
دليل المالك
  الدليل المرجعي السريع 



نظرة عامة على المميزات الداخلية

قد تختلف الميزة الفعلية عن الرسم التوضيحي.
]#[ الرقم الموجود بين القوسين يشير إلى الفصل في كتيب المالك.

لمحة سريعة عن سيارتك

مقبض الباب الداخلي ]4[ 1
نظام حفظ موضع المقعد بالذاكرة ]4[ 2
مفتاح طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية ]4[ 3
مفتاح التحكم في مرآة الرؤية الخلفية الخارجية ]4[ 4
مفتاح قفل/فتح الباب المركزي ]4[ 5
مفاتيح النوافذ الكهربائية ]4[ 6
 زر قفل النوافذ الكهربائي ]4[ 7

زر القفل اإللكتروني ألمان األطفال ]4[
ذراع امتداد/إمالة عجلة القيادة ]4[ 8

عجلة القيادة ]4[ 9
a ]4[ مفتاح ضبط مستوى إضاءة المصباح األمامي
b ]5[ زر سالمة الحارة المرورية
c ]5[ زر إيقاف نظام التحكم بالثبات اإللكتروني
d ]4[ زر فتح/إغالق الباب الخلفي
e ]4[ ذراع تحرير غطاء المحرك
f ]7[ مصهر لوحة العدادات
g ]3[ المقعد
h ]5[ ذراع النقل/الطلب



نظرة عامة على لوحة العدادات / غرفة المحرك

قد تختلف لوحة العدادات وغرفة المحرك الفعلية في السيارة عن الرسم التوضيحي.

لمحة سريعة عن سيارتك

المحرك
خزان سائل تبريد المحرك 1
خزان سائل الفرامل 2
جهاز تنقية الهواء 3
غطاء فتحة ملء زيت المحرك 4
عصا قياس زيت المحرك 5
خزان سائل غاسلة الزجاج األمامي 6
علبة المصاهر 7
طرف البطارية السالب 8
طرف البطارية الموجب 9

لوحة العدادات
زر التحكم عن بعد في الصوت ]4[ 1
الوسادة الهوائية األمامية للسائق ]3[ 2
آلة التنبيه ]4[ 3
زر Driving Assist )المساعدة على القيادة( ]5[ 4
مجموعة العدادات ]4[ 5
ذراع التحكم في المصابيح/إشارات االنعطاف ]4[ 6
ذراع التحكم في المساحات والغاسلة ]4[ 7
8  ENGINE START/STOP مفتاح اإلشعال أو زر

)تشغيل/إيقاف المحرك( ]5[
نظام الترفيه والمعلومات ]4[ 9
a ]6[ مفتاح وامض التحذير من الخطر
b ]4[ نظام التحكم في المناخ
c  زر ُمسّخن المقعد األمامي والمقعد المزود بنظام

تهوية ]4[
d ]4[ درج القفازات
e ]4[ زر ُمسّخن عجلة القيادة
f ]5[ زر التوقف التلقائي
g ]5[ مفتاح التحكم في الفرامل عند هبوط المنحدرات
h ]5[ EPB مفتاح
i ]5 ،4[ زر الركن/الرؤية
j  التوقف واالنطالق )ISG( زر إيقاف تشغيل نظام

عند السكون ]5[
k ]5 ،4[ زر أمان الركن
l ]4[ نظام الشحن الالسلكي
m ]4[ صندوق تخزين وحدة التحكم المركزي
n ]4[ مخرج الطاقة
o ]3[ الوسادة الهوائية األمامية للراكب
p ]5[    USB شاحن

محرك SmartStream سعة 2.5 لتر يعمل بالحقن متعدد النقاط )MPI( )بنزين(

قد تختلف الميزة الفعلية عن الرسم التوضيحي.



أقفال األبواب / غطاء المحرك / الباب الخلفي
مميزات سيارتك

أقفال األبواب ]4[
تشغيل أقفال األبواب من داخل السيارةتشغيل أقفال األبواب من خارج السيارة

أقفال األبواب الخلفية لحماية األطفال

غلق الباب الخلفي
لغلق الباب الخلفي، قم بخفض الباب الخلفي 

والضغط عليه ألسفل بإحكام. وتأكد من أنه مثبت 
بإحكام.

