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חיוויי אזהרה בלוח השעונים
נוריות חיווי והתראה
אם נוריות החיווי ונוריות ההתראה הבאות אינן נדלקות או כבות בצורה תקינה ,פנה מיד אל מרכז שירות,
מומלץ למרכז שירות של  Aiwaysכדי שהבעיה תטופל.
נורית חיווי מהבהבי פנייה שמאליים

נורית חיווי מהבהבי פנייה ימניים

נורית חיווי אלומה נמוכה

נורית חיווי פנסי חניה

נורית חיווי אלומה גבוהה

נורית חיווי פנס ערפל אחורי

נורית חיווי פעולה של האלומה
הגבוהה החכמה

נורית חיווי מוכנות של האלומה
הגבוהה החכמה

נורית התראה לאי חגירה של חגורת
הבטיחות

נורית התראה לאי חגירה של חגורת
הבטיחות האחורית-שמאלית

נורית התראה לאי חגירה של חגורת
הבטיחות האחורית-מרכזית

נורית התראה לאי חגירה של חגורת
הבטיחות האחורית-ימנית

נורית התראה לתקלה בבקרת
היציבות האלקטרונית

נורית חיווי לניתוק של בקרת
היציבות האלקטרונית

נורית חיווי לפעולה של בקרת
נסיעה במורד

נורית התראה לתקלה בבקרת
נסיעה במורד
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נורית התראה למפלס נמוך של נוזל
בלמים/חלוקה אלקטרונית של כוחות
הבלימה/תקלה במערכת הבלימה

נורית התראה לבלמים

נורית חיווי לפעולה של בלם החניה
האלקטרוני

נורית התראה לתקלה בבלם החניה
האלקטרוני

נורית התראה לתקלה במערכת
למניעת נעילת גלגלים

נורית התראה לתקלה בהגה הכוח
החשמלי

נורית חיווי הפעלת בלם החניה
האוטומטי

נורית התראה לתקלה בבלם החניה
האוטומטי

נורית חיווי לפעולה של בלם החניה
האוטומטי

נורית התראה לתקלה במערכת
לניטור לחץ האוויר בצמיגים

נורית חיווי לטעינת הסוללה

נורית התראה למצב טעינה נמוך
של הסוללה

נורית התראה לתקלה בסוללת
ההנעה

נורית התראה להתחממות יתר של
המנוע והבקר

נורית התראה לתקלה במערכת
כריות האוויר

נורית התראה לתקלה ברכב

נורית חיווי תקלה כללית

נורית חיווי לחיבור של כבל הטעינה

נורית חיווי למצב מוכנות לנסיעה

נורית חיווי למצב טעינה של סוללת
ההנעה

נורית התראה להגבלה של כוח
ההינע

נורית התראה לניתוק הצליל
החיצוני של הרכב המתקרב
במהירות נמוכה

חיוויי אזהרה בלוח השעונים
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נורית חיווי לפעולה של תפקוד ACC

)בקרת שיוט אדפטיבית(

נורית התראה לתקלה בתפקוד ACC

נורית חיווי למוכנות של תפקוד ACC

נורית חיווי להודעה על המהירות
המרבית המותרת

נורית התראה לתקלה בתפקוד
להתראת התנגשות מלפנים/בלימת
חירום אוטומטית

נורית חיווי להשבתת תפקוד
התראת התנגשות מלפנים /בלימת
חירום אוטומטית

נורית חיווי הפעלת תפקוד LDW

נורית התראה של תפקוד LDW

נורית התראה לתקלה בתפקוד LDW

נורית חיווי למוכנות של תפקוד LDW

נורית חיווי להפעלת המערכת
לנהיגה חכמה

נורית חיווי למוכנות של המערכת
לנהיגה חכמה

נורית חיווי הפעלת מגביל המהירות

נורית התראה של מגביל המהירות

נורית חיווי למוכנות של מגביל
המהירות

AIWAYS U5 | 4

חיוויי אזהרה בלוח השעונים

לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל או
שימוש בערכת ניפוח
מפרט הצמיג
סוג 1
דף מפרט החישוק והצמיג
דגם הצמיג
חומר החישוק
לחץ צמיג קדמי ללא עומס
לחץ צמיג קדמי בעומס מלא
לחץ צמיג אחורי ללא עומס
לחץ צמיג אחורי בעומס מלא

215/65R17 99V

אלומיניום
 2.3) 230 kpaבר( )(33 PSI
 2.6) 260 kpaבר( )(38 PSI
 2.3) 230 kpaבר( )(33 PSI
 2.6) 260 kpaבר( )(38 PSI

סוג 2
דף מפרט החישוק והצמיג
דגם הצמיג
חומר החישוק
לחץ צמיג קדמי ללא עומס
לחץ צמיג קדמי בעומס מלא
לחץ צמיג אחורי ללא עומס
לחץ צמיג אחורי בעומס מלא

235/50R19 99V

אלומיניום
 2.4) 240 kpaבר( )(35 PSI
 2.6) 260 kpaבר( )(38 PSI
 2.4) 240 kpaבר( )(35 PSI
 2.6) 260 kpaבר( )(38 PSI

לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל או שימוש בערכת ניפוח
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הגבהת הרכב ותמיכתו
הגבהה
אזהרה :יש להשתמש במגבה להחלפת גלגלים עם נקר במקרה חרום .כדי למנוע נזקים אל תגביה את
הרכב למטרות אחרות .יש לפעול בהתאם להוראות בהמשך .אם לא פועלים כך ,התוצאה עלולה להיות
פגיעה גופנית.

בעת ההגבהה של רכב כלשהו לצורך תחזוקה ,הקפד ליישם את הנחיות הבטיחות שלהלן:
● אסור בהחלט לתמוך את הרכב המוגבה באמצעות מגבהים בלבד .הקפד תמיד להשתמש במעמדי
רכב )"סטנדים"( מתאימים ,כדי להעניק תמיכה בטוחה ובטיחותית.
● לצורך עבודה מתחת לרכב ,השתמש תמיד במגבה מוסך )"ליפט"( במקום במגבהים ותמוכות רכב.
● לפני תחילת השימוש במגבה ,הקפד למקם את הרכב על קרקע יציבה ואופקית.
● אין להסתמך אך ורק על בלם החניה; במידת האפשר ,חסום את הגלגלים בסדים ושלב את בורר
ההילוכים במצב ) Pחניה(.
● בדוק את נתוני ציוד ההרמה כדי לוודא שכושר ההרמה שלו מספיק ,וכן ודא שהוא במצב פעולה תקין.
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נ ק וד ות ה ג ב ה ה ונ ק וד ות ת מ י כ ה
אזהרה :במהלך ההגבהה של רכב כלשהו ,ודא שציוד ההרמה לא יבוא במגע עם הסוללה ,רתמות חיווט
המתח הגבוה או רכיב כלשהו הנושא מתח גבוה .פגיעה ברכיבי מתח גבוה עלולה לגרום לפציעה קשה.
הערה:
● מקם את מתאם ציוד ההרמה בנקודות התמיכה המתאימות של הרכב; אחרת ,עלול להיגרם נזק לרכב.
● אסור להשתמש ביחידת סוללת ההנעה בתור נקודת הגבהה .אחרת ,עלול להיגרם נזק לסוללת ההנעה.
● בצע את ההגבהה או התמיכה של הרכב אך ורק באמצעות הנקודות המיועדות לכך .אחרת עלול
להיגרם נזק למרכב או לשלדה.
● כוונן את גובה רפידת התמך של זרוע ההרמה ,ומקם את הרפידה מתחת לנקודת ההגבהה .לאחר
שהרכב הורם ,הקפד לוודא שתפס הבטיחות של מגבה המוסך )"ליפט"( משולב ונעול.

פירוק והרכבת גלגל וצמיג
הסרה
 .1הגבה את הרכב .פעל כמפורט בנושא "הגבהת הרכב ותמיכתו"
 .2הסר את בורגי הגלגל ופעל בהתאם לאיור המפרט את סדר
ההסרה.

לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל או שימוש בערכת ניפוח
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התקנה
 .1בדוק את משטח המגע של דיסק הבלם ,וודא שאין עליו חלודה
או לכלוך.

 .2בצע ביקורת חזותית של משטח המגע של מסב הטבור ,וודא
שאין עליו חלודה או לכלוך.

 .3בצע ביקורת חזותית של משטח המגע בין הצד הפנימי של
הגלגל )חישוק( לבין בסיס המרכוז ,וודא שאין עליו חלודה או
לכלוך .לאחר הסרת החלודה והלכלוך ,יישם כמות מתאימה של
שעווה )"וקס"( כדי למנוע חלודה.
 .4התקן את מכלל הגלגל.
 .5הדק את בורגי הגלגל בהתאם לסדר המצוין ,עד למומנט
הנקוב.
מומנט 120+10 :ניוטון-מ'
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ערכה לתיקון צמיג נקור
שים לב :הנתונים הנדרשים בהוראות החוק והרגולציה הנוכחיות מדווחים על תווית ערכת  .Fix&Goלפני
השימוש ,הקפד לקרוא בעיון את כל האזהרות והנחיות השימוש .אסור להשתמש בנוזל האיטום לאחר
תאריך התפוגה שלו ,המצוין על התווית .הצג את מיכל חומר האיטום והתווית לעובדים המטפלים בצמיג
עליו נעשה שימוש בערכת התיקון Fix&Go .היא מערכת לתיקון ארעי של נקרים .לאחר השימוש ,פנה
בהקדם האפשרי אל מתקן נקרים מוסמך )פנצ'ריה( .הערכה מיועדת אך ורק לתיקון של נקרים במדרך
)"סוליית"( הצמיג .אסור להשתמש בערכה לצורך תיקון אם קוטר חור הנקר גדול מ 6-מ"מ או שהנקר
קרה באזורים אחרים של הצמיג; במקרים אלה הזמן שירותי חילוץ .אסור להסיר עצמים זרים שחדרו
לצמיג .חומר האיטום יעיל בתחום טמפרטורות שבין  -40°Cלבין  .+50°Cאסור להשאיר את המדחס פועל
יותר מ 20-דקות בכל פעם :הוא עלול להתחמם התחממות יתר .חומר האיטום אינו גורם נזק לצמיגים או
לחיישני לחץ הניפוח ).(TPMS

לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל או שימוש בערכת ניפוח
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תיקון בעזרת Fix&Go
 .1החנה את הרכב במקום בטוח והפעל את בלם החניה .קח את הערכה .הכנס את מיכל חומר האיטום
] [1לתוך התא ] [6במדחס ,ולחץ אותו היטב וחזק כלפי מטה .הסר את כיפת שסתום הניפוח מהצמיג
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הנקור וחבר את הצינור הגמיש השקוף ] [5של חומר האיטום) .איור .(A
 .2ודא שלחצן ההפעלה ] [4במצב מנותק )הלחצן אינו לחוץ( .חבר את המחבר החשמלי ] [9לשקע
וולט שברכב .התנע את המנוע) .איור .(B

