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חיוויי אזהרה בלוח השעונים 3
 נוריות אזהרה וחיווי
סימן

שם
נורית האזהרה של חגורת הבטיחות

סימן

סימן

שם
נורית אזהרת טמפרטורת שמן תיבת
ההילוכים האוטומטית
נורית אזהרה למערכת

ABS

שם
נורית אזהרה למערכת בקרה דינמית
של הרכב/נורית חיווי פעולה למערכת
בקרה דינמית של הרכב

נורית האזהרה לחגורת הבטיחות של
הנוסע הקדמי

נורית אזהרה למערכת הבלמים

נורית חיווי לניתוק המערכת לבקרה
דינמית של הרכב

נורית האזהרה של מערכת כריות
האוויר

נורית החיווי של בלם החנייה החשמלי

נוריות חיווי למאותתי פנייה

נורית חיווי לפעולה של כרית האוויר
הקדמית של הנוסע הקדמי

נורית אזהרה לדלת פתוחה

נורית חיווי לאורות גבוהים

נורית אזהרה 'מכסה תא המנוע פתוח'

נורית חיווי לסייען אלומה גבוהה )אם
קיים(

נורית חיווי לניתוק של כרית האוויר
הקדמית של הנוסע הקדמי
נורית אזהרה 'בדוק מנוע'/נורית חיווי
תקלה
נורית חיווי טמפרטורת נוזל קירור
נמוכה  /נורית אזהרת טמפרטורת נוזל
קירור גבוהה
נורית אזהרה טעינת מצבר
נורית אזהרה ללחץ שמן

נורית אזהרה למערכת

AWD

נורית אזהרה להגה כוח
נורית חיווי לפעולת תפקוד החזקה
אוטומטית של הרכב
נורית חיווי להחזקת הרכב בפועל על
ידי התפקוד להחזקה אוטומטית של
הרכב

נורית אזהרה לכוונון אוטומטי של גובה
אלומת הפנסים הראשיים )אם קיים(
נורית אזהרה לפנסים ראשיים
המגיבים לסיבוב ההגה/נורית חיווי
לניתוק הפנסים הראשיים המגיבים
לסיבוב ההגה )אם המערכת קיימת(
נורית חיווי לפנסי ערפל קדמיים )אם
קיימים(
נורית אזהרת מפתח חכם )אם קיים(

נורית חיווי ללחיצה על דוושת הבלם
נורית אזהרת מפלס שמן מנוע
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חיוויי אזהרה בלוח השעונים
סימן

שם

סימן

נורית חיווי ביטחון

נורית חיווי 'לא התגלתה פעילות' של
מערכת Auto Start Stop

נורית חיווי פנסים ראשיים )אם
קיימת(

נורית אזהרה למערכת
)אם קיימת(

נורית חיווי לבקרת שיוט )אם קיימת(

נורית חיווי לניתוק מערכת
) SRVDאם קיימת(

נורית חיווי לקביעת מהירות שיוט
)אם קיימת(

נורית אזהרה למערכת ) RABאם
קיימת(

נורית חיווי מצב ) Xאם קיימת(

נורית חיווי לניתוק מערכת ) RABאם
קיימת(

נורית חיווי לבקרת נסיעה במורד )אם
קיימת(

נורית חיווי להחזקת הרכב בפועל על
ידי המערכת לניטור הנהג )ירוקה( )אם
קיימת(

נורית אזהרה למפלס דלק נמוך

נורית אזהרה של המערכת לניטור
הנהג )צהובה( )אם קיימת(

נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
)אם קיימת(
חיווי אזהרה למפלס נוזל השטיפה של
השמשה הקדמית
נורית אזהרה של מערכת
/ Stopנורית חיווי לניתוק מערכת
) Auto Start Stopצהובה(

Auto Start

נורית חיווי של מערכת
)ירוקה(
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שם

BSD/SRVD

BSD/

נורית חיווי לניתוק של המערכת
לניטור הנהג )אם קיימת(
נורית חיווי להפסקת פעולה זמנית של
המערכת לניטור הנהג )אם קיימת(
נורית אזהרה לקרח על הכביש )אם
קיימת(

Auto Start Stop
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל 5
 צמיגים
225/60R17 99H

גודל הצמיג
גודל הגלגל
לחץ

× 17

225/55R18 98H

× 18

7J

7J

גלגלים קדמיים

2.3 ,230 kPa) 33 psi

kgf/cm2

(

2.4 ,240 kPa) 35 psi

גלגלים אחוריים

2.2 ,220 kPa) 32 psi

(

2.3 ,230 kPa) 33 psi

מומנט הידוק אומי הגלגלים

kgf/cm2

kgf/cm2

(
(

kgf/cm2

(m·12 kgf ,m·120 N) ft·89 lbf

*1

* :1מומנט זה שווה ערך להפעלת כוח של כ 40-עד  50ק"ג בקצה מפתח הגלגלים .אם הידקת בעצמך את אומי הגלגלים ,יש לבדוק בהקדם האפשרי את מומנט ההידוק שלהן במתקן השירות
לרכב )מוסך/מתקן נקרים מוסמך( הקרוב ביותר .לפרטים על נוהל ההידוק של אומי הגלגלים ,עיין בנושא "החלפת גלגל נקור" ,להלן במדריך זה.

 גלגלי חילוף זמניים
המידות של גלגלי חילוף זמניים
לחץ הניפוח של גלגל חילוף זמני )לחץ ניפוח מומלץ
כשהצמיגים קרים(
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דגמים לפי מפרט אמריקני וקנדי

דגמים אחרים

T145/80 D17

185/65 R17

(kgf/cm2 4.2 ,420 kPa) 60 psi

(kgf/cm2 2.9 ,290 kPa) 42 psi

190204 Forester Quick Guide S2 YO.indd 5

6

לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל

 בדיקת צמיגים

בדוק את הצמיגים כל יום כדי לוודא שאין
בהם נזק רציני ,מסמרים ואבנים .באותה
הזדמנות ודא שאין שחיקה חריגה .התייעץ
מיד עם המוסך אם התגלתה בעיה כלשהי.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה סובארו
מטעם היבואן.

 לחץ אוויר ושחיקה

לחצי ניפוח נכונים עוזרים להאריך את חיי
השירות של הצמיגים וחשובים לביצועים
טובים .בדוק את לחץ האוויר בכל צמיג
)כולל בגלגל החילוף  -אם קיים( לפחות פעם
בחודש )למשל :כשעוצרים לתדלוק( ולפני כל
נסיעה ארוכה ,וכוונן את הלחץ אם צריך.

הערה

• כאשר הגלגלים והצמיגים פוגעים
במדרכות או כשעובדים בתנאים קשים
כגון נהיגה ברכב בדרכים משובשות ,הם
עלולים להינזק בצורה שאינה נראית
לעין הבלתי מזוינת .סוג זה של נזק
אינו נראה לפני שעובר זמן .נסה שלא
לפגוע במדרכות ,בחורים בכביש ולא
לנסוע בדרכים משובשות מאוד .אם זה
בלתי נמנע ,שמור את מהירות הנסיעה
במהירות של הליכה או פחות ,והתקרב
למדרכות בניצב ככל האפשר .כמו כן,
ודא שהצמיגים אינם לחוצים כנגד
מדרכה כאשר תחנה את רכבך.
• אם תוך כדי נהיגה אתה מרגיש רעידות
לא רגילות או שקשה לך להחזיק את
הרכב בקו ישר ,ייתכן שאחד הגלגלים
ו/או הצמיגים ניזוקו .סע לאט למוסך
כדי שהרכב ייבדק .מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.
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כאשר צמיג מתחמם ,האוויר בתוכו מתפשט,
וזה גורם ללחץ האוויר לעלות .אסור לשחרר
אוויר בטעות מצמיג חם כדי להוריד את
הלחץ שלו.

הערה

בכpsi 4.3-

• לחץ האוויר של הצמיג עולה
) (kgf/cm2 0.3 ,30 kPaכאשר הצמיג
מתחמם.
• הצמיגים נחשבים כקרים כאשר הרכב
חונה לפחות שלוש שעות ,או אם נסע
פחות מ 1-ק"מ.

אזהרה

801051

תווית הצמיגים

בדוק את לחצי האוויר כאשר הצמיגים
קרים .השתמש במד לחץ אוויר כדי לכוונן
את הלחצים לערכים המוגדרים בתווית
הצמיגים .תווית הצמיגים מותקנת על עמוד
הדלת ,בצד הנהג.
כל נהיגה ,אפילו למרחק קצר ,מחממת את
הצמיגים ומעלה את לחצי האוויר .כמו כן,
הלחצים מושפעים גם מטמפרטורת הסביבה.
רצוי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפני
התחלת הנסיעה.

אסור להוציא אוויר מצמיגים חמים כדי
לכוונן את הלחץ .שחרור האוויר יגרום
ללחץ אוויר נמוך בצמיגים.
לחץ אוויר לא נכון מוריד מכושר השליטה
ברכב ומנוחות הנסיעה ,וגם גורם לשחיקה
חריגה של הצמיגים.
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל 7

1

2

3

ההתנגדות לגלגול גבוהה ולכן צריכת הדלק
גבוהה יותר.
 (3לחץ אוויר גבוה מדי )מדרך הצמיג נשחק
במרכז(
נוחות הנסיעה גרועה .כמו-כן ,הצמיג מגביר
את ההשפעה של בליטות ושקעים בכביש,
דבר העלול לגרום לנזקים לרכב.

אם תווית הצמיגים מציגה לחצי אוויר עבור
רכב עמוס במלואו ,כוונן את לחצי האוויר
לערכים המתאימים לתנאי המטען בפועל.

אזהרה
נהיגה במהירויות גבוהות עם לחץ אוויר
נמוך מאוד עלולה לגרום לעיוותים קשים
בצמיגים ולהתחממותם המהירה .עלייה
חדה בטמפרטורה עלולה לגרום להפרדת
שכבות המבנה והריסת הצמיגים .איבוד
השליטה ברכב כתוצאה מכך עלול לגרום
תאונה.

 איזון גלגלים

כל גלגל היה מאוזן כנדרש כאשר רכבך
היה חדש ,אך הגלגלים ייצאו מאיזון כאשר
הצמיגים נשחקים תוך כדי שימוש .חוסר
איזון בגלגלים גורם להגה לרעוד מעט
במהירויות נסיעה מסוימות וגורע מהיציבות
הכיוונית של הרכב בנסיעה בקו ישר .הוא
גם עלול לגרום לבעיות בהגה ובמערכת
המתלים ,ואף לשחיקה חריגה של הצמיגים.
אם אתה חושד שהגלגלים אינם מאוזנים
היטב ,הבא את רכבך למוסך לשם בדיקה
וכוונון .מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן .כמו כן ,אזן את
הגלגלים לאחר תיקונים לצמיגים ולאחר
ביצוע סבב גלגלים.

B01703

 (1לחץ אוויר נכון )מדרך הצמיג נשחק ומתבלה
בצורה אחידה(
אחיזת הכביש טובה וההיגוי מגיב טוב.
ההתנגדות לגלגול נמוכה ולכן צריכת הדלק
גם כן נמוכה.
 (2לחץ אוויר נמוך מדי )מדרך הצמיג נשחק
בכתפיים(

07/05/2019 16:55:52
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל

זהירות

 מחווני שחיקה

איבוד כיוון גלגלים נכון גורם לצמיגים
להתבלות בצד אחד וגורע מיציבות הנסיעה
של הרכב .אם אתה שם לב לשחיקה
חריגה של הצמיגים ,פנה למוסך .מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו
מטעם היבואן.

2

3

אזהרה
1

הערה

מערכת המתלים מתוכננת להחזיק כל גלגל
בכיוון מסוים )יחסית לגלגלים האחרים
ולכביש( למען יציבות כיוונית וביצועי
פנייה אופטימליים.

כאשר מחוון שחיקת המדרך של צמיג
נגלה לעין ,הצמיג נשחק מעבר למגבלת
השחיקה שלו ויש להחליפו מיד .נהיגה
במהירות גבוהה במזג אוויר רטוב עם
צמיג כזה עלולה לגרום לרכב לגלוש על
פני המים .איבוד השליטה ברכב הנובע
מכך עלול לגרום לתאונה.

הערה

למען בטיחותך ,בדוק את מדרכי הצמיגים
לעתים מזומנות והחלף את הצמיגים לפני
שמחווני השחיקה שלהם נגלים לעין.

B00327

 (1מדרך חדש
 (2מדרך שחוק
 (3מחוון שחיקת המדרך

כל צמיג כולל מחוון שחיקה שנגלה לעין
כאשר עומקם של חריצי המדרך יורד
מ"מ .חייבים להחליף את הצמיג כאשר
מחוון שחיקת המדרך נראה כפס רצוף
לרוחב המדרך.

ל1.6-

07/05/2019 16:55:52
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 סבב גלגלים

 כיוון הסיבוב של הצמיגים

1

ROTATION

1

1

B00545
B00550

B00546

דוגמה לכיוון הסיבוב המצוין על דופן הצד
 (1חזית

כלי רכב שמצוידים ב 4-צמיגים לא-כיווניים
 (1חזית

אם הצמיגים הם בעלי כיוון סיבוב מוגדר,
עליך להתקין אותם בהתאם לחץ המסומן
על דופן הצד שלהם.
החץ צריך לפנות בכיוון הסיבוב כשהגלגלים
מותקנים.

07/05/2019 16:55:52

כלי רכב שמצוידים בצמיגים כיווניים
 (1חזית

שחיקת הצמיגים שונה בכל גלגל .בסבב
הגלגלים יש להחליף את מקומם של הגלגלים
כמתואר באיור המתאים לרכבך .תכנית
סבב הגלגלים מפורטת בחוברת האחריות
והתחזוקה.
בסבב הגלגלים עליך להחליף צמיגים כלשהם
שניזוקו ,או שהשחיקה שלהם אינה אחידה.
לאחר החלפת מיקום הצמיגים ,כוון את
לחץ האוויר בצמיגים וודא כי אומי הגלגלים
מהודקות היטב.
לאחר שנסעת  1,000ק"מ בקירוב ,בדוק
שוב את אומי הגלגלים והדק מחדש אומים
כלשהן שהשתחררו.
לטיפול בחישוקי סגסוגת ,עיין בנושא
"חישוקי סגסוגת” להלן.
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 החלפת צמיגים

הגלגלים והצמיגים הם חלק של תכנון
הרכב; אין להחליפם באופן שרירותי.
הצמיגים שהורכבו כציוד סטנדרטי הותאמו
באופן אופטימלי למאפייני הרכב ונבחרו כדי
לתת את הצירוף הטוב ביותר של ביצועי
הרכב ,נוחות נסיעה ואורך חיים .חיוני שכל
צמיג יהיה במידה ובמבנה המתאימים לאלה
המופיעים בתווית הצמיגים וכן שיהיו לו
סמל מהירות ואינדקס עומס המתאימים
לאלה המופיעים בתווית הצמיגים.
שימוש בצמיגים שאינם בגודל הרשום גורע
מיכולת השליטה ברכב ,נוחות הנסיעה,
כושר הבלימה ,דיוק מד המהירות ודיוק מד
המרחק .הוא גם יוצר מרווחים לא נכונים
בין המרכב לבין הצמיגים ומשנה שלא
בצורה מתאימה את מרווח הגחון של הרכב.
כל ארבעת הצמיגים חייבים להיות זהים
מבחינת היצרן ,המותג )דוגמת המדרך( ,מבנה
ומידה .הנך מתבקש להחליף את הצמיגים
בחדשים שהם זהים לאלה שהורכבו כציוד
סטנדרטי.
לפעולה בטוחה של הרכב ,חברת סובארו
ממליצה להחליף את כל ארבעת הצמיגים
בו-זמנית.
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אזהרה
• כשמחליפים או מתקינים צמיגים,
צריכים כל ארבעת הצמיגים להיות
זהים מההיבטים הבאים:
)א( מידה
)ב( היקף
)ג( סמל מהירות
)ד( אינדקס עומס
)ה( מבנה
)ו( יצרן
)ז( מותג )דוגמת המדרך(
)ח( שיעור השחיקה
בסעיפים )א( עד )ד( ,יש לציית למפרט
המופיע בתווית הצמיגים .תווית זו
ממוקמת על עמוד הדלת בצד הנהג.
אם היבטים )א( עד )ח( אינם זהים בכל
ארבעת הצמיגים ,עלול להיגרם נזק
מכני חמור למערכת ההינע של הרכב,
וכתוצאה מכך ייפגעו:
– נוחות הנסיעה
– ההתנהגות
– הבלימה
– כיול מד-המהירות/מרחק
– המרווח בין המרכב לצמיגים
עלולה גם להיווצר סכנה של אבדן
שליטה ברכב ותאונה.

• השתמש רק בצמיגים רדיאליים .אין
להשתמש בצמיגים רדיאליים ביחד עם
צמיגים לא רדיאליים .זה עלול לגרוע
מכושר השליטה ברכב בצורה מסוכנת
ולתאונה.
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 החלפת חישוקים )ג'נטים(

כאשר מחליפים חישוקים ,עקב נזק למשל,
ודא שהחישוקים החדשים מתאימים
למפרטי החישוקים שהורכבו כציוד
סטנדרטי .צמיגים חלופיים אפשר להשיג
במוסך .מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.

אזהרה
השתמש רק בחישוקים המוגדרים
עבור רכבך .חישוקים שאינם עומדים
במפרטים עלולים להפריע לפעולתם
של אוכפי הבלמים )קליפר( וגם עלולים
לגרום לצמיגים להשתפשף בבתי הגלגלים
בפניות .איבוד השליטה ברכב כתוצאה
מכך עלול לגרום תאונה.

הערה

כאשר אחד הגלגלים מוסר או מוחלף
לצורך ביצוע סבב גלגלים או מסיבה אחרת
כלשהי ,יש לבדוק תמיד את הידוק האומים
של הגלגל אחרי נהיגה של כ 1,000-ק"מ.
אם אחת האומים משוחררת ,הדק אותה
למומנט המוגדר.
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חישוקי סגסוגת
חישוקי סגסוגת עלולים להישרט ולהינזק
בקלות .טפל בהם בזהירות כדי לשמור על
צורתם ,על הביצועים שלהם ועל הבטיחות.
• כאשר אחד הגלגלים מוסר או מוחלף
לצורך ביצוע סבב גלגלים או תיקון נקר,
יש לבדוק תמיד את הידוק האומים של
הגלגל אחרי נהיגה של כ 1,000-ק"מ .אם
אחת האומים משוחררת ,הדק אותה
למומנט המוגדר.
• אסור לסוך בשמן את החלקים המוברגים,
אומי הגלגל או המשטח הקוני של החישוק.
• אסור לאפשר לגלגל להתחכך בעצמים
בולטים או בשפת המדרכה.
• בעת החלפת אומי הגלגל ,משקולות איזון
או המכסה המרכזי ,מומלץ להחליפם
בחלקים מקוריים של סובארו או בחלקים
המיועדים לחישוקי סגסוגת העומדים
בדרישות האיכות וההתאמה כמוגדר
בכתב האחריות לרכב.
• כשמאחסנים ועורמים גלגלים שהוסרו ,יש
להניח חומר סופג זעזועים בין הגלגלים
כדי להגן על החישוקים מפני שריטות.