ارفع غطاء المحرك. سيتم رفعه تماًما تلقائًيا  3
بعد أن تم رفعه إلى نصف المسافة.

غطاء المحرك ]4[
اسحب ذراع التحرير لرفع غطاء المحرك.  1
ارفع غطاء المحرك قليالً، وادفع المزالج  2

الثانوي )١( إلى اليسار ثم ارفع غطاء 
المحرك )٢(.

التحرير اآلمن للباب الخلفي عند الطوارئ
أدخل المفتاح الميكانيكي إلى داخل الفتحة.. ١
ادفع المفتاح الميكانيكي إلى جهة اليمين )١(.. ٢
اضغط على البوابة الخلفية ألعلى.. 3

غلق غطاء المحرك
قبل غلق غطاء المحرك، تحقق مما يلي:. ١

يجب أن يتم تثبيت جميع أغطية فتحات 	   
الملء في حجرة المحرك بصورة صحيحة.

يجب إزالة القفازات أو قطع القماش أو 	   
أية مواد أخرى قابلة لالحتراق من حجرة 

المحرك.
إعادة قضيب التدعيم إلى المشبك الخاص به . ٢

لمنعه من التسبب في اإلزعاج.
اخفض غطاء المحرك إلى وسط المسافة . 3

وادفعه ألسفل لتثبيته بإحكام في المكان 
المناسب.

تحقق من تعشيق غطاء المحرك بصورة . 4
صحيحة.  إذا لم يكن الغطاء قد تم تعشيقه 

بشكل صحيح، فافتحه مجدًدا ثم اغلقه 
باستخدام قدًرا أكثر بقليل من القوة.

*: إن وجد

باب خلفي بدون طاقة كهربائية ]4[
فتح الباب الخلفي يدوًيا



صوت التحذيرُمؤشر التحذيرالمسافة من الجسم

 60-١٢0 سم
)٢4-48 بوصة(

يصدر صوًتا تحذيرًيا 
متقطًعا

 30-١٢0 سم
)١٢-٢4 بوصة(

يصدر الطنان أصواًتا 
تنبيهية بشكل متكرر

في نطاق 30 سم 
)١٢ بوصة(

يصدر الطنان أصواًتا 
تنبيهية بشكل مستمر

مميزات سيارتك
احات الزجاج األمامي النوافذ / غاسالت وَمسَّ

النوافذ ]4[
مفتاح النافذة الكهربائية لباب السائق 1
مفتاح النافذة اآللية لباب الراكب األمامي 2
مفتاح النافذة اآللية للباب الخلفي )األيسر( 3
مفتاح النافذة اآللية للباب الخلفي )األيمن( 4
فتح النوافذ وغلقها 5
رفع/خفض النافذة الكهربائية تلقائًيا 6
مفتاح قفل النافذة اآللية 7

المساحات والغاسالت ]4[
A: التحكم في سرعة الماسحة

MIST – مسحة واحدة 	 
Off – OFF )إيقاف(	 
 INT – مسح متقطع	 

*AUTO – مسح بالتحكم اآللي
LO – سرعة منخفضة للمساحة	 
 HI – سرعة مسح عالية	 

B: ضبط التحكم في وقت المسح المتقطع/التحكم في وقت المسح التلقائي*

C: غسل بممسحات قصيرة

D: التحكم في الغاسلة/المساحة الخلفية
HI – مسح مستمر	 
LO – مسح متقطع 	 
 Off – OFF )إيقاف(	 

E: الغسل مع مسحات قصيرة )خلفي(

*: إن وجد

سينبه نظام التحذير بشأن مسافة الركن للخلف 
السائق إذا تم الكشف عن عائق عند تحرك السيارة 

للخلف بسرعات منخفضة.

حالة التشغيل
أثناء دوران المحرك وعند نقل ترس 	 

السرعة إلى الوضع R )رجوع(، 
سيتم تشغيل النظام تلقائًيا )مؤشر الزر 

في وضع إيقاف التشغيل(.
في حالة االستشعار بأكثر من جسمين 	 

في نفس الوقت، سوف يتم التعرف 
على أقربهما أواًل.