12

 .3הפעל את המדחס בלחיצה על לחצן ההפעלה ]) .[4איור ( .לאחר חדירת חומר האיטום לתוך הצמיג,
מיד כשמד הלחץ ] [2מציין את הלחץ האידיאלי הנקוב במדריך למשתמש של הרכב ,המשך בהתאם
להנחיות המפורטות בסעיף  4להלן .אם עברו  15דקות מרגע הפעלת המדחס ומד הלחץ ] [2מציין לחץ
נמוך מ 1.3-בר  :19 PSI /הפסק את פעולת המדחס ,נתק את הצינור הגמיש השקוף ] ,[5הסר את
המיכל ] [1על-ידי הרמתו ולחיצה על לחצן השחרור ] ,[7והברג את כיפת שסתום הניפוח על השסתום.
הזז את הרכב כך שהצמיג יבצע כ 5-סיבובים ,כדי שחומר האיטום יפוזר באופן אחיד בתוכו .עצור שוב
את הרכב .הסר את כיפת שסתום ניפוח הצמיג וחבר לשסתום את הצינור הגמיש השחור ] .[8הפעל
את המדחס עד להשגת הלחץ האידיאלי הנקוב במדריך למשתמש של הרכב ,המשך בהתאם
להנחיות המפורטות בסעיף  4להלן .אם ,לאחר  15דקות ,הלחץ ממשיך להיות נמוך מ 1.3-בר ,19 PSI /
הנזק לצמיג גדול מדי והוא אינו ניתן לתיקון .החזר את הערכה למארז שלה והזמן שירותי חילוץ.
 .4הפסק את פעולת המדחס בלחיצה על לחצן ההפעלה ] [4ונתק את הערכה מן הרכב .הסר את מיכל
חומר האיטום ] [1על-ידי הרמתו ולחיצה על לחצן השחרור ]) .[7איור  .(Dהברג והתקן את מכסה
שסתום הניפוח של הצמיג.
 .5הדבק את מדבקת המהירות המרבית ] [10במיקום בולט ונראה לעין והתחל מיד לנהוג ,תוך הקפדה
לא לחרוג מהמהירות המרבית המצוינת וללא ביצוע האצות פתאום או בלימות עזות .לאחר נסיעה של
 10דקות ,החנה את הרכב במקום בטוח ,הפעל את בלם החניה והנח למנוע הרכב להמשיך לפעול
)איור .(E

לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל או שימוש בערכת ניפוח
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 .6קח את הערכה וודא שלחצן ההפעלה ] [4במצב מנותק .חבר את המחבר החשמלי ] [9לשקע  12וולט
שברכב .הסר את כיפת שסתום ניפוח הצמיג וחבר לשסתום את הצינור הגמיש השחור ] .[8בדוק את
לחץ האוויר בצמיג .אם הוא:
א .שווה ל 1.3-בר  :19 PSI /הפעל את המדחס עד להשגת הלחץ האידיאלי הנקוב במדריך למשתמש
של הרכב .אם הלחץ עלה מעל ללחץ הנקוב ,לחץ על לחצן שחרור האוויר ]) .[3איור  .(Fהצמיג
תוקן :נתק את הערכה והחזר אותה למארז שלה בתוך הרכב .סע בזהירות ופנה בהקדם האפשרי
אל מתקן נקרים מוסמך )פנצ'ריה(.
ב .נמוך מ 1.3-בר  :19 PSI /הנזק לצמיג גדול מדי והוא אינו ניתן לתיקון .החזר את הערכה למארז שלה
והזמן שירותי חילוץ.

ניפוח בעזרת Fix&Go
ודא שלחצן ההפעלה ] [4במצב מנותק ומיכל חומר האיטום ] [1מנותק .חבר את המחבר החשמלי ][9
לשקע  12וולט שברכב .הסר את כיפת שסתום ניפוח הצמיג וחבר לשסתום את הצינור הגמיש השחור ].[8
הפעל את המדחס עד להשגת הלחץ האידיאלי הנקוב במדריך למשתמש של הרכב) .איור  .(Fאם הלחץ
עלה מעל ללחץ הנקוב ,לחץ על לחצן שחרור האוויר ].[3

מילוי מחדש בעזרת Fix&Go
השתמש אך ורק במיכלי מילוי מחדש מקוריים או מאושרים על ידי היבואן ,אותם ניתן לרכוש במרכז
שירות מורשה של  .Aiwaysכדי להסיר את מיכל חומר האיטום המשומש ,פשוט לחץ על לחצן השחרור ][7
תוך הרמת המיכל ] .[1הכנס את מיכל חומר האיטום החדש על-ידי לחיצתו היטב וחזק כלפי מטה .לקבלת
מידע נוסף ,עיין בתמונות של תווית המוצר.
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל או שימוש בערכת ניפוח

תחזוקה שוטפת בסיסית
בדיקה יומית
באמצעות הבדיקה היומית ניתן לגלות בעיות במהירות ולמנוע סכנות בטיחותיות פוטנציאליות ותאונות.
מומלץ לבדוק את הפריטים הבאים:
● תפקודי תאורה ,צופר ,מפלס נוזל השטיפה ומכלול המגבים.
● חגורות בטיחות ,דוושת הבלם.
● לחצי הניפוח של הצמיגים ,מצבם והמראה שלהם.
● דליפות נוזלים על הקרקע.
● ניקיון של כל החלונות והמראות מלכלוך ,שלג וקרח.
אם נוסעים ברכב לעתים קרובות בתנאים קשים ,מומלץ לפעול על פי תזכורות התחזוקה החכמות על
מנת שהטיפולים יבוצעו במועד שנקבע ,או אף במרווחים קצרים יותר ,בהתאם לתנאים הספציפיים.
מטעמי בטיחות ומשיקולים טכניים מקצועיים ,מומלץ לבצע את הטיפולים במרכז שירות מורשה של
.Aiways

נ וז ל ר ע י ל
אזהרה :נוזלים המשמשים בכלי רכב גורמים נזק לגוף האדם ,אסור לבלוע אותם ויש להיזהר שלא יבואו
במגע עם פצעים פתוחים .לבטיחותך ,קרא בעיון את כל ההוראות המודפסות בתוויות ועל המיכלים
והקפד לפעול על פיהן.

כיוון ארבעת הגלגלים
נהיגה ממושכת בכבישים משובשים עלולה לפגוע בתקינות הביצועים של הגלגלים .במידת הצורך ,ניתן
לכוונן את ארבעת הגלגלים של הרכב כדי להבטיח נהיגה בטוחה והיגוי קל ,ולהפחית שחיקה לא אחידה
של הצמיגים ומנגנוני ההגה.
תחזוקה שוטפת בסיסית
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טיפול בגגון השמש
כדי להבטיח פעולה אמינה ותקינה של גגון השמש ,השתמש בכוהל ובתכשירי ניקוי אחרים לניקוי הזגוגית
שלו ,ודאג שהרכב יטופל במרכז שירות )מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של  (Aiwaysבהתאם
לדרישות השירות.

טיפול בלהבי המגבים
כדי למנוע פגיעה בביצועי הניגוב וקיצור חיי השירות של המגבים ,השתדל להימנע משימוש במגבים
לניקוי לכלוך מהשמשה הקדמית .אם הגומי של להבי המגבים התקשה או נסדק ,או אם המגבים מותירים
שריטות על השמשה או שטחים רטובים ,יש להחליף מיד את להבי המגבים .החלף את להבי המגבים אך
ורק בלהבים חדשים בעלי אותו מפרט.

ל ה ב י מ ג ב ים
 .1בצע את הבחירות בנתיב המתאים במסך שבקונסולה ,העבר את הרכב למצב מנוטרל על פי
ההוראות ,בצע פעם נוספת את הבחירות בנתיב המתאים ,העבר את המגבים למצב שירות ולאחר
שהמגבים יעברו למצב שירות ,ניתן יהיה להחליף הלהבים שלהם.
בחרWiper service mode switch ← comfortable & Safe ← Vehicle control :

 .2הרם את זרוע המגב מהשמשה הקדמית.
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תחזוקה שוטפת בסיסית

 .3לחץ על הכפתור שבזרוע המגב ,ובמקביל משוך כלפי מעלה את הקצה העליון של להב המגב כלפי
חוץ כדי לנתק אותו מזרוע המגב.

 .4הסר את להב המגב מזרוע המגב וסלק את הלהב הישן.
 .5התקן את המחבר של להב המגב החדש בחריץ שבזרוע המגב.
 .6דחוף את להב המגב כלפי זרוע המגב עד שלהב המגב ישתלב היטב במקומו .ודא שלהב המגב מותקן
היטב בזרוע המגב.
 .7החזר את מכלול המגב אל השמשה הקדמית.
לאחר ההחלפה של להבי המגבים של השמשה הקדמית ,התנע את הרכב ומגבי השמשה הקדמית ישובו
למצבם המקורי באופן אוטומטי.

מצבר בעל מתח נמוך
מצבר  12וולט מותקן בתא הקדמי ,ומשמש בעיקר להספקת כוח לפעולה הרגילה של הרכב  -התנעת
הרכב והפעלת האביזרים החשמליים ברכב .טעינה מספיקה של מצבר  12וולט יכולה להאריך את חיי
השירות של המצבר בעל המתח הנמוך.

תחזוקה שוטפת בסיסית
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אזהרה:
● אלקטרוליט המצבר הוא חומר קורוזיבי .אם הוא בא במגע עם העיניים או העור ,יש לשטוף מיד בהרבה
מים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
● במהלך העבודה על המצבר ,יש להיזהר שלא לשאוף את אדי הנוזל של המצבר ויש להרכיב משקפי מגן
וכפפות להגנה על העור.
● אין לעשן או לקרב ניצוצות לסביבת המצבר.
● יש להרחיק ילדים מהמצבר.
● יש לסלק מצברים משובשים בנקודת איסוף מתאימה למיחזור.
זהירות :לפני שעוזבים את הרכב יש להקפיד ולכבות את האביזרים החשמליים ,דוגמת הפנסים .אם
מצבר  12וולט נחלש במידה משמעותית ופעולתו אינה תקינה ,יש לפנות מיד אל מרכז שירות ,מומלץ
למרכז שירות של  Aiwaysכדי שהבעיה תטופל .מטעמי בטיחות ,אין להפעיל את הרכב ללא אישור.
הערה :לאחר שמנתקים את מצבר  12וולט ושבים ומחברים אותו ,הפעולה האוטומטית והתפקוד למניעת
לכידה של החלונות החשמליים לא יהיו זמינים .כדי לחדש את פעולת התפקודים ,ניתן לאתחל אותם.

