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نظرة عامة على المميزات الداخلية

مقبض الباب الداخلي ]4[ 1
لوحة المصهر الداخلي ]8[ 2
مفاتيح النوافذ الكهربائية ]4[ 3
مفتاح قفل الباب المركزي ]4[ 4
زر قفل النوافذ الكهربائية ]4[ 5
مفتاح التحكم في مرآة الرؤية الخلفية الخارجية ]4[ 6
مفتاح طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية ]4[ 7
ذراع تحرير غطاء المحرك ]4[ 8
عجلة القيادة ]4[ 9

a ]4[ ذراع إمالة عجلة القيادة
b ]4[ مفتاح التحكم في إضاءة لوحة العدادات
c ]4[ جهاز ضبط مستوى المصابيح األمامية
d ]6[ زر إيقاف نظام التحكم بالثبات اإللكتروني
e ]6[ دواسة الفرامل
f دواسة الوقود
g ]4[ )ذراع تحرير غطاء صندوق السيارة )لسيارة ذات 4 أبواب
h ]4[ ذراع تحرير باب ملء الوقود

مالحظة

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

لمحة سريعة عن سيارتك
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

نظرة عامة على لوحة العدادات / غرفة المحرك

لوحة العدادات
لوحة العدادات ]4[ 1
آلة التنبيه ]4[ 2
الوسادة الهوائية األمامية للسائق ]3[ 3
التحكم في المصابيح/إشارات االنعطاف ]4[ 4
المساحة/الغاسلة ]4[ 5
 مفتاح اإلشعال ]6[ 6

زر تشغيل/إيقاف المحرك ]6[
مفتاح وامض التحذير من الخطر ]7[ 7
نظام الترفيه والمعلومات ]5[ 8
زر Driving Assist )المساعدة على القيادة( ]6[ 9
a ]4[ نظام التحكم في المناخ
b ]5[  USB منفذ
c ]6[ ناقل الحركة اليدوي/ناقل الحركة األوتوماتيكي
d ]6[ ذراع فرامل االنتظار
e ]3[ الوسادة الهوائية األمامية للراكب
f ]4[ مخرج الطاقة
g ]4[ درج القفازات
h ]5[ التحكم في صوت عجلة القيادة
i ]4[ قداحة السجائر
j ]4[ ُمسخن المقعد
k ]4[ مفتاح ُمسّخن عجلة القيادة
l ]4[ USB شاحن

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

❈ قد يختلف الشكل الفعلي عن الرسم التوضيحي.

❈  قد تختلف غرفة المحرك الفعلية الموجودة في السيارة عن الرسم التوضيحي.

)محرك البنزين( 1.6 حقن متعدد النقاط )سيارات الوقود المرن(
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مميزات سيارتك

أقفال األبواب / غطاء المحرك / الباب الخلفي

غطاء المحرك ]4[أقفال األبواب ]4[

تشغيل أقفال األبواب من خارج السيارة

تشغيل أقفال الباب من داخل السيارة

قفل الباب الخلفي لحماية األطفال

الباب الخلفي ]4[

فتح غطاء المحرك
اسحب ذراع التحرير لرفع غطاء المحرك. . 1
ارفع غطاء المحرك قليالً، وادفع المزالج . 2

الثانوي )1( إلى داخل وسط الغطاء ثم 
ارفع غطاء المحرك )2(.

اسحب قضيب التدعيم.. 3
أبِق غطاء المحرك مفتوًحا باستخدام قضيب . 4

الدعامة.

غلق غطاء المحرك
قبل إغالق غطاء المحرك، تحقق مما يلي:. 1

يجب التأكد من تثبيت جميع أغطية 	 
فتحات التزود بالوقود في حجرة 

المحرك بشكٍل صحيح.
يجب إزالة القفازات أو ِخرق القماش 	 

أو أي مادة أخرى قابلة لالشتعال من 
حجرة المحرك.

إعادة قضيب التدعيم إلى المشبك الخاص . 2
به لمنعه من التسبب في اإلزعاج.

اخفض غطاء المحرك حتى يكون على . 3
مسافة 30 سم تقريًبا من وضع اإلغالق ثم 

اتركه. تأكد من ثبوته في مكانه.
تحقق من تعشيق غطاء المحرك بصورة . 4

صحيحة. فإن أمكن رفع الغطاء قليالً، فهو 
 لم يتم تعشيقه بصورة صحيحة.

افتحه مجدًدا ثم أغلقه باستخدام قدًرا أكثر 
بقليل من القوة.

فتح الباب الخلفي
يتم قفل أو إلغاء قفل الباب الخلفي عندما 	 

يتم قفل أو إلغاء قفل جميع األبواب 
باستخدام جهاز اإلرسال )أو المفتاح 
الذكي( أو مفتاح قفل الباب المركزي.

في حالة إلغاء القفل، يمكن فتح الباب 	 
الخلفي عن طريق الضغط على المقبض 

وسحبه ألعلى.
عندما تكون جميع األبواب مقفلة، وإذا تم 	 

الضغط على زر إلغاء قفل الباب الخلفي 
بجهاز اإلرسال )المفتاح الذكي( ألكثر من 

ثانية، يتم إلغاء قفل الباب الخلفي. وبعد فتح 
الباب الخلفي ثم إغالقه، يتم قفله آلًيا.

غلق الباب الخلفي
اخفض الباب الخلفي ثم ادفعه ألسفل بإحكام. 

وتأكد من أنه مثبت بإحكام.