 *)PDW( التحذير بشأن مسافة الركن للخلف

*: إن وجد

*: إن وجد

    في المناخ القارس والمطير، قد ال تعمل النوافذ الكهربية بالشكل المناسب 
بسبب ظروف التجمد.

*: إن وجد



ن المقعد األمامي* ]4[ ُمسخِّ
 ENGINE START/STOP ضع مفتاح اإلشعال أو زر

)بدء تشغيل/إيقاف المحرك( في وضع On )تشغيل(: ادفع 
أًيا من األذرع/المفتاح لتدفئة مقعد السائق أو مقعد الراكب 

األمامي.

مميزات السالمة بمركبتك
مقعد / مسند الرأس / ُمسّخن المقاعد

المقعد األمامي
لألمام وللخلف 1
زاوية ظهر المقعد 2
ارتفاع وسادة المقعد 3
زاوية وسادة المقعد 4
امتداد الوسادة )مقعد السائق( 5
دعامة أسفل الظهر 6
نظام ذاكرة موضع السائق 7
مسند الرأس 8
مفتاح مباشر )مقعد الراكب( 9

 
مقعد الصف الثاني

a لألمام وللخلف
b زاوية ظهر المقعد والطي
c الحزام/مفتاح الدخول
d مسند الرأس
e مسند الذراع

 
مقعد الصف الثالث

f الطي عن بعد
g مسند الرأس

*: إن وجد

ضبط االرتفاع ألعلى وألسفل  )أمامي(
لرفع مسند الرأس، اسحبه ألعلى للوضع 	 

المطلوب )١(. 
لخفضه، ادفع زر التحرير )٢( مع االستمرار 	 

واخفض مسند الرأس إلى الوضع المطلوب )3(.

اإلزالة )أمامي(
قم بإمالة ظهر المقعد )٢( باستخدام ذراع . ١

اإلمالة أو المفتاح )١(.
ارفع مسند الرأس إلى أقصى قدر ممكن.. ٢
اضغط على زر تحرير مسند الرأس )3( . 3

بينما تحرك مسند الرأس ألعلى )4(.

ضبط االرتفاع لألعلى ولألسفل )مقاعد الصفين 
الثاني والثالث(

لرفع مسند الرأس، اسحبه ألعلى للوضع 
المطلوب )١(. لخفض مسند الرأس، ادفع مع 
االستمرار زر التحرير )3( الموجود بدعامة 
مسند الرأس، ثم اخفض مسند الرأس للوضع 

المطلوب )٢(.

عند عدم الحاجة إلى تشغيل ُمسّخن المقاعد، 	 
أبِق المفاتيح في الوضع "OFF" )إيقاف(.

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على المفتاح، 	 
سيتغير إعداد درجة حرارة المقعد كما يلي:

فك مساند )مقاعد الصفين الثاني والثالث(
لفك مسند الرأس، ارفعه بالقدر الذي يمكن أن 

يصل إليه ثم اضغط على زر التحرير )١(، مع 
سحب مسند الرأس ألعلى )٢(.

*: إن وجد
قد تختلف الميزة الفعلية عن الرسم التوضيحي.

مقعد يدوي

مقعد آلي

á
) (  منخفض ) (  متوسط ) إيقاف  عاٍل )



مميزات السالمة بمركبتك
الوسادة الهوائية* / نظام تثبيت مقاعد األطفال

تركيب نظام تثبيت مقاعد األطفال بحزام الفخذ/
الكتف ]3[. 

تأمين نظام مسند الطفل بنظام تثبيت الحزام 
 العلوي*. 

راجع دليل المالك ]3[.

ال تضع أي مثبت لمقعد الطفل في مقعد الراكب 
األمامي، ما لم يتم إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية 

لجانب الراكب. في حالة انتفاخ الوسادة الهوائية، 
فإنها قد تصطدم بالطفل، وربما يؤدي ذلك إلى 

تعرضه إلصابة خطيرة أو مميتة. 

الوسادة الهوائية األمامية للراكب 1
الوسادة الهوائية األمامية للسائق 2
الوسادة الهوائية الجانبية* 3
الوسادة الهوائية الستائرية* 4
الوسادة الهوائية الوسطى للسائق* 5
مفتاح تشغيل/إيقاف الوسادة الهوائية  6

للراكب األمامي

توجد مثبتات ISOFIX بين وسادة المقعد 
.ISOFIX ومسند الظهر، المميز بعالمة

إحكام تثبيت نظام أمان األطفال باستخدام نظام 
."ISOFIX" 

راجع دليل المالك ]3[.