גלגל חילוף זמני
אזהרה
• אסור בהחלט לגרור גרור כאשר מותקן
גלגל חילוף זמני ברכב .גלגל החילוף
הזמני לא נועד לעמוד בעומסי הגרירה.
השימוש בגלגל החילוף הזמני בשעת
גרירה עלול לגרום לכשל של גלגל
החילוף ו/או להפחתת היציבות של
הרכב ,ועקב כך עלול לגרום לתאונה.
• כאשר מותקן צמיג חלופי או מוחלף
חישוק מבלי להעביר את חיישן/משדר
לחץ אוויר המקורי ,נורית אזהרת
לחץ אוויר נמוך בצמיגים תאיר באופן
קבוע לאחר שהבהבה במשך דקה
אחת בקירוב .הדבר מצביע על כך
שמערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
) (TPMSאינה מסוגלת לנטר את כל
ארבעת הגלגלים המותקנים ברכב.
מומלץ לפנות בהקדם האפשרי למוסך
להחלפת צמיג וחיישן ו/או אתחול של
המערכת .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
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זהירות
אסור בהחלט להשתמש בגלגל חילוף זמני
מלבד המקורי .השימוש בגלגל בעל גודל
אחר עלול לגרום נזק מכני חמור למערכת
ההינע של הרכב.
גלגל החילוף הזמני קטן יותר וקל יותר
מאשר גלגל רגיל ,והוא נועד לשימוש במצבי
חירום בלבד .הסר את גלגל החילוף הזמני
והחזר למקומו את הגלגל הרגיל מוקדם ככל
האפשר ,שכן גלגל החילוף נועד לשימוש זמני
בלבד.
בדוק לעתים מזומנות את לחץ האוויר של
גלגל החילוף הזמני על מנת שיהיה זמין
לשימוש בכל עת .לפרטים על לחצי הניפוח
הנכונים עיין בנושא "גלגלי חילוף זמניים"
שבמדריך תפעול הרכב.
בשעת שימוש בגלגל החילוף הזמני הקפד
לפעול על פי ההוראות הבאות:
• אסור בהחלט לגרור גרור כאשר מותקן
גלגל חילוף זמני ברכב .הימנע מהאצה
מאומצת ,בלימה חריפה או פנייה מהירה,
מפני שאתה עלול לאבד שליטה על הרכב.
• אל תחרוג ממהירות מרבית של  80קמ"ש.
• אסור להרכיב שרשרות שלג על גלגל
החילוף הזמני .מאחר שהצמיג קטן יותר,
השרשרת לא תתאים כראוי.
• אין להשתמש ביותר מגלגל חילוף זמני
אחד בו-זמנית.
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• אין לעבור על מכשולים .מכיוון שהקוטר
של גלגל החילוף קטן יותר ,מרווח הגחון
קטן יותר.

1
2

ערכת כלים
רכבך מצויד בכלי העבודה הבאים.
• מגבה
• ידית המגבה
• מברג
• וו גרירה )טבעת מתברגת(
• מפתח אומי גלגלים

900231

 (1מחוון שחיקת הצמיג
 (2סימון המיקום של המחוון

• כשמחוון השחיקה מופיע על הצמיג ,החלף
את הצמיג.
• יש להתקין את גלגל החילוף הזמני בסרן
האחורי בלבד .במקרה של נקר בגלגל
קדמי ,החלף את הגלגל הנקור בגלגל
אחורי והתקן את גלגל החילוף הזמני
במקום הגלגל האחורי שהסרת.
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 מברג ומפתח אומי גלגלים

1
1
2
3

2

900686

1

900656

4

 (1מברג
 (2מפתח אומי גלגלים

3
2

המברג ,מפתח אומי הגלגלים ושאר הכלים
מאוחסנים ברכב.
ניתן לאחסן את הכלים גם במיכל אחסון
הכלים.

 מתחת לרצפה מאחור

המגבה ,ידית המגבה וכן וו הגרירה
מאוחסנים במקומות המצוינים באיורים
הבאים.
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4

(1
(2
(3
(4

מפתח אומי גלגלים
מברג
מגבה
וו גרירה )טבעת מתברגת(

הערה

900974

(1
(2
(3
(4

תא אחסון מתחת לרצפה )אם קיים(.
ידית המגבה
גלגל חילוף
מיכל אחסון כלים

• לפרטים על שימוש במגבה עיין בנושא
"נקר בגלגל" שבמדריך תפעול הרכב.
• בחלק מהדגמים ייתכן כי:
– המבנה של תא האחסון יהיה שונה
מהמתואר באיור.
– חלק מכלי התחזוקה יאוחסנו במקומות
אחרים.
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נקר בגלגל
במקרה של נקר בגלגל בעת נסיעה ,אסור
בהחלט לבלום בצורה פתאומית .המשך
בנהיגה הישר לפנים ,תוך האטה הדרגתית
של מהירות הנסיעה .לאחר מכן ,רד לאט
מהכביש אל מקום בטוח.

 החלפת גלגל עם נקר

אזהרה
• השתמש רק במגבה אשר סופק עם
רכבך .המגבה שסופק עם הרכב מיועד
רק להחלפת גלגלים .אסור בהחלט
להיכנס אל מתחת לרכב כשהוא נתמך
על מגבה זה.
• אין להגביה את הרכב באמצעות מגבה
כשהוא במדרון ,או על משטח שאינו
יציב .המגבה עלול להשתחרר ממקומו
או לשקוע לתוך האדמה ,דבר שעלול
לגרום לתאונה קשה.
• הדמם תמיד את המנוע לפני הגבהת
הגלגל הנקור מהקרקע באמצעות
המגבה .אסור בהחלט לטלטל או
לדחוף את הרכב כשהוא נתמך על
המגבה .המגבה עלול לצאת מנקודת
ההגבהה בגלל תנועת הרכב ,ועלולה
להיגרם תאונה קשה.
 .1החנה את הרכב על משטח ישר וקשיח,
במידת האפשר ,ואז הדמם את המנוע.
 .2הפעל היטב את בלם החנייה והעבר את
ידית בורר ההילוכים למצב ) Pחנייה(.
 .3הפעל את מהבהבי החירום ,הורה לכל
הנוסעים לצאת מהרכב והוצא ממנו את
כל המטען.
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900000

 .4הצב סדי גלגלים לפני ואחרי הגלגל
שנמצא ממול ,באלכסון ,לגלגל הנקור.
 .5הוצא את המגבה ,ידית המגבה ומפתח
אומי הגלגלים.
הכלים וגלגל החילוף מאוחסנים מתחת
לרצפת אזור המטען .עיין בנושא "ערכת
כלים" לעיל.

הערה

לפני השימוש במגבה ,ודא שיש עליו
משחת סיכה כנדרש
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900793

 .6הוצא את מיכל אחסון הכלים ,סובב את
בורג הידוק הגלגל נגד כיוון השעון והוצא
את גלגל החילוף.

901018

 .7אם הרכב מצויד בצלחות נוי ,לבש כפפות,
אחוז בחישורים של צלחת הנוי והסר
אותה במשיכה כלפיך.

900825

 .8הרפה את הידוק אומי הגלגל באמצעות
מפתח אומי הגלגלים ,אך אל תסיר אותם.

הערה

אם גלגל החילוף שסופק עם רכבך הוא
גלגל חילוף זמני ,קרא בעיון את הנושא
"גלגלי חילוף זמניים" לעיל ופעל בדיוק
על-פי ההוראות.

900875

נקודות הגבהה

 .9הצב את המגבה מתחת לסף הצד ,בנקודת
ההגבהה הקדמית או האחורית הקרובה
ביותר אל הגלגל עם הנקר.
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 .11הסר את אומי הגלגל והסר את הגלגל
הנקור.

זהירות
אם חלק מתוברג ניזוק ,מומלץ לפנות
מיד למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן.
.13הרכב את גלגל החילוף .התקן את אומי
הגלגל .הדק אותן ביד.

אזהרה

901005

סובב את בורג המגבה ביד עד להשתלבות
נאותה של ראש המגבה לתוך נקודת
ההגבהה.

900009

אין להשתמש בשמן או במשחת סיכה על
בורגי או אומי הגלגל בשעת ההתקנה של
גלגל החילוף .חומרי סיכה אלה עלולים
לגרום להשתחררות האומים ,ובכך
לתאונה.
.14סובב את ידית המגבה נגד כיוון השעון
כדי להנמיך את הרכב לקרקע.

901006

.10הכנס את ידית המגבה לתוך בורג המגבה
וסובב את הידית עד להרמת הגלגל מעל
לפני הקרקע .הימנע מהגבהה מעבר לדרוש.

07/05/2019 16:55:53

900073

.12לפני הרכבת גלגל החילוף ,נקה במטלית
את משטח ההרכבה של הגלגל ואת
הטבור.
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אזהרה
4

2

1
5

3

600192

.15השתמש במפתח אומי הגלגלים והדק
היטב את אומי הגלגלים לכוח הפיתול
הדרוש ,על פי סדר ההידוק המתואר
באיור.
לפרטים על מומנט הידוק אומי הגלגלים,
עיין בנושא "צמיגים" לעיל .אסור בהחלט
להשתמש ברגל או בצינור הארכה על
מפתח האומים ,שכן אתה עלול להדק יתר-
על-המידה .בדוק את מומנט הידוק אומי
הגלגלים בתחנת השירות לצמיגים הקרובה
ביותר.
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1

אסור בהחלט להניח גלגל או את הכלים
להחלפת הגלגל בתוך תא הנוסעים לאחר
החלפת הגלגלים .במצב של עצירת פתאום
או התנגשות ,ציוד המונח באופן חופשי
עלול לפגוע בנוסעים ולגרום לפציעה.
אחסן את הגלגל ואת כל הכלים במקומם
הנכון.

900781

 (1דיסקית נשיאה

.16אחסן את הגלגל הנקור בתא של גלגל
החילוף .התקן את הגלגל כשדיסקית
הנשיאה פונה כלפי מעלה ואבטח את
הגלגל הנקור באמצעות הידוק חזק של
בורג הפרפר.

הערה

אם לא ניתן לאבטח את הגלגל הנקור
היטב ,נסה להפוך את דיסקית הנשיאה
כך שתפנה כלפי מטה.
.17אחסן במקומותיהם את המגבה ,ידית
המגבה ומפתח אומי הגלגלים
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל

 נורית אזהרת לחץ אוויר
נמוך בצמיגים )בדגמים
בעלי מפרט אמריקני(

כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב ,ON
נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים תאיר
למשך  2שניות בקירוב כדי לוודא שמערכת
ניטור לחץ אוויר בצמיגים ) (TPMSפועלת
היטב .אם לא התגלתה בעיה וכל הצמיגים
מנופחים ללחץ התקין ,הנורית תכבה .יש
לבדוק אחת לחודש את לחץ האוויר בכל
הצמיגים ,כולל הגלגל החלופי )אם קיים(,
כשהם קרים ,ולנפח ללחץ הניפוח המומלץ
על ידי יצרן הרכב על תווית הרכב או תווית
לחצי האוויר בגלגלים .אם רכבך מצוידת
בצמיגים במידות שונות מאלה המצוינים
בתווית הרכב או תווית לחצי האוויר
בגלגלים ,עליך לברר את לחץ הניפוח הנכון
עבור צמיגים אלה(.
כאמצעי בטיחות נוסף ,רכבך מצוידת
במערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים
) (TPMSהמדליקה נורית אזהרת לחץ אוויר
נמוך בצמיגים כאשר לחץ האוויר באחד או
ביותר מהצמיגים נמוך במידה משמעותית.
לפיכך ,כאשר נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך
מאירה ,עליך לעצור בהקדם האפשרי כדי
לבדוק את הצמיגים ,ולנפח אותם ללחץ
הנכון .נסיעה עם צמיגים שלחץ הניפוח
שלהם נמוך במידה משמעותית מהלחץ
הדרוש תגרום לחימום-יתר של הצמיגים
ולהוביל לכשל צמיגים .לחץ חסר גם מגדיל
את צריכת הדלק ומקצר את חיי מדרך
הצמיג ,ועלול להשפיע על השליטה ברכב

07/05/2019 16:55:53

ויכולת העצירה של הרכב.
לתשומת לבך ,מערכת  TPMSאינה מהווה
תחליף לתחזוקה נכונה של הצמיגים ,והנהג
אחראי לשמור על לחץ אוויר נכון בצמיגים
גם אם לחץ הניפוח אינו יורד לרמה שגורמת
לנורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים של
מערכת  TPMSלהאיר.
רכבך מצויד גם בנורית חיווי תקלה במערכת
 TPMSהמאירה במקרה שהמערכת אינה
פועלת היטב .נורית חיווי תקלה במערכת
 TPMSמשולבת עם נורית אזהרת לחץ אוויר
נמוך בצמיגים .כשהמערכת מזהה תקלה,
נורית החיווי תהבהב למשך דקה אחת
בקירוב ואז תמשיך להאיר באופן קבוע .סדר
פעולות זה יחזור על עצמו בכל פעם שהרכב
יותנע ,כל עוד התקלה קיימת .כשנורית
חיווי התקלה מאירה ,ייתכן שהמערכת לא
תהיה מסוגלת לזהות לחץ אוויר נמוך בצמיג
כמתוכנן .תקלות במערכת  TPMSיכולות
לקרות מסיבות שונות ,כולל התקנה ברכב
של צמיגים או גלגלים חלופיים או אחרים,
שמונעים תפקוד תקין של מערכת .TPMS
הקפד תמיד לבדוק את נורית חיווי תקלה
במערכת  TPMSלאחר החלפה של צמיג
או גלגל אחד או יותר ברכבך ,כדי לוודא
שהצמיגים והגלגלים החלופיים או אחרים
מאפשרים למערכת  TPMSלפעול כהלכה.

אם נורית האזהרה מאירה באופן קבוע
לאחר שהבהבה במשך דקה אחת בקירוב,
אנו ממליצים לפנות למוסך לבדיקת
המערכת בהקדם האפשרי .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.

אזהרה
אם נורית זו אינה מאירה לפרק זמן קצר
לאחר העברת מערכת ההצתה למצב ,ON
או מאירה באופן קבוע לאחר שהבהבה
במשך דקה אחת בקירוב ,אנו ממליצים
לפנות בהקדם האפשרי למוסך לבדיקת
מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.
אם הנורית מאירה בזמן הנסיעה ,הימנע
מבלימה פתאומית .המשך לנהוג ישר
קדימה והאט בהדרגה את מהירות
הנסיעה .לאחר מכן ,רד לאט מהכביש אל
מקום בטוח .אחרת עלולה להיגרם תאונה
הכוללת נזק חמור לרכב ופציעה חמורה.
אם הנורית ממשיכה להאיר בזמן הנהיגה
גם לאחר שמתקנים את לחץ הניפוח,
ייתכן שנגרם לצמיג נזק משמעותי והוא
מאבד אוויר בקצב מהיר .במקרה של נקר
בצמיג עליך להחליף את הגלגל בגלגל
החלופי בהקדם האפשרי.
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כאשר מותקן צמיג חלופי או מוחלף
חישוק מבלי להעביר את חיישן/משדר
לחץ אוויר המקורי ,נורית אזהרת לחץ
אוויר נמוך בצמיגים תאיר באופן קבוע
לאחר שהבהבה במשך דקה אחת בקירוב.
הדבר מציין שמערכת  TPMSאינה יכולה
לנטר את כל ארבעת הגלגלים המותקנים
ברכב .פנה בהקדם האפשרי למוסך
להחלפת צמיג וחיישן ו/או אתחול של
המערכת .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
אם הנורית מאירה באופן קבוע לאחר
שהבהבה במשך דקה אחת בקירוב ,פנה
מיד למוסך לבדיקת המערכת .מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו
מטעם היבואן.
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זהירות
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים אינה
מהווה תחליף לבדיקה ידנית של לחץ
האוויר בצמיגים .יש לבדוק את לחץ
האוויר בצמיגים באופן תקופתי )לפחות
אחת לחודש( באמצעות מד לחץ אוויר
בצמיגים .לאחר כל שינוי בלחץ האוויר
בצמיג אחד או יותר ,מערכת ניטור לחץ
האוויר בצמיגים לא תבדוק שוב את לחץ
האוויר בצמיגים עד שהרכב נסע במהירות
של  32קמ"ש לפחות .לאחר כוונון לחץ
הניפוח ,האץ את הרכב למהירות של
 32קמ"ש לפחות כדי שמערכת TPMS
תבדוק שוב את לחץ האוויר בצמיגים .אם
לחצי האוויר בצמיגים הם כעת מעל לסף
תת-ניפוח חמור ,נורית אזהרת לחץ אוויר
בצמיגים אמורה לכבות כעבור מספר
דקות .אי לכך ,הקפד להתקין צמיגים
במידה הנכונה מלפנים ומאחור.
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תחזוקה שוטפת בסיסית

שמן מנוע
זהירות
• אם מדיד השמן אינו נשלף בקלות,
סובב אותו מעט ימינה ושמאלה ולאחר
מכן משוך אותו בעדינות החוצה.
אחרת ,אתה עלול להיפצע.
• השתמש אך ורק בשמן מנוע מדרגת
האיכות המומלצת ובצמיגות המומלצת.
• היזהר שלא להתיז שמן מנוע תוך כדי
הוספתו .אם השמן יבוא במגע עם
צינור הפליטה ,הוא עלול לגרום לריח
רע ,עשן ו/או שריפה .הקפד לנגב שמן
שניתז על צינור הפליטה.

 צריכת השמן של המנוע

כמות מסוימת של שמן מנוע נצרכת במהלך
הנהיגה .שיעור הצריכה של השמן מושפע
מגורמים דוגמת סוג תיבת ההילוכים ,סגנון
הנהיגה ,תנאי השטח והטמפרטורה .בתנאים
הבאים ,צריכת השמן של המנוע עשויה
לגדול וכתוצאה מכך תידרש הוספת שמן בין
מרווחי הטיפולים.
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• כשהמנוע חדש ובמהלך תקופת ההרצה.
• כששמן המנוע הוא מאיכות נמוכה יותר.
• כשמשתמשים בשמן בעל דרגת צמיגות לא
מתאימה.
• כשמשתמשים בבלימת מנוע )לעתים
תכופות(.
• כשהמנוע פועל במהירויות מנוע גבוהות
)לפרקי זמן ממושכים(.
• כשהמנוע פועל בעומסים כבדים )לפרקי
זמן ממושכים(.
• כשהרכב גורר גרור
• כשהמנוע פועל למשך פרקי זמן ארוכים
בסיבובי סרק.
• כשהרכב פועל בצורת נסיעה של עצור וסע
ו/או בתנועה צפופה.
• כשהרכב פועל בתנאי חום קשים.
• כשהרכב מאיץ ומאט לעתים תכופות.
בתנאים אלה ותנאים דומים להם ,רצוי
לבדוק את מפלס השמן לפחות אחת לשתי
עצירות תדלוק ,ולהחליף שמן מנוע בתדירות
גבוהה יותר .נהגים שונים עשויים לקבל
תוצאות שונות באותו רכב .אם צריכת השמן
של המנוע גבוהה מהצפוי ,מומלץ לפנות
למוסך כדי לבדוק אפשרות לביצוע של מבחן
בתנאים מבוקרים .מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.

 המיקומים של מדיד שמן
המנוע ,מכסה פתח מילוי
השמן ומסנן השמן
2

3
1

B01877

 (1מדיד שמן המנוע
 (2מכסה פתח מילוי השמן
 (3מסנן השמן

 בדיקת מפלס השמן

 .1הפעל את בלם החנייה על משטח מפולס
והעבר את מערכת ההצתה למצב LOCK/
 .OFFאם הבדיקה של מפלס השמן
מתבצעת מיד לאחר שמערכת ההצתה
הועברה למצב  ,LOCK/OFFיש להמתין
מספר דקות עד שהשמן ישוב ויתנקז לאגן
השמן לפני שבודקים את המפלס.
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זהירות
אם מדיד השמן אינו נשלף בקלות ,סובב
אותו מעט ימינה ושמאלה ולאחר מכן
משוך אותו בעדינות החוצה .אחרת ,אתה
עלול להיפצע.
 .2הוצא את מדיד השמן ,נגב אותו והכנס
אותו שוב.
 .3ודא כי המדיד מוכנס כיאות עד לסוף
מהלכו.