التحرير اآلمن للباب الخلفي عند الطوارئ
أدخل المفتاح الميكانيكي إلى داخل الفتحة.. 1
ادفع المفتاح الميكانيكي إلى جهة اليمين . 2

.)1(

الضغط على البوابة الخلفية ألعلى.. 3
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

النوافذ / المساحات والغاسالت

المساحات والغاسالت ]4[النوافذ ]4[

التحكم في سرعة المساحة )األمامية(  :A
HI/2 – مسح بسرعة عالية 1

LO/1 – مسح بسرعة منخفضة 2

 INT/--- – مسح متقطع 3
*AUTO – التحكم التلقائي في المسح

O/OFF – إيقاف تشغيل 4
1X/MIST/ – مسحة واحدة 5

ضبط التحكم في وقت المسح المتقطع  :B

الغسل مع مسح قصير )أمامي(*  :C

احة الخلفية* التحكم في الغاسلة/الَمسَّ  :D
/HI/2 – مسح مستمر 6
/LO/1 – مسح متقطع 7 /ON
O/OFF – إيقاف تشغيل 8

الغسل مع مسحات قصيرة )خلفي(  :E

مفتاح النافذة اآللية لباب السائق 1
مفتاح النافذة الكهربائية لباب الراكب األمامي 2
مفتاح النافذة الكهربائية للباب الخلفي )األيسر(* 3
مفتاح النافذة الكهربائية للباب الخلفي )األيمن(* 4
رفع*/خفض* النافذة الكهربائية تلقائًيا )نافذة السائق( 5
مفتاح غلق النافذة الكهربائية* 6

❈  في ظروف المناخ البارد والمطير، قد ال تعمل النوافذ الكهربائية بالشكل 
المناسب بسبب ظروف التجمد. 

*)PDW( نظام التحذير من مسافة الركن الخلفي

سيعمل نظام التحذير بشأن مسافة الركن للخلف 
على تنبيه السائق عن طريق مؤشر التحذير أو 
الصوت، إذا تم اكتشاف شخص أو حيوان أو 

جسم في نطاق معين من خالل المستشعر فوق 
الصوتي الخلفي )1( عند تحرك السيارة للخلف 

بسرعات منخفضة.

إعدادات نظام التحذير بشأن مسافة الركن للخلف
ينشط نظام التحذير بشأن مسافة الركن 	 

 R للخلف عندما يكون الترس على الوضع
)رجوع(.

يعمل نظام التحذير بشأن مسافة الركن 	 
للخلف )PDW( على مساعدة السائق أثناء 

رجوع السيارة للخلف بواسطة الجرس 
اإليقاعي إذا تم استشعار أي شخص أو 

حيوان أو جسم. عندما تكون سرعة السيارة 
أقل من 10 كم/ساعة )6 أميال في الساعة(.

عند استشعار أشخاص أو حيوانات أو أجسام 	 
فإنها ُتعرض على لوحة مجموعة العدادات 

مع تحذير صوتي.
عند اكتشاف أكثر من شخصين أو حيوانين 	 

أو جسمين في الوقت ذاته، سيتم التنبيه عن 
الجسم األقرب بتحذير صوتي.

*: إن وجد   

الخلفي*الجهة األمامية

المستشعرات فوق الصوتية الخلفية )النوع أ(

المستشعرات فوق الصوتية الخلفية )النوع ب(

المؤشر*أنواع أصوات التحذير

ُبعد  على  الجسم  يكون   عندما 
120 إلى 60 سم )من 47 بوصة 
المصد  من  بوصة(   24 إلى 
اإلنذار  صافرة  تصدر  الخلفي: 
صوًتا بشكل متقطع.

عند وجود جسم على مسافة 
تتراوح ما بين 60 سم حتى 30 

سم )24 بوصة حتى 12 بوصة( 
من المصد الخلفي: تصدر الصافرة 

أصواًتا تنبيهية بشكل متكرر.

عند وجود جسم يقع في نطاق 
مسافة 30 سم )12 بوصة( من 

المصد الخلفي: يصدر الطنان 
صوت مستمر.
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مميزات سيارتك

نظام التحكم في المناخ / اإلضاءة

نظام التحكم التلقائي في المناخ*
مقبض التحكم في درجة الحرارة 1
زر AUTO )التحكم التلقائي( 2
شاشة التحكم في المناخ 3
مقبض التحكم في سرعة المروحة 4
زر OFF )إيقاف التشغيل( 5
زر مزيل الصقيع للزجاج األمامي 6
زر مزيل الصقيع للنافذة الخلفية 7
زر تحديد الوضع 8
زر مكيف الهواء* 9
a زر التحكم في سحب الهواء

نظام التحكم اليدوي في المناخ*
مقبض التحكم في سرعة المروحة 1
مقبض تحديد الوضع 2
مقبض التحكم في درجة الحرارة 3
زر مكيف الهواء* 4
زر مزيل الصقيع للنافذة الخلفية 5
زر التحكم في سحب الهواء 6

نظام التحكم في المناخ ]4[

التحكم في اإلضاءة ]4[
وضعية OFF )إيقاف التشغيل( 1
وضعية المصابيح التلقائية* 2
وضعية مصابيح االنتظار 3
وضعية المصابيح األمامية 4

وضعية المصابيح التلقائية*
عندما يكون مفتاح المصابيح في وضعية 

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

"تشغيل" أو OFF "إيقاف" استناًدا إلى كمية 
الضوء خارج السيارة.
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

لتغيير زاوية عجلة القيادة، اسحب ذراع تحرير القفل )1( ألسفل، واضبط عجلة القيادة إلى الزاوية 
)2( واالرتفاع )3(* المطلوبين، ثم اسحب ذراع تحرير القفل ألعلى لقفل عجلة القيادة في موضعها. 

تأكد من ضبط عجلة القيادة في الوضع المطلوب قبل القيادة.

إمالة وامتداد عجلة القيادة* ]4[

*)CC( عجلة القيادة / التحكم في ثبات السرعة

إعداد ضبط السرعة:
ادفع زر Driving Assist )المساعدة . 1

على القيادة( بعجلة القيادة لتشغيل الوظيفة. 
سيضيء مؤشر مثبت السرعة.

قم بالتسارع للوصول إلى السرعة المرغوبة . 2
 التي يجب أن تزيد على 30 كم/ساعة 

)20 ميالً/ساعة(.

ادفع المفتاح )-SET( ألسفل وحرره. سوف . 3
يضيء مؤشر set )ضبط( )النوع أ( أو 

set speed )ضبط السرعة( على شاشة 

LCD )النوع ب(. 

حرر دواسة الوقود.. 4

زيادة السرعة المحددة:
اضغط على مفتاح +RES ألعلى وحّرره 	 

على الفور. ستزداد السرعة المضبوطة 
بمقدار 1 كم/ساعة )1 ميل في الساعة( في 

كل مرة يعمل فيها المفتاح بهذه الطريقة.
ادفع مفتاح +RES ألسفل وثّبته أثناء 	 

مراقبة السرعة المحددة في شاشة العدادات. 
ستزداد السرعة المضبوطة إلى أقرب 
مضاعف للعدد عشرة )مضاعف العدد 

خمسة أميال في الساعة( في البداية، ثم تزداد 
بمعدل 10 كم/ساعة )5 أميال في الساعة( 

 في كل مرة يعمل فيها المفتاح بهذه الطريقة.