١ .ISOFIX مؤشر وضعية مثبت
٢ .ISOFIX مثبت

*: إن وجد

*: إن وجد

*: إن وجد

قد تختلف وسادات الهواء الفعلية في السيارة عن الرسم التوضيحي.



مميزات سيارتك
نظام التحكم اآللي في المناخ*

النوع أ

مقعد الصف الثالث

*: إن وجد

زر التحكم في درجة الحرارة للسائق 1
زر التحكم في درجة الحرارة للراكب 2
زر AUTO )التحكم التلقائي( 3
زر OFF )إيقاف التشغيل( 4
زر التحكم في سرعة المروحة 5
زر تحديد الوضع 6
زر مذيل صقيع الزجاج األمامي 7
زر مزيل الصقيع للنافذة الخلفية 8

زر SYNC )مزامنة( 9
a زر التحكم في سحب الهواء
b )A/C( زر تكييف الهواء
c  تشغيل/إيقاف تشغيل( مكيف هواء الصف الثالث( ON/OFF زر

)إذا كانت السيارة مجهزة بذلك(
d  مقبض التحكم في سرعة مروحة مكيف هواء الصف الثالث: )إذا

كانت السيارة مجهزة بذلك(
e شاشة التحكم في المناخ

*: إن وجد
قد يختلف النظام الفعلي للتحكم التلقائي في المناخ عن الموجود في الرسم التوضيحي.

النوع ب



مميزات سيارتك
التحكم في اإلضاءة / ذراع التحكم في إمالة وامتداد عجلة القيادة / نظام تثبيت السرعة*

التحكم في اإلضاءة ]4[
وضعية OFF )إيقاف التشغيل( 1
وضعية المصابيح التلقائية 2
المصباح الخلفي ومصباح الموضع 3
وضعية المصابيح األمامية 4

المصابيح التلقائية
عندما يكون مفتاح المصابيح في وضعية 

المصابيح AUTO "تلقائي"، تتحول المصابيح 
 ON األمامية والخلفية تلقائًيا إلى وضعية

"تشغيل" أو OFF "إيقاف" اعتماًدا على كمية 
الضوء خارج المركبة.

إمالة وامتداد عجلة القيادة ]4[
اسحب ذراع تحرير القفل ألسفل )١( واضبط عجلة 
القيادة على الزاوية )٢( واالرتفاع )3( المطلوبين. 
ادفع ذراع تحرير القفل ألعلى لتثبيت عجلة القيادة 
في مكانها. تأكد من ضبط عجلة القيادة في الوضع 

المطلوب قبل القيادة.

نظام تثبيت السرعة* ]6[
( CRUISE )التحكم في ثبات . ١ مؤشر )

السرعة( 
ضبط السرعة. ٢

لضبط سرعة نظام التحكم بثبات السرعة:
التسارع إلى السرعة المطلوبة واضغط على . ١

. سيضيء مؤشر التحكم في  زر 
ثبات السرعة والسرعة المحددة على لوحة 

العدادات. يجب أن تكون سرعة التحكم 
في ثبات السرعة أكثر من 30 كم/ساعة 

)٢0 ميالً في الساعة( تقريًبا.
حرر دواسة الوقود. سوف يتم الحفاظ على . ٢

السرعة المطلوبة تلقائًيا.

لزيادة سرعة نظام التحكم بثبات السرعة:
اتبع أًيا من اإلجراءات التالية:

حرك المفتاح + ألعلى وثبته. ستزيد سرعة 	 
 السيارة المضبوطة بنسبة ١0 كم/ساعة 

)5 أميال في الساعة(. حرر المفتاح عند 
السرعة التي تريدها.

حرك المفتاح + ألعلى وحرره على الفور. 	 
 تزيد سرعة السير بمعدل ١ كم/ساعة 

)١ ميل في الساعة( في كل مرة تحرك فيها 
المفتاح ألعلى )إلى +( بهذه الطريقة.