1
3
2

B01878

 (1סימון מפלס עליון
 (2סימון מפלס תחתון
 (3בערך  1.0ליטר מסימון המפלס התחתון
לסימון המפלס העליון

 .5בדוק את מפלס השמן משני צדי המדיד.
הקריאה המחייבת היא זו של המפלס
הנמוך יותר מבין השניים .אם מפלס
השמן מתחת לסימון המפלס התחתון,
הוסף שמן כדי להגיע לסימון המפלס
העליון.

זהירות
• הקפד שלא לגעת במסנן שמן המנוע
במהלך ההסרה של מכסה פתח מילוי
השמן .זאת כדי למנוע כווייה ,לכידה
של אצבע או פציעה אחרת.
• השתמש אך ורק בשמן מנוע מדרגת
האיכות המומלצת ובצמיגות המומלצת.
• היזהר שלא להתיז שמן מנוע תוך כדי
הוספתו .אם השמן יבוא במגע עם
צינור הפליטה ,הוא עלול לגרום לריח
רע ,עשן ו/או שריפה .הקפד לנגב שמן
מנוע שניתז על צינור הפליטה.

הערה

• כדי למנוע מילוי יתר של שמן המנוע ,אין
להוסיף שמן מעל לסימון המפלס העליון
כאשר המנוע קר.
• נורית האזהרה למפלס נמוך של שמן המנוע
עשויה להמשיך ולהאיר אם מתניעים את
המנוע מיד לאחר שמוסיפים או מחליפים
שמן מנוע .במקרים אלה ,החנה את הרכב
על משטח מפולס והמתן דקה לפחות ,עד
שהמפלס של שמן המנוע יתייצב ,ולאחר
מכן נורית האזהרה אמורה לכבות .עיין
בנושא "נורית אזהרה למפלס שמן מנוע
נמוך” שבמדריך תפעול הרכב.

כדי להוסיף שמן מנוע ,הסר את מכסה פתח
מילוי שמן המנוע והוסף בזהירות שמן מנוע
דרך צוואר פתח המילוי .לאחר הוספת השמן
למנוע ,חובה לבדוק בעזרת המדיד שמפלס
השמן תקין.

 .4הוצא את המדיד שוב.
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 החלפת שמן מנוע ומסנן שמן
מנוע

יש להחליף את שמן המנוע ומסנן שמן המנוע
על-פי המפורט בתכנית התחזוקה שבחוברת
האחריות והתחזוקה .את שמן המנוע ואת
מסנן השמן חייבים להחליף לעתים תכופות
יותר מאשר רשום בתכנית התחזוקה ,כאשר
נוסעים בדרכים מאובקות ,מבצעים נסיעות
קצרות לעתים קרובות או נוסעים במזג
אוויר קר מאוד.

הערה

• החלפת שמן מנוע ומסנן שמן מנוע
חייבת להיעשות על ידי מומחה מיומן
ובעל הכשרה מתאימה .מומלץ לפנות
למוסך לצורך החלפת שמן מנוע ומסנן
שמן מנוע .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן .מכונאים
מיומנים ממתינים במרכז שירות מורשה
סובארו ומשתמשים בכלים מיוחדים,
בחלקי החילוף ובשמן המנוע המומלצים
לעבודה זו .בנוסף ,הם דואגים לסלק
כיאות את השמן המשומש.
• אם אתה מבצע את ההחלפה בעצמך,
הקפד לפעול על פי התקנות הישימות
וסלק את השמן המשומש בצורה נכונה.
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 דירוג וצמיגות מומלצים

זהירות
השתמש אך ורק בשמן מנוע מדרגת
האיכות המומלצת ובצמיגות המומלצת.

הערה

כדי שהמנוע יעניק את הביצועים הטובים
ביותר מומלץ להשתמש בשמן מנוע
סינתטי מדרגת האיכות ובצמיגות שצוינו
בפרק  .12אם לא ניתן להשיג שמן סינתטי,
מותר להשתמש בשמן רגיל.

עיין בנושא "שמן מנוע” שבמדריך תפעול
הרכב.

הערה

צמיגותו של שמן המנוע משפיעה על
החיסכון בדלק .שמנים בעלי צמיגות
נמוכה יותר חסכוניים יותר .אולם ,במזג
אוויר חם נדרשת צמיגות גבוהה יותר כדי
להשיג סיכה נאותה של המנוע.

 שמן סינתטי

מותר להשתמש בשמן מנוע סינתטי שעומד
באותן דרישות שהוגדרו לגבי שמן המנוע
הרגיל .כאשר משתמשים בשמן מנוע סינתטי
יש לבחור בשמן מאותו סוג ,באותה צמיגות
ובאותה דרגת איכות שצוינו בספר נהג זה.
עיין בנושא "שמן מנוע” שבמדריך תפעול
הרכב .יש להקפיד גם על מרווחי החלפת
השמן ומסנן השמן שצוינו בחוברת האחריות
והתחזוקה.
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מערכת הקירור
 אמצעי בטיחות

אזהרה
אסור בהחלט להסיר את מכסה המקרן
לפני שהמנוע כובה והתקרר לגמרי .מאחר
שבמערכת הקירור שורר לחץ ,אתה עלול
להיכוות באופן חמור מהתזת נוזל קירור
רותח כאשר המכסה יוסר.

זהירות
• כלי הרכב מולאו במפעל בנוזל קירור
מסוג  ,SUBARU Super Coolantשאין
צורך להחליפו במשך תקופה ראשונה
של  11שנים או  220,000ק"מ .במהלך
תקופה זו ,אסור למהול את נוזל
הקירור הזה באף נוזל קירור ממותג
או סוג אחר .מהילה עם נוזל קירור
אחר מקצרת את חיי השירות של
נוזל הקירור .אם יש צורך להוסיף
נוזל קירור מסיבה אחרת כלשהי,
יש להשתמש אך ורק בנוזל הקירור
.SUBARU Super Coolant
אם מדללים את נוזל הקירור SUBARU
 Super Coolantבנוזל קירור ממותג או סוג
אחר ,מרווחי השירות מתקצרים לאלו של
נוזל הקירור שעמו בוצע הדילול.
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• אל תתיז נוזל קירור על משטחים
צבועים .הכוהל שבנוזל הקירור עלול
לגרום נזק למשטחי צבע.

 נוזל קירור מנוע
בדיקת מפלס נוזל הקירור


אזהרה

 מניפת קירור ,צנרת וחיבורים

ברכבך מותקנת מניפת קירור חשמלית
מפוקחת תרמוסטט ,הפועלת כאשר נוזל
קירור המנוע מגיע לטמפרטורה מסוימת.
ייתכן שקיימת תקלה במעגל מניפת הקירור
אם מניפת קירור המקרן אינה פועלת אפילו
כשנורית האזהרה לטמפרטורה גבוהה של
נוזל הקירור מהבהבת או מאירה בצבע
אדום .עיין בנושא "נורית חיווי לטמפרטורת
נוזל קירור נמוכה/נורית אזהרה לטמפרטורת
נוזל קירור גבוהה” שבמדריך תפעול הרכב.
בדוק את הנתיך ובמידת הצורך החלף אותו.
עיין בנושא "נתיכים” שבמדריך תפעול הרכב
ובנושא "לוח נתיכים הממוקם בתא המנוע”
שבמדריך תפעול הרכב.
אם הנתיך לא נשרף ,פנה למוסך לבדיקת
מערכת הקירור .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
אם נחוצה הוספת נוזל קירור לעתים
קרובות ,ייתכן שיש נזילה במערכת הקירור.
מומלץ לבדוק את המערכת והחיבורים שלה
לנזילות ,נזקים או חלקים משוחררים.

אסור בהחלט להסיר את מכסה המקרן
לפני שהמנוע כובה והתקרר לגמרי .מאחר
שבמערכת הקירור שורר לחץ ,אתה עלול
להיכוות באופן חמור מהתזת נוזל קירור
רותח כאשר המכסה יוסר.

1
2

B01879

 (1סימון מפלס ) FULLמלא(
 (2סימון מפלס ) LOWנמוך(

בדוק את מפלס נוזל הקירור בכל תדלוק.
 .1בדוק את מפלס נוזל הקירור מחוץ למיכל
כאשר המנוע קר.
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החלפת נוזל הקירור

ייתכן שתיתקל בקשיים בעת החלפה של
נוזל הקירור .במידת הצורך ,בקש מהמוסך
להחליף את נוזל הקירור .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.
יש להחליף את נוזל הקירור על-פי המפורט
בתכנית התחזוקה שבחוברת האחריות
והתחזוקה.

 .2אם המפלס קרוב לסימון  LOWאו נמוך
ממנו ,הוסף נוזל קירור עד לסימון .FULL
אם מיכל העודפים ריק ,הסר את מכסה
המקרן ומלא נוזל קירור עד מעט מתחת
לשפת הפייה ,כמתואר באיור הבא.

1
B00018

B01880

 (1מלא עד כאן.

 .3אחרי מילוי מיכל העודפים והמקרן,
התקן את המכסים ובדוק שאטמי הגומי
שבמכסה המקרן תקינים וממוקמים
כהלכה.

זהירות
• פעל בזהירות והקפד שלא לשפוך נוזל
קירור בזמן מילוי המערכת .אם נוזל
קירור בא במגע עם צינור הפליטה
הוא עלול ליצור ריח רע ,עשן ו/או
להתלקח .אם ניתז נוזל קירור על צינור
הפליטה ,הקפד לנגב אותו.
• אל תתיז נוזל קירור על משטחים
צבועים .הכוהל שבנוזל הקירור עלול
לגרום נזק למשטחי צבע.
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נוזל בלמים
 בדיקת מפלס הנוזל

אזהרה
• למניעת נזק לעיניים ,אסור בהחלט
להניח לנוזל הבלמים לבוא עמן במגע.
אם ניתז נוזל בלמים לעיניים יש לשטוף
אותן מיד ובצורה יסודית במים נקיים.
למען הבטיחות יש להרכיב משקפי מגן
כשמבצעים עבודה זו.
• נוזל בלמים קולט לחות מהאוויר.
הדבר עלול לגרום לירידה מסוכנת של
ביצועי הבלמים.
• אם נדרש למלא נוזל לעתים קרובות,
ייתכן שקיימת נזילה .אם אתה חושד
שקיימת בעיה ,דאג שהרכב ייבדק
במוסך .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.

זהירות
• כאשר מוסיפים נוזל בלמים ,היזהר
לבל ייכנס לכלוך למיכל.
• אל תתיז לעולם את נוזל הבלמים על
משטחים מצופים צבע או על חלקי
גומי .הכוהל שבנוזל הבלמים עלול
לפגוע בהם.
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• היזהר שלא להתיז נוזל בלמים תוך
כדי הוספתו .אם נוזל הבלמים יבוא
במגע עם צינור הפליטה ,הוא עלול
לגרום לריח רע ,עשן ו/או שריפה .אם
ניתז נוזל בלמים על צינור הפליטה,
הקפד לנגב אותו.

אם המפלס מתחת ל ,MIN-הוסף את נוזל
הבלמים המומלץ כדי להביאו ל.MAX-
השתמש אך ורק בנוזל בלמים ממיכל סגור
וחתום.

 נוזל בלמים מומלץ

עיין בנושא "נוזלים” שבמדריך תפעול הרכב.

זהירות

1

אסור בהחלט לערבב נוזלי בלמים
ממותגים שונים .כמו כן ,אין לערבב נוזלי
בלמים  DOT3ו ,DOT4-אפילו של אותו
מותג.

A
B01881

2

 (1סימון ) MAXמפלס עליון(
 (2סימון ) MINמפלס תחתון(
 (Aיש לבדוק את מפלס נוזל הבלמים באזור זה.

בדוק את מפלס הנוזל אחת לחודש.
בדוק את מפלס הנוזל על הדופן החיצוני של
המיכל .הקפד לבדוק את מפלס הנוזל של
מערכת הבלמים באזור האפור באיור.
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נוזל שטיפת השמשה הקדמית

כשנותרת רק כמות קטנה של נוזל שטיפה
במיכל ,מאירה נורית האזהרה למפלס נמוך
של נוזל השטיפה של השמשה הקדמית.
במקרה זה ,עליך להוסיף נוזל שטיפה.

 הוספת נוזל לשטיפת השמשה
הקדמית

זהירות
אסור בהחלט להשתמש בנוזל קירור מנוע
כנוזל שטיפה ,שכן הוא עלול לגרום לנזק
לצבע.
B01890

לוח מחוונים מסוג

A

B01843

B01704

לוח מחוונים מסוג
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B

הסר את מכסה צוואר נוזל המיכל של נוזל
השטיפה והוסף נוזל לשטיפת השמשה
הקדמית.

 נוזל שטיפת השמשה הקדמית

השתמש בנוזל לשטיפת שמשה קדמית.
אם לא ניתן להשיג נוזל זה ,השתמש במים
נקיים.
באזורים בהם קופאים המים בחורף ,השתמש
בנוזל שטיפת שמשה קדמית נגד קפיאה .נוזל
שטיפת השמשה הקדמית של סובארו מכיל
)ביחס נפחי(  58.5%אלכוהול מתילי ו41.5%-
תכשיר פעיל-שטח .טמפרטורת הקיפאון
שלו משתנה בהתאם למידת דילולו במים
כמפורט בטבלה הבאה.
ריכוז נוזל שטיפה
30%
50%
100%

טמפרטורת קיפאון
−12°C
−20°C
−45°C

כדי למנוע קפיאה של נוזל השטיפה ,בדוק
את טמפרטורת הקיפאון בטבלה שלעיל
והתאם את הריכוז לטמפרטורת הסביבה.
כשממלאים במיכל נוזל שטיפה בריכוז
שונה מזה שהיה בו קודם לכן ,יש להפעיל
את המתזים למשך פרק זמן מסוים כדי
לרוקן את הצנרת שבין המיכל למתז מהנוזל
הקיים .אם יישאר בצנרת נוזל בריכוז נמוך
מדי לטמפרטורה החיצונית ,הוא עלול
לקפוא ולסתום את נחירי המתזים.

זהירות
התאם את הריכוז של נוזל השטיפה
לטמפרטורת הסביבה .נוזל בריכוז נמוך
מדי עלול לקפוא לשמשה הקדמית ולפגוע
בשדה הראייה ,או לקפוא במיכל.
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דלק

הרכב משמיע נקישות )צלצולים( חזקות
ומתמשכות ,פנה למוסך .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.

זהירות

RON


• שימוש בדלק באיכות ירודה ,או
בתוספי דלק לא מתאימים ,עלולים
לגרום נזק למנוע ו/או למערכת הדלק.
• חלק מתחנות הדלק ,ובמיוחד אלו
שנמצאות באזורים גבוהים ,מציעות
דלק שמוצג כבעל מספר אוקטן רגיל,
בעוד שמספר האוקטן שלו נמוך
למעשה מ .(90 RON) 87 AKI-מומלץ
להימנע משימוש בדלק כזה.

 דרישות דלק

המנוע מיועד לפעול עם בנזין נטול-עופרת
בלבד .מומלץ להשתמש בבנזין נטול עופרת
בעל מספר אוקטן של  95ומעלה.
דלק דרוש

קיבול מיכל הדלק

בנזין נטול עופרת עם מספר
אוקטן  95או גבוה יותר

 63ליטר

מספר האוקטן של הדלק

שימוש בבנזין בעל מספר אוקטן נמוך יותר
עלול לגרום לנקישות )צלצולים( חזקות
ומתמשכות ,והתוצאה עלולה להיות נזק
למנוע .נקישות קלות שנשמעות מדי פעם,
בנסיעה במעלה או בהאצה ,אינן אמורות
להיות מקור לדאגה .אם אתה משתמש
בדלק בעל מספר האוקטן שצוין ובכל זאת
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מספר האוקטן נקבע לפי "מספר אוקטן
מעבדתי" ).(RON
AKI


דירוג אוקטן זה הוא ממוצע של מספר
אוקטן המחקר ומספר אוקטן המנוע ונהוג
להתייחס אליו בשם "מדד מניעת נקישות"
).(AKI
בנזין נטול-עופרת

צוואר מיכל הדלק מתוכנן עבור פיית מילוי
של בנזין נטול-עופרת בלבד .אסור בהחלט
להשתמש בבנזין מסוג אחר ,שכן הוא עלול
לגרום נזק למערכת בקרת הפליטה ,לפגוע
בביצועי הנהיגה ולהגדיל את צריכת הדלק.
דלק המשולב בחומרים לבעירה

נקייה )(Reformulated gasoline
סובארו תומכת בשימוש בדלק מסוג RFG
אם זמין .בדלק מסוג  RFGמשולבים חומרים
התורמים לבעירה נקייה ומפחיתים את
פליטת המזהמים.
MMT

סוגי דלק מסוימים מכילים תוסף דלק מגביר
אוקטן בשם Methylcyclopentadienyl) MMT
 .(Manganese Tricarbonylאם משתמשים
בדלק כזה ,ביצועי המערכת לבקרת הפליטה

עלולים להיפגע ונורית האזהרה 'בדוק מנוע'/
נורית חיווי תקלה עלולות להאיר .במקרה
זה ,יש לפנות למוסך לצורך שירות .מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן .אם קובעים במוסך שהדבר נובע
מסוג הדלק שבו נעשה שימוש ,התיקונים לא
יהיו מכוסים באחריות.
בנזין לאוויר נקי יותר

שימוש בבנזין עם תוספי ניקוי מסייע במניעה
של הצטברות משקעים במנוע ובמערכת
הדלק .כך המנוע יפעל בצורה חלקה יותר,
המערכת לבקרת הפליטה תפעל היטב ותוכל
לתרום את חלקך לשמירה על אוויר נקי
יותר .אם משתמשים באופן קבוע בדלק
איכותי עם תוסף ניקוי מתאים ותוספים
נוספים ,אין שום צורך להוסיף למיכל הדלק
תכשירים כלשהם לניקוי של מערכת הדלק.
סוגים רבים של בנזין נמהלים כיום
בחומרים הנקראים אוקסיגנטים .שימוש
בדלק כזה יכול לסייע גם לשמירה על אוויר
נקי יותר .מותר להשתמש ברכב בדלקים
המכילים אוקסיגנטים ,דוגמת אתנול )אתיל
או ספירט( ,אך כדי להבטיח פעולה תקינה
של הרכב מתוצרת סובארו ,שיעור האתנול
בדלק צריך להיות  10%לכל היותר.
אסור להשתמש בבנזין מסוג כלשהו שמכיל
אתנול בשיעור גבוה מ ,10%-ובכלל זה דלק
ממשאבות שנושאות את התוויות ,E30 ,E15
 E50או ) E85אלו רק כמה דוגמאות לדלק
המכיל אתנול בשיעור גבוה מ.(10%-
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כמו כן ,חלק מספקי הבנזין מייצרים כיום
דלק מסוג  ,RFGשנועד להפחית את פליטת
המזהמים מהרכב .חברת סובארו מתירה
להשתמש בבנזין מסוג .RFG
אם אינך יודע בוודאות מה מכיל הבנזין,
עליך לשאול את המתדלקים אם הבנזין
מכיל חומרי ניקוי ואוקסיגנטים ואם הוא
מסוג  ,RFGכלומר עם חומרים להפחתת
הפליטה של מזהמים מהרכב.
כהנחיה כללית ,השתמש אך ורק בדלק
שמתאים לרכב כמוסבר להלן.
• הדלק צריך להיות נטול-עופרת ובעל מספר
אוקטן שאינו נמוך מהמצוין בספר נהג זה.
• במקרים מסוימים מוהלים מתנול בבנזין
נטול-עופרת .מותר להשתמש במתנול
ברכב אך ורק אם השיעור שלו אינו עולה
על  5%מתערובת הדלק וגם אם מוסיפים
כמויות מספיקות של קוסולבנטים
ותכשירים למניעת שיתוך כדי למנוע נזק
למערכת הדלק .אסור להשתמש בדלק
המכיל מתנול אלא בתנאים שצוינו לעיל.
• אם הבחנת בבעיות בביצועי הנהיגה
ואתה חושד שהן קשורות לדלק ,נסה
תחילה בנזין ממותג אחר ,ורק אם הבעיות
נמשכות ,פנה למוסך .מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.
• נזק למערכת הדלק ובעיות בביצועי
הנהיגה כתוצאה משימוש בדלק לא
מתאים אינם מכוסים באחריות המוגבלת
שמעניקה חברת סובארו.
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זהירות
מנע טפטוף של דלק על משטחי הצבע
של מרכב הרכב .דלק שנשפך עלול לגרום
נזק לצבע ויש לנגב אותו מיד .נזק שנגרם
לצבע כתוצאה מטפטוף של דלק אינו
מכוסה באחריות.