حرر المفتاح عندما تظهر السرعة المرغوبة 
وسوف يزيد تسارع السيارة لتصل إلى هذه 

السرعة.

مؤشر التحكم في ثبات السرعة 1
ضبط السرعة 2
مؤشر Set )ضبط( 3

يتيح لك التحكم في ثبات السرعة القيادة بسرعات 
أعلى من 30 كم/ساعة )20 ميال في الساعة( 

دون الضغط على دواسة الوقود.

]6[ *)CC( التحكم في ثبات السرعة

*: إن وجد

خفض السرعة المحددة:
ادفع المفتاح -SET ألسفل وحرره على الفور. ستنخفض السرعة المضبوطة بمقدار 1 كم/ساعة 	 

)1 ميل في الساعة( في كل مرة يعمل فيها المفتاح بهذه الطريقة.

ادفع المفتاح -SET ألسفل وثبته أثناء مراقبة السرعة المضبوطة في لوحة العدادات. ستنخفض 	 
السرعة المضبوطة إلى أقرب مضاعف للعدد عشرة )مضاعف العدد خمسة أميال في الساعة( في 
البداية، ثم تنخفض بمعدل 10 كم/ساعة )5 أميال في الساعة( في كل مرة يعمل فيها المفتاح بهذه 

 الطريقة.

حّرر المفتاح عند السرعة التي تريد الحفاظ عليها.

النوع أ

النوع ب
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مميزات سيارتك

المؤشرات وأضواء التحذير

اسم الرمز اللون الرمز

مصباح تحذير الوسادة الهوائية* أحمر

مصباح تحذير حزام األمان أحمر

مصباح تحذير سائل الفرامل وفرامل اليد أحمر

*)ABS( مصباح تحذير نظام الفرامل المانعة لالنغالق أصفر

*)EBD( مصباح تحذير نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونًيا أصفر/أحمر

)EPS( ضوء تحذير نظام التوجيه الكهربائي أحمر

)MIL( ضوء مؤشر العطل أصفر

نظام شحن مصابيح التحذير أحمر

مصباح تحذير ضغط زيت المحرك أحمر

مصباح تحذير منسوب زيت المحرك* أصفر

مصباح تحذير مستوى الوقود المنخفض أصفر

ضوء تحذير ضغط اإلطارات المنخفض* أصفر

ضوء تحذير تجاوز السرعة* أصفر

ضوء التحذير الرئيسي* أصفر

ضوء تحذير الباب المفتوح* أحمر

ضوء تحذير فتح صندوق السيارة* أصفر

ضوء تحذير سائل الغاسلة* أصفر

■ النوع ب■ النوع أ

■ النوع أ

■ النوع ب
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

ُيرجى الرجوع إلى الفصل 4 من دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات حول مصابيح المؤشرات والتحذير.

*: إن وجد

اسم الرمز اللون الرمز

*LED ضوء تحذير المصباح األمامي أصفر

ضوء تحذير الطريق الثلجي* أبيض

*)ESC( ضوء مؤشر نظام التحكم بالثبات اإللكتروني أصفر

*)ESC( ضوء مؤشر إيقاف تشغيل نظام التحكم بالثبات اإللكتروني أصفر

ضوء مؤشر مانع الحركة )بدون المفتاح الذكي(*
ضوء مؤشر مانع الحركة )باستخدام المفتاح الذكي(* أصفر

ضوء مؤشر إشارة االنعطاف أخضر

مصباح إشارة الضوء العالي أزرق

ضوء مؤشر اإلضاءة المنخفضة* أخضر

ضوء مؤشر تشغيل المصابيح أخضر

ضوء مؤشر الضباب األمامي* أخضر

ضوء مؤشر الضباب الخلفي* أصفر

ضوء مؤشر تثبيت السرعة* أخضر CRUISE

ضوء مؤشر ضبط نظام المالحة* أخضر SET
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جهاز تدفئة المقعد* ]4[

مميزات السالمة بسيارتك

المقاعد / مسند الرأس / ُمسّخن المقعد*

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

المطلوب )1(. لخفض مسند الرأس، اضغط 
مع االستمرار على زر التحرير )2( ثم أخفض 
مسند الرأس حتى يصل إلى الوضع المطلوب 

.)3(

ضبط االرتفاع ألعلى وألسفل )خلفي(*
لرفع مسند الرأس، اسحبه ألعلى للوضع 
المطلوب )1(. لخفض مسند الرأس، ادفع 

مع االستمرار زر التحرير )2( بدعامة مسند 
الرأس، ثم اخفض مسند الرأس للوضع المطلوب 

.)3(

اإلزالة )أمامي(
قم بإمالة مسند المقعد )2( باستخدام ذراع . 1

اإلمالة )1(.
ارفع مسند الرأس إلى أقصى حد ممكن.. 2
اضغط على زر تحرير مسند الرأس )3( . 3

بينما تحرك مسند الرأس ألعلى )4(.

أثناء تدوير مفتاح اإلشعال على الوضع ON “تشغيل”، اضغط على أيٍ من المفتاحين.
أثناء الطقس المعتدل أو في ظل الظروف التي ال تحتاج فيها إلى تشغيل ُمسخن المقعد، حافظ على 

المفاتيح في وضع "OFF" )إيقاف(.
في كل مرة تقوم فيها بالضغط على المفتاح، ستتغير إعدادات درجة حرارة المقعد كما يلي:

المقاعد ]3[

مسند الرأس ]3[

مقعد السائق
لألمام وللخلف 1
زاوية ظهر المقعد 2
ارتفاع وسادة المقعد* 3
مسند الرأس 4

المقعد األمامي للراكب
لألمام وللخلف 5
زاوية ظهر المقعد 6
مسند الرأس 7

المقعد الخلفي
مسند الرأس* 8
طي مسند المقعد* 9

المقعد األمامي

á
àà àإيقاف    عاٍل )       (    متوسط )     (    منخفض )  (



11

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

)CRS( الوسادة الهوائية* / نظام تثبيت مقاعد األطفال

الوسادة الهوائية* ]3[

❈ قد تختلف وسادات الهواء الفعلية في السيارة عن الرسم التوضيحي.