لخفض سرعة نظام ثبات السرعة:
اتبع أًيا من اإلجراءات التالية:

ك المفتاح + ألسفل وثبته. ستنخفض سرعة السيارة المضبوطة بنسبة ١0 كم/ساعة 	   حرِّ
)5 أميال في الساعة(. حرر المفتاح عند السرعة التي تريدها.

ك المفتاح – ألسفل، ثم حرره فوًرا. ستنخفض سرعة السير بمعدل ١ كم/ساعة 	   حرِّ
)١ ميل في الساعة( في كل مرة تحرك فيها المفتاح – ألسفل بهذه الطريقة.

*: إن وجد



مميزات سيارتك
المؤشرات وأضواء التحذير

اسم الرمزاللونالرمز

مصباح تحذير الوسادة الهوائية أحمر

مصباح تحذير حزام األمانأحمر

مصباح تحذير سائل الفرامل وفرامل اليدأحمر

مصباح تحذير نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً )EBD(أصفر/أحمر

ضوء تحذير التوجيه الكهربائي إلكترونًيا )EPS(أحمر

نظام شحن مصابيح التحذيرأحمر

مصباح تحذير ضغط زيت المحركأحمر

مصباح تحذير مرشح الوقود )محرك ديزل(أحمر

مصباح تحذير نظام الفرامل المانع لالنغالق )ABS(أصفر

ضوء مؤشر العطل )MIL(أصفر

مصباح تحذير مستوى الوقود المنخفضأصفر

ضوء تحذير ضغط اإلطارات المنخفض*أصفر

ضوء تحذير نظام الدفع الرباعي )AWD(*أصفر

ضوء تحذير تجاوز السرعة*أصفر

ضوء تحذير نظام مساعد تجنب التصادم األمامي )FCA(*أصفر

ضوء تحذير المصباح األمامي LED*أصفر

ضوء تحذير فرامل اليد اإللكترونية )EPB(*أصفر

ضوء تحذير نظام العادم )DPF( )محرك ديزل(أصفر
مصباح تحذير )فلتر جسيمات البنزين( لنظام العادم )محرك البنزين(

مصباح تحذير التخفيض االنتقائي الحفاز )محرك ديزل(أصفر

مصباح التحذير الرئيسيأصفر

*: إن وجد



مميزات سيارتك
المؤشرات وأضواء التحذير

ُيرجى الرجوع إلى الفصل 4 من دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات حول مصابيح التحذير والمؤشرات.

اسم الرمزاللونالرمز

ضوء مؤشر نظام التحكم بالثبات اإللكتروني )ESC(أصفر

ضوء مؤشر إغالق نظام التحكم بالثبات اإللكتروني )ESC(أصفر

ضوء مؤشر مانع الحركة*أصفر

ضوء مؤشر الضباب الخلفي*أصفر

مصباح مؤشر التوهج )محرك الديزل(أصفر

مصباح مؤشر إشارة االنعطافأخضر

ضوء مؤشر اإلضاءة المنخفضة*أخضر

ضوء مؤشر تشغيل المصابيحأخضر

ضوء مؤشر الضباب األمامي*أخضر

مؤشر مساعد اإلضاءة العالية*أخضر

مصباح إشارة الضوء العاليأزرق

ضوء تحذير الطريق الثلجي*أبيض

مؤشر التوقف التلقائي*أصفر/أخضر

ضوء مؤشر التوقف التلقائي*أخضر/أصفر/أبيض

مؤشر مساعد المحافظة على المسار )LKA(*أخضر/أصفر/أبيض

ضوء مؤشر DBC )التحكم في الفرامل عند هبوط المنحدرات(*أخضر/أصفر

ضوء مؤشر تثبيت السرعةأخضر

ضوء مؤشر وضع SPORT )الرياضي(أصفر

ضوء مؤشر وضع ECO )توفير الوقود(أخضر

*: إن وجد



ما يتعين فعله في حاالت الطوارئ
الجر / تغيير اإلطارات

تغيير اإلطارات ]7[
اركن السيارة فوق سطح مستو واضغط على . ١

فرامل االنتظار بإحكام.
حّرك ترس السرعة إلى الوضع P )ركن(، . ٢

واستخدم فرامل االنتظار، وأوقف تشغيل 
المحرك على الوضع OFF )إيقاف التشغيل(.

