السجائر

	مصابيح التحذير والمقاييس والمؤشرات
	مجموعة أجهزة القياسات (مستوى القاعدة)
	مجموعة أجهزة القياسات (الطراز المطور)
	عداد السرعة
	عداد المسافات
	عداد مسافات الرحلة
	مقياس سرعة دوران المحرك
	مقياس الوقود
	مقياس درجة حرارة محلول تبريد المحرك (مستوى القاعدة)
	مقياس درجة حرارة محلول تبريد المحرك (الطراز المطور)
	التذكيرات بحزام الأمان
	مصباح استعداد الوسادة الهوائية
	مؤشر حالة الوسادة الهوائية للراكب
	مصباح نظام الشحن
	مصباح مؤشر الأعطال (ضوء فحص المحرك)
	مصباح تحذير نظام الفرامل
	Electric Parking Brake Light (مصباح فرامل الركن الكهربائي)
	صيانة Electric Parking Brake Light (مصباح فرامل الركن الكهربائية)
	مصباح تحذير نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) 
	مصباح إضاءة تغيير الأداء
	ضوء الإيقاف التلقائي للمركبة (AVH) 
	Lane Keep Assist (LKA) (ضوء مساعد البقاء على المسار)
	ضوء تعطيل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB) 
	مؤشر التحذير من المركبات الأمامية
	مؤشر وجود مشاة بالأمام
	مصباح إيقاف تشغيل الجر
	مصباح توقف نظام StabiliTrak 
	مصباح نظام التحكم في الجر/StabiliTrak 
	مصباح التحذير الخاص بدرجة حرارة محلول تبريد المحرك
	مصباح التحكم بوضع السائق
	مصباح ضغط الإطارات
	مصباح ضغط زيت المحرك
	ضوء تحذير انخفاض الوقود
	مصباح الأمان
	مصباح تشغيل الضوء العالي
	أداة التذكير بتشغيل المصابيح
	مصباح مثبت السرعة
	مصباح الأبواب المغلقة جزئيًا

	شاشات المعلومات
	مركز معلومات السائق (DIC) (مستوى القاعدة)
	مركز معلومات السائق (DIC) (الطراز المطور)
	شاشة العرض الأمامية

	رسائل المركبة
	رسائل طاقة المحرك
	رسائل سرعة المركبة

	إضفاء الطابع الشخصي على المركبة
	نظام التحكم الشامل عن بعد
	برمجة نظام التحكم الشامل عن بعد
	تشغيل نظام التحكم الشامل عن بعد



	05-Lighting_ar_SA
	الإنارة
	الإضاءة الخارجية
	مفاتيح التحكم في المصابيح الخارجية
	أداة التذكير بإيقاف تشغيل المصابيح الخارجية
	مغير الضوء العالي/المنخفض بالمصابيح الأمامية
	وميض التخطي
	مصابيح التشغيل النهاري (DRL) 
	نظام المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية
	وامضات التحذير من الخطر
	إشارتا الانعطاف وتغيير الحارة
	مصابيح الانعطاف

	الإضاءة الداخلية
	مفتاح التحكم في إضاءة لوحة أجهزة القياسات
	أضواء اللطافة
	أضواء السقف
	مصابيح القراءة

	ميزات الإضاءة
	الإضاءة عند الدخول
	الإضاءة عن الخروج
	إدارة تحميل البطارية
	حماية طاقة البطارية
	موفر طاقة البطاريات الخاص بالإضاءة الخارجية



	06-Infotainment System_ar_SA
	نظام المعلومات والترفيه
	مقدمة
	نظرة عامة
	مفاتيح التحكم في عجلة القيادة
	استخدام النظام
	تحديثات البرامج

	الراديو
	راديو AM-FM 
	نظام بيانات الراديو (RDS) 
	استقبال الراديو
	الهوائي متعدد النطاقات

	مشغلات الصوت
	تجنب أجهزة الوسائط غير الموثوقة
	منفذ USB 
	صوت بلوتوث

	الملاحة
	استخدام نظام الملاحة
	الخرائط
	رموز الملاحة
	الوجهة
	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
	تحديد موقع السيارة
	المشاكل التي تحدث مع توجيه المسار
	إذا كان النظام في حاجة للخدمة
	تحديثات بيانات الخريطة
	توضيحات تغطية قاعدة البيانات