מילוי נוזלים
פריטים

כמות

דגם
נוזל קירור

BASF 6580

 12ל'

נוזל בלמים

BASF DOT4+

 1.2ל'

שמן ממסרת הפחתה *1

Deslon #6

 1.8ל'

שמן ממסרת הפחתה *2

Castrol BOT 352 B1 BEV

 0.8ל'

הקרר )גז( במערכת מיזוג האוויר

R1234yf

 645ג'

נוזל שטיפה

נקודת קפיאה- 25℃ :

 3ל'

* :שמן ממסרת הפחתה  – 1דגם  ,MAS861שמן ממסרת הפחתה  – 2דגם .MAS8611
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תחזוקה שוטפת בסיסית

כדי להוסיף נוזל קירור או נוזל בלמים ,יש להסיר את תא האחסון מהתא הקדמי .כדי להוסיף שמן ממסרת
הפחתה ,יש להסיר את המגן התחתון.
ממסרת ההפחתה היא חלק ממכלל המנוע-ממסרת ,והיא רכיב בעל מתח גבוה.
כדי להוסיף קרר למערכת מיזוג האוויר נחוץ ציוד מיוחד .במקרה של דליפה במהלך ההוספה ,ייגרם זיהום
לסביבה .בשל סיבות אלה ,כדי למנוע נזילת שמן שתזהם את הסביבה וכדי למנוע פציעה כתוצאה
מנגיעה בטעות בחלקים בעלי מתח גבוה ,כשצריך להוסיף שמן יש לפנות אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז
שירות של .Aiways
אזהרה:
● כדי למנוע נזילת שמן שתזהם את הסביבה וכדי למנוע פציעה כתוצאה מנגיעה בטעות בחלקים בעלי
מתח גבוה ,כשצריך להוסיף שמן יש לפנות אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של .Aiways
● נוזלים המשמשים להפעלת הרכב הם חומרים מסוכנים ורעילים .יש להיזהר שהם לא יבואו במגע עם
העור והעיניים ,ואין לשאוף את האדים שלהם.
● כשעובדים באזור המנוע יש לפעול בזהירות רבה .הסכנות כוללות כוויה מחלקים חמים ,פציעה
מחלקים סובבים והתחשמלות .לפני שפותחים את התא הקדמי יש להעביר את הרכב למצב מנוטרל.
● יש לנגב נוזלים שנשפכו.
נוזל הקירור מאפשר להפעיל את המנוע בטווח טמפרטורות מתאים .נוזל הבלמים משמש להעברת לחץ
הבלימה במערכת הבלמים .כשלוח המחוונים מורה שהמפלס של נוזל הבלמים נמוך ,יש לפנות מיד אל
מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של  Aiwaysכדי להוסיף נוזל בלמים .שמן ממסרת ההפחתה משמש
לסיכה וקירור של גלגלי השיניים והמסבים של ממסרת ההפחתה .כשיש צורך להוסיף שמן ממסרת
הפחתה ,פנה אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של  Aiwaysכדי שהפעולה תבוצע.
נוזל השטיפה משמש לניקוי כתמים ,אבק ושאר סוגי לכלוך מהשמשה הקדמית והשמשה העורפית ,על
מנת להבטיח ראות טובה לפנים ולאחור בזמן הנהיגה .כשמפלס נוזל השטיפה נמוך מדי ,הוסף נוזל
שטיפה שעומד בדרישות .פתח המילוי של נוזל השטיפה )בעל מכסה כחול( מותקן בצד שמאל של התא
הקדמי .מלא נוזל עד שהמפלס יגיע סמוך לפייה ,אך היזהר לא למלא יתר על המידה.
זהירות :אין להשליך מיכלים ריקים של נוזלים עם האשפה הביתית.
תחזוקה שוטפת בסיסית
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סוללת המפתח החכם
אם הסוללה של המפתח החכם חלשה ,ייתכן שלא ניתן יהיה לשחרר את נעילת הרכב או לנעול אותו בדרך
הרגילה .במקרה זה ,ניתן לשחרר את נעילת הרכב או לנעול אותו בעזרת המפתח המכני ,האפליקציה* או
אמצעים אחרים ,ויש לפנות בהקדם האפשרי אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של .Aiways
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סוללת ההנעה )טעינת הרכב(
טעינה
הכנות לטעינה
לפני שעוזבים את הרכב ,ניתן לטעון אותו .כדי שהרכב יהיה מוכן לשימוש ,אם הסוללה חלשה הקפד
לטעון אותה מבעוד מועד.
זהירות :ניתן לטעון את הרכב רק כאשר הוא במצב חניה .לא ניתן לטעון את הרכב במצב נסיעה )כאשר
תיבת ההילוכים במצב של נסיעה לפנים או נסיעה לאחור( או במצב של שדרוג תוכנה.
הרכב מצויד בשקעי טעינה  DCו ,AC-כמתואר באיור:

 .1שקע טעינת ) ACטעינה רגילה( ,לטעינה בזרם חילופין.
 .2שקע טעינת ) DCטעינה מהירה( ,לטעינה בזרם ישר.
אזהרה:
סוללת ההנעה )טעינת הרכב(
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● כדי למנוע תאונות ,הקפד לטעון את הרכב במקומות רחוקים מגזים או נוזלים דליקים.
● בשל הסכנה של מתח גבוה ,מומלץ לשמור על מרחק מסוים מעמדת הטעינה במהלך הטעינה .למניעת
פגיעה גופנית ,אין לגעת במטענים לכלי רכב חשמליים ובקטבים המתכתיים של פתח הטעינה.
● אין במערכות המתח הגבוה והטעינה שום חלק שהנהג יכול לבדוק .רכיבים בעלי מתח גבוה צבועים
בצבע כתום .אסור בהחלט לגעת בחלקים אלה.
● אסור להניח לילדים להשתמש בציוד טעינה או להתקרב למקום במהלך הטעינה.
● לפני הטעינה ,יש לבדוק את שקע הטעינה של המטען לכלי רכב חשמליים ואת פתח הטעינה של הרכב
ולוודא שהם נקיים מלכלוך וחומרים זרים ושאין בהם חלקים מעוותים ,חרוכים או קטומים .אם התגלו
תופעות חריגות כלשהן ,אין לבצע את הטעינה ויש לפנות אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של
 Aiwaysכדי שהבעיה תטופל לפני שטוענים את הרכב ,אחרת התוצאה עלולה להיות תקלת טעינה
ברכב ,נזק לציוד הטעינה ובמקרים חמורים גם פציעה.
● כדי להימנע מסכנת קשת חשמלית בפתח הטעינה ,אין לנתק מטען לכלי רכב חשמליים לפני שעוצרים
את תהליך הטעינה.
● במהלך טעינה מהירה ,מי שבגופם מושתל קוצב לב חייבים לשמור מרחק מהרכב הנטען כדי למנוע
הפרעות אלקטרו-מגנטיות שעלולות לפגוע בתקינות הפעולה של הציוד הרפואי.
● אסור לבצע שינויים בלתי מאושרים במחבר הטעינה ובציוד הטעינה או לפרק אותם ,ואסור לבצע
טעינה אם נגרם נזק לציוד הטעינה ,אם חדרו אליו חומרים זרים או אם הוא החליד או נרטב .אם אירעה
תקלה בציוד הטעינה ,יש לפנות ליצרן של ציוד הטעינה ואין לנסות לפתור אותה לבד.
● אסור לטעון את הרכב במקום פתוח כאשר יורד גשם כבד ,אחרת התוצאה עלולה להיות תקלת טעינה,
ובמקרים חמורים גם נזק לרכב או לציוד הטעינה .אם עליך לטעון את הרכב לאחר שהוא נחשף לגשם,
בדוק קודם כל אם חדרו מים לפתח הטעינה .אם ניתן להבחין בסימנים למים בפתח הטעינה ,אין לטעון
את הרכב ,אחרת התוצאה עלולה להיות תקלת טעינה ,ובמקרים חמורים גם נזק לרכב או לציוד
הטעינה.
● בזמן הטעינה אין לשטוף את פתח הטעינה במתקן שטיפה הפועל בלחץ גבוה ,אחרת התוצאה עלולה
להיות תקלת טעינה ,ובמקרים חמורים גם נזק לרכב או לציוד הטעינה.
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סוללת ההנעה )טעינת הרכב(

● אם ניתן להבחין בריח או עשן ברכב במהלך הטעינה ,יש להפסיק מיד את הטעינה ולפנות מיד אל מרכז
שירות ,מומלץ למרכז שירות של .Aiways
● לטעינת הרכב ,יש להשתמש בציוד טעינה שעומד בדרישות התקן ,אחרת התוצאה עלולה להיות תקלת
טעינה ,ובמקרים חמורים גם נזק לרכב או לציוד הטעינה ואף פציעה.
● אסור בהחלט ,יהיו הנסיבות אשר יהיו ,לגעת ביד בחלקי מתכת חשופים בפתח הטעינה.
זהירות :כששיעור הטעינה של הסוללה הוא  ,30%הזמן הקצר ביותר עד ששיעור הטעינה יגיע ל 80%-הוא
 30דקות ,כאשר הטמפרטורה החיצונית היא  .25°Cבטמפרטורה חיצונית גבוהה או נמוכה מדי ,משך
הטעינה עשוי להיות ארוך יותר בשל הצורך לקרר או לחמם את סוללת ההנעה )הקיבול של סוללת ההנעה
מושפע מאחסון ממושך של הרכב בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה(.

פעולת הטעינה
לטעינה רגילה של הרכב ניתן להשתמש בנקודת טעינה  ACובעמדת טעינה  ACייעודית לשימוש ביתי ,וגם
בעמדת טעינה  ACציבורית .לטעינה מהירה של הרכב ,השתמש בעמדת טעינה ציבורית הפועלת בזרם
ישר ).(DC
 .1הרכב נמצא במצב חניה .לאחר שהושלמה ההעברה של הרכב למצב מנוטרל ,לחץ על הכיסוי של
פתח הטעינה ,פתח אותו בסיבוב ופתח את המכסה של שקע הטעינה הרגילה או של שקע הטעינה
המהירה.
 .2ודא שהמצב של מחבר הטעינה ושל ציוד הטעינה תקין ,וחבר את המטען לכלי רכב חשמליים ישירות
לשקע הטעינה של הרכב .בשלב זה נבדקת ההתאמה של שקע הטעינה למטען לכלי רכב חשמליים:
אם הבדיקה העלתה שיש התאמה ,נורית החיווי של כבל הטעינה תאיר בלוח המחוונים.
 .3העבר את הספקת הכוח של ציוד הטעינה למצב  ,ONהתחל בטעינה ונורית החיווי
תאיר.

סוללת ההנעה )טעינת הרכב(

בלוח המחוונים
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 .4לאחר סיום הטעינה ,סיים קודם כל את הטעינה בעמדת הטעינה .לאחר שחרור הנעילה של הרכב,
לחץ על לחצן שחרור הנעילה של המטען לכלי רכב חשמליים ,החזק אותו במצב לחוץ ונתק את
המטען לכלי רכב חשמליים.
 .5אם הטעינה לא התבצעה בהצלחה ,עבור לעמדת טעינה אחרת ונסה פעם נוספת .אם גם הפעם
הטעינה לא התבצעה בהצלחה ,פנה מיד אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של  Aiwaysכדי
שהבעיה תטופל.
 .6לאחר שניתקת את המטען לכלי רכב חשמליים ,החזר את המטען לכלי רכב חשמליים למקומו ,התקן
את המכסה של שקע הטעינה וסגור את הכיסוי של פתח הטעינה.
לא ניתן לנתק את המטען לכלי רכב חשמליים במהלך טעינת  DCאו כשהרכב נעול .ניתן לנתק את המטען
לכלי רכב חשמליים רק לאחר שעוצרים את הטעינה בעמדת הטעינה או משחררים את הנעילה של הרכב.
לאחר טעינת  ,DCאם אינך מצליח לנתק את המטען לכלי רכב חשמליים ,נסה לנתק אותו בדרכים הבאות:
 .1העבר את הרכב למצב מנוטרל ,צא מהרכב ונעל אותו.
במפתח החכם עד
ופתיחת תא המטען
 .2לחץ לחיצה ממושכת ביחד על לחצני נעילת הרכב
שתשמע את צליל הנקישה של שחרור הנעילה של המטען לכלי רכב חשמליים ,אשר מציין ששחרור
החירום של הנעילה של המטען לכלי רכב חשמליים הושלם.
 .3אם עדיין אינך מצליח לנתק את המטען לכלי רכב חשמליים ,פנה מיד אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז
שירות של  Aiwaysכדי שהבעיה תטופל.
זהירות :לא ניתן לנתק את המטען לכלי רכב חשמליים במהלך טעינת  ACאו כשהרכב נעול .אין לנסות
לנתק בכוח את המטען לכלי רכב חשמליים .אם אינך מצליח לנתק את המטען לכלי רכב חשמליים לאחר
הטעינה ,פנה מיד אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של .Aiways
הערה :כשמשתמשים בעמדת טעינה  ACציבורית כדי לטעון את הרכב ,ניתן להשתמש במטען  ACשל
הרכב כדי לחבר את הרכב לעמדת הטעינה הציבורית  .ACמטען  ACשל הרכב נמצא בדרך כלל באזור
המטען.
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סוללת ההנעה )טעינת הרכב(

אישור טעינה
המצב הנוכחי של סוללת ההנעה מצוין בלוח המחוונים:
נורית חיווי לחיבור של כבל הטעינה
נורית חיווי למצב טעינה

 :כשנורית החיווי מאירה ,היא מציינת שכבל הטעינה מחובר כעת.