الوسادة الهوائية األمامية للسائق 1
الوسادة الهوائية األمامية للراكب 2

وسادة هوائية للتصادم الجانبي* 3
الوسادة الهوائية الستائرية* 4

تجنب مطلًقا وضع نظام تثبيت مقاعد األطفال 
المواجه للخلف في مقعد الراكب األمامي. في 
حالة انتفاخ الوسادة الهوائية، سوف تصطدم 
بنظام تثبيت مقاعد األطفال المواجه للخلف 
وتسبب إصابة خطيرة أو مميتة. إضافة إلى 

ذلك، فإننا نوصي أيًضا بعدم وضع نظام تثبيت 
مقاعد األطفال المواجه لألمام في مقعد الراكب 

األمامي. فإذا انتفخ الكيس الهوائي للراكب 
األمامي، فسيتسبب في وقوع إصابات خطيرة 

أو مميتة للطفل.

نظام تثبيت مقاعد األطفال ]3[

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

إحكام تثبيت نظام تثبيت مقاعد األطفال باستخدام 
 "نظام تثبيت الحزام العلوي"*.

راجع دليل المالك ]3[. 

تركيب نظام تثبيت األطفال باستخدام "نظام نقاط 
 تثبيت أيزوفكس"*.

راجع دليل المالك ]3[. 

1  ISOFIX مؤشر وضعية مثبت
"األيزوفيكس"

2 ISOFIX مثبت

توجد مثبّتات ISOFIX بين ظهر المقعد 
ووسادة المقعد في موضعي الجلوس الطرفيين 

األيمن واأليسر بالمقعد الخلفي، ُيشار إليهما 
بالرموز.

4 أبواب

بالنسبة للسيارة الُمجهزة بخمسة أبواب

*: إن وجد
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ما يتعين فعله في حاالت الطوارئ

الجر / تغيير اإلطارات

الجر ]7[

عند الجر باستخدام شاحنة الجر التجارية وعدم 
استخدام الدليات المزودة بعجالت، يجب دائًما 
رفع الجزء األمامي من السيارة وليس الجزء 

الخلفي.
الجر في حاالت الطوارئ

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:
اضبط زر مفتاح اإلشعال على الوضع ACC )ملحقات(.. 1
َضع ذراع ناقل الحركة على الوضع N )محايد(.. 2
تحرير فرامل االنتظار.. 3

تغيير اإلطارات ]7[

اركن السيارة فوق سطح مستو واضغط على . 1
فرامل االنتظار بإحكام.

انقل ذراع الحركة إلى وضع R )الرجوع . 2
 P للخلف( باستخدام ناقل الحركة اليدوي أو
)ركن( باستخدام ناقل الحركة األوتوماتيكي.

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.

فك صواميل العجلة وانزعها بأصابعك. . 9
إلعادة تركيب العجلة، ضعها على مسامير . 10

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 . 11
عزقات العجلة عكس اتجاه عقارب الساعة.

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 )1( . 7
أو الخلفي )2( 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 )1,2 بوصة(.

الجهة الخلفيةالجهة األمامية
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

في حال تعطل المفتاح / باب فتحة التزود بالوقود

بدء تشغيل المحرك ]6[ / المفتاح الميكانيكي ]4[

باب التزود بالوقود ]4[

إذا كانت البطارية ضعيفة أو المفتاح الذكي 	 
ال يعمل بطريقة صحيحة، فيمكنك بدء 

تشغيل المحرك عن طريق الضغط على زر 
ENGINE START / STOP )تشغيل/

إيقاف المحرك( باستخدام المفتاح الذكي.

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

استبدل المصهر بآخر جديد. إذا كان ذلك 	 
مستحيالً، فيمكنك تشغيل المحرك عن طريق 

ENGINE START/ الضغط على زر
STOP )تشغيل/إيقاف المحرك( لمدة 10 

 .ACC ثوان مع وضع المحرك في الوضع
يمكن بدء تشغيل المحرك بدون الضغط 	 

على دواسة الفرامل. لكن لسالمتك، ُيرجى 
الضغط دائًما على دواسة الفرامل قبل تشغيل 

المحرك.
إلخراج المفتاح الميكانيكي، اضغط مع 	 

االستمرار على زر التحرير )1( وأخرج 
المفتاح الميكانيكي )2(.

إلعادة تركيب المفتاح الميكانيكي، ضع 	 
المفتاح في الفتحة وادفعه حتى سماع صوت 

طقطقة.

فتح باب ملء الوقود
أوقف تشغيل المحرك.. 1
لفتح باب فتحة ملء الوقود، اضغط على . 2

وسيلة فتح باب فتحة ملء الوقود.

اسحب باب ملء الوقود )1( للخارج لفتحه . 3
تماًما.

إلزالة الغطاء، قم بتدوير غطاء خزان الوقود . 4
)2( عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

أِعد التزود بالوقود حسب الحاجة.. 5

غلق باب فتحة ملء الوقود
لتثبيت الغطاء، أدره في اتجاه عقارب . 1

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

أغلق باب ملء الوقود وادفعه برفق وتأكد . 2
من أنه مغلق بإحكام.

المفتاح الذكي
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الصيانة

الصيانة

فحص مستوى زيت المحرك ]8[

فحص مستوى سائل الغاسلة ]8[

تأكد من أن السيارة على أرض مستوية.. 1
ابدأ تشغيل المحرك واتركه يصل إلى درجة . 2

حرارة التشغيل العادية.
قم بإيقاف تشغيل المحرك وإزالة غطاء فتحة . 3

ملء الزيت واسحب عصا القياس للخارج. 
انتظر لمدة 15 دقيقة حتى يعود الزيت إلى 

حوض الزيت.
امسح عصا القياس لتنظيفه وأعد إدخاله . 4

بالكامل.

اسحب عصا مقياس عمق زيت المحرك . 5
وافحص المستوى. تحقق من أن مستوى 
الزيت بين عالمتي F-L، وإذا كان تحت 
مستوى عالمة L، أضف الزيت الكافي 

.F ليصل إلى مستوى عالمة

استخدم قمًعا لمنع انسكاب الزيت على مكونات 
المحرك.

ال تستخدم إال زيت المحرك المحدد. ]9[

افحص مستوى السائل وأضف 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.