 דלת פתח מילוי הדלק והמכסה
מיקומי דלת פתח מילוי הדלק


702080

תדלוק

תדלוק הרכב חייב להיעשות על-ידי אדם
אחד בלבד .אסור לאפשר לאחרים להתקרב
לחלק הרכב הקרוב לפתח מילוי הדלק כאשר
מתבצע תדלוק.
הקפד לפעול בהתאם לנהלי זהירות אחרים
המופיעים על-גבי השילוט בתחנת הדלק.
 .1כדי לשחרר את הנעילה של דלת פתח
מילוי הדלק ,פעל באופן הבא.
– לחץ על לחצן שחרור הנעילה שבתפס
המפתח.
– לחץ על צד שחרור הנעילה של מתג
הנעילה המרכזית.
– העבר את מערכת ההצתה למצב ACC
או .LOCK/OFF
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 .2לחץ על צידה האחורי של דלת פתח מילוי
הדלק.
 .3דלת פתח מילוי הדלק תיפתח באופן
אוטומטי .משוך אותה בידך כדי להשלים
את פתיחתה.

2
1

אזהרה
לפני שפותחים את המכסה של פתח
מילוי הדלק יש לגעת במרכב הרכב ,בחלק
מתכתי של משאבת התדלוק או בחפץ
דומה כדי לפרוק חשמל סטטי שאולי
נאגר בגוף .ניצוץ שייווצר כתוצאה ממטען
של חשמל סטטי עלול להצית את הדלק
ולגרום לכוויות .כדי למנוע התפתחות
מטענים נוספים של חשמל סטטי אין
לשוב ולהיכנס לרכב לפני תום התדלוק.

702081

• אחוז היטב במכסה וסובב אותו בתנועה
אטית שמאלה .אין להסיר את המכסה
בתנועה מהירה .הדלק במערכת עלול
להימצא תחת לחץ ולהתיז החוצה
מתוך צוואר המילוי ,במיוחד במזג
אוויר חם .במהלך הפתיחה של
המכסה ,אם נשמע קול נשיפה של
שחרור לחץ ,המתן עד שהוא ייפסק
ולאחר מכן המשך לפתוח את המכסה
בתנועה אטית ,כדי למנוע התזה של
דלק וסכנה של התלקחות שריפה.

 (1פתיחה
 (2סגירה

 .4הסר את מכסה פתח מילוי הדלק על-ידי
סיבוב אטי נגד כיוון השעון.

אזהרה
• אדי הדלק דליקים ביותר .לפני
התדלוק הקפד להעביר את מערכת
ההצתה למצב  LOCK/OFFולסגור
את כל הדלתות והחלונות של הרכב.
ודא כי אין בסביבה סיגריות בוערות,
להבות גלויות או ניצוצות חשמליים.
יש לטפל בדלק במקומות פתוחים
בלבד .נגב מיד דלק שנשפך.
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702082

 .5תלה את מכסה פתח מילוי הדלק על הוו
הנמצא בחלק הפנימי של דלת פתח מילוי
הדלק.
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אזהרה

זהירות

• במהלך התדלוק ,הכנס את פיית
המילוי היטב לצוואר מיכל הדלק.
כשהפייה מונחת גבוה מדי או לא
מוכנסת עד תום מהלכה ,ייתכן
שמשאבת התדלוק לא תפסיק לפעול
באופן אוטומטי ,הדלק יגלוש מהמיכל
ותיווצר סכנה להתלקחות שריפה.
• הפסק למלא את המיכל כאשר משאבת
התדלוק נעצרת באופן אוטומטי .אם
תוסיף עוד דלק ,הוא עלול לגלוש
מהמיכל בשל שינויי טמפרטורה
או תנאים אחרים ,ותיווצר סכנה
להתלקחות שריפה.

אם נשפך במקרה דלק על משטחים
צבועים של הרכב ,שטוף את האזור מיד
במים נקיים .דלק שנשפך עלול לגרום נזק
למשטחים צבועים.

 .6הפסק למלא את המיכל כאשר משאבת
התדלוק נעצרת באופן אוטומטי .הימנע
מהוספת דלק.
 .7החזר למקומו את מכסה פתח מילוי הדלק
וסובב אותו בכיוון השעון עד שיישמע
קול נקישה .הקפד שכבל אבטחת המכסה
לא ייתפס מתחת למכסה בשעת ההידוק.

זהירות
כדי למנוע דליפת דלק במקרה של תאונה,
הקפד להדק היטב את מכסה פתח מילוי
הדלק עד שיישמע קול נקישה.
 .8סגור את דלת פתח מילוי הדלק לגמרי.
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הערה

מופיע במד הדלק .הוא
• הסימון
מציין שדלת פתח מילוי הדלק נמצאת
בצד ימין של הרכב.
• אם לא מהדקים את מכסה פתח מילוי
הדלק עד שנשמעת נקישה ,או אם
הרצועה נלכדת מתחת למכסה ,נורית
אזהרה 'בדוק מנוע'/נורית חיווי תקלה
עשויה להאיר .עיין בנושא "נורית
אזהרה 'בדוק מנוע'/נורית חיווי תקלה"
שבמדריך תפעול הרכב.
• כדי לנעול את דלת פתח מילוי הדלק,
בצע אחת מהפעולות הבאות .אולם ,אם
מבצעים את הפעולות האלה כשדלת
פתח מילוי הדלק פתוחה ,דלת פתח
מילוי הדלק לא תינעל גם אם סוגרים
אותה לאחר מכן.
– לחץ על לחצן הנעילה שבתפס
המפתח.
– לחץ על צד הנעילה של מתג הנעילה
המרכזית.

• כשהמערכת לנעילה אוטומטית של
הדלתות נועלת את הדלתות או משחררת
את נעילתן ,גם דלת פתח מילוי הדלק
ננעלת ,או שנעילתה משוחררת,
בו-זמנית.

זהירות
•
•

•

•

אסור בהחלט להוסיף תכשירי ניקוי
למיכל הדלק .הוספה של תכשירי
ניקוי עלולה להזיק למערכת הדלק.
בתום התדלוק סובב את המכסה ימינה
עד שיישמעו נקישות ,וודא שהוא
מהודק היטב .אם המכסה אינו מהודק
היטב ,עלול דלק לגלוש מהמיכל בזמן
הנסיעה או לדלוף בעקבות תאונה,
ותיווצר סכנה להתלקחות שריפה.
מנע טפטוף של דלק על משטחי הצבע
של מרכב הרכב .דלק שנשפך עלול
לגרום נזק לצבע ויש לנגב אותו מיד.
נזק שנגרם לצבע כתוצאה מטפטוף של
דלק אינו מכוסה באחריות.
הקפד להשתמש רק במכסה מקורי של
סובארו לפתח מילוי הדלק ,או במכסה
העומד בדרישות איכות והתאמה
כמוגדר בכתב האחריות לרכב .מכסה
אחר עלול לא להתאים ,לפגוע באוורור
התקין של המיכל ולגרום נזק למערכת
בקרת הפליטה של הרכב .כן תיתכן
סכנה של דליפת דלק והתלקחות
שריפה.
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• ברגע שנורית האזהרה למפלס דלק
נמוך מאירה יש למלא מיד דלק במיכל.
כתוצאה מהתרוקנות של מיכל הדלק
עלול המנוע לזייף ולהינזק .המשך
הפעלת הרכב כשמפלס הדלק נמוך
מאוד עלולה לגרום ירידה בביצועי
המנוע.
אם לא ניתן לפתוח את דלת פתח

מילוי הדלק
אם לא ניתן לפתוח את דלת פתח מילוי
הדלק בשל תקלה ,או בגלל שהמצבר נפרק,
ניתן לפתוח אותה מאזור המטען.

1

702283

 (1תפס

 .2הסר את הכפתור הכתום מהתפס.

702083

 .1בעזרת מברג שטוח ,הסר את כיסוי הגישה
שבחיפוי הדופן הימני של אזור המטען.

07/05/2019 16:55:54

702084

 .3משוך את הכפתור הכתום כדי לשחרר את
דלת פתח מילוי הדלק.
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החניית הרכב במקרה חירום

התנעת חירום
אזהרה
•

305679

אם אתה חייב להחנות את הרכב במצב
חירום ,הפעל את מהבהבי החירום הן ביום
והן בלילה על מנת להזהיר נהגים אחרים.
הימנע מעצירה על הכביש .השתדל לרדת
מהכביש אם התעוררה בעיה כלשהי.
את מהבהבי החירום ניתן להפעיל בכל מצב
של מערכת ההצתה.
הפעל את מהבהבי החירום באמצעות לחיצה
על מתג מהבהבי החירום .הפסק את פעולת
מהבהבי החירום באמצעות לחיצה נוספת על
המתג.
כאשר מהבהבי החירום מופעלים ,כל
מהבהבי הפנייה מהבהבים.

הערה

•

•

•

נוזל המצבר מכיל חומצה גופרתית.
אין להניח לו לבוא במגע עם העיניים,
העור ,הבגדים או הרכב.
אם נוזל המצבר בא במגע עם גופך,
שטוף את האזור שנחשף מיד ובצורה
יסודית במים .אם הנוזל חדר לעיניים,
עליך לפנות לקבלת סיוע רפואי.
אם בולעים בטעות נוזל מצבר ,יש
לשתות מיד כמות גדולה של חלב או
מים ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית.
הרחק מהמצבר כל אדם ,כולל ילדים.
הגז המופק מהמצבר עלול לגרום
לפיצוץ כתוצאה מלהבה או ניצוץ
בקרבתו .אסור לעשן או להדליק גפרור
במהלך התנעת החירום.
אסור בהחלט לנסות ולבצע התנעת
חירום כשהמצבר הפרוק קפוא .ניסיון
ההתנעה עלול לגרום להתבקעות או
התפוצצות המצבר.
כשעובדים על המצבר או בסביבתו ,יש
להרכיב משקפי מגן מתאימים ,ולהסיר
חפצים מתכתיים דוגמת טבעות,
צמידים או תכשיטים מתכתיים
אחרים.

• ודא כי אין בכבלי העזר או בהדקים
שעל כבלים אלה בידוד פגום או חסר.
הימנע מהתנעת חירום כשכבלי העזר
במצב לא תקין.
• מנוע פועל עלול להיות מסוכן .הרחק
אצבעות ,ידיים ,בגדים ,שיער וכלי
עבודה ממניפת הקירור ,מהרצועות
ומכל חלקים נעים אחרים של המנוע.
מומלץ להסיר טבעות ,שעונים ועניבות
בזמן ביצוע העבודה.
• התנעת חירום היא מסוכנת אם היא
אינה מבוצעת כהלכה .אם יש לך
ספקות לגבי הנוהל הנכון לביצוע התנעת
החירום ,התייעץ במכונאי מיומן.
אם לא הצלחת להתניע את הרכב בגלל
שהמצבר שלו פרוק )ריק( ,ניתן לבצע התנעת
חירום של הרכב תוך חיבור מצבר הרכב אל
מצבר אחר )המכונה מצבר העזר( באמצעות
כבלי עזר.

כאשר מהבהבי החירום מופעלים ,מהבהבי
הפנייה לא יפעלו.
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 כיצד לבצע התנעת חירום
.1

.2
.3
.4

ודא כי מצבר העזר הוא מצבר  12וולט
וכי הקוטב השלילי שלו מוארק.
אם מצבר העזר נמצא בכלי רכב אחר,
מנע מגע בין שני כלי הרכב.
כבה את כל האורות והאביזרים שאינם
נחוצים.
חבר את כבלי העזר בדיוק על פי הסדר
המתואר.
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)(4

B

)(3
)(2
)(1

A

) (1חבר קצה אחד של כבל עזר אל הקוטב
החיובי ) (+של המצבר הפרוק.
) (2חבר את הקצה השני של כבל העזר
אל הקוטב החיובי ) (+של מצבר
העזר.
) (3חבר קצה אחד של הכבל השני אל
הקוטב השלילי ) (-של מצבר העזר.
) (4חבר את הקצה השני של הכבל אל
אום תושבת תמוכת המתלה של
הרכב בעל המצבר הפרוק.
ודא שהכבלים אינם עוברים סמוך לחלקים
נעים ושהדקי הכבלים אינם נוגעים בחלקים
מתכתיים אחרים.
 5התנע את המנוע של הרכב בו מותקן
מצבר העזר והפעל את המנוע במהירות
בינונית .עתה ,התנע את המנוע של הרכב
בו נמצא המצבר הפרוק.
 6לאחר גמר הפעולה ,נתק בזהירות את
הכבלים בדיוק בסדר הפוך לסדר חיבורם

901007

 (Aמצבר עזר
 (Bאום תושבת תמוכת המתלה
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 אם לא עולה קיטור מתא המנוע

התחממות יתר של המנוע

.1
.2

אזהרה
אסור בהחלט להסיר את מכסה המקרן
לפני שהמנוע הודמם והתקרר היטב.
במנוע חם ,נוזל הקירור מצוי בלחץ.
פתיחת מכסה המקרן כל עוד המנוע חם
עלולה לשחרר ולהתיז נוזל קירור רותח,
אשר עלול לגרום לכוויות חמורות.
במקרה של התחממות יתר של המנוע ,עצור
את הרכב במקום בטוח בצד הדרך.

.3

 אם עולה קיטור מתא המנוע

• העבר את מערכת ההצתה למצב
 OFFוהרחק את כל הנוסעים מהרכב עד
לקירור המנוע.
• פנה למוסך .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
LOCK/

.4

המשך להפעיל את המנוע במהירות סרק.
פתח את מכסה תא המנוע על מנת לאוורר
את תא המנוע .עיין בנושא "מכסה תא
המנוע" שבמדריך תפעול הרכב.
ודא כי מניפת הקירור של המנוע פועלת.
אם המניפה אינה פועלת ,הדמם מיד
את המנוע ופנה למוסך לביצוע תיקון.
המחלקה הטכנית של היבואן ממליצה
שהתיקון יבוצע במרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.
לאחר שנורית האזהרה לטמפרטורה
גבוהה של נוזל הקירור שהבהבה או
האירה בצבע אדום כבית ,הדמם את
המנוע .לפרטים על נורית האזהרה,
עיין בנושא "נורית חיווי לטמפרטורה
נמוכה של נוזל הקירור/נורית אזהרה
לטמפרטורה גבוהה של נוזל הקירור"
שבמדריך תפעול הרכב.
לאחר התקררות מלאה של המנוע ,בדוק
את מפלס נוזל הקירור במיכל העודפים.
אם מפלס נוזל הקירור נמוך מהסימון
 ,LOWהוסף נוזל קירור עד לסימון .FULL

 .5אם אין בכלל נוזל קירור במיכל העודפים,
הוסף נוזל קירור למיכל העודפים .לאחר
מכן ,הסר את מכסה המקרן ומלא את
המקרן בנוזל קירור.
אם חייבים להסיר את מכסה המקרן כאשר
המקרן עדיין חם ,כרוך תחילה מטלית
עבה מסביב למכסה המקרן ואז סובב לאט
את המכסה נגד כיוון השעון ומבלי ללחוץ
כלפי מטה ,עד שהמכסה נעצר .הנח ללחץ
להשתחרר מהמקרן .לאחר שכל הלחץ
השתחרר ,הסר את המכסה באמצעות לחיצה
כלפי מטה וסיבוב.

הערה

לפרטים לגבי אופן בדיקת מפלס נוזל
הקירור או הוספת נוזל קירור ,עיין בנושא
"נוזל קירור מנוע" לעיל.
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גרירה
אם יש צורך לבצע גרירה ,רצוי שהגרירה
תבוצע על-ידי גורר מוסמך .נקוט את אמצעי
הבטיחות המפורטים להלן.

 טבעות גרירה ,טבעות עיגון
וקדחים

יש להשתמש בטבעות הגרירה אך ורק
במקרי חירום.

 .2עטוף את קצהו של המברג השטוח בסרט
דביק או מטלית כדי שלא לשרוט את
הפגוש .תחוב את המברג השטוח העטוף
לשולי המכסה וחלוץ את המכסה.

זהירות
השתמש אך ורק בטבעות הגרירה,
טבעות העיגון והקדחים המפורטים.
אסור בהחלט להשתמש בחלקי מתלה או
חלקים אחרים של המרכב לביצוע גרירה
או עיגון של הרכב.
טבעת גרירה קדמית

 .1הוצא את טבעת הגרירה ,המברג וידית
המגבה מאזור המטען.

900487

900977

 .3הברג את טבעת הגרירה לקדח המתוברג
עד שתבריג טבעת הגרירה לא נראה עוד

אזהרה
אסור בהחלט לגרור דגמים המצוידים
בהנעה לכל הגלגלים כשהגלגלים
הקדמיים מוגבהים מעל פני הקרקע
והגלגלים האחוריים ניצבים על הקרקע,
או כשהגלגלים האחוריים מוגבהים מעל
פני הקרקע והגלגלים הקדמיים ניצבים
על הקרקע .גרירה כזו תגרום לרכב
לסטות הצדה בגלל הפעלתו או קלקולו
של הדיפרנציאל המרכזי.

900976

900978
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 .4הדק את טבעת הגרירה בחוזקה למקומה
בעזרת ידית המגבה.
לאחר הגרירה ,הסר את טבעת הגרירה
מהרכב ואחסן אותה במיכל אחסון הכלים.
החזר את מכסה טבעת הגרירה למקומו
בפגוש.

טבעת גרירה אחורית

 .1הוצא את טבעת הגרירה והמברג ממיכל
אחסון הכלים .הוצא את ידית המגבה
מאזור המטען.

אזהרה
• אין להשתמש בטבעת הגרירה אלא
לשם גרירת רכבך.
• הקפד להסיר את טבעת הגרירה לאחר
גרירת הרכב .השארת טבעת הגרירה
מותקנת על הרכב עשויה להפריע
לפעולה התקינה של מערכת כריות
האוויר במקרה של התנגשות חזיתית.

זהירות
כדי למנוע עיוות של טבעת הגרירה
והפגוש הקדמי ,אסור להפעיל כוח צדי
חזק מדי על טבעת הגרירה.