 :כשנורית החיווי מאירה ,היא מציינת שסוללת ההנעה נטענת.

סוללת ההנעה
שימוש בסוללת ההנעה
הביצועים של סוללת ההנעה תלויים בטמפרטורה החיצונית .הטווח האופטימלי של טמפרטורות העבודה
הוא  5°Cעד  ,35°Cוהטווח המקסימלי של טמפרטורות העבודה הוא  30°Cעד  .55°Cכדי להבטיח שהרכב
יפעל בצורה הטובה ביותר ,יש להימנע מלהשתמש ברכב בטמפרטורות קיצוניות .טמפרטורות גבוהות או
נמוכות מדי עלולות להשפיע על הביצועים של סוללת ההנעה והרכב .סוללת ההנעה היא חלק חשוב
במערכת ההינע של הרכב .הקפד לשים לב להוראות השימוש הבאות:
זהירות:
● אם הרכב חנה בסביבה חמה או קרה מדי ,תהיה לכך השפעה ישירה על חיי השירות של סוללת ההנעה.
אין להחנות את הרכב לפרק זמן ארוך )יותר משמונה שעות( בסביבה חמה או קרה .אם משאירים את
הרכב ללא שימוש למשך פרק זמן ארוך ,יש לוודא ששיעור הטעינה של הסוללה יהיה גבוה מ70%-
ושהרכב יחנה במקום קריר ,כדי לשמור על חיי השירות של סוללות ההנעה .מומלץ לבדוק אחת לשבוע
את שיעור הטעינה של הסוללה ולהשתמש ברכב לפחות פעם בחודש.
● כדי למנוע שריפה ,אין להחנות את הרכב קרוב למקור של חום גבוה .יש להחנות את הרכב במקום יבש.
הימנע מלהחנות את הרכב בחניונים רטובים ולחים.
● לטעינת הרכב יש להשתמש בציוד שעומד במפרטי הטעינה ,ויש להקפיד על ההוראות של עמדת
הטעינה כדי להבטיח שהטעינה תיעשה בצורה נכונה .יש להימנע משימוש תכוף במצב של טעינה
מהירה  DCבהספק גבוה ,אחרת חיי השירות של סוללת ההנעה יתקצרו.
סוללת ההנעה )טעינת הרכב(
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אזהרה:
● סוללת ההנעה היא רכיב בעל מתח גבוה .כדי למנוע סכנה של התחשמלות ,פציעה ואף מוות ,אסור בהחלט
לגעת בסוללת ההנעה ,בחיווט שלה וברכיבים אחרים בעלי מתח גבוה ,ואסור להזיז או לפרק אותם.
● נזק שייגרם למערכת המתח הגבוה או לסוללה בעלת המתח הגבוה עלול לגרום לקצר ,התחממות יתר
והתלקחות שריפה .לאחר תאונה ,או אם נגרם נזק למערכת החשמל של הרכב ,יש להתרחק מהרכב.

ב מ ק ר ה ש ל ה ת נ ג ש ות
מערכת הבקרה של הרכב מנתקת את מערכת המתח הגבוה ,נורית החיווי למצב של מוכנות לנסיעה
כבית ולא ניתן להמשיך בנסיעה .פנה מיד אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של .Aiways
אזהרה:
● אם לא ניתן להעריך את היקף הנזק שנגרם לרכב ,אין לגעת ברכב .יש להתרחק מהרכב ולפנות מיד אל
מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של  .Aiwaysהקפד לעדכן מיד את צוותי החירום שיטפלו בתאונה כי
מדובר ברכב חשמלי ,ואין להניח לאיש להתקרב לרכב ,לגעת בו או להזיז אותו.
● בשום מקרה אסור לאף אחד לבצע טיפולים כלשהם ברכב כשהרכב לא במצב של נטרול מלא.
● אם עולה מהרכב עשן ,או אם התלקחה שריפה ,יש לצאת מיד מהרכב ,להתרחק ממנו לכיוון הפוך
מכיוון הרוח ולפנות מיד אל מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של .Aiways
● אם הרכב צריך לעבור במקווה מים ,יש לבדוק את עומק המים ,מהירות הזרימה שלהם ,תנאי הקרקעית
ופרטים חשובים נוספים .בקרקעית מקווה המים עלולים להסתתר בורות וסלעים ,שעלולים להקשות על
המעבר או אף למנוע אותו .כשנוסעים במקווה מים ,מומלץ שלא להישאר במים עמוקים במשך פרק
זמן ארוך ,אחרת עלול להיגרם נזק לרכיבי הרכב שפועלים במתח גבוה .מומלץ לצמצם את המעבר
במקווי מים למינימום ההכרחי.
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סוללת ההנעה )טעינת הרכב(

נ ה י ג ה ב ד ר כ י ם מ ו צ פ ות
אזהרה:
● בשום אופן אין להחנות את הרכב במים ,או לנסוע לאחור במים .במעבר במקווה מים ,ביצועי הבלימה
עלולים לרדת .יש להימנע ככל האפשר מבלימת חירום במים.
● נסיעה מהירה למרחק ארוך במים עמוקים עלולה לגרום לחדירה של מים לתא הקדמי ,לגרום נזק
לבקר של מנוע ההנעה ולרכיבים נוספים ,וכתוצאה מכך לא ניתן יהיה לנסוע לרכב .נסיעה למרחק
ארוך באזור של מים עמוקים צריכה להיעשות במהירות נמוכה.

תוויות אזהרה ברכב
תוויות אזהרה לגבי סכנות שמקורן במתח גבוה ותוויות של רכיבים הפועלים במתח גבוה )כל הרכיבים
הכתומים פועלים במתח גבוה(

תווית אזהרה של רכיבים הפועלים במתח גבוה

סוללת ההנעה )טעינת הרכב(
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תווית אזהרה של סוללת ההנעה
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סוללת ההנעה )טעינת הרכב(

הוראות למקרה חירום
מהבהבי חירום
במקרה חירום או מצב מסוכן ,כאשר עליך להזהיר את הנהגים והולכי הרגל בסביבה ,לחץ על מתג
מהבהבי החירום שבחיפוי התקרה ומהבהבי החירום יופעלו .כדי להפסיק את הפעולה ,לחץ על מתג
מהבהבי החירום לחיצה נוספת.

התנעה באמצעות כבלי עזר

הרכב מצויד בתפקוד של טעינה חכמה .כאשר שיעור הטעינה של מצבר  12וולט של הרכב נמוך ,סוללת
ההנעה של הרכב מתחילה לטעון את מצבר  12וולט .אם מצבר  12וולט נפרק לעיתים קרובות ,פנה מיד אל
מרכז שירות ,מומלץ למרכז שירות של  Aiwaysכדי שהבעיה תטופל.
אזהרה:
● כאשר מתניעים את הרכב באמצעות כבלי עזר ,יש לפעול בזהירות רבה .כל סטייה מההוראות הבאות
עלולה להוביל לפציעה או נזק כתוצאה מפיצוץ של המצבר ,או נזק למערכות החשמל של שני כלי
הרכב.
● אסור בהחלט להחליף בין הקטבים החשמליים או לחבר ביניהם.
● יש להיזהר שנוזל המצבר לא יבוא במגע עם העיניים ,העור ,הבגדים או משטחים צבועים .נוזל המצבר
מכיל חומצה גופרתית שעלולה לגרום כוויות ונזק במקרה של מגע ישיר.
● לפני שמתחילים לעבוד על המצבר ,יש להרכיב משקפי מגן ולהסיר תכשיטים.
● הרחק ילדים מהמצבר.
זהירות :כדי שהתפקוד לטעינה חכמה יפעל צריכים להתקיים תנאים מסוימים ,ומכסה התא הקדמי צריך
להיות סגור.
הוראות למקרה חירום
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אם מצבר  12וולט נפרק ולא ניתן להתניע את הרכב בדרך הרגילה ,ניתן לטעון את מצבר  12וולט
באמצעות כבלי עזר .יש לבצע את הצעדים הבאים:
 .1ניתן לעבור למצב חניה וניתוק אספקת המתח של סוללת המתח הגבוה )להלן "נטרול הרכב"( בשתי
דרכים – נטרול אקטיבי באמצעות המסך שבקונסולה ,או נטרול פסיבי באמצעות נעילה של הרכב.
פתח את מכסה התא הקדמי והסר את מכסי השירות של הקוטב החיובי והקוטב השלילי של מצבר 12
וולט .חבר קצה אחד של הכבל האדום לקוטב החיובי של מצבר  12וולט ברכב בעל המצבר הפרוק ,B
ואת הקצה השני לקוטב החיובי של מצבר  12וולט של הרכב בעל מצבר העזר .A

 .2חבר קצה אחד של הכבל השחור לקוטב השלילי של מצבר  12וולט של הרכב בעל מצבר העזר  ,Aואת
הקצה השני לקוטב השלילי של מצבר  12וולט של הרכב בעל המצבר הפרוק .B
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הוראות למקרה חירום

 .3לאחר טעינה של  10דקות ,נסה להתניע את הרכב ובדוק אם הוא הותנע.
זהירות :כשקיים חיבור ישיר לקוטב השלילי של מצבר  12וולט ,החיישן האלקטרוני של המצבר ) (EBSאינו
יכול לגלות את הזרם החשמלי וייתכן שהטעינה לא תושלם.
לאחר התנעת הרכב ,הסר את כבלי העזר בסדר פעולות הפוך ,התקן את מכסי השירות שהסרת וסגור את
מכסה התא הקדמי.

גרירה והובלה של הרכב
זהירות :אסור לגרור את הרכב כשהגלגלים על הקרקע .מותר להוביל את הרכב רק על משטח העמסה של
משאית המופעלת על ידי שירות גרירה מקצועי .אסור בהחלט לגרור את הרכב מעבר לנדרש לצורך
חילוצו המקומי.
אם יש לבצע גרירת חילוץ קצרה של הרכב לצורך הובלתו ,פעל באופן הבא:
 .1פתח את אזור המטען והוצא את טבעת הגרירה שמאוחסנת בערכת הכלים ,מתחת לשטיח של אזור
המטען.
 .2לחץ על החלק העליון של כיסוי קדח הגרירה והסר אותו .הברג את טבעת הגרירה לקדח הגרירה
והקפד להדק אותה היטב.
הוראות למקרה חירום
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מיקום קדחי הגרירה מלפנים ומאחור:

 .3גרור את הרכב למשאית בעלת משטח העמסה של שירות גרירה מקצועי.
 .4העבר את תיבת ההילוכים למצב חניה ,הפעל את מהבהבי החירום ,ודא שאף אדם לא נמצא ברכב
ונעל אותו.
 .5חסום את הגלגלים בסדים ① ,התקן את רפידת הגומי נגד החלקה ② סביב הצמיגים ,התקן רצועת
ריתוק ועיגון ③ סביב הצמיגים כדי לעגן את הרכב למשאית התובלה והדק את הרצועה כדי לאבטח
את הרכב.
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הוראות למקרה חירום

אזהרה :לפני שמובילים את הרכב יש לוודא שאין ברכב שום סימן למצב מסוכן דוגמת עיוות של ערכת
הסוללות או עשן .אם לא ניתן להעביר את תיבת ההילוכים למצב סרק ,יש להציב את הגלגלים הקדמיים
על עגלות גלגלים לצורך ביצוע הגרירה .כדי למנוע נזק למנוע ההנעה או לחלקים אחרים ,אסור לגרור את
הרכב כשכל ארבעת הגלגלים על הקרקע.