)محرك بنزين( سعة 1.4 لتر يعمل 
)MPI( بالحقن متعدد النقاط

)محرك بنزين( سعة 1.4 لتر يعمل 
)MPI( بالحقن متعدد النقاط
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

فحص مستوى سائل التبريد ]8[
افحص حالة جميع خراطيم نظام التبريد والسخان وتوصيالتها. استبدل أي خراطيم منتفخة أو 	 

مهترئة.
يجب تعبئة مستوى سائل التبريد حتى يصل مستواه إلى ما بين العالمة MAX )الحد األقصى( 	 

والعالمة MIN )الحد األدنى( )المستوى الكامل والمستوى المنخفض( ، الموجودتان على جانب 
خزان سائل التبريد، عندمايكون الُمحرك بارًدا.

عند إضافة سائل التبريد، ال تستخدم سوى ماء منزوع األيونات أو ماء ُيسر لسيارتك وال تخلط أبًدا 	 
ماًء عسًرا بسائل التبريد المملوء من ِقبل المصنع.

المحرك الموجود في سيارتك يشتمل على أجزاء من األلمنيوم ويجب أن يتم حمايته بغليكول 	 
د، لحمايته من التآكل والتجمد. اإليثيلين مع الفوسفات الُمبرَّ

تجنب استخدام سائل تبريد يحتوي على الكحول أو الميثانول أو خلطهما بسائل التبريد المحدد.	 
ال تستخدم محلوالً يحتوي على أكثر من 60% من مانع التجمد أو أقل من 35% من مانع التجمد، 	 

والذي قد يقلل من فعالية المحلول.
عند الحاجة إلى إضافات بشكل متكرر، افحص النظام لدى ورشة محترفة. ُتوصي Kia بزيارة 	 

أحد شركاء خدمة/وكالء Kia المعتمدين.

)محرك بنزين( سعة 1.4 لتر 
)MPI( يعمل بالحقن متعدد النقاط
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كيفية استخدام طقم إصالح اإلطار المثقوب عندما يكون لديك إطار ُمفّرغ )النوع أ(

فحص حالة اإلطار

 اتصل بأقرب 

.Kia شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ
استخدم طقم إصالح اإلطار اركن سيارتك في مكان آمن.

المثقوب
إلصالح اإلطار الُمفرغ.

قم بإزالة ملصق تحذير السرعة من جانب الضاغط، وقم بتثبيته في عجلة القيادة، ثم 
رج الزجاجة ألعلى وألسفل لخلط مانع التسرب.

قم بتوصيل مخرج الطاقة والضاغط بموصل مخرج الطاقة.

 لوضع مانع التسرب بالتساوي على السطح الداخلي لإلطار، 

 قم بقيادة سيارتك على الفور لمسافة تصل إلى 3-10 كم )2-6 أميال( أو 

لمدة 10 دقائق بسرعة 80 كم/ساعة )50 ميالً في الساعة( أو أقل.

ENGINE

START
STOP

ل الضاغط.ابدأ تشغيل سيارتك. شغِّ

افحص ضغط اإلطار مرة أخرى.

السيارة موصلة 
بالقابس

صندوق السيارة

12V 180W

الجزء الداخلي للسيارة

 قم بلف غطاء زجاجة مانع للتسرب لفتحها 

ووحدة تركيب زجاجة مانع التسرب.

استخدام طقم إصالح اإلطار المثقوب

 10 دقائق في
 80 كم/ساعة )50 ميالً 

في الساعة( أو أقل

نصائح العمالء لحاالت الطوارئ
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إعداد طقم إصالح اإلطار المثقوب

اترك الضاغط يعمل لمدة 10 دقائق حتى 
يسمح لإلطار بالوصول إلى مستوى الضغط المناسب.

قم بإيقاف تشغيل الضاغط وإزالة طقم إصالح اإلطار المثقوب من 
سيارتك وإعادتها إلى مكان تخزينها.

افتح غطاء مدخل هواء العجلة لإلطار التالف والغطاء الواقي لمدخل خرطوم الحقن، وتأكد من 
أن صمام التحكم في ضغط اإلطار مفتوح، ثم قم بتوصيله بمدخل هواء العجلة.

طقم إصالح اإلطار المثقوب ■
علبة تحتوي على مانع تسرب 1
ملصق تقييد السرعة  2
خرطوم الملء 3
موصالت وكابل لالتصال المباشر بمنفذ الطاقة 4
حامل قنينة السائل المانع للتسرب والغالف 5
الضاغط 6
مفتاح ON/OFF  )إيقاف/ تشغيل( 7
مقياس ضغط لعرض ضغط نفخ اإلطار 8
صمام التحكم في ضغط اإلطار 9
a غطاء واقي للمدخل

السيارة غير موصلة 
بالقابس

قم بتوصيل زجاجة مانع للتسرب بوحدة تركيب زجاجة 
مانع التسرب. )قم بتدوير زجاجة مانع التسرب لتثبيتها 

حتى ال تتمكن من الدوران مجدًدا.(

غطاء واقي للمدخل

صمام التحكم في ضغط اإلطار

السيارة غير موصلة 
بالقابس

SERVICE & PARTS

تنبيه

استخدم زجاجة واحدة فقط من مانع التسرب لكل إطار. ●
للتأكد من ضغط اإلطار المناسب، تحقق من الملصق المّثبت على إطار الباب  ●

الداخلي على جانب السائق.
إذا لم يتم الوصول إلى ضغط اإلطار المناسب حتى بعد اإلصالح المؤقت  ●

.Kia لإلطار، فاتصل بأقرب شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ

 افحص اإلطارات في أقرب 

.Kia شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ

 في نطاق 200 كم
 )125 ميالً( 80 كم/ساعة 

)50 ميالً في الساعة( 
أو أقل

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.
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نصائح العمالء لحاالت الطوارئ

كيفية استخدام طقم إصالح اإلطار المثقوب عندما يكون لديك إطار ُمفّرغ )النوع ب(

فحص حالة اإلطار

استخدام طقم إصالح اإلطار المثقوب

80 km/h

50 km/h

 قم بإزالة ملصق تحذير السرعة من 

 زجاجة مانع التسرب، وقم بتثبيته في عجلة القيادة، 

ثم رج زجاجة مانع التسرب ألعلى وألسفل لخلط مانع التسرب.