900980

 .3הברג את טבעת הגרירה לקדח המתוברג
עד שתבריג טבעת הגרירה לא נראה עוד
900979

 .2עטוף את קצהו של המברג השטוח בסרט
דביק או מטלית כדי שלא לשרוט את
הפגוש .הסר את המכסה שבפגוש האחורי
בעזרת מברג שטוח כדי לחשוף את הקדח
המתוברג המיועד לחיבור טבעת הגרירה.

900981

 .4הדק את טבעת הגרירה בחוזקה למקומה
בעזרת ידית המגבה.
לאחר הגרירה ,הסר את טבעת הגרירה
מהרכב ואחסן אותה במיכל אחסון הכלים.

07/05/2019 16:55:55

190204 Forester Quick Guide S2 YO.indd 37

38

הוראות למקרה חירום

החזר את מכסה טבעת הגרירה למקומו
בפגוש.

טבעות עיגון קדמיות


קדחי עיגון אחוריים


אזהרה
• אין להשתמש בטבעת הגרירה אלא
לשם גרירת רכבך.
• הקפד להסיר את טבעת הגרירה לאחר
גרירת הרכב .אם מותירים את טבעת
הגרירה כשהיא מותקנת ברכב ,היא
עלולה להפריע לפעולה תקינה של
מנגנון ניתוק משאבת הדלק במקרה
שהרכב נפגע מאחור.

זהירות

1
901008

טבעות העיגון הקדמיות מותקנות בין
הצמיגים הקדמיים לבין הפגוש הקדמי.

כדי למנוע עיוות של טבעת הגרירה
והפגוש הקדמי ,אסור להפעיל כוח צדי
חזק מדי על טבעת הגרירה.

901009

 (1קדח עיגון אחורי

קדחי העיגון האחוריים נמצאים סמוך
לנקודות ההגבהה של הרכב.
כל אחד מקדחי העיגון האחוריים מצויד
במכסה .כדי להשתמש בקדחי העיגון
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האחוריים ,הסר את המכסים .בתום
השימוש בקדחי העיגון האחוריים החזר את
המכסים למקומם.

אזהרה
השתמש בקדחי העיגון האחוריים רק
למטרת ריתוק הרכב ועיגונו בכוח הפועל
כלפי מטה .הפעלת כוח בכיוונים אחרים
עלולה לגרום למצב מסוכן בעקבות
החלקה של הכבלים מהקדחים.

 שימוש במשאית גרר בעלת
משטח העמסה

 .2הפעל היטב את בלם החנייה.
 .3אבטח את הרכב כראוי על משטח
ההעמסה בעזרת שרשרות בטיחות .יש
למתוח את כל השרשרות במידה שווה,
ויש להיזהר שלא לבצע מתיחת יתר עד
כדי ביטול החופשים במערכת המתלים.

 גרירה כאשר כל הגלגלים על
הקרקע

זהירות
• אם הרכב מצויד במגן תחתון לפגוש
)מוצע כאופציה( ,היזהר שלא לשרוט
אותו במהלך העמסת הרכב על משאית
הגרר והסרתו ממנה.
• כשמובילים את הרכב על משטח
העמסה של משאית גרר ,הכיוון של
הפנסים הראשיים עלול להשתבש.
לאחר שמובילים את הרכב על משטח
העמסה של משאית גרר ,דאג שכיוון
הפנסים הראשיים ייבדק במוסך.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.

 .1שחרר את בלם החנייה והעבר את תיבת
ההילוכים למצב סרק ).(N
 .2מערכת ההצתה חייבת להיות במצב ON
במהלך גרירת הרכב.
 .3מתח את כבל הגרירה לאט ,כדי למנוע
נזק לרכב.

אזהרה
דרך זו היא הטובה ביותר להובלת הרכב.
פעל על פי הנהלים הבאים על מנת להבטיח
תובלה נאותה.
 .1העבר את ידית בורר ההילוכים למצב .P
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• אסור בהחלט להעביר את מערכת
ההצתה למצב  LOCK/OFFבמהלך
גרירת הרכב ,מפני שגלגל ההגה וכיוון
הגלגלים יינעלו.
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• זכור כי מגבר הבלם והגה הכוח אינם
פועלים כאשר המנוע דומם .מכיוון
שהמנוע דומם ,יידרש מאמץ רב יותר
על מנת להפעיל את דוושת הבלם
ולסובב את גלגל ההגה.

זהירות
• במקרה של תקלה בתיבת ההילוכים,
הובל את הרכב על משאית גרר בעלת
משטח העמסה.
• מהירות הנסיעה חייבת להיות 32
קמ"ש לכל היותר ,ואסור שמרחק
הנסיעה יעלה על  50ק"מ .אם דרושה
מהירות גדולה יותר ,או הובלה למרחק
רב יותר ,הובל את הרכב על משאית
גרר בעלת משטח העמסה.
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תפס המפתח החכם ― אם תפס
המפתח החכם אינו פועל היטב

 נעילה ושחרור
1

זהירות
הרחק חפצים מתכתיים ,מקורות לשדות
מגנטיים ואמצעי שידור מהאזור שבין
תפס המפתח החכם לבין לחצן ההתנעה.
הם עלולים להפריע לתקשורת בין תפס
המפתח החכם לבין לחצן ההתנעה.
התפקודים הבאים עלולים שלא לפעול בשל
הפרעות רדיו חזקות בסביבה ,או התרוקנות
הסוללה של תפס המפתח החכם.
• נעילת הדלתות )כולל הדלת האחורית
המתרוממת( ושחרור נעילתן
• החלפת המצבים של מערכת ההצתה
• התנעת המנוע
במקרים אלה ,פעל כמוסבר להלן .אם
הסוללה של תפס המפתח החכם התרוקנה,
החלף אותה בחדשה .עיין בנושא "החלפת
הסוללה של תפס המפתח החכם" שבמדריך
תפעול הרכב.

2
202500

 (1כפתור שחרור
 (2מפתח חירום

תוך כדי לחיצה על כפתור השחרור של תפס
המפתח החכם ,שלוף את מפתח החירום.
נעל את דלת הנהג או שחרר את נעילתה
בעזרת מפתח החירום לפי הנוהל המפורט
בנושא "נעילה ושחרור נעילה מבחוץ"
שבמדריך תפעול הרכב.

הערה

לאחר הנעילה או השחרור הקפד לשוב
ולהתקין את מפתח החירום בתפס המפתח
החכם.
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 החלפת המצבים של מערכת
ההצתה

 .1הפעל את בלם החנייה.
 .2ודא שידית בורר ההילוכים נמצאת במצב
) Pחנייה(.
 .3לחץ על דוושת הבלם.

 .5כשפעולתה המערכת להפעלה ללא מפתח
עם לחצן התנעה מבוטלת ,לחץ על לחצן
ההתנעה מבלי ללחוץ על דוושת הבלם.
מערכת ההצתה תעבור למצב .ON

הערה

אם מערכת ההצתה אינה עוברת למצב אחר
למרות שהנוהל שתואר לעיל בוצע בצורה
מדויקת ,פנה למוסך .מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.

 התנעת המנוע

 .1הפעל את בלם החנייה.
 .2ודא שידית בורר ההילוכים נמצאת במצב
) Pחנייה(.
 .3לחץ על דוושת הבלם.

 .4אחוז בתפס מפתח החכם כאשר הלחצנים
כלפיך וגע עמו בלחצן ההתנעה.
כשתושלם התקשורת בין תפס המפתח
החכם לבין הרכב יושמע צליל .במקביל
תעבור מערכת ההצתה למצב  ACCאו
למצב .ON
 .5לאחר שמערכת ההצתה עברה למצב
 ACCאו  ,ONתוך כדי לחיצה על דוושת
הבלם ,לחץ על לחצן ההתנעה.

הערה

אם המנוע לא הותנע למרות שהנוהל
שתואר לעיל בוצע בצורה מדויקת ,פנה
למוסך .מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.

901014

 .4אחוז בתפס מפתח החכם כאשר הלחצנים
כלפיך וגע עמו בלחצן ההתנעה.
כשתושלם התקשורת בין תפס המפתח
החכם לבין הרכב יושמע צליל .במקביל
תעבור מערכת ההצתה לאחד המצבים
הבאים:
• כשפעולתה של המערכת להפעלה ללא
מפתח עם לחצן התנעה מבוטלת :מצב

901014

ACC

• בכל שאר המקרים :מצב .ON
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דלת אחורית מתרוממת ― אם
לא ניתן לפתוח את הדלת
האחורית המתרוממת
אם אינך מצליח לפתוח את הדלת האחורית
המתרוממת בעזרת לחצן פתיחת הדלת
האחורית המתרוממת ,ניתן לפתוח אותה
מתוך אזור המטען.

זהירות
אסור בהחלט להפעיל את ידית הפתיחה
של הדלת האחורית המתרוממת
באמצעות האצבעות ,מכיוון שהדבר עלול
לגרום לפציעה .הקפד להשתמש במברג
שטוח או בכלי דומה.

901012

בדגמים עם דלת אחורית מתרוממת חשמלית

 .3כדי לפתוח את הדלת האחורית המת
רוממת ,סובב את הידית ימינה.

900982

 .1בעזרת מברג שטוח עטוף בסרט דביק או
מטלית ,הסר את כיסוי הגישה במרכז
החלק התחתון של חיפוי הדלת האחורית
המתרוממת.
 .2אתר את ידית הפתיחה של הדלת
האחורית המתרוממת מאחורי חיפוי
הדלת האחורית המתרוממת.
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 44أﺿﻮاء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة

 أﺿﻮاء وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻻﺳﻢ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ أﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﻟﻠﺮاﻛﺐ اﻷﻣﺎﻣﻲ

اﻻﺳﻢ

اﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ درﺟﺔ ﺣﺮارة زﯾﺖ ﺟﮭﺎز ﻧﻘﻞ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﻤﺎﻧﻊ
ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس ABS
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﺎرة/ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﯾﻘﺎف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم وﺳﺎدة اﻟﮭﻮاء

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

أﺿﻮاء ﻣﺆﺷﺮ إﺷﺎرة اﻻﻧﻌﻄﺎف

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺳﺎدة اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮاﻛﺐ اﻷﻣﺎﻣﻲ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣﺆﺷﺮ وﻗﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺳﺎدة اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ
اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮاﻛﺐ اﻷﻣﺎﻣﻲ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ "ﻏﻄﺎء اﻟﻤﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح"

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ )إذا
ﺗﻮﻓﺮ(

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﯾﺮ "ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺤﺮك"/اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ/ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ )إذا ﺗﻮﻓﺮ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻘﻮد

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﺔ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﯿﺎدة/ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ إطﻔﺎء
اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﻘﯿﺎدة )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﻈﺎم(

AWD

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻔﻌﯿﻞ وظﯿﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرة
ﺿﻮء ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﺿﻐﻂ اﻟﺰﯾﺖ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك

07/05/2019 16:27:37

اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻻﺳﻢ

ﻣﺆﺷﺮ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯿﻞ وظﯿﻔﺔ
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرة

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻮء اﻟﻀﺒﺎب اﻷﻣﺎﻣﻲ )إذا
ﻛﺎن ﻣﺠﮭ ًﺰا(
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة )إذا
ﻛﺎن ﻣﺠﮭﺰاً(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ
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أﺿﻮاء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة 45
اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻻﺳﻢ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﺎن

اﻻﺳﻢ

اﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ "ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻧﺸﺎط" ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
Auto Start Stop

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )إذا ﺗﻮﻓﺮ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم ) BSD/SRVDإذا ﺗﻮﻓﺮ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﻤﻀﺒﻮطﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً )إذا ﻛﺎن ﻣﺠﮭ ًﺰا(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﯾﻘﺎف ﻧﻈﺎم
)إذا ﺗﻮﻓﺮ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮطﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً )إذا ﻛﺎن ﻣﺠﮭ ًﺰا(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم ) RABإذا ﺗﻮﻓﺮ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ وﺿﻌﯿﺔ ) Xإذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮًا(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﯾﻘﺎف ﻧﻈﺎم ) RABإذا ﺗﻮﻓﺮ(

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻨﺰول اﻟﺘﻼل )إذا ﺗﻮﻓﺮ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯿﻞ
وظﯿﻔﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ )أﺧﻀﺮ( )إذا
ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮًا(

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﻮد

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ )أﺻﻔﺮ(
)إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮًا(

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻷطﺮ
)إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮًا(
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ
اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﻈﺎم Auto Start
/Stopﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﻈﺎم
) Auto Start Stopأﺻﻔﺮ(

BSD/SRVD

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ وﻗﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ )إذا
ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮًا(
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺴﺎﺋﻖ )إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮًا(
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺟﻠﯿﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﯾﻖ )إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮًا(

ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎم ) Auto Start Stopأﺧﻀﺮ(
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 46ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻹطﺎرات ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺠﻞ

 اﻹطﺎرات
ﺣﺠﻢ اﻻطﺎر

225/60R17 99H

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﻠﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ

×7J

225/55R18 98H
18 × 7 J

17

اﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ

)

اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ

)32 psi (220 kPa, 2.2 kgf/cm2

ﻋﺰم ﺗﺪوﯾﺮ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت

kgf/cm2

33 psi (230 kPa, 2.3

)

kgf/cm2

35 psi (240 kPa, 2.4

)33 psi (230 kPa, 2.3 kgf/cm2

89 lbf·ft (120 N·m, 12 kgf·m)*1

* :1ﻋﺰم اﻟﺘﺪوﯾﺮ ھﺬا ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺿﻐﻂ اﻟﻤﺴﺎوي ل 40ﺣﺘﻰ  50ﻛﺠﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت .إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺸﺪ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت ﺑﻨﻔﺴﻚ ،ﻋﻠﯿﻚ ﻓﺤﺺ ﻋﺰم ﺷﺪ اﻟﺼﻮاﻣﯿﻞ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ
ﻓﻲ أﻗﺮب ورﺷﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات )ﻛﺮاج/ﻣﺤﻞ اﺻﻼح ﺛﻘﻮب ﻣﻌﺘﻤﺪ( اﻷﻗﺮب اﻟﯿﻚ .ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺪ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت ،راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ "ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻹطﺎر اﻟﻤﺜﻘﻮب" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ.

 إطﺎرات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺣﺠﻢ اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻطﺎرات )ﯾﻮﺻﻰ ﺑﻀﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻹطﺎرات ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﺑﺎردة(

07/05/2019 16:27:38

اﻟﻄﺮز وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﻜﻨﺪﯾﺔ

اﻟﻄﺮز اﻷﺧﺮى

T145/80 D17

185/65 R17

)60 psi (420 kPa, 4.2 kgf/cm2

)42 psi (290 kPa, 2.9 kgf/cm2
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ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻹطﺎرات ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺠﻞ 47
 ﻓﺤﺺ اﻹطﺎرات

اﻓﺤﺺ اﻹطﺎرات ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
اﻷﺿﺮار اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺮ واﻟﺤﺼﻰ .ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺂﻛﻞ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ.
إذا وﺟﺪت اﯾﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻜﺮاج
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة .ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﻋﻨﺪ ارﺗﻄﺎم اﻟﻌﺠﻼت واﻻطﺎرات ﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ
أو ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ ظﺮوف ﻗﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﺎدة
اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻋﺮة ،ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻟﮭﺎ
أﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ رؤﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﺮدة.
ھﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺿﺮار ﻻ ﺗﺼﺒﺢ واﺿﺤﺔ
إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ .ﺣﺎول ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻮق
اﻷرﺻﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ أو ﺳﻄﻮح
ﺧﺸﻨﺔ أﺧﺮى .إذا ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ اﻟﺴﯿﺎرة
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎوﯾﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺸﻲ
أو أﻗﻞ ،واﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺻﯿﻒ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ
ﻀﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻤﻮازاﺗﮫ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن .ﺗﺄﻛﺪ اﯾ ً
ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻻطﺎرات ﻟﻠﺮﺻﯿﻒ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﻚ
ﺑﺼﻒ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻤﻮازاﺗﮫ.
• إذا ﺷﻌﺮت ﺑﺎھﺘﺰاز ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎدة
أو واﺟﮭﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺧﻂ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻗﺪ ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا إﻟﻰ أن أﺣﺪ اﻻطﺎرات
و/أو اﻟﻌﺠﻼت ﻣﺘﻀﺮر .ﻗﺪ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺒﻂء إﻟﻰ
اﻟﻤﺮآب ﻟﻔﺤﺼﮭﺎ .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
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 ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء واﻟﺘﺂﻛﻞ
ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎرات ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﺑﺼﻮرة
ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻋﻤﺮ اﻹطﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ
وﯾﻌﺪ ﺷﺮطﺎ ً ﺿﺮورﯾًﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺠﯿﺪة.
اﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ ﻟﻜﻞ اطﺎر )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻطﺎر
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  -إذا ﻛﺎن ﻣﺠﮭ ًﺰا( ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ )ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎرة
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد( وﻗﺒﻞ ﻛﻞ رﺣﻠﺔ طﻮﯾﻠﺔ ،واﺿﺒﻄﮫ اذا
اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ.

اﻟﻘﯿﺎدة ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﯿﺮة ﺗﺴﺒﺐ إﺣﻤﺎء اﻻطﺎرات
وزﯾﺎدة ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺨﮭﺎ .وﯾﺘﺄﺛﺮ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻطﺎرات
أﯾﻀًﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺒﯿﺌﺔ .ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﺤﺺ
ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻطﺎرات ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻟﻘﯿﺎدة.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ اﻻطﺎر ﺳﺎﺧﻨﺎً ،ﯾﺘﻤﺪد اﻟﮭﻮاء اﻟﺬي ﻓﻲ
داﺧﻠﮫ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻطﺎرات.
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺧﺮاج اﻟﮭﻮاء ﻣﻦ اﻻطﺎر
اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺨﮫ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻻطﺎر ﯾﺰداد ﺑﻤﻘﺪار
) (0.3 kgf/cm2 ,30 kPaﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻹطﺎر.
• ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻطﺎرات ﺑﺎردة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎرة
ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،أو ﺑﻌﺪ
ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  1ﻛﻠﻢ.

4.3 psi

ﺗﺤﺬﯾﺮ
801051

ﻣﻠﺼﻖ اﻹطﺎر

اﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻطﺎرات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻻطﺎرات ﺑﺎردة .اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ
اﻹطﺎر ﻟﻀﺒﻂ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻹطﺎر وﻓﻘَﺎ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ اﻹطﺎر .ﻣﻠﺼﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻹطﺎرات
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺴﯿﺎرة ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎﺋﻖ.

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺧﺮاج اﻟﮭﻮاء ﻣﻦ اﻻطﺎرات
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺢ
اﻻطﺎرات .وإﻻ ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض
ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻطﺎرات.
ﯾﻘﻠﻞ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة وﻣﻦ راﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎرات.
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1

 (2ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ )ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ(
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹطﺎر ﻟﻠﺪوران ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ
زﯾﺎدة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد.
 (3ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟ ًﺪا )ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎر
ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ(
راﺣﺔ اﻟﺮﻛﻮب ﺳﯿﺌﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻹطﺎر ﯾﻀﺨﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻟﻤﻄﺒﺎت واﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ ﺳﻄﺢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ
ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺄﺿﺮار.