יציאת חירום
הרכב מצויד ביציאת חירום .אם לא ניתן לפתוח את הדלתות מתוך הרכב ,ניתן לפתוח בעזרת המפתח
המכני את מנגנון הפתיחה למקרה חירום של דלת תא המטען ,אשר משמשת כיציאת חירום עבור נוסעי
הרכב .צילינדר המפתח של יציאת החירום מותקן בבריח של דלת תא המטען .עבור לאזור המטען ,הכנס
את המפתח המכני ומשוך ימינה .לאחר שנעילתה של דלת תא המטען שוחררה ,ניתן לפתוח אותה
בדחיפה כדי לצאת מהרכב.

הוראות למקרה חירום
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ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت

01
ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات ،اﺳﺘﺒﺪال
 02اﻟﻌﺠﻼت أو اﺳﺘﺨﺪام طﻘﻢ اﻟﻨﻔﺦ
 03اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
 04ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة(
 05ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
أﺿﻮاء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
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33
36
45
51
60

ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت

أﺿﻮاء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
أﺿﻮاء اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺘﺤﺬﯾﺮ
إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺿﻮاء اﻟﻤﺆﺷﺮات وأﺿﻮاء اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻀﻲء أو ﺗﻨﻄﻔﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  Aiwaysﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻤﺎزات اﻻﻧﻌﻄﺎف اﻟﻰ
اﻟﯿﺴﺎر

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻤﺎزات اﻻﻧﻌﻄﺎف اﻟﻰ
اﻟﯿﻤﯿﻦ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺼﺒﺎح ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻮء اﻟﻮﻗﻮف.

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮء اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻀﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﻌﺎع اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺬﻛﻲ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺟﮭﻮزﯾﺔ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﻌﺎع
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺬﻛﻲ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﺪم رﺑﻂ ﺣﺰام اﻻﻣﺎن

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﺪم رﺑﻂ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ  -اﻷﯾﺴﺮ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﺪم رﺑﻂ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ -اﻷوﺳﻂ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﺪم رﺑﻂ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ  -اﻷﯾﻤﻦ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ وﺣﺪة
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺼﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻌﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺪرات

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ وﺣﺪة
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺪرات

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
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ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض زﯾﺖ اﻟﻔﺮاﻣﻞ /
ﺗﻮزﯾﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻘﻮى اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ /ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻟﻠﻔﺮاﻣﻞ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎﺑﺢ اﻻﯾﻘﺎف
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺑﺢ
اﻻﯾﻘﺎف اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻊ
ﻗﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﻮد
اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺎﺑﺢ اﻻﯾﻘﺎف
اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺑﺢ اﻻﯾﻘﺎف
اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎﺑﺢ اﻻﯾﻘﺎف
اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻟﻤﺤﺮك
ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم وﺳﺎﺋﺪ
اﻟﮭﻮاء

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻋﺎم

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وﺻﻞ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺸﺤﻦ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺠﮭﻮزﯾﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻮﺿﻊ ﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة
اﻟﺪﻓﻊ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﺴﯿﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
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ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻷداء ﻋﻤﻞ  )ACCﻧﻈﺎم ﺗﺜﺒﯿﺖ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻜﯿﻔﻲ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم ACC

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺠﮭﻮزﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم ACC

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻺﻋﻼم ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻻﺻﺪام ﻣﻦ اﻻﻣﺎم  /ﻓﺮاﻣﻞ
اﻟﻄﻮارىء اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺘﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ
اﻻﺻﺪام ﻣﻦ اﻻﻣﺎم  /ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻄﻮارىء
اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﻈﺎم LDW

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎم LDW

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم

LDW

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺠﮭﻮزﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم LDW

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺬﻛﯿﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺠﮭﻮزﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﺎدة
اﻟﺬﻛﯿﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﺪد اﻟﺴﺮﻋﺔ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺪد اﻟﺴﺮﻋﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺠﮭﻮزﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﻟﺴﺮﻋﺔ

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
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ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ
اﻹطﺎرات ،اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺠﻞ أو اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﺪة ﻧﻔﺦ اﻹطﺎر
ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻹطﺎر
ﻧﻮع 1
ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟ$#ﻠﺔ واﻹطﺎر
طﺮاز اﻹطﺎر
ﺧﺎﻣﺔ اﻟﻌﺠﻠﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻻﻣﺎﻣﻲ ﺑﺪون ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺪون ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
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215/65R17 99V

اﻷﻟﻤﻨﯿﻮم
 2.3) 230 kpaﺑﺎر( )(33 PSI
 2.6) 260 kpaﺑﺎر( )(38 PSI
 2.3) 230 kpaﺑﺎر( )(33 PSI
 2.6) 260 kpaﺑﺎر( )(38 PSI

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻻطﺎرات وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺠﻠﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة اﻟﻨﻔﺦ

ﻧﻮع 2
ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟ$#ﻠﺔ واﻹطﺎر
طﺮاز اﻹطﺎر
ﺧﺎﻣﺔ اﻟﻌﺠﻠﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻻﻣﺎﻣﻲ ﺑﺪون ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺪون ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

235/50R19 99V

اﻷﻟﻤﻨﯿﻮم
 2.4) 240 kpaﺑﺎر( )(35 PSI
 2.6) 260 kpaﺑﺎر( )(38 PSI
 2.4) 240 kpaﺑﺎر( )(35 PSI
 2.6) 260 kpaﺑﺎر( )(38 PSI

رﻓﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ودﻋﻤﮭﺎ
اﻟﺮﻓﻊ

ﺗﺤﺬﯾﺮ :ﯾﺠﺐ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌﺔ )اﻟﺠﻚ( ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺠﻼت اﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ .ﻟﻤﻨﻊ اﻷﺿﺮار ،ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى .ﻗﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻋﺪم اﺗﺒﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ.
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ﻋﻨﺪ رﻓﻊ أي ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ إرﺷﺎدات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
● ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ دﻋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺮﻓﻊ )اﻟﺠﻚ( ﻓﻘﻂ .ﺗﺄﻛﺪ داﺋًﻤﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
)"اﻟﺤﻮاﻣﻞ"( ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ دﻋﻢ آﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮن ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ.
ً
● ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ أﺳﻔﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،اﺳﺘﺨﺪم داﺋًﻤﺎ راﻓﻌﺔ ﻛﺮاج )"ﻟﯿﻔﺖ"( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻣﻞ ودﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
● ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌﺔ )اﻟﺠﻚ( ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴﺘﻮﯾﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ.
● ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺑﺢ اﻹﯾﻘﺎف اﻟﯿﺪوﯾﺔ؛ إذا أﻣﻜﻦ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺪﻋﺎﺋﻢ وﻗﻢ ﺑﺘﻌﺸﯿﻖ ﻋﺼﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻐﯿﺎرات ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ ) Pإﯾﻘﺎف(.
ﻀﺎ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﯿﺪة.
ﯾ
أ
ﺪ
ﻛ
ﺄ
ﺗ
و
،
ﺔ
ﯿ
ﻓ
ﺎ
ﻛ
ﻊ
ﻓ
ﺮ
ﻟ
ا
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﺎ
ﮭ
ﺗ
ر
ﺪ
ﻗ
ن
أ
ﻦ
ﻣ
ﺪ
ﻛ
ﺄ
ﺘ
ﻠ
ﻟ
ﻊ
ﻓ
ﺮ
ﻟ
ا
ت
ا
ﺪ
ﻌ
● ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣ
ً

ﻧ ﻘ ﺎ ط ا ﻟ ﺮ ﻓ ﻊ و ﻧﻘ ﺎط ا ﻟ ﺪ ﻋ ﻢ
ﺗﺤﺬﯾﺮ :ﻋﻨﺪ رﻓﻊ أي ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻌﺪات اﻟﺮﻓﻊ ﻻ ﺗﺘﻼﻣﺲ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﻼك اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو أي ﻣﻜﻮن
ﯾﺤﻤﻞ ﺟﮭﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﺎﻟﻲ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ﺗﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﯿﺮة.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ:
● ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ رأس ﻣﻌﺪات اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ؛ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي وﺿﻌﮫ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﺑﻀﺮر
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ.
● ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ .وإﻻ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﻠﻒ.
● ﻗﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﯿﺎرة أو دﻋﻤﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ .وإﻻ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺑﺘﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺑﻀﺮر ﻟﺠﺴﻢ أو
ھﯿﻜﻞ )ﺷﺎﺳﯿﮫ( اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
● ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ارﺗﻔﺎع وﺳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺬراع اﻟﺮﻓﻊ ،ﺛﻢ ﺿﻊ اﻟﻮﺳﺎدة أﺳﻔﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻓﻊ .ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻗﻔﻞ اﻷﻣﺎن
ﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻜﺮاج )"ﻟﯿﻔﺖ"( ﻣﺘﺸﺎﺑﻚ وﻣﻘﻔﻞ.

ﻓﻚ وﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻌﺠﻞ واﻹطﺎر
اﻟﻔﻚ
 .1ﻗﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع "رﻓﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ودﻋﻤﮭﺎ"
 .2ﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﺑﺮاﻏﻲ اﻟﻌﺠﻞ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺧﻄﻮات
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﻚ.
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اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ

 .1اﻓﺤﺺ ﺳﻄﺢ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﻟﻘﺮص اﻟﻔﺮاﻣﻞ وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﺪأ أو أوﺳﺎخ
ﻋﻠﯿﮫ.

 .2ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﺴﻄﺢ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﺠﻠﺔ ،وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺻﺪأ أو أوﺳﺎخ ﻋﻠﯿﮫ.