	التعرف على الصوت
	مسجل بيانات الأداء (PDR)
	الهاتف
	تقنية بلوتوث (نظرة عامة)
	تقنية بلوتوث (الإقران واستخدام الهاتف)
	Apple CarPlay وAndroid Auto 

	الإعدادات
	العلامات التجارية واتفاقيات الترخيص


	07-Climate Controls_ar_SA
	مفاتيح التحكم في المناخ
	نظم التحكم في المناخ
	نظام التحكم الأوتوماتيكي الثنائي بالمناخ

	منافذ الهواء
	الصيانة
	فلتر هواء مقصورة الركاب
	الخدمة



	08-Driving and Operating_ar_SA
	القيادة والتشغيل
	معلومات القيادة
	القيادة بأسلوب اقتصادي أفضل في استهلاك الوقود
	تشتت الانتباه أثناء القيادة
	القيادة الوقائية
	التحكم في المركبة
	الفرامل
	التوجيه
	الاسترداد خارج الطريق
	فقد السيطرة
	أحداث المسار والقيادة التنافسية (طراز V-Series وV-Series Blackwing) 
	القيادة على طرق مبللة
	الطرق الجبلية والتلالية
	إذا علقت المركبة
	حدود حمولة المركبة

	البداية والتشغيل
	ترويض السيارة الجديدة
	المواد المركبة
	أوضاع الإشعال
	بدء تشغيل المحرك
	بدء/إيقاف النظام
	طاقة الملحقات المختزنة (RAP) 
	الانتقال إلى وضع الركن (ناقل الحركة الميكانيكي)
	الانتقال إلى وضع الركن (ناقل الحركة الإلكتروني)
	نقل الغيار من وضع الركن (ناقل الحركة الميكانيكي)
	نقل الغيار من وضع الركن (ناقل الحركة الإلكتروني)
	الركن على سطوح قابلة للاشتعال
	الركن الممتد

	انبعاثات المحرك
	تشغيل المركبة أثناء إيقافها

	ناقل الحركة الأوتوماتيكي
	ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ناقل الحركة الميكانيكي)
	ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ناقل الحركة الإلكتروني)
	الوضع اليدوي (ناقل الحركة الميكانيكي)
	الوضع اليدوي (ناقل الحركة الإلكتروني)

	أنظمة القيادة
	نظام الدفع بجميع العجلات

	الفرامل
	تعزيز الفرامل الكهربائية
	نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) 
	فرامل الركن الكهربائي
	مساعد الفرامل
	نظام المساعدة عند القيادة على المرتفعات (HSA) 
	الإيقاف التلقائي للمركبة (AVH) 

	أنظمة التحكم في القيادة
	التحكم في الجر/ نظام التحكم الإلكتروني في الثبات
	التحكم بوضع القيادة
	وضع القيادة التنافسية
	مجموعة تروس تفاضلية محدودة المنافذ

	مثبت السرعة
	ميزة التحكم في السرعة التلاؤمية (متقدم)

	أنظمة مساعدة السائق
	أنظمة المساعدة للركن أو الرجوع للخلف
	كاميرا الرؤية الخلفية (RVC) 
	نظام الرؤية المحيطية
	Park Assist (مساعد الركن)
	الفرامل الأوتوماتيكية عند الرجوع للخلف (RAB) 
	نظام تنبيه المرور المتعارض الخلفي (RCTA) 
	أنظمة المساعدة للقيادة
	نظام إنذار التصادم الأمامي
	فرامل الطوارئ التلقائية (AEB) 
	نظام فرملة المشاة بالأمام (FPB) 
	تحذير المنطقة العمياء الجانبية (SBZA) 
	تنبيه تغيير حارة السير (LCA) 
	Lane Keep Assist (LKA) (مساعد البقاء على المسار)

	الوقود
	وقود الفئة العليا
	الوقود الموصى به
	الوقود الممنوع استخدامه
	إضافات الوقود
	ملء الخزان
	ملء حاوية الوقود المتنقلة