2

إذا ﻛﺎن ﻣﻠﺼﻖ اﻻطﺎر ﯾﺒﯿﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ،اﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ اﻻطﺎرات
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﺤﺬﯾﺮ

3

B01703

 ﺗﻮازن اﻟﻌﺠﻼت
ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻌﺠﻼت ذات ﺗﻮازن ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎرة ﺟﺪﯾﺪة ،وﻟﻜﻦ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﺠﻼت ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺂﻛﻞ اﻻطﺎرات اﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﯾﺆدي ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻼت إﻟﻰ اھﺘﺰاز
اﻟﻤﻘﻮد ً
ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت
اﺗﺠﺎه اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﯿﺎدة وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ،
وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻺطﺎرات .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻚ ﺑﺄن
اﻟﻌﺠﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻚ
إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب ﻟﻔﺤﺼﮭﺎ وﺿﺒﻄﮭﺎ .ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
واطﻠﺐ أﯾﻀًﺎ ﺿﺒﻂ ﺗﻮازن اﻟﻌﺠﻼت ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻠﯿﺢ
اﻻطﺎرات وﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاﺿﻊ اﻻطﺎرات.

إذا ﻗﻤﺖ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺴﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻀﺎ ﺟﺪًا ﻗﺪ
ﯾﻜﻮن ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻹطﺎرات ﻣﻨﺨﻔ ً
ﯾﺆدي ھﺬا إﻟﻰ ﺗﺸﻮه ﺷﺪﯾﺪ وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻹطﺎرات ﺑﺴﺮﻋﺔ .اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﺼﻞ ﻣﺪاس اﻻطﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻠﻒ اﻻطﺎرات .ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث.

 (1ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﺳﻠﯿﻢ )ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ(
ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻹطﺎر ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ ﺟﯿﺪ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹطﺎر
ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﺳﺮﯾﻌﺔ .ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹطﺎر
ﻟﻠﺪوران ﻗﻠﯿﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻮﻗﻮد.
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ﺗﻨﺒﯿﮫ

 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺂﻛﻞ

ﯾﺆدي اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺠﻼت إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎرات
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻟﺴﯿﺎرة .إذا
ﻻﺣﻈﺖ وﺟﻮد ﺗﺂﻛﻞ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻹطﺎرات
ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

2

3

ﺗﺤﺬﯾﺮ
1

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻟﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻋﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎذاة ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺠﻼت اﻷﺧﺮى
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ( ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺧﻂ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺜﺎﻟﻲ وأداء ﺑﺎﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎر ﻣﺮﺋﯿًﺎ ،ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا
إﻟﻰ أن اﻷطﺎر ﻗﺪ ﺗﺂﻛﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑﮫ وﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر .ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻘﯿﺎدة
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﻘﺲ
اﻟﺮطﺐ إﻟﻰ اﻧﺰﻻق اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء .وﻗﺪ
ﯾﺆدي ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
B00327

 (1اﻟﻤﺪاس اﻟﺠﺪﯾﺪ
 (2اﻟﻤﺪاس اﻟﻤﺘﺂﻛﻞ
 (3ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻤﺪاس

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻚ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻹطﺎرات
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر واﺳﺘﺒﺪل اﻹطﺎرات ﻗﺒﻞ ظﮭﻮر
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺂﻛﻞ.

ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ إطﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻤﺪاس اﻟﺬي
ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺮﺋﯿًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﻤﻖ أﺧﺪود اﻟﻤﺪاس
إﻟﻰ  1.6ﻣﻢ .ﯾﺠﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻻطﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻤﺪاس ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﯾﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪاس.
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 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاﺿﻊ اﻹطﺎرات

 ﺿﺒﻂ اﺗﺠﺎه دوران اﻹطﺎرات

1

ROTATION

1

1

B00545
B00550

B00546

ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﺪوران اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ
 (1ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺠﮭﺰة ﺑـ  4أطﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
 (1ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

إذا ﻛﺎن ﻟﻺطﺎرات اﺗﺠﺎه دوران ﻣﺤﺪد ،ﯾﺠﺐ
ﻋﻠﯿﻚ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﺪارھﺎ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺤﻮل اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺪوران ﻋﻨﺪ
ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﺠﻼت.
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ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺠﮭﺰة ﺑﺄطﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
 (1ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

درﺟﺔ ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺠﻠﺔ .ﯾﺠﺐ
أﺛﻨﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻌﺠﻼت اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻌﺠﻼت
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﺴﯿﺎرﺗﻚ .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻌﺠﻼت ﻣﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﻛﺘﯿﺐ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.
ﯾﺠﺐ أﻧﺜﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻌﺠﻼت اﺳﺘﺒﺪال أي
إطﺎرات ﺗﺎﻟﻔﺔ أو ذات درﺟﺔ ﺗﺂﻛﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻻطﺎرات ،اﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ
اﻻطﺎرات وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت
ﺑﺈﺣﻜﺎم.
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  1,000ﻛﻢ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت ﻣﺮة إﺿﺎﻓﯿﺔ وﻗﻢ ﺑﺈﺣﻜﺎم اي
ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺪودة ﺑﺈﺣﻜﺎم.
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ،راﺟﻊ
ﻗﺴﻢ "ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم" ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ.
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 اﺳﺘﺒﺪال اﻹطﺎرات
اﻟﻌﺠﻼت واﻻطﺎرات ھﻲ اﺟﺰاء ﻣﮭﻤﺔ وﻣﻜﻤﻠﺔ
ﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺴﯿﺎرة؛ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ.
ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻹطﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻛﺘﺠﮭﯿﺰ
ﻗﯿﺎﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرة وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻹﻋﻄﺎء
أﻓﻀﻞ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻷداء واﻟﺮاﺣﺔ وطﻮل اﻟﻌﻤﺮ .ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻢ وﺑﻨﯿﺔ اﻹطﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻈﺎھﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ اﻹطﺎرات وأن ﯾﻜﻮن
ﻋﻠﯿﮭﺎ رﻣﺰ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ اﻹطﺎرات.
اﺳﺘﺨﺪام اﻹطﺎرات ﺑﺄﺣﺠﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﺑﺮاﺣﺔ
اﻟﻘﯿﺎدة ،ﺑﺎﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ،دﻗﺔ ﻋﺪاد اﻟﺴﺮﻋﺔ ودﻗﺔ ﻋﺪاد
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺨﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﺎطﺌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﻜﻞ
واﻹطﺎرات وﯾﻐﯿﺮ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻻرﺗﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة.
ﺟﻤﯿﻊ اﻻطﺎرات اﻷرﺑﻊ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻨﻮع )ﻧﻤﻂ اﻟﻤﺪاس( واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺤﺠﻢ.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﺳﺘﺒﺪال اﻻطﺎرات ﺑﺈطﺎرات ﺟﺪﯾﺪة
واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ،ﺗﻮﺻﻲ ﺳﻮﺑﺎرو
ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻹطﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ.
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ﺗﺤﺬﯾﺮ
• ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻹطﺎرات أو ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ،ﯾﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن اﻹطﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( اﻟﻘﯿﺎس
)ب( اﻟﻤﺤﯿﻂ
)ج( رﻣﺰ اﻟﺴﺮﻋﺔ
)د( ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ
)ه( اﻟﮭﯿﻜﻞ
)و( اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
)ز( اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
اﻟﻤﺪاس(
)ح( ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺂﻛﻞ
ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻣﻦ )أ( إﻟﻰ )د( ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ اﻹطﺎر.
ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻠﺼﻖ اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻮاﻧﺐ )أ()-ح( ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻹطﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺤﺪث ﺿﺮر
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﺧﻄﯿﺮ ﻟﻨﻈﺎم ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة ،وﻗﺪ
ﺗﺘﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ:
– اﻟﺮﻛﻮب
– اﻟﺴﻠﻮك
– اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ
– ﺿﺒﻂ ﻋﺪاد اﻟﺴﺮﻋﺔ/اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
– اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﻜﻞ واﻹطﺎرات
ﻀﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة ووﻗﻊ ﺣﺎدث ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

• اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻻطﺎرات اﻟﻨﺼﻒ ﻗﻄﺮﯾﺔ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻطﺎرات اﻟﻨﺼﻒ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﺟﻨﺒًﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻹطﺎرات ﺑﺄﺣﺰﻣﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ و/
أو إطﺎرات ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ .ﻗﺪ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث.
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 اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﺠﻼت
ﻋﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻷطﻮاق ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷطﻮاق اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻷطﻮاق اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة .ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إطﺎرات ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآب .ﯾُﻨﺼﺢ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

ﺗﺤﺬﯾﺮ
اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ اﻷطﻮاق اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺴﯿﺎرﺗﻚ .اﻟﻌﺠﻼت
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﯿﻜﺔ
اﻟﻔﺮاﻣﻞ وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﺣﺘﻜﺎك اﻻطﺎرات ﻣﻊ ﻣﺒﯿﺖ
اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﻌﻄﺎﻓﺎت .ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﯿﺎرة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻋﻨﺪ إزاﻟﺔ ﻋﺠﻠﺔ واﺣﺪة أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﺻﻼح ﺧﺰق ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ داﺋﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﻟﺼﺎﻣﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻞ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﯿﺮ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 1,000ﻛﻢ .إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ،
ﯾﺠﺐ ﺷﺪھﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺰم اﻟﺪوران اﻟﻤﺤﺪد.
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ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم أن ﺗﻨﺨﺪش وﺗﺘﻠﻒ
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺤﺬر ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﮭﺎ،
اداﺋﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ إزاﻟﺔ إﺣﺪى اﻟﻌﺠﻼت أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ
ﺑﮭﺪف ﻓﺤﺼﮭﺎ أو ﻻﺻﻼح ﺛﻘﺐ ،ﯾﺠﺐ داﺋ ًﻤﺎ
ﻓﺤﺺ إﺣﻜﺎم ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 1000ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ،وإذا اﺗﻀﺢ أن إﺣﺪاھﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﯾﺠﺐ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب.
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ أﺑﺪاً إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺖ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء
اﻟﻤﺪاس أو ﺻﺎﻣﻮﻻت اﻟﻌﺠﻠﺔ أو اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﺎﺋﻞ
ﻟﻠﻌﺠﻠﺔ.
• ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻄﺎط اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻮءات اﻟﺤﺎدة أو
اﻷرﺿﯿﺔ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻠﺔ أو ﺛﻘﺎﻻت
اﻟﺘﻮازن أو اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻌﺠﻠﺔ ،ﻧﻮﺻﯿﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﻘﻄﻊ ﺳﻮﺑﺎرو اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻠﻌﺠﻼت ذات ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮدة واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﯿﺎرة.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﯾﻦ وإزاﻟﺔ اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إزاﻟﺘﮭﺎ،
ﯾﺠﺐ وﺿﻊ ﻣﻤﺘﺺ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺠﻼت
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺪوش.

إطﺎر اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺆﻗﺖ
ﺗﺤﺬﯾﺮ
• ﯾُﺤﻈﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﺠﻠﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة .اﻹطﺎر
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ
اﻟﻘﻄﺮ .اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻄﺮ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﻠﻒ ﻟﻺطﺎر
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ و/أو اﻟﻀﺮر ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎرة
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ أو اﺳﺘﺒﺪال
ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺪون ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻀﻐﻂ
اﻷﺻﻠﻲ/وﺣﺪة اﻹرﺳﺎل ،ﺳﯿﻀﯿﺊ ﺿﻮء
ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر ﺑﺼﻮرة
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ أن ﯾﻮﻣﺾ ﻟﻤﺪة دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة
ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ .ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا إﻟﻰ أن ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ
اﻹطﺎرات ) (TPMSﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻌﺠﻼت اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة .ﻧﻮﺻﯿﻚ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻮﻛﯿﻞ ﺳﻮﺑﺎرو ﻟﺪﯾﻚ ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻹطﺎر واﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ و/أو
إﻋﺎدة ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
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ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﻻ ﺗﻘﻢ أﺑﺪًا ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أي إطﺎر اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺆﻗﺖ
ﻏﯿﺮ اﻻطﺎر اﻷﺻﻠﻲ .ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺠﻠﺔ
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺿﺮار ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﻟﻨﻈﺎم
ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة.
ﺗﺤﺘﻮي ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﻋﻠﻰ إطﺎر اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺆﻗﺖ أﺻﻐﺮ
وأﺧﻒ وزﻧﺎ ً ﻣﻦ اﻹطﺎر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي وھﻮ ﻣﺼﻤﻢ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻘﻂ .ﻗﻢ ﺑﻨﺰع اﻹطﺎر
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ وأﻋﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻹطﺎر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي
ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻷن اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ.
اﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻹطﺎر ﺟﺎھﺰاً ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ راﺟﻊ
ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﻌﺠﻼت اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ
اﻟﺴﺎﺋﻖ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻹطﺎرات اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• ﯾُﺤﻈﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﺠﻠﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة .ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺴﺎرع اﻟﺸﺪﯾﺪ أو
اﻟﻜﺒﺢ اﻟﺤﺎد أو اﻟﺪوران اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻷﻧﻚ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة.
• ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  80ﻣﯿﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ.
• ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺳﻼﺳﻞ اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ.
ﺑﻤﺎ أن اﻹطﺎر أﺻﻐﺮ ،ﻓﻠﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
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• ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إطﺎر اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺆﻗﺖ
واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
• اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻮق اﻟﻌﻮاﺋﻖ .ﻧﻈﺮًا ﻷن
ﻗﻄﺮ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ أﺻﻐﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ
اﻟﺒﻄﻨﻲ أﺻﻐﺮ.

1
2

ﻋﺪة اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
ﺗﻢ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﺑﺎﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
• اﻟﺮاﻓﻌﺔ
• ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ
• ﻣﻔﻚ ﺑﺮاﻏﻲ
• ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ )ﺑﺮﻏﻲ ذو ﻋﺮوة(
• ﻣﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت

900231

 (1ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺂﻛﻞ اﻹطﺎر
 (2ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ

• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر ،ﯾﺠﺐ
اﺳﺘﺒﺪال اﻹطﺎر.
• ﯾﺠﺐ ان ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ .إذا اﻧﺜﻘﺐ اطﺎر اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ،اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ورﻛﺐ
اﻻطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ.
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 ﻣﻔﻚ وﻣﻔﺘﺎح ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت

1
1
2
3

2

900686

1

900656

4

 (1ﻣﻔﻚ ﺑﺮاﻏﻲ
 (2ﻣﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت

3
2

ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻔﻚ وﻣﻔﺘﺎح ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت وﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻌﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة.
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰﯾﻦ ھﺬه اﻟﻌﺪة أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺪة.
900974

(1
(2
(3
(4
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(1
(2
(3
(4

ﻣﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت
ﻣﻔﻚ ﺑﺮاﻏﻲ
اﻟﺮاﻓﻌﺔ
ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ )ﺑﺮﻏﻲ ذو ﻋﺮوة(

ﻣﻼﺣﻈﺔ

 أﺳﻔﻞ اﻷرﺿﯿﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ
ﺗﻢ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.

4

ﺣﺠﯿﺮة اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﺗﺤﺖ اﻷرﺿﯿﺔ )إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة(.
ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ
إطﺎر اﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺪة

• ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌﺔ ،راﺟﻊ ﻗﺴﻢ
"ﺛﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻠﺔ" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒ ًﻌﺎ ﻟﻠﻤﻮدﯾﻞ:
– ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ.
– ﺑﻌﺾ أدوات اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ
أﺧﺮى.
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اﻹطﺎرات اﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ
إذا اﻧﺜﻘﺐ أﺣﺪ اﻹطﺎرات أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎدة ،ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎطﻊ .اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة
ﻟﻸﻣﺎم ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ .ﺛﻢ أﺧﺮج ﻋﻦ
اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﺒﻂء إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ.

 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻹطﺎر اﻟﻤﺜﻘﻮب

ﺗﺤﺬﯾﺮ
• اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺰودة ﻣﻊ ﺳﯿﺎرﺗﻚ.
اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺰودة ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻌﺪة ﻓﻘﻂ
ﻟﺘﺒﺪﯾﻞ اﻹطﺎرات .ﯾُﻤﻨﻊ ﻣﻨ ًﻌﺎ ﺑﺎﺗًﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﺗﺤﺖ
اﻟﺴﯿﺎرة أﺛﻨﺎء رﻓﻌﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﺬه اﻟﺮاﻓﻌﺔ.
• ﯾُﺤﻈﺮ رﻓﻊ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ راﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺤﺪر أو ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ .ﯾﻤﻜﻦ ان
ﺗﺨﺮج اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻓﻊ أو ﺗﻨﻐﺮز ﻓﻲ
اﻻرض وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا وﻗﻮع ﺣﺎدث
ﺧﻄﯿﺮ.
• ﻗﻢ دو ًﻣﺎ ﺑﺈطﻔﺎء اﻟﻤﺤﺮك ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻷرض ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌﺔ.
ﯾُﺤﻈﺮ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ھﺰ اﻟﺴﯿﺎرة أو دﻓﻌﮭﺎ أﺛﻨﺎء
رﻓﻌﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌﺔ .ﻗﺪ ﺗﺨﺮج اﻟﺮاﻓﻌﺔ
ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻻھﺘﺰاز وﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺧﻄﯿﺮ.
 .1ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺻﻠﺐ ﻣﺴﻄﺢ إن
أﻣﻜﻦ ﺛﻢ أوﻗﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك.
 .2ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﯿﺪ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ واﻧﻘﻞ ﻣﻔﺘﺎح
اﻟﺘﺮوس إﻟﻰ وﺿﻊ ) Pاﻟﻮﻗﻮف(.
 .3ﻗﻢ ﺑﺈﺿﺎءة ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻄﻮارئ وأطﻠﺐ ﻣﻦ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة وإﺧﺮاج
ﻛﻞ اﻷﻣﺘﻌﺔ.
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900000

 .4ﺿﻊ ﻛﺘﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﺠﻼت أﻣﺎم وﺧﻠﻒ اﻹطﺎر
اﻟﻤﻮاﺟﮫ ﻗﻄﺮﯾًﺎ ﻟﻺطﺎر اﻟﻤﺜﻘﻮب.
 .5ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻔﺘﺎح
رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت.
ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻷدوات واﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﺗﺤﺖ
أرﺿﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ .راﺟﻊ ﻗﺴﻢ "ﻋﺪة
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ" أﻋﻼه.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺤﯿﻢ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ
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900793

 .6أﺧﺮج ﺻﻨﺪوق اﻷدوات وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﯾﺮ ﺑﺮاﻏﻲ
اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ،
وﻣﻦ ﺛﻢ أﺧﺮج اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ.

901018

 .7إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺰودة ﺑﺄطﻮاق زﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺠﻼت ،ارﺗﺪ ﻗﻔﺎزات وأزل اﻷطﻮاق ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻧﺤﻮك.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

900875

ﻧﻘﺎط اﻟﺮﻓﻊ

 .9ﺿﻊ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺮﻓﻊ اﻷﻣﺎﻣﻲ أو اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻚ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺠﻠﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻓﺎﻗﺮأ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ
ﻗﺴﻢ "اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ" أﻋﻼه واﺗﺒﻊ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.

900825

 .8ﻗﻢ ﺑﺈرﺧﺎء ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺘﺎح
رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت وﻟﻜﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ
ﻧﺰﻋﮭﺎ.
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 .11اﻧﺰع ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻠﺔ واﻹطﺎر اﻟﻤﺜﻘﻮب.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ أﺣﺪ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ.
 .13ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ .اﺳﺘﺒﺪل
ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻠﺔ .ﻗﻢ ﺑﺸﺪ اﻟﺼﻮاﻣﯿﻞ ﺑﯿﺪك
ﺑﺈﺣﻜﺎم.

901005

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﯾﺮ ﺑﺮﻏﻲ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﯾﺪوﯾًﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺠﺰء
اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻓﻊ.