 .3ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﺴﻄﺢ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﺠﻠﺔ )اﻟﻄﺎرة(
وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ،وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﺪأ أو أوﺳﺎخ ﻋﻠﯿﮫ .ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﻟﺼﺪأ
واﻷوﺳﺎخ ،ﺿﻊ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻊ )"اﻟﻮاﻛﺲ"( ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺼﺪأ.
 .4ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ أﺟﺰاء اﻟﻌﺠﻞ.
 .5ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﺑﺮاﻏﻲ اﻟﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻟﻌﺰم اﻟﺪوران
اﻟﻤﺤﺪد.
ﻋﺰم اﻟﺪوران 10+120 :ﻧﯿﻮﺗﻦ  -ﻣﺘﺮ
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طﻘﻢ إﺻﻼح اﻹطﺎر اﻟﻤﺜﻘﻮب
lاﻧﺘﺒﮫ :اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻠﺼﻖ ﻋﺪة & Fix
 .Goﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺤﺬﯾﺮات وإرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﻤﻌﻦ .ﯾﻤﻨﻊ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﻠﺘﺴﺮب ﺑﻌﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﻟﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺼﻖ .ﻗﻢ ﺑﻌﺮض ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب واﻟﻤﻠﺼﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ
اﻹطﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة اﻹﺻﻼح ﻋﻠﯿﮫ Fix & Go .ھﻲ ﻋﺪة إﺻﻼح ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺜﻘﻮب .ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﺟﮫ
ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻤﺤﻞ إﺻﻼح ﺛﻘﻮب إطﺎرات ﻣﻌﺘﻤﺪ ) ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎﺷﺮ( .اﻟﻌﺪة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻹﺻﻼح اﻟﺜﻘﻮب اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻣﺪاس ) "ﻧﻌﻞ"( اﻹطﺎر .ﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪة ﻟﻺﺻﻼح إذا ﻛﺎن ﻗﻄﺮ اﻟﺜﻘﺐ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  6ﻣﻢ أو إذا ﺣﺪث اﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻹطﺎر ؛ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﻘﺎذ .ﯾﺠﺐ ﻋﺪم إزاﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺮﻗﺖ
اﻹطﺎر .ﻣﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺴﺮب ھﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺑﯿﻦ  40-درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ و 50+درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ .ﯾﻤﻨﻊ ﺗﺮك ﻣﻜﺒﺲ
اﻟﮭﻮاء ﯾﻌﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة :ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ زاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح .ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺎدة ﻣﻨﻊ
اﻟﺘﺴﺮب ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﻟﻺطﺎرات أو ﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮات ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ ).(TPMS
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اﻹﺻﻼح ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﺪة Fix & Go
 .1ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ وﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻜﺎﺑﺢ اﻹﯾﻘﺎف .أﺣﻀﺮ ﻋﺪة اﻻﺻﻼح .أدﺧﻞ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب
] [1ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮرة ] [6ﻓﻲ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء ،واﺿﻐﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﻮة وﺛﺒﺎت ﺑﺈﺗﺠﺎه اﻷﺳﻔﻞ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺻﻤﺎم اﻟﻨﻔﺦ ﻣﻦ
اﻹطﺎر اﻟﻤﺜﻘﻮب وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﺮن اﻟﺸﻔﺎف ] [5ﻟﻤﺎدة ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺘﺴﺮب) .رﺳﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ .(A
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 .2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ] [4ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻔﺼﻮل )ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺎح( .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ] [9ﺑﻤﻘﺒﺲ
 12ﻓﻮﻟﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك) .رﺳﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ .(B
 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ]) .[4رﺳﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ( .ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب
ﻓﻲ اﻹطﺎر ،وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻤﺠﺮد أن ﯾﺸﯿﺮ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻀﻐﻂ ] [2إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  4أدﻧﺎه .إذا ﻣﺮت  15دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء وﻣﻘﯿﺎس اﻟﻀﻐﻂ ] [2ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ
ﺿﻐﻂ أﻗﻞ ﻣﻦ  1.3ﺑﺎر  :19 PSI /ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء ،اﻓﺼﻞ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﺮن اﻟﺸﻔﺎف ] ،[5ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺤﺎوﯾﺔ ][1
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ رﻓﻌﮭﺎ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ] ،[7ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﻠﻒ ﻏﻄﺎء ﺻﻤﺎم اﻟﻨﻔﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﺎم .ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺪور اﻹطﺎر ﺣﻮاﻟﻲ  5ﻟﻔﺎت ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب ﺑﺪاﺧﻠﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي .ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺮة
أﺧﺮى .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺻﻤﺎم ﻧﻔﺦ اﻹطﺎر وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﺮن اﻷﺳﻮد ﺑﺎﻟﺼﻤﺎم ] .[8ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء
ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  4أدﻧﺎه .إذا
ظﻞ اﻟﻀﻐﻂ ،ﺑﻌﺪ  15دﻗﯿﻘﺔ ،أﻗﻞ ﻣﻦ  1.3ﺑﺎر  ،19 PSI /ﺣﯿﻨﮭﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻹطﺎر ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪًا وﻻ ﯾﻤﻜﻦ
إﺻﻼﺣﮫ .أﻋﺪ اﻟﻌﺪة إﻟﻰ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎ واطﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﻘﺎذ.
 .4أوﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ] [4وﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺴﺮب ] [1ﻋﻦ طﺮﯾﻖ رﻓﻌﮭﺎ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ]) .[7رﺳﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ  .(Dﻗﻢ ﺑﻠﻒ وﺗﺜﺒﯿﺖ ﻏﻄﺎء ﺻﻤﺎم ﻧﻔﺦ
اﻹطﺎر.
 .5ﻗﻢ ﺑﺈﻟﺼﺎق ﻣﻠﺼﻘﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ] [10ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺎرز وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﯿﻦ ﻓﯿﮫ واﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﻣﻊ
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺤﺪدة ودون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺎرﻋﺎت ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮﻣﻠﺔ ﺷﺪﯾﺪة .ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ،ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ،وﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻜﺎﺑﺢ اﻹﯾﻘﺎف واﺗﺮك ﻣﺤﺮك اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﯿﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ )رﺳﻢ
ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ .(E
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 .6ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺬ اﻟﻌﺪة وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ان ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ] [4ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻔﺼﻮل .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻮﺻﻠﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ] [9ﺑﻤﻘﺒﺲ  12ﻓﻮﻟﺖ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺻﻤﺎم ﻧﻔﺦ اﻹطﺎر وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﺮن اﻷﺳﻮد ﺑﺎﻟﺼﻤﺎم ] .[8ﻗﻢ ﺑﻔﺤﺺ
ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎر .إذا ﻛﺎن:
أ .ﻣﺴﺎوي ل 1.3 -ﺑﺎر  :19 PSI /ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .إذا زاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺤﺪد ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﮭﻮاء ]) .[3رﺳﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ  .(Fﺗﻢ إﺻﻼح
اﻹطﺎر :ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪة وأﻋﺪھﺎ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة ﺑﺤﺬر وﺗﻮﺟﮫ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﻞ
ﺗﺼﻠﯿﺢ ﺛﻘﻮب إطﺎرات ﻣﻌﺘﻤﺪ )ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎﺷﺮ(.
ب .أﻗﻞ ﻣﻦ  1.3ﺑﺎر  :19 PSI /اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب اﻹطﺎر ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪًا وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﮫ .أﻋﺪ اﻟﻌﺪة إﻟﻰ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎ وإﺗﺼﻞ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﻘﺎذ.

اﻟﻨﻔﺦ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام Fix & Go
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ] [4ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻔﺼﻮل وأن ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب ] [1ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻮﺻﻠﺔ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ] [9ﺑﻤﻘﺒﺲ  12ﻓﻮﻟﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺻﻤﺎم ﻧﻔﺦ اﻹطﺎر وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﺮن اﻷﺳﻮد
ﺑﺎﻟﺼﻤﺎم ] .[8ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻜﺒﺲ اﻟﮭﻮاء ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ) .رﺳﻢ
ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ  .(Fإذا زاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺤﺪد ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﮭﻮاء ].[3

إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام Fix & Go

اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﺣﺎوﯾﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮرد  ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺮاؤھﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ .Aiways
ﻹزاﻟﺔ ﺣﺎوﯾﺔ ﻣﺎدة ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،اﺿﻐﻂ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ] [7أﺛﻨﺎء رﻓﻊ اﻟﺤﺎوﯾﺔ ] .[1أدﺧﻞ ﺣﺎوﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﻮة وﺑﺼﻮرة ﺟﯿﺪة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
راﺟﻊ ﺻﻮر ﻣﻠﺼﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
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اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
● وظﺎﺋﻒ اﻹﺿﺎءة ،واﻟﺰاﻣﻮر ،وﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻄﻒ ،وﻧﻈﺎم اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت.
● أﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن ،ودواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ.
● ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﻐﻮط ﻧﻔﺦ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻻطﺎرات ،ووﺿﻌﮭﺎ وﻣﻈﮭﺮھﺎ.
● ﺗﺴﺮب اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻻرض.
● ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﻤﺮاﯾﺎ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ واﻟﺜﻠﺞ واﻟﺠﻠﯿﺪ.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮد ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ ظﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﺗﺒﺎع ﺗﺬﻛﯿﺮات اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺟﺮاءات
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ،أو ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات أﻗﺼﺮ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﺪدة .ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ .Aiways

ﺳ ﺎﺋﻞ ﺳ ﺎم
ﺗﺤﺬﯾﺮ :ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أﺿﺮاًرا ﻟﺠﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ،وﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﺑﺘﻼﻋﮭﺎ وﯾﺠﺐ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﻣﻼﻣﺴﺘﮭﺎ ﻟﻠﺠﺮوح اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ .ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﻚ ،اﻗﺮأ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت واﻟﺤﺎوﯾﺎت وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ.

ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺠﻼت اﻻرﺑﻊ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ طﺮق وﻋﺮة إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﺳﻼﻣﺔ أداء اﻟﻌﺠﻼت .إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﺠﻼت
اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﯿﺎدة اﻵﻣﻨﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﮭﻞ ،وﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻺطﺎرات وآﻟﯿﺎت اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ.

ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺳﻘﻒ اﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮﺛﻮق واﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺴﻘﻒ اﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ،اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺤﻮل وﻣﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ زﺟﺎﺟﮭﺎ ،وﺗﺄﻛﺪ
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
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ﻣﻦ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ )ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ  (Aiwaysوﻓﻘًﺎ ﻟـﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﻔﺮات اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت
ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻠﻒ أداء اﻟﻤﺴﺢ وﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت ،ﺣﺎول ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻷوﺳﺎخ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ.
إذا ﻛﺎن ﻣﻄﺎط ﺷﻔﺮات اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت ﻗﺪ ﺗﺼﻠﺐ أو ﺗﺸﻘﻖ ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت ﺗﺘﺮك ﺧﺪوش ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ أو اﻟﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﻤﺒﻠﻠﺔ ،ﻓﯿﺠﺐ اﺳﺘﺒﺪال ﺷﻔﺮات اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر .اﺳﺘﺒﺪل ﺷﻔﺮات اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺸﻔﺮات ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت.

ﺷﻔﺮات اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت
 .1ﺣﺪد اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ،واﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺤﺎﯾﺪ )ﻧﯿﻮﺗﺮل( وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ،وﺣﺪد اﻟﻤﺴﺎر
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى ،واﻧﻘﻞ اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎﺳﺤﺎت إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال
ﺷﻔﺮاﺗﮭﺎ.
ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرVehicle control ← Safe & comfortable ← Wiper service mode switch:
 .2ارﻓﻊ ذراع اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ.

 .3اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ذراع اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺤﺐ اﻟﻄﺮف اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ﺷﻔﺮة اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺨﺎرج
ﻟﻔﺼﻠﮭﺎ ﻋﻦ ذراع اﻟﻤﺎﺳﺤﺔ.
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اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

 .4ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺷﻔﺮة اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ذراع اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
 .5ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﺻﻞ ﺷﻔﺮة اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ذراع اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ.
 .6ادﻓﻊ ﺷﻔﺮة اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ذراع اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﻔﺮة اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻔﺮة اﻟّﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ ذراع اﻟﻤﺎﺳﺤﺔ.
 .7أﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﻟّﻤﺴﺎﺣﺎت إﻟﻰ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﺪال ﺷﻔﺮات ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ ،اﺑﺪأ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة وﺳﺘﻌﻮد ّﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ إﻟﻰ وﺿﻌﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ
ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ.

ﺑﻄﺎرﯾﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺠﮭﺪ
ﺗﻢ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺴﯿﺎرة  -ﺑﺪء
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ
ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
ﺗﺤﺬﯾﺮ:
● اﻟﻤﺤﻠﻮل اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎرﯾﺔ ھﻮ ﻣﺎدة ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ .إذا ﻻﻣﺲ اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ أو اﻟﺠﻠﺪ ،ﻗﻢ ﺑﺸﻄﻔﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻜﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
وﺗﻮﺟﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ.
● ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ،اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺑﺨﺮة ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ وﯾﺠﺐ ارﺗﺪاء ﻧﻈﺎرات واﻗﯿﺔ وﻗﻔﺎزات ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
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اﻟﺠﻠﺪ.
● ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ أوﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺸﺮارات ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ.
● ﻗﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷطﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ.
● ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ.
اﺣﺬر :ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﯿﺎرة ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إطﻔﺎء اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﺑﻄﺎرﯾﺔ ال  12ﻓﻮﻟﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ وﺗﻌﻄﻠﮭﺎ ،اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،وﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  Aiwaysﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .ﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ وإﻋﺎدة ﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ ،ﻟﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ووظﯿﻔﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
ﻣﺘﺎﺣﯿﻦ .ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ.

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻮاﺋﻞ
اﻟﺒﻨﻮد

ﻣﺘﻨﻮع

اﻟﻜﻤﯿﺔ

ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ

BASF 6580

 12ﻟﯿﺘﺮ

ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ

BASF DOT4+

 1.2ﻟﯿﺘﺮ

زﯾﺖ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ * 1

Deslon #6

 1.8ﻟﯿﺘﺮ

زﯾﺖ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ * 2

Castrol BOT 352 B1 BEV

 0.8ﻟﯿﺘﺮ

اﻟﻤﺒﺮد )اﻟﻐﺎز( ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﯿﻞ

R1234yf

 645ﻏﺮام

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺠﻤﺪ 25 - :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺼﻔﺮ
* :زﯾﺖ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ  – 1طﺮاز  ،MAS861زﯾﺖ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ  – 2طﺮاز .MAS8611

3

ﻟﯿﺘﺮ

ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ أو ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ،ﯾﺠﺐ إزاﻟﺔ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ .ﻹﺿﺎﻓﺔ زﯾﺖ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ،
ﯾﺠﺐ إزاﻟﺔ اﻟﺪرع اﻟﺴﻔﻠﻲ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺮك -ﺗﺮوس ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وھﻮ ﻣﻜﻮن ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﮭﺪ.
ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺮد ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﺴﺮب أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺳﯿﺤﺪث ﺗﻠﻮث
ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ .ﻧﻈًﺮا ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺒﺎب ،وﻟﻤﻨﻊ ﺗﺴﺮب اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺬي ﺳﯿﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻟﻤﻨﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺲ أﺟﺰاء اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﺨﻄﺄ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰﯾﺖ ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ،وﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ .Aiways
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ﺗﺤﺬﯾﺮ:
● ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺴﺮب اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺬي ﺳﯿﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻟﻤﻨﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺲ أﺟﺰاء اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺨﻄﺄ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰﯾﺖ ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ،وﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ .Aiways
● اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ھﻲ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮة وﺳﺎﻣﺔ .ﯾﺠﺐ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺘﮭﺎ ﻟﻠﺠﻠﺪ واﻟﻌﯿﻨﯿﻦ وﻋﺪم
اﺳﺘﻨﺸﺎق أﺑﺨﺮﺗﮭﺎ.
● ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺮك ،ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﯾﺪ .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺤﺮوق ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ واﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ
اﻷﺟﺰاء اﻟﺪوارة واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼﻌﻘﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ .ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ
)اﻟﻨﯿﻮﺗﺮل(.
● ﯾﺠﺐ ﻣﺴﺢ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻨﺴﻜﺒﺔ.
ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﺒﺮد ﻟﻠﻤﺤﺮك ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻟﻨﻘﻞ ﺿﻐﻂ اﻟﻜﺒﺢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺸﯿﺮ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ إﻟﻰ أن ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،وﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
 Aiwaysﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ .ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام زﯾﺖ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺗﺸﺤﯿﻢ وﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﺘﺮوس اﻟﺪوارة واﺳﻄﺢ اﻻرﺗﻜﺎز
ﻟﺘﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ .ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ زﯾﺖ ﺗﺮوس اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ،ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
 Aiwaysﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻄﻒ ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺒﻘﻊ واﻟﻐﺒﺎر وأﻧﻮاع اﻷوﺳﺎخ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺰﺟﺎج اﻟﺨﻠﻔﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن
ﻀﺎ ﺟﺪًا ،ﻗﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺸﻄﻒ ﻣﻦ
وﺟﻮد رؤﯾﺔ ﺟﯿﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺎم وﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎدة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻄﻒ ﻣﻨﺨﻔ ً
اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﯾﻠﺒﻲ اﻟﺸﺮوط .ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻄﻒ )ذات اﻟﻐﻄﺎء اﻷزرق( ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ.
اﻣﻸ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮھﺔ ،ﻟﻜﻦ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﻞء اﻟﺰاﺋﺪ.
اﺣﺬر :ﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺒﻮات اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ.

ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ ﺿﻌﯿﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﻔﻞ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻗﻔﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﻗﻔﻞ
اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻗﻔﻠﮭﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ أو اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ * أو أي وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ،وﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،وﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ .Aiways

اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

49|AIWAYS U5

ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة(
اﻟﺸﺤﻦ
ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺸﺤﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﯿﺎرة ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺤﻨﮭﺎ .ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎرة ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻨﮭﺎ
ﻣﺴﺒﻘًﺎ.
اﺣﺬر :ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﯾﻘﺎف .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻔﺮ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺻﻨﺪوق
اﻟﻐﯿﺎرات ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻸﻣﺎم أو اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻠﺨﻠﻒ( أو ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ.
اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺰودة ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺷﺤﻦ ﺗﯿﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ DCوﻣﺘﺮدد  ACﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ:

 .1ﻣﻘﺒﺲ ﺷﺤﻦ ) ACاﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي( ،ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد.
 .2ﻣﻘﺒﺲ ﺷﺨﻦ ) DCاﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﺮﯾﻊ( ،ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
ﺗﺤﺬﯾﺮ:
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● ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻮادث ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﻐﺎزات أو اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل.
● ﻧﻈًﺮا ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺸﺤﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ .ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺎت
ﺟﺴﺪﯾﺔ ،ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺷﻮاﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻷﻗﻄﺎب اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻔﺬ اﻟﺸﺤﻦ.
● ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﯾﺔ أﺟﺰاء ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ أن ﯾﺘﻔﺤﺼﮭﺎ .اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﮭﺪ ﻣﻄﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ .ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ً ﺑﺎﺗﺎ ً ﻟﻤﺲ ھﺬه اﻷﺟﺰاء.
● ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ أو اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ.
● ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﺷﺤﻦ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻓﺘﺤﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮھﺎ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ واﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد أﺟﺰاء ﻣﺸﻮھﺔ أو ﻣﺘﻔﺤﻤﺔ أو ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف أي ﻣﻈﺎھﺮ ﻏﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ
وﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  Aiwaysﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ،وإﻻ ﻓﻘﺪ
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﺸﻞ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ،وﺗﻠﻒ ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﯾﺪة ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ أﯾﻀﺎ ً.
●
●
●

●

●
●
●

ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث اﻟﻘﻮس اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،ﯾﻤﻨﻊ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ إﯾﻘﺎف ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﺮﯾﻊ ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺟﮭﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺰروع ﻓﻲ أﺟﺴﺎﻣﮭﻢ أن ﯾﺒﺘﻌﺪوا ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎرة
اﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث ﺗﺪاﺧﻼت ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ.
ﯾﺠﺐ ﻋﺪم إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻞ اﻟﺸﺤﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ أو ﺗﻔﻜﯿﻜﮭﺎ ،وﯾﺠﺐ ﻋﺪم إﺟﺮاء اﻟﺸﺤﻦ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺤﻦ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻮل ﻣﻮاد ﻏﺮﯾﺒﺔ داﺧﻠﮫ أو ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺻﺪأ أو ﺑﻠﻞ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﻋﻄﻞ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ وﺗﻤﻨﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺸﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻄﺮ ﺑﻐﺰارة ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
ﻀﺎ ﺗﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ .إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻄﺮ ،ﻓﺘﺤﻘﻖ أوﻻً ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟﺸﺪﯾﺪة أﯾ ً
اﻟﻤﺎء ﻗﺪ ﺗﺴﺮب اﻟﻰ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸﺤﻦ .إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ رؤﯾﺔ ﻋﻼﻣﺎت وﺟﻮد ﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺸﺤﻦ ،ﺣﯿﻨﮭﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة،
ﻀﺎ ﻟﺘﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ.
وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﯾﺪة أﯾ ً
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ ،ﻻ ﺗﺸﻄﻒ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺟﮭﺎز ﺷﻄﻒ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻀﻐﻂ ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ،
ﻀﺎ ﻟﺘﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﯾﺪة أﯾ ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ راﺋﺤﺔ أو دﺧﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻮًرا وﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ .Aiways
ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ،اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﮭﺎز ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،وﻓﻲ
ﻀﺎ ﻟﺘﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﯾﺪة أﯾ ً
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● ﯾُﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌًﺎ ﺑﺎﺗ ًﺎ ،ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ،ﻟﻤﺲ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﯿﺪ.
اﺣﺬر :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ  ،٪30ﻓﺈن أﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺸﺤﻦ إﻟﻰ  ٪80ھﻮ  30دﻗﯿﻘﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ .ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪًا أو اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪًا ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن وﻗﺖ اﻟﺸﺤﻦ
أطﻮل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو ﺗﺴﺨﯿﻨﮭﺎ )ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﻌﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ(.

ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ
ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺴﯿﺎرة ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻘﻄﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACوﻣﺤﻄﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACاﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACاﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ،اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺤﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎر
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ).(DC
 .1اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮف .ﺑﻤﺠﺮد اﻛﺘﻤﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ )ﻧﯿﻮﺗﺮل( ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸﺤﻦ،
واﻓﺘﺤﮫ ﻋﻨﺪ طﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﺮه واﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي أو ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﺮﯾﻊ.
 .2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻞ اﻟﺸﺤﻦ وﻣﻌﺪات اﻟﺸﺤﻦ ﺻﺤﯿﺤﺔ ،وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺑﻤﻘﺒﺲ
ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﯾﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ :إذا أظﮭﺮ اﻟﻔﺤﺺ
وﺟﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ ،ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺳﯿﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ.
 .3ﻗﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﮭﺎز اﻟﺸﺤﻦ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ  ،ONواﺑﺪأ اﻟﺸﺤﻦ وﺳﯿﻀﻲء ﺿﻮء اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ.
 .4ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺸﺤﻦ ،ﻗﻢ أوﻻً ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺸﺤﻦ .ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﻔﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻘﻔﻞ ﻓﻲ
ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،وﺛﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻀﻐﻮط واﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
 .5إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،ﻗﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺤﻦ أﺧﺮى وﺣﺎول ﻣﺮة أﺧﺮى .إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة
ﻀﺎ ،ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،وﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  Aiwaysﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
أﯾ ً
 .6ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﮫ ،وﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺸﺤﻦ
وأﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺸﺤﻦ.
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ  DCأو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻘﻔﻠﺔ .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ
اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﯾﻘﺎف اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺸﺤﻦ أو ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﻔﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.
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ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،DCإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،ﻓﺤﺎول ﻓﺼﻠﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1ﻗﻢ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ )ﻧﯿﻮﺗﺮل( ،واﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة وأﻏﻠﻘﮭﺎ.
 .2اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ أزرار ﻗﻔﻞ اﻟﺴﯿﺎرة واﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮت ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﻗﻔﻞ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  ،ﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻄﺎرئ ﻟﻘﻔﻞ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
 .3إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل
ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  Aiwaysﻹﺻﻼح اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
اﺣﺬر :ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﺷﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACأو ﻋﻨﺪ ﻗﻔﻞ اﻟﺴﯿﺎرة .ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ
اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة .إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ .Aiways
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻄﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACﻟﻠﺴﯿﺎرة
ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACاﻟﻌﺎﻣﺔ .ﯾﻮﺟﺪ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  ACﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺨﻠﻔﻲ.
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ﺗﺄﻛﻴﺪ ا ﻟ ( ) ﻦ
يﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة:
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وﺻﻞ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺸﺤﻦ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺤﻦ

 :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻲء ﺿﻮء اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﻓﮭﺬا ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺸﺤﻦ ﻣﺘﺼﻞ اﻵن.