شغل وامض التحذير من الخطر.. 3
أخرج مقبض رافعة العجالت والرافعة . 4

ومقبض الرافعة واإلطار االحتياطي من 
السيارة.

ثبت كاًل من العجالت األمامية والخلفية . 5
التي تكون مائلة في الجهة المقابلة لموضع 

الرافعة.

عند الجر باستخدام شاحنة الجر التجارية وعدم 
استخدام الدليات المزودة بعجالت، يجب دائًما رفع 

الجزء األمامي من السيارة وليس الجزء الخلفي.

الجر في حالة الطوارئ ]7[
إذا كان الجر ضرورًيا، فنوصي بإجراء ذلك من 
خالل أحد وكالء Kia المعتمدين أو خدمة شاحنة 

الجر التجارية.

عند جر السيارة في حالة طارئة بدون دليات 
مزودة بعجالت:

 ضع مفتاح اإلشعال أو زر . ١
 ENGINE START/STOP 

)بدء تشغيل/إيقاف المحرك( في الوضع 
ACC )الملحقات(.

انقل ترس السرعة إلى الوضع N )محايد(.. ٢
حرر فرامل التوقف.. 3

فك عزقات العجالت عكس اتجاه عقارب . 6
الساعة حركة واحدة لكل عزقة، لكن ال تقم 

بإزالة أي عزقة حتى يرتفع اإلطار عن 
األرض.

ضع الرافعة في موضع الرفع األمامي )١( . 7
أو الخلفي )٢( بالقرب من اإلطار الذي تقوم 

بتغييره.
أدخل مقبض الرافعة في الرافعة ثم أدرها . 8

في اتجاه عقارب الساعة، لرفع السيارة حتى 
يصبح اإلطار غير مالمس لألرض. يبلغ هذا 

االرتفاع تقريًبا 30 مم )١.٢ بوصة(.

فك عزقات العجلة وانزعها بأصابعك.. 9
إلعادة تركيب العجلة، ضعها على مسامير . ١0

تثبيت العجلة ثم ضع عزقات العجلة وأحكم 
تثبيتها جيًدا بأصبعك. حرك اإلطار لتتأكد من 

ثباته بشكل كامل، ثّم أحكم ربط الصواميل قدر 
اإلمكان بأصابعك  مرة أخرى.

اخفض السيارة إلى األرض بتدوير مفتاح . ١١
عزقات العجلة عكس اتجاه عقارب الساعة.



ما يتعين فعله في حاالت الطوارئ
في حال عطل مفتاح التحكم عن بعد

بدء تشغيل المحرك ]6[
إذا كانت البطارية ضعيفة أو المفتاح الذكي 	 

ال يعمل بطريقة صحيحة، يمكنك بدء 
تشغيل المحرك عن طريق الضغط على زر 

ENGINE START/STOP )تشغيل/
إيقاف المحرك( باستخدام المفتاح الذكي.

عندما يحترق مصهر لمبة التوقف، ال يمكنك 	 
تشغيل المحرك بطريقة عادية.

استبدل المصهر بآخر جديد. إذا كان ذلك مستحيالً، 	 
يمكنك تشغيل المحرك عن طريق الضغط على زر 

ENGINE START/STOP )تشغيل/إيقاف 
المحرك( لمدة ١0 ثواٍن في حين يكون في الوضع 

ACC )الملحقات(. 
يمكن بدء تشغيل المحرك بدون الضغط على 	 

دواسة الفرامل. ولكن لسالمتك، ُيرجى الضغط 
دائًما على دواسة الفرامل ودواسة القابض قبل 

تشغيل المحرك.

المفتاح الميكانيكي
إللغاء طي المفتاح:

اضغط على زر التحرير وسيتم إلغاء طي 	 
المفتاح آلًيا.
لطي المفتاح:

اطِو المفتاح يدوًيا مع الضغط على زر 	 
التحرير.

فتح باب فتحة تعبئة الوقود ]4[
أوقف تشغيل المحرك.. ١
تأكد من إلغاء قفل باب السائق.. ٢
ادفع باب فتحة ملء الوقود نحو اليمين.. 3
اسحب باب ملء الوقود )١( للخارج لفتحه . 4

تماًما.