ENGINE

START
STOP

ابدأ تشغيل سيارتك.

تأكد من عدم الضغط على الزر الخاص بتقليل ضغط نفخ اإلطار، وقم بتوصيل 
خرطوم الملء بزجاجة مانع التسرب.
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افحص ضغط اإلطار مرة أخرى.

لوضع مانع التسرب بالتساوي على السطح الداخلي لإلطار، قم بقيادة سيارتك على الفور لمسافة تصل 
إلى 7-10 كم )4-6 أميال( أو لمدة 10 دقائق بسرعة 20 كم/ساعة )12 ميالً في الساعة( أو أكثر.

 10 دقائق في
 20 كم/ساعة )12 ميالً 

في الساعة( أو أكثر

POWER ON

ل الضاغط. شغِّ

السيارة موصلة 
بالقابس

زر تقليل ضغط نفخ 
اإلطار

قم بتوصيل مخرج الطاقة والضاغط بموصل مخرج الطاقة.

صندوق السيارة

12V 180W

الجزء الداخلي للسيارة

 اتصل بأقرب 

.Kia شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ
استخدم طقم إصالح اإلطار اركن سيارتك في مكان آمن.

المثقوب
إلصالح اإلطار الُمفرغ.
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

إعداد طقم إصالح اإلطار المثقوب

80 km
/h50 km

/h

قم بتوصيل زجاجة مانع التسرب بالضاغط.
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اترك الضاغط يعمل لمدة 5-7 دقائق حتى 
يسمح لإلطار بالوصول إلى مستوى الضغط المناسب.

SERVICE & PARTS

طقم إصالح اإلطار المثقوب ■
زجاجة مانع التسرب وملصق تقييد السرعة 1
خرطوم الملء 2
موصالت وكابل لالتصال المباشر بمنفذ الطاقة 3
حامل قنينة السائل المانع للتسرب 4
الضاغط 5
مفتاح ON/OFF  )إيقاف/ تشغيل( 6
مقياس ضغط لعرض ضغط نفخ اإلطار 7
زر تقليل ضغط نفخ اإلطار 8
خرطوم الضاغط 9

80 km
/h50 km

/h

تنبيه

استخدم زجاجة واحدة فقط من مانع التسرب لكل إطار. ●
للتأكد من ضغط اإلطار المناسب، تحقق من الملصق المّثبت على إطار الباب  ●

الداخلي على جانب السائق.
إذا لم يتم الوصول إلى ضغط اإلطار المناسب حتى بعد اإلصالح المؤقت  ●

.Kia لإلطار، فاتصل بأقرب شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ

 افحص اإلطارات في أقرب 

.Kia شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ

POWER OFF

قم بإيقاف تشغيل الضاغط وإزالة طقم إصالح اإلطار المثقوب من 
سيارتك وإعادتها إلى مكان تخزينها.

السيارة غير موصلة 
بالقابس

POWER OFF

 فك غطاء صمام اإلطار لإلطار التالف، 

ثم قم بتوصيل خرطوم الملء بصمام اإلطار.

السيارة غير موصلة 
بالقابس

 في نطاق 200 كم
 )125 ميالً( 80 كم/ساعة 

)50 ميالً في الساعة( 
أو أقل
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نصائح العمالء لحاالت الطوارئ

كيفية "بدء التشغيل بمساعدة بطارية سيارة أخرى" عند نفاد البطارية

إعداد التشغيل بمساعدة بطارية أخرىالتحقق من حالة تفريغ البطارية

تحقق مما إذا كان مصباح تحذير نظام الشحن مشغالً. 
قد يختلف مكان وشكل البطارية حسب طراز 

السيارة.

أنود البطارية )أحمر( 1
كاثود البطارية )أسود( 2
بطارية مساعدة 3
كابالت التوصيل 4

تحذير

قد يكون تشغيل السيارة بمساعدة بطارية أخرى أمًرا خطيًرا جًدا إذا تم إجراؤه بشكل غير صحيح. اطلب من أحد المتخصصين القيام بذلك.

التشغيل بمساعدة بطارية أخرى في حاالت الطوارئ

افتح غطاء المحرك )أو 
 صندوق السيارة( و تحقق من مكان 

البطارية.

قم بإيقاف تشغيل جميع األجهزة الكهربائية 
للسيارة الجاري شحنها بما في ذلك جهاز التدفئة 

ونظام استريو ومن ثم المحرك الخاص بها.

في حالة التوصيل ببطارية مساعدة

 ابدأ تشغيل محرك 

سيارة الشحن.

ابدأ إشعال السيارة المشحونة، وانتظر قليالً، ثم 
ابدأ إشعال السيارة الفارغة من الشحن.

البنزين/ الديزل
 2,000 دورة في الدقيقة/

3-2 دقائق 
شحن

السيارة الكهربائية
3-2 دقائق 

شحن

في حالة التوصيل بسيارة عادية

تسلسل فصل كابل بدء التشغيل
السيارة الفارغة من الشحن < كابل بدء  1

التشغيل األسود
البطارية المساعدة < كابل بدء التشغيل  2

األسود
السيارة الفارغة من الشحن < كابل بدء  3

التشغيل األحمر
البطارية المساعدة < كابل بدء التشغيل  4

األحمر

إيقاف التشغيل

البطارية

قم بتوصيل كابل بدء التشغيل األحمر )+( بأنود 
بطارية السيارة الفارغة من الشحن. 

قم بتوصيل الطرف اآلخر من كابل بدء التشغيل 
األحمر )+( بأنود البطارية المساعدة )أو بطارية 

السيارة المشحونة(. 

قم بتوصيل كابل بدء التشغيل األسود )-( بكاثود 
البطارية المساعدة )أو بطارية السيارة المشحونة(. 

قم بتوصيل كابل بدء التشغيل األسود )-( بكاثود 
بطارية السيارة الفارغة من الشحن. 
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

كيفية الخروج عندما يتعذر فتح األبواب

سيناريوهات الهروب في حاالت الطوارئ

كسر النافذة بمسند الرأس

كسر النافذة بمطرقة تستخدم للهروب في حاالت الطوارئ

 اسحب مسند الرأس أثناء الضغط على 

زر إلغاء القفل الموجود أسفل مسند الرأس إلزالته.

 اضرب المطرقة بقوة 

على حافة إحدى النوافذ الجانبية. 