	سحب مقطورة
	معلومات عامة عن السحب

	التحويلات والمكونات الإضافية
	المعدات الكهربائية الإضافية



	09-Vehicle Care_ar_SA
	العناية بالمركبة
	معلومات عامة
	الملحقات والتعديلات

	عمليات التحقق من المركبة
	إجراء أعمال الصيانة بنفسك
	غطاء المحرك
	نظرة عامة على غرفة المحرك
	زيت المحرك
	نظام عمر زيت المحرك
	سائل صندوق التروس الأوتوماتيكي
	نظام عمر فلتر هواء المحرك
	منقي/فلتر هواء المحرك
	نظام التبريد
	ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة مفرطة
	سائل نظام الغسل
	الفرامل
	نظام عمر بطانة الفرامل (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
	زيت الفرامل
	البطارية
	نظام الدفع بجميع العجلات
	فحص آلية فرامل الركن ووضع الفرامل P (الركن)
	استبدال شفرة الماسحات
	استبدال الزجاج الأمامي
	دعامة (دعامات) الغاز

	توجيه المصابيح الأمامية
	توجيه المصباح الأمامي

	استبدال اللمبة
	لمبات الهالوجين
	إنارة ذات تفريغ عالي الكثافة (HID) 
	إضاءة مصابيح LED 
	مصابيح إشارة الانعطاف الأمامي

	النظام الكهربائي
	الحمل الزائد على النظام الكهربائي
	المصهرات وقواطع الدائرة
	صندوق مصاهر حجيرة المحرك
	مجموعة مصهرات لوحة أجهزة القياس
	كتلة منصهرات الحجرة الخلفية

	العجلات والإطارات
	إطارات
	إطارات تصلح لكل المواسم
	إطارات الشتاء
	الإطارات القابلة للسير وهي فارغة
	إطارات ذاتية الالتئام
	الإطارات ذات المقطع المنخفض
	إطارات الصيف
	ضغط الإطارات
	ضغط الإطارات في عملية القيادة عالية السرعة
	نظام مراقبة ضغط الإطارات
	تشغيل مراقبة ضغط الإطارات
	فحص الإطارات
	تدوير الإطارات
	متى يحين وقت لإطارات جديدة
	شراء إطارات جديدة
	الإطارات والعجلات المصممة بأحجام مختلفة
	محاذاة العجلات وضبط الإطارات
	إحلال العجلات
	سلاسل الإطار
	إذا نفد الهواء من الإطار
	مانع التسرب في الإطار و مجموعة الضاغط
	تخزين مانع التسرب في الإطار و مجموعة الضاغط

	بدء التشغيل بوصلة البطارية
	سحب المركبة
	سحب المركبة (ناقل الحركة الميكانيكي)
	سحب المركبة (ناقل الحركة الإلكتروني)

	العناية بالمظهر
	العناية بالسطح الخارجي
	العناية الداخلية
	سجادات الأرضية



	10-Service and Maintenance_ar_SA
	الخدمة والصيانة
	معلومات عامة
	جدول الصيانة
	السوائل وزيوت التشحيم وقطع الغيار الموصى بها
	السوائل وزيوت التشحيم الموصى بها
	قطع الغيار

	سجلات الصيانة


	11-Technical Data_ar_SA
	البيانات الفنية
	تعريف المركبة
	رقم تعريف المركبة (VIN) 
	رقم تعريف المركبة (VIN) (طراز V-Series Blackwing فقط)
	تحديد أجزاء الخدمة

	بيانات المركبة
	القدرات والمواصفات
	مسار سير المحرك



	12-Customer Information_ar_SA
	معلومات العميل
	معلومات العميل
	بيان المطابقة

	تسجيل بيانات المركبة والخصوصية
	الأمن السيبراني
	مسجلات بيانات الحدث
	نظام المعلومات والترفيه



	13-OnStar_ar_SA
	OnStar 
	نظرة عامة على OnStar 
	خدمات OnStar 
	الطوارئ
	الأمان

	معلومات إضافية حول OnStar 


	14-Connected Services_ar_SA
	الخدمات المتصلة
	الخدمات المتصلة
	الملاحة
	الاتصالات
	التشخيص