إلزالة غطاء خزان الوقود )٢(، قم بتدويره . 5
عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. من 

الممكن سمع صوت صفير بسبب معادلة 
الضغط داخل الخزان.

ضع الغطاء على باب ملء الوقود.. 6

غلق باب فتحة تعبئة الوقود
لتركيب غطاء ملء الوقود، أدره باتجاه . ١

عقارب الساعة حتى تسمع صوت "طقطقة". 
يدل هذا على أن الغطاء مثبت بإحكام.

أغلق باب فتحة تعبئة الوقود واضغط عليه . ٢
 برفق. 

وتأكد من أنه مغلق بإحكام.



الصيانة 
الصيانة 

فحص مستوى زيت المحرك ]۸[
  تأكد من أن السيارة على أرض مستوية.. ١
  ابدأ تشغيل المحرك واتركه يصل إلى درجة . ٢

حرارة التشغيل العادية.
  قم بإيقاف تشغيل المحرك وانتظر بضع دقائق . 3

)حوالي ١0 دقائق( ليعود الزيت إلى حوض 
الزيت )الكارتير(.

  اسحب عصا القياس للخارج، وامسحها جيداً، . 4
ثم أعد إدخالها بالكامل.

  اسحب عصا مقياس عمق زيت المحرك . 5
وافحص المستوى. يجب أن يكون المستوى 

 .Lو F بين عالمتي
وال ُتفرط في الملء. 

استخدم قمًعا للمساعدة على منع انسكاب الزيت 	 
على مكونات المحرك.

   ال تستخدم إال زيت المحرك المحدد. ]8[  	 

فحص مستوى سائل الغاسلة ]۸[
  افحص مستوى السائل واضف السائل إذا كان 	 

ضرورًيا.
  يمكن استخدام المياه العادية إذا كان سائل الغاسلة 	 

غير متوفر. ولكن في الطقس البارد استخدم مادة 
مذيبة للغاسلة ذات خصائص مضادة للتجميد 

لمنع حدوث  تجمد. 

فحص مستوى سائل تبريد الُمحرك ]۸[
  تحقق من حالة جميع خراطيم نظام التبريد وخراطيم 	 

المدفئ وتوصيالتها. استبدل أي خراطيم منتفخة أو 
مهترئة.

  يجب تعبئة مستوى سائل التبريد حتى يصل مستواه 	 
إلى ما بين عالمة الحد األقصى MAX وعالمة 

الحد األدنى MIN )المستوى الكامل F والمستوى 
المنخفض L(، الموجودتين على جانب خزان سائل 

التبريد، عندما يكون الُمحرك بارًدا.  

عند إضافة سائل التبريد، ال تستخدم سوى ماء ال 	 
يحتوي على أيونات أو الماء اليسر على السيارة، 
وال تخلط ماًء غنًيا بالمعادن بسائل التبريد المعبأ 

في المصنع. 
المحرك الموجود في سيارتك يشتمل على أجزاء 	 

من األلمنيوم ويجب أن يتم حمايته بغليكول اإليثيلين 
د، لحمايته من التآكل والتجمد. مع الفوسفات الُمبرَّ

  ال تستخدم سائل تبريد الكحول أو الميثانول أو 	 
مزجهما مع سائل التبريد الموصوف. 
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لالطالع على التفاصيل والتوجيهات الكاملة حول أي عنصر وارد في هذا الدليل المرجعي السريع، ُيرجى قراءة دليل المالك. 

حقوق الطبع والنشر © لعام 2۰2۰ محفوظة لشركة .Kia MOTORS Corp. جميع الحقوق محفوظة.
MGZQ-AR04A

ال تستخدم محلوالً يحتوي على أكثر من ٪60 	 
من مانع التجمد أو أقل من 35٪ من مانع 
التجمد، والذي قد يقلل من فعالية  المحلول.

  إذا كانت هناك حاجة إلضافات متكررة، 	 
فنوصي بفحص النظام من قبل أحد وكالء 

Kia المعتمدين.  

محرك SmartStream G2.5 بحقن الوقود متعدد النقاطمحرك SmartStream G2.5 بحقن الوقود متعدد النقاط