 عندما تنكسر النافذة، قم بإزالة 

 أي قطع زجاج مكسورة 

واخرج من السيارة بأمان.

تحذير
إذا سقطت سيارتك في الماء، اكسر الزجاج واخرج من السيارة في أسرع وقت ممكن، قبل أن  ●

تغمرها المياه بالكامل. إذا كانت السيارة مغمورة بالكامل في الماء، فعندما يتطابق مستوى الماء 
داخل السيارة مع مستوى الماء خارجها، يمكنك فتح باب السيارة والهروب.

في حالة اندالع حريق في سيارتك، قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء وجهاز التدفئة على الفور ثم قم  ●
بإيقاف تشغيل اإلشعال. إذا لم يفتح الباب، اكسر نافذة الباب واخرج من السيارة.

مالحظة

مطرقة الهروب في حاالت الطوارئ غير مزودة 
في سيارتك. من أجل سالمتك، قم بشرائها بشكل 

منفصل واحتفظ بها في مكان يمكنك الوصول 
إليه بسهولة. 

 عندما تنكسر النافذة، قم بإزالة 

 أي قطع زجاج مكسورة 

واخرج من السيارة بأمان.

 قم بإمالة ظهر مقعد السائق بالكامل 

باستخدام مفتاح ضبط ظهر المقعد.

 اضرب أحد أعمدة مسند الرأس بقوة 

على حافة إحدى النوافذ الجانبية.

تنبيه

الزجاج األمامي والنافذة الخلفية قويان وقد ال 
ينكسران بسهولة.

في حالة الطوارئ، اكسر نافذة جانبية واخرج من 
السيارة بسرعة وأمان.

حادث سيارةغمر السيارة
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نصائح العمالء لحاالت الطوارئ

طريقة تشغيل السيارة عند نفاد بطارية المفتاح الذكي

مفتاح ذكي ببطارية فارغة

مالحظة

إذا قمت بالضغط مباشرة على زر Engine Start Stop )تشغيل/إيقاف المحرك( باستخدام المفتاح الذكي، ولكن ال تزال غير قادًرا على بدء تشغيل المحرك، فاتصل  ●
.Kia بأقرب شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ

عند استبدال بطارية المفتاح الذكي، تحقق من مواصفات البطارية واشتر بطارية مماثلة الستبدالها. ●
●  .Kia إذا لم يعمل المفتاح الذكي حتى بعد استبدال البطارية، فتفضل بزيارة أقرب شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ

اضغط على دواسة الفرامل ثم اضغط مباشرًة على زر Engine Start Stop )تشغيل/إيقاف المحرك( باستخدام المفتاح الذكي.

عندما تضغط على زر Engine Start/Stop )بدء تشغيل/إيقاف المحرك( عندما يكون المفتاح الذكي  ●
مزود ببطارية فارغة، ستظهر رسالة توجيه على لوحة العدادات.

عند نفاد البطارية المثبتة في مفتاح الذكي، لن يتم بدء تشغيل السيارة، حتى إذا ضغطت على زر  ●
Engine/EV Start Stop )بدء تشغيل وإيقاف السيارة الكهربائية/المحرك(

التشغيل في حاالت الطوارئ

دواسة الفرامل

المفتاح الذكي

مالحظة

إذا أصبح مستوى بطارية المفتاح الذكي منخفًضا، فستظهر سالة توجيه على لوحة 
العدادات بأن "مستوى البطارية في المفتاح الذكي منخفض." استبدل البطارية قبل 

تفريغها بالكامل.
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

طريقة إيقاف تشغيل المحرك في حالة الطوارئ )زر بدء تشغيل السيارة(

حاالت الطوارئ إليقاف تشغيل المحرك

تحذير

استخدم هذه الطريقة فقط في حاالت الطوارئ التي يجب عليك فيها إيقاف المحرك على  ●
الفور، مثل في حالة حدوث حريق بسيارتك، أو عندما ال يمكنك الضغط على دواسة 

الفرامل.
وبشكل عام، هناك خطر وقوع حادث إذا أوقفت تشغيل المحرك بالقوة. ●
في حالة الطوارئ، اضغط على زر مصباح تحذير الطوارئ الموجود على وحدة التحكم  ●

لتشغيل مصباح التحذير. 

إيقاف تشغيل محرك السيارة التي تعمل بالبنزين/الديزل

إيقاف تشغيل السيارة الكهربائية

اضغط مع االستمرار على زر EV START STOP الطريقة 1
)تشغيل/إيقاف السيارة الكهربائية( لمدة ثانيتين.

 اضغط على زر EV START STOP الطريقة 2

)تشغيل/إيقاف السيارة الكهربائية( ثالث مرات في غضون 3 ثواٍن.

اضغط مع االستمرار على زر ENGINE START STOP الطريقة 1
)تشغيل/إيقاف المحرك( لمدة ثانيتين.

 اضغط على زر ENGINE START STOP الطريقة 2

)تشغيل/إيقاف المحرك( ثالث مرات في غضون 3 ثواٍن.

 في حالة الطوارئ، 
استخدم أي من الطريقتين التاليتين 

إليقاف المحرك.

 في حالة الطوارئ، 
استخدم أي من الطريقتين التاليتين 

إليقاف المحرك.

مالحظة

عندما يتوقف المحرك، تدخل السيارة في وضع الملحقات )ACC(، حيث يمكن استخدام األجهزة الكهربائية. ●
إذا توقفت سيارتك، اتصل على الفور بأقرب شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ Kia التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ●
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تحقق من موقع جهاز إلغاء قفل باب صندوق السيارة.

كيفية الخروج من صندوق السيارة عندما تعلق بداخله

التحقق من أن باب صندوق السيارة مغلق

مالحظة

قد يختلف موقع جهاز إلغاء قفل باب صندوق السيارة وشكله طبًقا  ●
لطراز السيارة.

وبما أن صندوق السيارة غير محكم اإلغالق، فال يوجد خطر التعرض  ●
إلى نفاد األوكسجين. إذا أصبحت عالًقا في صندوق السيارة، تنفس 

بشكل طبيعي وتصرف بهدوء.  