 :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻲء ﺿﻮء اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺸﺤﻦ.

ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﯾﻌﺘﻤﺪ أداء ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .ﻧﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ھﻮ  5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ إﻟﻰ  35درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﯾﺔ ،وﻧﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺼﻮى ھﻮ  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ إﻟﻰ  55درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ .ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺴﯿﺎرة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﻓﻀﻞ
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﯾﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى .ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪًا أو
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ أداء ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة .ﺗﻌﺪ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺟﺰًءا ﻣﮭًﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم دﻓﻊ اﻟﺴﯿﺎرة .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ
إرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﺣﺬر:
● إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺤﺮارة أو اﻟﺒﺮودة ،ﻓﺴﯿﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ .ﻻ ﺗﻘﻢ
ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت( ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺣﺎرة أو ﺑﺎردة .إذا ﺗ ُﺮﻛﺖ اﻟﺴﯿﺎرة دون اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ،
ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻌﺪل ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ٪70وأن اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرد ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ
ﺑﻄﺎرﯾﺎت اﻟﺪﻓﻊ .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﻌﺪل ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺷﮭﺮﯾًﺎ.
● ﻟﻤﻨﻊ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﯾﻖ ،ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺟﺎف.
ﺗﺠﻨﺐ إﯾﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺒﻠﻠﺔ واﻟﺮطﺒﺔ.
● ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺠﮭﺰة ﺑﻤﻌﺪات ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺸﺤﻦ ،وﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن
اﻟﺸﺤﻦ ﯾﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ .ﯾﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  DCﻋﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وإﻻ
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
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ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة(

ﺗﺤﺬﯾﺮ:
● ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ ھﻲ ﻣﻜﻮن ذو ﺟﮭﺪ ﻋﺎﻟﻲ .ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻹﺻﺎﺑﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ،ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ً ﺑﺎﺗﺎ ً ﻟﻤﺲ
ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ أوأﺳﻼﻛﮭﺎ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ذات اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﺧﺮى ،وﯾﻤﻨﻊ ﺗﺤﺮﯾﻜﮭﺎ أو ﺗﻔﻜﯿﻜﮭﺎ.
● ﻗﺪ ﯾﺆدي ﺗﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ذات اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻤﺎس ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻧﺪﻻع
ﺣﺮﯾﻖ .ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدث أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ،ﯾﺠﺐ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎرة.

ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺔ ﺣ ﺪ و ث إﺻ ﻄ ﺪ ام
ﯾﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻔﺼﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﯾﺘﻢ إطﻔﺎء ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺴﻔﺮ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻟﺴﻔﺮ .ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ .Aiways
ﺗﺤﺬﯾﺮ:
● إذا ﺗﻌﺬر ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرة ،ﺣﯿﻨﮭﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻟﻤﺲ اﻟﺴﯿﺎرة .ﯾﺠﺐ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎرة واﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  .Aiwaysإﺣﺮص ﻓﻮرا ً ﻋﻠﻰ إطﻼع طﻮاﻗﻢ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎدث ﻷن
اﻟﺴﯿﺎرة ھﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻟﻤﺴﮭﺎ أو ﺗﺤﺮﯾﻜﮭﺎ.
● ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ أي ظﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف إﺟﺮاء أي ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﯿﯿﺪ ﻛﺎﻣﻞ.
● ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺪﻻع ﺣﺮﯾﻖ ،اﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،واﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﺮﯾﺎح وﺗﻮﺟﮫ ﻓﻮًرا إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺬھﺎب إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ .Aiways
● إذا اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺴﯿﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﺎﺋﻲ ،ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﯿﺎه وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻘﮭﺎ وظﺮوف اﻟﻘﺎع واﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ
اﻷﺧﺮى .ﻗﺪ ﯾﺨﻔﻲ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎع اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺼﺨﻮر ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﺒﻮره أو ﺣﺘﻰ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻌﺒﻮر .ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ
ﻋﺒﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﺎﺋﻲ ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻌﺪم اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻀﺮوري.

اﻟﻘﯿ ﺎ د ة ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮ ق اﻟﻤ ﻐ ﻤ ﻮ ر ة
ﺗﺤﺬﯾﺮ:
● ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺖ أي ظﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف إﯾﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎء أو اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء .ﻋﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﺟﺴﻢ ﻣﺎﺋﻲ ،ﻗﺪ
ﯾﻨﺨﻔﺾ أداء اﻟﻔﺮاﻣﻞ .ﯾﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.
● ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺴﺒﺐ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت طﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺎء ﻟﻠﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ،وﺣﺼﻮل ﺗﻠﻒ ﻓﻲ وﺣﺪة
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺮك اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺴﯿﺎرة .ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت
ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة(

55 |AIWAYS U5

طﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.

AIWAYS U5 | 56

ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة(

ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة
ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ )ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ(

ﻣﻠﺼﻖ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣﻠﺼﻖ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة(
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ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺤﻦ اﻟﺴﯿﺎرة(

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻮاﻣﻀﺔ ﻟﻠﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﯿﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ واﻟﻤﺸﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح
ﻏﻤﺎزات اﻟﻄﻮارئ )اﻟﻔﻼﺷﺮ( ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻒ وﺳﯿﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻏﻤﺎزات اﻟﻄﻮارئ .ﻹﯾﻘﺎف اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح ﻏﻤﺎزات
اﻟﻄﻮارئ ﻣﺮة أﺧﺮى.

ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻛﻮاﺑﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺰودة ﺑﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺬﻛﻲ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﺗﺒﺪأ ﺑﻄﺎرﯾﺔ دﻓﻊ
اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻔﺮغ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ،ﺗﻮﺟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ،
وﯾﻮﺻﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  Aiwaysﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﺗﺤﺬﯾﺮ:
●
●
●
●
●

ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻜﺎﺑﻼت ﻣﺴﺎﻋﺪة ،ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﯾﺪ .ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺔ أو ﺗﻠﻒ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ أو ﺗﻠﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺴﯿﺎرﺗﯿﻦ.
ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ً ﺑﺎﺗﺎ ً اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻮﺻﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
ﯾﺠﺐ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﯿﻦ أو اﻟﺠﻠﺪ أو اﻟﻤﻼﺑﺲ أو اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﻄﻠﯿﺔ .ﯾﺤﺘﻮي ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﯿﻚ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮوق واﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ،ﯾﺠﺐ وﺿﻊ ﻧﻈﺎرات واﻗﯿﺔ وﻧﺰع اﻟﻤﺠﻮھﺮات.
ﻗﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷطﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ.

اﺣﺬر :ﻟﻜﻲ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺬﻛﻲ ،ﯾﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻐﻠﻖ.

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻄﻮارئ
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إذا ﺗﻢ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻓﯿﻤﻜﻦ ﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻛﺎﺑﻼت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .ﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻻﻧﺘﻈﺎر وﻓﺼﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑـ "ﺗﺤﯿﯿﺪ اﻟﺴﯿﺎرة"(
ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ  -اﻟﺘﺤﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ،أو اﻟﺘﺤﯿﯿﺪ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻗﻔﻞ اﻟﺴﯿﺎرة .اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء
اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ وﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ أﻏﻄﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ واﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺒﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ أﺣﺪ طﺮﻓﻲ اﻟﻜﺎﺑﻞ
اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ذات اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ  ،Bواﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ
ﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﺰودة ﺑﺒﻄﺎرﯾﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ .A

 .2ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ أﺣﺪ طﺮﻓﻲ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻷﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺒﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ذات اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ  ،Aواﻟﻄﺮف
اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺒﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ذات اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ .B

 .3ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻤﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ،ﺣﺎول ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة واﻓﺤﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
اﺣﺬر :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ ،ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎرﯾﺔ )(EBS
اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺎﺑﻼت ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺧﻄﻮات ﻋﻜﺴﻲ ،وﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ أﻏﻄﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺈزاﻟﺘﮭﺎ
وأﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ.

ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة وﻧﻘﻠﮭﺎ
اﺣﺬر :ﯾﻤﻨﻊ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺠﻼت ﻋﻠﻰ اﻷرض .ﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ ﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ .ﯾُﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌًﺎ ﺑﺎﺗ ًﺎ ﺟﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺘﺨﻠﯿﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
إذا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻔﺘﺮة وﺟﯿﺰة ﻟﻨﻘﻠﮭﺎ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1اﻓﺘﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ وﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة اﻷدوات ،أﺳﻔﻞ ﺑﻄﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ.
 .2اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ﻏﻄﺎء ﺛﻘﺐ اﻟﻘﻄﺮ وﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺘﮫ .ﻗﻢ ﺑﺮﺑﻂ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻟﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺐ اﻟﻘﻄﺮ وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم.
ﻣﻮﻗﻊ ﺛﻘﻮب اﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺎم وﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ:
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 .3ﻗﻢ ﺑﺠﺮ اﻟﺴﯿﺎرة إﻟﻰ ﺷﺎﺣﻨﺔ ذات ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ.
 .4ﻗﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﯿﺎرات إﻟﻰ وﺿﻊ اﻻﯾﻘﺎف ،وﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻏﻤﺎزات اﻟﻄﻮارئ ،وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﺎرة وﻗﻢ ﺑﻘﻔﻠﮭﺎ.
 .5ﻗﻢ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺪﻋﺎﻣﺎت ① ،وﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ اﻟﻤﻄﺎطﯿﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻼﻧﺰﻻق ② ﺣﻮل اﻹطﺎرات , ،ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﺣﺰام
اﻟﺸﺪ واﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ③ ﺣﻮل اﻹطﺎرات ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮ وﻗﻢ ﺑﺸﺪ اﻟﺤﺰام ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرة.

ﺗﺤﺬﯾﺮ :ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد وﺿﻊ ﺧﻄﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻮه ﻋﺪة اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت أو
وﺟﻮد دﺧﺎن .إذا ﺗﻌﺬر ﻧﻘﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﯿﺎرات إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺨﻤﻮل ،ﻓﯿﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﺎت ذات ﻋﺠﻼت
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﻄﺮ .ﻟﺘﻔﺎدي إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺤﺮك اﻟﺪﻓﻊ أو اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ،ﯾﻤﻨﻊ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺠﻼت اﻷرﺑﻊ

ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض.

ﻣﺨﺮج اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺰودة ﺑﻤﺨﺮج طﻮارئ .إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﯿﻞ آﻟﯿﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ ،واﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺨﺮج طﻮارئ ﻟﺮﻛﺎب اﻟﺴﯿﺎرة .أﺳﻄﻮاﻧﺔ
ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺨﺮج اﻟﻄﻮارئ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻻج ﺑﺎب اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ .اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ ،أدﺧﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ
واﺳﺤﺐ إﻟﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ .ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﻔﻞ ﺑﺎب اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﮫ ﺑﺪﻓﻌﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة.
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