تحذير

استخدم جهاز إلغاء قفل باب صندوق السيارة في حاالت الطوارئ فقط. ●
تأكد من معرفة موقع جهاز إلغاء قفل باب صندوق السيارة وكيفية استخدامه مقدًما حتى  ●

تكون مستعًدا في حالة الطوارئ. 
احرص على عدم السماح ألطفالك بالدخول إلى صندوق السيارة. وإال، قد يعلقوا في  ●

الداخل عن طريق الخطأ.
ال تنقل أي أشخاص أو حيوانات في صندوق السيارة. ●

إلغاء قفل باب صندوق السيارة

ادفع جهاز إلغاء قفل باب صندوق السيارة في اتجاه السهم إللغاء القفل.

غطاء صندوق 
السيارة

تفقد المنطقة المحيطة بك، واخرج من صندوق السيارة بأمان.

هيكل صندوق 
السيارة الداخلي
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لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.

مصابيح التحذير تستدعي الذهاب إلى أحد شركاء خدمة/ وكالء Kia المعتمدين

فحص مصابيح تحذير لوحة العدادات

تحذير

إذا حدث خطأ في نظام السيارة، سيعمل مصباح تحذير لوحة العدادات أو سيومض. إذا تم 
تشغيل أي من المصابيح التالية، نوصي بالتوجه إلى أقرب شريك خدمة أو وكيل معتمد لـ 

Kia لفحص سيارتك.

مصباح تحذير المحرك

يعمل هذا المصباح إذا تعطلت وحدة التحكم في المحرك أو ناقل الحركة 
أو تسرب الوقود من نظام اإلمداد بالوقود. ◄

مصباح تحذير ضغط زيت المحرك

يعمل هذا المصباح إذا انخفض ضغط الزيت بسبب نقص زيت المحرك 
أو تسّرب الزيت. ◄

مصباح تحذير الفرامل

يعمل هذا المصباح إذا انخفض مستوى سائل الفرامل أو إذا تعطل نظام 
الفرامل. ◄

)ABS( مصباح تحذير نظام الفرامل المانعة لالنغالق

يعمل هذا المصباح إذا فشل مستشعر نظام الفرامل المانعة لالنغالق أو إذا 
.)ABS( فشل نظام الفرامل المانعة لالنغالق ◄

مصباح تحذير فرامل الركن اإللكترونية

يعمل هذا المصباح إذا فشلت وظيفة نظام فرامل الركن اإللكترونية 
)ESC( أو نظام التحكم في الثبات اإللكتروني )EPB(

◄

مصباح تحذير نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونًيا

يعمل هذا المصباح إذا فشل نظام الفرامل أو نظام الفرامل المانعة 
لالنغالق )ABS( أو نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونًيا.  ◄

مصباح تحذير الشحن

يعمل هذا المصباح عند تفريغ شحن البطارية بالكامل أو فشل نظام 
الشحن. ◄

مصباح تحذير درجة حرارة سائل التبريد

يعمل هذا المصباح إذا كان هناك تسريب في سائل تبريد المحرك أو فشل 
نظام تبريد المضخة. ◄

مصباح تحذير التوجيه الكهربائي إلكترونًيا

يعمل هذا المصباح إذا فشل نظام التوجيه الكهربائي إلكترونًيا الذي يتحكم 
في عجلة القيادة. ◄

مصباح تحذير فلتر جزيئات الديزل

.)DPF( يعمل هذا المصباح إذا فشل نظام فلتر جزيئات الديزل ◄

متوفر في السيارات التي تعمل بمحركات الديزل فقط

يعمل هذا المصباح إذا اكتشف نظام السيارة 
وجود رطوبة أو أي مواد غريبة في مرشح 

الوقود. مصباح تحذير مرشح 
الوقود

يومض هذا المصباح إذا فشل نظام التسخين 
المسبق، ويظل مضاًء ألكثر من 10 ثواٍن في 
حالة فشل الوحدة الكهربائية أو وحدة التحكم 

في المحرك. مصباح تحذير التسخين 
المسبق

متوفر في السيارات الكهربائية )EV( فقط

يعمل هذا المصباح إذا لم تعمل الفرامل 
االسترجاعية بسبب فشل نظام الفرامل.

ضوء التحذير للفرامل 
االسترجاعية

يومض هذا المصباح في حالة وجود مشكلة 
في السيارة، ويتوقف إذا تعّذرت قيادة السيارة.

مؤشر القيادة

يعمل هذا المصباح إذا فشل مستشعر في نظام 
التحكم في السيارات الكهربائية أو في حالة 
وجود مشكلة في الضاغط الكهربائي لنظام 

تكييف الهواء
ضوء تحذير الخدمة

مؤشر حاالت مصباح التحذير
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كيفية منع حدوث حريق السيارة

في حالة الحريق

منع حرائق السيارات

أوقف سيارتك على الفور في مكان آمن وأوقف تشغيل المحرك. ثم أخمد الحريق 
باستخدام طفاية الحريق. إذا كنت غير قادر على إخماد الحريق، أبعد الناس واتصل 

بالشرطة أو قسم اإلطفاء. 

في حالة ارتفاع درجة الحرارة خالل فصل الصيف، ال تترك أي مواد 
قابلة لالحتراق أو قابلة لالشتعال أو قابلة لالنفجار، مثل الوالعات أو 

البطاريات، في سيارة مغلقة. إذ قد يؤدي فعل ذلك إلى انفجارها.

ال تترك أشياء من شأنها أن تسبب حرائق، مثل ِخرق القماش أو القفازات، 
في حجرة المحرك/ الموتور وأغلق غطاء المحرك. إذ قد يؤدي فعل ذلك إلى 

التسبب في حدوث حريق.

إذا كانت درجة الحرارة داخل السيارة مرتفعة، فال تخزن األشياء القابلة لالشتعال، 
مثل الوالعات أو علب األيروسول، في صندوق السيارة األمامي. قد يؤدي الضوء 

المباشر على المقصورة المغلقة إلى زيادة درجة الحرارة الداخلية والتسبب في 
انفجارها. 

ال تترك أشياء قابلة لالشتعال على األرض أو بين األرض المقعد. عند 
تحريك المقاعد، يمكن أن يتسبب تسرب الغاز من الجسم في نشوب حريق.

 احتفظ دائًما بطفاية حريق في السيارة من أجل السالمة. 

)※ تشتمل بعض السيارات على طفايات حريق كمعيار قياسي.(

تنبيه

SPRAY
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