900009

ﺗﺤﺬﯾﺮ
ﻣﻤﻨﻮع وﺿﻊ اﻟﺰﯾﺖ أو اﻟﺸﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻏﻲ أو
ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ.
ﻗﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﺨﺎء اﻟﺼﻮاﻣﯿﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ وﻗﻮع ﺣﺎدث.
 .14ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﯾﺮ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ
ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻹﻧﺰال اﻟﺴﯿﺎرة.

900073
901006

 .10ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻏﻲ اﻟﺮاﻓﻌﺔ
وﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﻘﺒﺾ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ رﻓﻊ اﻹطﺎر ﻋﻦ
اﻷرض ً
ﻗﻠﯿﻼ .ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ.
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 .12ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﻠﺔ ،ﻗﻢ
ﺑﺘﻨﻈﯿﻒ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش.
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ﺗﺤﺬﯾﺮ
4

2

1
5

3

600192

 .15ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت
ﻟﺸﺪ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺑﻌﺰم اﻟﺘﺪوﯾﺮ
اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ.
ﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺰم ﺷﺪ ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ اﻟﻌﺠﻠﺔ،
راﺟﻊ ﻗﺴﻢ "اﻹطﺎرات" أﻋﻼه .ﻻ ﺗﻀﻊ ﻗﺪﻣﻚ أو
ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻧﺒﻮب اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﺻﻮاﻣﯿﻞ
اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻷن ھﺬا ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺷﺪ اﻟﺼﻮاﻣﯿﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﻼزم .اطﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﺰم ﺗﺪوﯾﺮ ﺻﻮاﻣﯿﻞ
اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ أﻗﺮب ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات.

07/05/2019 16:27:39

1

ﯾُﺤﻈﺮ وﺿﻊ اﻟﻌﺠﻠﺔ أو أدوات اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﺠﻠﺔ
داﺧﻞ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺮﻛﺎب ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺠﻼت .اﻟﻌﺪة
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ أو ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ
ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺎت .ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﯾﻦ اﻹطﺎر وﻛﻞ اﻟﻌﺪة ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ.

900781

 (1ﻗﺮص اﻟﺮﻓﻊ

 .16ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮرة
اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺤﯿﺚ
ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮص ﻣﺘﺠﮭًﺎ ﻟﻸﻋﻠﻰ وﺑﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﻜﺎم ﺑﺮﻏﻲ اﻟﻔﺮاﺷﺔ
ﺑﺈﺣﻜﺎم.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ،
ﺣﺎول ﻗﻠﺐ وﺟﮫ اﻟﻘﺮص ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ.
 .17ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻔﺘﺎح
ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ
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 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض
ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات )ﻓﻲ
اﻟﻄﺮز ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ(
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻌﺎل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ،ON
ﯾﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء
ﻓﻲ اﻹطﺎرات ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﯿﺘﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات ) (TPMSﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻛﺎن اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻹطﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﯿﺢ ،ﻓﺴﻮف
ﯾﻨﻄﻔﺊ اﻟﻤﺆﺷﺮ .ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ ﻣﻦ
ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻹطﺎرات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ )إذا وﺟﺪ( ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎردة،
وﻧﻔﺨﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻣﻠﺼﻖ
ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎرﺗﻚ
ﻣﺰودة ﺑﺈطﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻣﻠﺼﻖ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء،
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﮭﺬه
اﻹطﺎرات.
ﻛﺈﺟﺮاء إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ،ﺗﻢ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﺑﻨﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات ) (TPMSاﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ
اﻹطﺎرات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻋﻠﻰ واﺣﺪ أو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹطﺎرات ﻣﺨﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ .ﻟﺬﻟﻚ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﯿﺊ ﻣﺆﺷﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ
اﻹطﺎرات ،ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات وﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺼﺤﯿﺢ .ﺗﺆدي اﻟﻘﯿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹطﺎرات
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اﻟﺘﻲ ﺿﻐﻄﮭﺎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻟﻰ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻹطﺎرات وإﻟﻰ ﺗﻠﻔﮭﺎ .ﯾﺆدي
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﻐﻂ أﯾﻀًﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد
وﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﻤﺮ اﻹطﺎرات ،وﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ.
ﯾُﺮﺟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن ﻧﻈﺎم  TPMSﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ً
ﺑﺪﯾﻼ
ﻋﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺطﺎرات،
وأن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ
اﻹطﺎرات اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻨﺨﻔﺾ اﻟﻀﻐﻂ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺿﺎءة ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ
ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
.TPMS
ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﻣﺠﮭﺰة أﯾﻀًﺎ ﺑﻤﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻄﺎل
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم  TPMSاﻟﺬي ﯾﻀﻲء ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم .ﯾﻀﻲء اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
ﺧﻠﻞ ﻓﻲ  TPMSﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ
اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻟﻨﻈﺎم وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ،ﯾﻮﻣﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺪة
دﻗﯿﻘﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺛﻢ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻟﻺﺿﺎءة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ .ﺳﻮف
ﺗﺘﻜﺮر ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ
اﻟﻤﺤﺮك طﺎﻟﻤﺎ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺨﻠﻞ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ
اﻷﻋﻄﺎل ،ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻛﺘﺸﺎف اﻧﺨﻔﺎض
ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ .ﻗﺪ ﺗﺤﺪث
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم  TPMSﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﯿﺐ إطﺎرات أو ﻋﺠﻼت ﺑﺪﯾﻠﺔ أو أﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻨﻈﺎم  .TPMSﺗﺤﻘﻖ
داﺋ ًﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
 TPMSﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﺪال واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹطﺎرات

أو اﻟﻌﺠﻼت ﻓﻲ ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻤﺎح اﻹطﺎرات
أو اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎم  TPMSﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﯿﺢ.
إذا أﺿﺎء اﻟﻀﻮء ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ أن ﯾﻮﻣﺾ
ﻟﻤﺪة دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ،ﻧﻮﺻﯿﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ﺑﻮﻛﯿﻞ ﺳﻮﺑﺎرو ﻟﺪﯾﻚ ﻟﻄﻠﺐ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم.
ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

ﺗﺤﺬﯾﺮ
إذا ﻟﻢ ﯾﻀﻲء ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ
ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ  ،ONأو أﺿﺎء ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
ﺑﻌﺪ أن وﻣﺾ ﻟﻤﺪة دﻗﯿﻘﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ،ﻧﻮﺻﯿﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﺮآب ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻟﻔﺤﺺ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات.
ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو
اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻣﻀﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎدة ،ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﻜﺒﺢ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ .اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻸﻣﺎم ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وأﺑﻄﻰء ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎدة .ﺛﻢ أﺧﺮج ﻋﻦ
اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﺒﻂء إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ .وإﻻ ﻓﻘﺪ ﯾﻘﻊ ﺣﺎدث
ﺷﺪﯾﺪ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﺿﺮار ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة
وإﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﯿﺮة.
إذا اﺳﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﻀﻮء ﺑﺎﻹﺿﺎءة أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎدة
ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻠﻒ
ﺷﺪﯾﺪ وﺗﺴﺮب ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﮭﻮاء
ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﯾﻌﺔ .إذا اﻧﺜﻘﺐ اﺣﺪ اﻹطﺎرات ﻟﺪﯾﻚ،
اﺳﺘﺒﺪﻟﮫ ﺑﺎﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
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ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻹطﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ أو اﺳﺘﺒﺪال ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺪون ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻷﺻﻠﻲ/
وﺣﺪة اﻹرﺳﺎل ،ﺳﯿﻀﯿﺊ ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻧﺨﻔﺎض
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎر ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ أن ﯾﻮﻣﺾ
ﻟﻤﺪة دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ .ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا إﻟﻰ أن ﻧﻈﺎم
 TPMSﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺠﻼت اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة .ﻧﻮﺻﯿﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻹطﺎرات واﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ و/أو
إﻋﺎدة ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺆﺷﺮ ﯾﻮﻣﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻌﺪ أن
أوﻣﺾ ﻟﻤﺪة دﻗﯿﻘﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ،ﻓﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
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ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻦ
ﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات ﯾﺪوﯾًﺎ .ﯾﺠﺐ
ﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات دورﯾًﺎ )ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺷﮭﺮﯾًﺎ( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﯿﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء
ﻓﻲ اﻹطﺎرات .ﺑﻌﺪ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء
ﻓﻲ إطﺎر واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ،ﻟﻦ ﯾﻘﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات ﺑﻔﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات ﻣﺮة
أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﺗﺴﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 32
ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ .ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ،ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة
ﺑﺴﺮﻋﺔ  32ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ
ﻧﻈﺎم  TPMSﻣﻦ ﺿﻐﻂ اﻹطﺎرات ﻣﺮة أﺧﺮى.
إذا ﻛﺎن ﺿﻐﻂ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻹطﺎرات اﻵن أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮرض أن
ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ .ﻟﺬﻟﻚ،
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻹطﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎم
واﻟﺨﻠﻒ.
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زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك
ﺗﻨﺒﯿﮫ
• إذا ﺗﻌﺬر ﺳﺤﺐ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻠﻒ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى ﯾﻤﯿﻨﺎ ً
وﯾﺴﺎراً ،ﺛﻢ اﺳﺤﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﺮﻓﻖ .وإﻻ
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮوح.
• اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮫ
وﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺳﻜﺐ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻨﺪ
اﺿﺎﻓﺘﮫ .إذا وﻗﻊ اﻟﺰﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺒﻮب ﻏﺎز
اﻟﻌﺎدم ،ﻓﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ راﺋﺤﺔ ﻛﺮﯾﮭﺔ و/أو
دﺧﺎن ،و/او ﻧﺸﻮب ﺣﺮﯾﻖ .اﺣﺮص ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺢ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺬي ﯾﺘﺴﺮب إﻟﻰ أﻧﺒﻮب
اﻟﻌﺎدم.

 اﺳﺘﮭﻼك زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك
ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎدة.
ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺰﯾﺖ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع ﻋﻠﺒﺔ
اﻟﺘﺮوس وأﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﺎدة وظﺮوف اﻟﻄﺮﯾﻖ ودرﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ زﯾﺎدة اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﺰﯾﺖ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺰود ﺑﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.
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• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺮك ﺟﺪﯾﺪ وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ذو ﺟﻮدة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
• ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺖ ﻣﺤﺮك ذو ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺰوﺟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
• ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮك )ﺑﻮﺗﯿﺮة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ(.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺎت ﻣﺤﺮك ﻋﺎﻟﯿﺔ
)ﻟﻔﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ(.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻞ أﺣﻤﺎل ﺛﻘﯿﻠﺔ
)ﻟﻔﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ(.
• أﺛﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺮك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻤﺪة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﺤﺮﻛﺔ
و/أو اﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري.
• ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ظﺮوف ﺣﺮارة ﺷﺪﯾﺪة.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺎرة وﺗﺒﺎطﺆھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﺘﻜﺮر.
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف أو ﻓﻲ ظﺮوف ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ،
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺖ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ﻟﺪﯾﻚ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر .ﻗﺪ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎرة .إذا ﻛﺎن اﺳﺘﮭﻼك
زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮآب ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺟﺮاء
ﻓﺤﺺ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

 ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ،ﻏﻄﺎء
ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﯾﺖ وﻓﻠﺘﺮ اﻟﺰﯾﺖ
2

3
1

B01877

 (1ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك
 (2ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﯾﺖ
 (3ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺰﯾﺖ

 ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﯾﺖ
 .1ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻻﯾﻘﺎف ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘ ٍﻮ واﻧﻘﻞ
ﻧﻈﺎم اﻻﺷﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ  .LOCK/OFFإذا
ﻓﺤﺼﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﯾﺖ ﺑﻤﺠﺮد ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم
اﻻﺷﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ  ،LOCK/OFFاﻧﺘﻈﺮ دﻗﺎﺋﻖ
ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﺰﯾﺖ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض
اﻟﺰﯾﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﻮى.
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ﺗﻨﺒﯿﮫ
إذا ﺗﻌﺬر ﺳﺤﺐ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻠﻒ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى ﯾﻤﯿﻨﺎ ً
وﯾﺴﺎراً ،ﺛﻢ اﺳﺤﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﺮﻓﻖ .وإﻻ ﻓﻘﺪ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮوح.
 .2اﺳﺤﺐ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻠﺨﺎرج وﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﯿﻔﮫ
وﻣﺴﺤﮫ وﻣﻦ ﺛﻢ أﻋﺪ إدﺧﺎﻟﮫ.
 .3ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إدﺧﺎل ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ
إﻟﻰ أن ﯾﺘﻮﻗﻒ.

1
3
2

B01878

 (1اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ
 (2اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
 (3ﺣﻮاﻟﻲ  1.0ﻟﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ

 .5اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺰﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﯾﺖ .ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى زﯾﺖ
اﻟﻤﺤﺮك ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ .إذا اﺻﺒﺢ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﯾﺖ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،أﺿﻒ اﻟﺰﯾﺖ إﻟﻰ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
• اﺣﺮص ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﺮﺷﺢ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك
ﻋﻨﺪ ﻧﺰع ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﯾﺖ .ﻗﺪ ﯾﺆدي
ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺮوق أو ﻟﺴﻊ اﻹﺻﺒﻊ أو
ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت أﺧﺮى.
• اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺪرﺟﺔ وﻟﺰوﺟﺔ
اﻟﺰﯾﺖ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﻤﺎ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺳﻜﺐ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻨﺪ
اﺿﺎﻓﺘﮫ .إذا وﻗﻊ اﻟﺰﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺒﻮب ﻏﺎز
اﻟﻌﺎدم ،ﻓﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ راﺋﺤﺔ ﻛﺮﯾﮭﺔ و/أو
دﺧﺎن ،و/او ﻧﺸﻮب ﺣﺮﯾﻖ .اﺣﺮص ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺢ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺬي ﯾﺘﺴﺮب إﻟﻰ أﻧﺒﻮب
اﻟﻌﺎدم.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻞء اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﻞء زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ،ﻻ
ﺗﻀﯿﻒ أي زﯾﺖ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻮق اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺎردا.
• ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى
زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك ﺑﻤﺠﺮد إﺿﺎﻓﺔ
زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت،
ﻗﻢ ﺑﺼﻒ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘ ٍﻮ واﻧﺘﻈﺮ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺴﺘﻘﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﯾﺖ،
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﯿﻨﻄﻔﺊ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ .راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ
"ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى زﯾﺖ
اﻟﻤﺤﺮك" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.

ﻹﺿﺎﻓﺔ زﯾﺖ ﻟﻠﻤﺤﺮك ،ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك وأﺿﻒ زﯾﺖ ﻟﻠﻤﺤﺮك ﺑﺤﺬر
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ .ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰﯾﺖ
ﻟﻠﻤﺤﺮك ،ﯾﺠﺐ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻘﯿﺎس إذا ﻛﺎن
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﯾﺖ ﻣﻼﺋﻢ.

 .4اﺳﺤﺐ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﯾﺖ ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﺮة
أﺧﺮى.
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 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺰﯾﺖ وﻣﺮﺷﺢ اﻟﺰﯾﺖ
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﺪال زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك وﻓﻠﺘﺮ اﻟﺰﯾﺖ
وﻓﻘًﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻛﺘﯿﺐ اﻟﻀﻤﺎن
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ .ﯾﺠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك وﻓﻠﺘﺮ اﻟﺰﯾﺖ
ﺑﻮﺗﯿﺮة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺮﺣﻼت
ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر أو ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ طﻘﺲ
ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺒﺮودة.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك وﻣﺮﺷﺢ اﻟﺰﯾﺖ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﺪرب ﺟﯿﺪًا .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ
اﻟﻰ اﻟﻤﺮآب ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك وﻓﻠﺘﺮ زﯾﺖ
اﻟﻤﺤﺮك .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد .ﯾﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﯿﻦ
ﻣﺆھﻠﯿﻦ وﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أدوات ﺧﺎﺻﺔ وﻗﻄﻊ
اﻟﻐﯿﺎر وزﯾﺖ ﻣﺤﺮك اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
وأﯾﻀﺎً ،ﯾﺘﻢ اﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﺰﯾﻮت.
• إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺰﯾﻦ ﺑﻨﻔﺴﻚ ،اﺣﺮض ﻋﻠﻰ
اﺗﺒﺎع اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﺰﯾﺖ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
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 درﺟﺔ وﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺰﯾﺖ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﻤﺎ

ﺗﻨﺒﯿﮫ
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺪرﺟﺔ وﻟﺰوﺟﺔ
اﻟﺰﯾﺖ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﻤﺎ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ أداء أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺤﺮك ،ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﻠﺰوﺟﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ  .12إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
زﯾﺖ ﺻﻨﺎﻋﻲ ،ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰﯾﺖ اﻟﻌﺎدي.

راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ "زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ
اﻟﺴﯿﺎرة.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻟﺰوﺟﺔ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك )ﻛﺜﺎﻓﺘﮫ( ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد .اﻟﺰﯾﻮت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ذات
ﻟﺰوﺟﺔ أﻗﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد .وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء
اﻟﺤﺎرة ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺖ ذو ﻟﺰوﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺰﻟﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺤﺮك.

 اﻟﺰﯾﺖ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي
ﯾﻠﺒﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺰﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰﯾﺖ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ،
ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻠﺰوﺟﺔ
واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ھﺬا .راﺟﻊ
اﻟﻘﺴﻢ "زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.
وﯾﺠﺐ أﯾﻀًﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﺘﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺰﯾﺖ واﻟﻔﻠﺘﺮ
اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.
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ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
 اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻷﻣﺎن

ﺗﺤﺬﯾﺮ
ﯾُﺤﻈﺮ إزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ إﯾﻘﺎف
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك وﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﺮد .ﻷن ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ،وذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺻﺎﺑﺘﻚ
ﺑﺤﺮوق ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
• ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻮع
وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﻟﻔﺘﺮة أوﻟﯿﺔ
ﻣﺪﺗﮭﺎ  11ﻋﺎ ًﻣﺎ أو ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  220،000ﻛﻠﻢ.
ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﯾﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺴﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﺔ أو ﻧﻮع
آﺧﺮ .ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ
آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ .إذا ﻛﻨﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻷي ﺳﺒﺐ
آﺧﺮ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻮع
.SUBARU Super Coolant
إذا ﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﺎﺋﻞ SUBARU Super
 Coolantﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﺔ أو
ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺘﺮات اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ.
SUBARU Super Coolant

07/05/2019 16:27:39

• ﻻ ﺗﺪع ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك ﯾﻨﺴﻜﺐ ﻓﻮق
اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻄﻠﯿﺔ .ﻷن اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ
أﺿﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﻄﻠﻲ.

 ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ واﻟﺨﺮاطﯿﻢ واﻟﺘﻮﺻﯿﻼت
ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﻣﺠﮭﺰة ﺑﻤﺮوﺣﺔ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺮارة اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك إﻟﻰ درﺟﺔ
ﺣﺮارة ﻣﻌﯿﻨﺔ.
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺧﻠﻞ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ إذا
ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﺮادﯾﺘﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﯾﻮﻣﺾ أو ﯾﻀﻲء ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ .راﺟﻊ
ﻣﻮﺿﻮع "ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ ﺣﺮارة
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ/ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ
ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.
اﻓﺤﺺ اﻟﻔﯿﻮز واﺳﺘﺒﺪﻟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة .راﺟﻊ
اﻟﻘﺴﻢ "اﻟﻔﯿﻮزات" و "ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻔﯿﻮزات اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺮة ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﻤﺤﺮك" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ
اﻟﺴﯿﺎرة.
ً
إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻔﯿﻮز ﻣﻨﺼﮭﺮا ،ﻧﻮﺻﯿﻚ ﺑﻔﺤﺺ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﯿﻞ ﺳﻮﺑﺎرو ﻟﺪﯾﻚ .ﯾُﻨﺼﺢ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
إذا ﻟﺰم إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن
ھﻨﺎك ﺗﺴﺮب ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك .ﻧﻮﺻﯿﻚ
ﺑﻔﺤﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ واﻟﺘﻮﺻﯿﻼت ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ ﺗﺴﺮب
أو ﺗﻠﻒ أو ارﺗﺨﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ.

 ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك
ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ


ﺗﺤﺬﯾﺮ
ﯾُﺤﻈﺮ إزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ إﯾﻘﺎف
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك وﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﺮد .ﻷن ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ،وذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺻﺎﺑﺘﻚ
ﺑﺤﺮوق ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء.

1
2

B01879

 (1ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى ) FULLﻣﻤﺘﻠﺊ(
 (2ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى ) LOWﻣﻨﺨﻔﺾ(

اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰودت ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.
 .1اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺰان اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺎرداً.
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 .2إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻗﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ  ،LOWأﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺣﺘﻰ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ  .FULLإذا ﻛﺎن
اﻟﺨﺰان اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻓﺎر ًﻏﺎ ،اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻋﻠﺒﺔ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ واﻣﻸه ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﻤﺎ
ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ

ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ .إذا ﻟﺰم
اﻷﻣﺮ ،اطﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ.
ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
ً
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻛﺘﯿﺐ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.

1
B00018

 .3ﺑﻌﺪ ﻣﻞء اﻟﺨﺰان اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ وﻋﻠﺒﺔ ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ اﻷﻏﻄﯿﺔ وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ
اﻟﺴﺪادات اﻟﻤﻄﺎطﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻋﻠﺒﺔ ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
B01880

 (1اﻣﻸ ﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى.
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ﺗﻨﺒﯿﮫ
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺳﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻨﺪ
اﺿﺎﻓﺘﮫ .إذا اﻧﺴﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻠﻰ
اﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم ،ﻓﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ راﺋﺤﺔ ﻛﺮﯾﮭﺔ
و/او ﻧﺸﻮب ﺣﺮﯾﻖ .إذا ﺗﺴﺮب ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ إﻟﻰ أﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﮫ.
• ﻻ ﺗﺪع ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك ﯾﻨﺴﻜﺐ ﻓﻮق
اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻄﻠﯿﺔ .ﻷن اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ
أﺿﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﻄﻠﻲ.
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ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ
 ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ

ﺗﺤﺬﯾﺮ
• ﻻ ﺗﺪع ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﯾﻼﻣﺲ ﻋﯿﻨﯿﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً
ﻷﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺆذي ﻋﯿﻨﯿﻚ .إذا دﺧﻞ ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻔﺮاﻣﻞ إﻟﻰ ﻋﯿﻨﯿﻚ ،اﻏﺴﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻤﺎء
ﻧﻈﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ .ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬه اﻻﻋﻤﺎل
ﻧﻮﺻﯿﻚ ﺑﺎرﺗﺪاء واﻗﯿﺎت اﻟﻌﯿﻮن ﻣﻦ اﺟﻞ
ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ.
• ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﯾﻤﺘﺺ اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﮭﻮاء .واﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ
ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً ﺧﻄﯿﺮاً ﻓﻲ أداء اﻟﻔﺮاﻣﻞ.
• إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ،ﻗﺪ ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺗﺴﺮب .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻚ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻗﻢ
ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآب .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

• اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ رش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﻮح
اﻟﻤﻄﻠﯿﺔ أو اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻄﺎطﯿﺔ .ﻷن اﻟﻤﺎدة
اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻗﺪ
ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮراً ﺑﮭﺎ.
• اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻋﻨﺪ
إﺿﺎﻓﺘﮫ .إذا ﻻﻣﺲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ أﻧﺒﻮب
اﻟﻌﺎدم ،ﻓﻘﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎث راﺋﺤﺔ ﻛﺮﯾﮭﺔ
أو دﺧﺎن و/أو اﻧﺪﻻع ﺣﺮﯾﻖ .إذا ﺗﺴﺮب ﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ إﻟﻰ أﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺤﮫ.

• ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
دﺧﻮل أﯾﺔ أوﺳﺎخ ﻓﻲ اﻟﺨﺰان اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ.

 ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮫ
راﺟﻊ اﻗﺴﻢ "اﻟﺴﻮاﺋﻞ" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﯾُﺤﻈﺮ ﺧﻠﻂ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾُﺤﻈﺮ ﺧﻠﻂ ﺳﺎﺋﻞ  DOT3و  ،DOT4ﺣﺘﻰ
إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎرﻛﺔ.

1

A
B01881

ﺗﻨﺒﯿﮫ

اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻘّﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﺮﻣﺎدي ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ.
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮى أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ  MINأﺿﻒ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ .MAX
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ.

2

 (1ﻣﺆﺷﺮ ) MAXاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻮي(
 (2ﻣﺆﺷﺮ ) MINاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ(
 (Aﯾﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺷﮭﺮﯾﺎ ً.

07/05/2019 16:27:39
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ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﺒﻘﻰ ﺳﻮى ﻛﻤﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﺰان ،ﯾﻀﻲء ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ.
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ.

 إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ

ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﯾُﻤﻨﻊ ﻣﻨ ًﻌﺎ ﺑﺎﺗًﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك
ﻛﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ ،ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻄﻼء.

A

B01843

اﻧﺰع ﻏﻄﺎء ﻋﻨﻖ ﻋﻠﺒﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ وأﺿﻒ
ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ.
B01704

ﻟﻮﺣﺔ ﻗﯿﺎدة ﻣﻦ طﺮاز
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B

ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺠﻤﺪ

30%
50%
100%

−12°C
−20°C
−45°C

ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺠﻤﺪ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻟﺘﺠﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه واﺿﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺒﯿﺌﺔ .ﻋﻨﺪ ﻣﻞء اﻟﺨﺰان
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺑﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻣﺴﺒﻘًﺎ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻔﺮﯾﻎ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺰان اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ وﻓﻮھﺔ اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .إذا ﻛﺎن
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀًﺎ ﺟﺪًا
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ
ﯾﺘﺠﻤﺪ وﯾﺤﺠﺐ اﻟﻔﻮھﺔ.

B01890

ﻟﻮﺣﺔ ﻗﯿﺎدة ﻣﻦ طﺮاز

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء،
اﺳﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﺘﺠﻤﺪ .ﯾﺤﺘﻮي ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺰﺟﺎج
اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺑﺎرو ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل اﻟﻤﺜﯿﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  58.8%وﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 .41.5%وﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﺠﻤﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺐ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﯿﻔﮫ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ.

 ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ
اﺳﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ .إذا ﻛﺎن
ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ اﺳﺘﻌﻤﻞ
ﻣﯿﺎه ﻧﻈﯿﻔﺔ.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
اﺿﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻟﺒﯿﺌﺔ .إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺪ ﯾﺘﺠﻤﺪ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ رﺷﮫ ﯾﺘﺠﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺟﺎج
اﻻﻣﺎﻣﻲ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺮؤﯾﺔ ،أو ﻗﺪ
ﯾﺘﺠﻤﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺰان.
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اﻟﻮﻗﻮد

ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎرة ﺻﻮت ﺿﺨﺒﻂ ﻋﺎل وﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻋﻠﯿﻚ
اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب .ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
• ﻗﺪ ﯾﺆدي اﺳﺘﺨﺪام وﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺠﻮدة
أو إﺿﺎﻓﺎت وﻗﻮد ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ إﻟﻰ إﺗﻼف
اﻟﻤﺤﺮك و/أو ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻮد.
ﺻﺎ ﺗﻠﻚ
• ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ،وﺧﺼﻮ ً
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﻗﻮدًا ذو
رﻗﻢ أوﻛﺘﺎن ﻋﺎدي ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻋﺪد اﻷوﻛﺘﺎن
ﻓﯿﮫ ھﻮ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ 87 AKI (90
 .(RONﯾﻮﺻﻰ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻮﻗﻮد.

 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻗﻮد
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺤﺮك ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﻮد ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻘﻂ .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﻗﻮد ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﺮﺻﺎص ذو رﻗﻢ أوﻛﺘﺎن  95ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻗﻮد
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ذو رﻗﻢ
أوﻛﺘﺎن  95ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﺳﻌﺔ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد
 63ﻟﺘﺮ

رﻗﻢ اﻷوﻛﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد

ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ذو رﻗﻢ أوﻛﺘﺎن أﻗﻞ إﻟﻰ
ﺳﻤﺎع ﺧﺒﻂ )أﺻﻮات( ﻗﻮﯾﺔ وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺤﺮك .ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺻﻮت
اﻟﺨﺒﻂ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺳﻤﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن أﺛﻨﺎء
اﻟﻘﯿﺎدة أو اﻟﺘﺴﺎرع ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﻘﻠﻖ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم
وﻗﻮد ذو رﻗﻢ أوﻛﺘﺎن اﻟﻤﺤﺪد ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﯾﺼﺪر
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ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ رﻗﻢ اﻷوﻛﺘﺎن ﺣﺴﺐ "رﻗﻢ اﻷوﻛﺘﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ" ).(RON
AKI

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷوﻛﺘﺎن ھﺬا ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻗﻢ
اﻷوﻛﺘﺎن اﻟﺒﺤﺜﻲ ورﻗﻢ اﻷوﻛﺘﺎن ﻟﻠﻤﺤﺮك وﯾﺸﺎر
إﻟﯿﮫ ﻋﺎدة ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻀﺎد اﻟﺨﺒﻂ" ).(AKI

اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻨﻖ أﻧﺒﻮب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب
ﻓﻮھﺔ ﻣﻞء اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻘﻂ.
ﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص
ﺗﺤﺖ أي ظﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﻷﻧﮫ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻧﺒﻌﺎث ورﺑﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎدة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﻮد.
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺨﻠﻮط ﺑﻤﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﺮاق

ﻧﻈﯿﻔﺔ )(Reformulated gasoline
ﺗﺪﻋﻢ ﺳﻮﺑﺎرو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع  RFGإذا
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺘﻮﻓﺮًا .ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع RFG
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﻨﻄﯿﻒ
وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت.

MMT


ﻣﺎدة

ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻣﻌﺰزة ﻟﻸوﻛﺘﺎن ﺗﺪﻋﻰMMT
(Methylcyclopentadienyl
Manganese
 .(Tricarbonylإذا ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ أداء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎدم وﻗﺪ ﯾﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ
"ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺤﺮك" /ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ.
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب
ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ .ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد .إذا
ﺣﺪد اﻟﻤﺮآب أن ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﯾﻌﺰى إﻟﻰ ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،ﻓﻠﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻟﮭﻮاء أﻧﻈﻒ

ﯾﺴﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺮواﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮك وﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻮد.
وﯾﺴﺎھﻢ ھﺬا ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺴﻼﺳﺔ أﻛﺒﺮ وﺑﻌﻤﻞ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎدم ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ
وﯾﻤﻜﻨﻚ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
اﻟﮭﻮاء .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﻗﻮد ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻊ ﻣﺎدة ﻣﻀﺎﻓﺔ وﻣﻮاد ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻓﻠﯿﺴﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻨﻈﻒ إﻟﻰ ﺧﺰان
اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻮد.
ﯾﺘﻢ اﻵن ﺗﺨﻔﯿﻒ أﻧﻮاع ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ﺑﻤﻮاد
ﺗﺴﻤﻰ اﻷﻛﺎﺳﯿﺪ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا
اﻟﻮﻗﻮد أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﮭﻮاء .ﯾﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺎﺳﯿﺪ ﻓﻲ
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اﻟﺴﯿﺎرة ،ﻣﺜﻞ اﻹﯾﺜﺎﻧﻮل أو اﻟﻜﺤﻮل اﻹﯾﺜﯿﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺴﯿﺎرة ﺳﻮﺑﺎرو ،ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺜﺎﻧﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد  10%ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.
ﯾُﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻹﯾﺜﺎﻧﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ،10%ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﻮد
ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت  E15أو E30
أو  E50أو ) E85ھﺬه ﻣﺠﺮد أﻣﺜﻠﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﻮع
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي إﯾﺜﺎﻧﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ .(10%
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﺾ ﻣﺰودي اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻵن ﺑﺎﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد
ﻣﻦ ﻧﻮع  RFGاﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت
ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة .ﺗﺴﻤﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع .RFG
إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ،
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺴﺄل ﻋﻤﺎل ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻤﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻔﺎت وﻣﻮاد ﻣﺆﻛﺴﺪة
وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع  ،RFGأي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺬي ﯾﻼﺋﻢ
اﻟﺴﯿﺎرة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه.
• ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻗﻮد ﺧﺎﻟﯿًﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص
وأن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﻗﻢ أوﻛﺘﺎن ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ ھﺬا.
• ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺘﻢ ﺧﻠﻂ اﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص .ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮫ ﻻ
ﻀﺎ إذا ﺗﻤﺖ
ﺗﺘﺠﺎوز  5%ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻂ اﻟﻮﻗﻮد وأﯾ ً
إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬﯾﺒﺔ واﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻮد .ﯾُﺤﻈﺮ
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اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل إﻻ ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
• إذا ﻻﺣﻈﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ أداء اﻟﻘﯿﺎدة وﻛﻨﺖ ﺗﺸﻚ
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ،ﺟﺮّب ً
أوﻻ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻦ
ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ أﺧﺮى وﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب ﻓﻘﻂ
إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ .ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
• ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ أداء اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻮﻗﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻢ.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﻻ ﺗﺪع اﻟﻮﻗﻮد ﯾﻨﺴﻜﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺎرة .ﺑﻤﺎ أن اﻟﻮﻗﻮد ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ
اﻟﻄﻼء ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺢ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻨﺴﻜﺐ
ﺑﺴﺮﻋﺔ .اﻟﻄﻼء اﻟﺘﺎﻟﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻨﺴﻜﺐ
ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺑﺎرو.

 ﺑﺎب وﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد
ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد


702080

اﻟﺘﺰوّد ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺟﺰء اﻟﺴﯿﺎرة
اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت اﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﻢ
ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد.
 .1اﺗﺒﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻔﻞ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد.
– اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح ﻓﻚ اﻟﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺲ
اﻟﻤﻔﺘﺎح.
– اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻚ ﻗﻔﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻘﻔﻞ
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.
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– اﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ  ACCأو
.LOCK/OFF
 .2اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد.
 .3ﺳﻮف ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ .اﺳﺤﺒﮭﺎ
ﺑﯿﺪك ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد.

2
1

ﺗﺤﺬﯾﺮ
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ،ﻗﻢ ﺑﻠﻤﺲ
ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﯿﺎرة أو اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺨﺔ أو
أي ﺟﺴﻢ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﺘﻔﺮﯾﻎ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ .إذا وﺟﺪت ﺷﺤﻨﺔ
ﻛﮭﺮﺑﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪك ،ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺷﺮارة ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻮﻗﻮد،
اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺮوق ﻟﻚ .ﯾُﺤﻈﺮ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﺴﯿﺎرة ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺸﻜﻞ
ﺷﺤﻨﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.

 (1اﻟﻔﺘﺢ
 (2اﻹﻏﻼق

 .4ﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل
إدارﺗﮫ ﺑﺒﻂء ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ.

ﺗﺤﺬﯾﺮ
• ﺑﺨﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﺑﺸﺪة .ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰود
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻌﺎل إﻟﻰ
وﺿﻊ  LOCK/OFFوإﻏﻼق ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺑﻮاب
واﻟﻨﻮاﻓﺬ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ
أو ﺷﻌﻼت ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ أو ﺷﺮارات ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠﺎورة .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .اﻣﺴﺢ أي وﻗﻮد ﻣﻨﺴﻜﺐ
ﺑﺴﺮﻋﺔ.
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• أﻣﺴﻚ اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺈﺣﻜﺎم وﺗﺪوﯾﺮه ﺑﺒﻂء ﻧﺤﻮ
اﻟﯿﺴﺎر .ﻻ ﺗﻨﺰع اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺴﺮﻋﺔ .ﻗﺪ ﯾﻜﻮن
اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻀﻐﻮطﺎ ً وﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﻖ ﻓﺘﺤﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺤﺎر.
إذا ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت ھﺴﮭﺴﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﻚ ﺑﻨﺰع
اﻟﻐﻄﺎء ،اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺼﻮت وﻣﻦ ﺛﻢ
اﻓﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺒﻂء ﻟﺘﻔﺎدي ﺧﺮوج اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ
اﻟﺨﺎرج واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﯾﻖ.

 .5ﺛﺒّﺖ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻐﻄﺎء داﺧﻞ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد.
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ﺗﺤﺬﯾﺮ
• أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ،أدﺧﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻋﻨﻖ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻓﻮھﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪاً أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
إدﺧﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ آﻟﯿﺔ اﻻﯾﻘﺎف
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﯿﮫ ،ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻮﻗﻮد ﺧﺎرج
اﻟﺨﺰان واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﯾﻖ.
• ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻞء اﻟﺨﺰان ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻣﻀﺨﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً .إذا واﺻﻠﺖ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﻗﻮد ،ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى إﻟﻰ
ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ اﻟﺨﺰان واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﻮب
ﺣﺮﯾﻖ.
 .6ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻞء اﻟﺨﺰان ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻀﺨﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً .اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ أي ﻛﻤﯿﺔ
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد.
 .7أﻋﺪ اﻟﻐﻄﺎء إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﮫ ،وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﯾﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه
ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮت
طﻘﺔ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺒﺎس اﻟﺴﻠﻚ أﺛﻨﺎء ﺷﺪ
اﻟﻐﻄﺎء.

ﺗﻨﺒﯿﮫ

ﺗﻨﺒﯿﮫ

إذا اﻧﺴﻜﺐ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﻄﺢ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﻄﻠﯿﺔ •
ﻋﻠﯿﻚ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻨﻈﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
وإﻻ ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﻄﻠﻲ ﻟﻠﺘﻠﻒ.
•

ﯾُﺤﻈﺮ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ إﻟﻰ ﺧﺰان
اﻟﻮﻗﻮد .ﻗﺪ ﺗﺆدي اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ
إﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻮد.
ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ،ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻐﻄﺎء
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﯿﻤﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﺻﻮت طﻘﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺈﺣﻜﺎم .إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺷﺪ اﻟﻐﻄﺎء
ﺑﺈﺣﻜﺎم ،ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺮب اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺨﺎرج أﺛﻨﺎء
ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة أو ﯾﺘﺴﺒﺐ اﻧﺴﻜﺎب اﻟﻮﻗﻮد
ﻓﻲ وﻗﻮع ﺣﺎدث وﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮب
ﺣﺮﯾﻖ.
ﻻ ﺗﺪع اﻟﻮﻗﻮد ﯾﻨﺴﻜﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﺢ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة .ﺑﻤﺎ أن اﻟﻮﻗﻮد ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻄﻼء ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺢ اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻤﻨﺴﻜﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ .اﻟﻄﻼء اﻟﺘﺎﻟﻒ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻨﺴﻜﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺑﺎرو.
ﻧﻨﺼﺢ داﺋ ًﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء أﺻﻠﻲ ﻟﻔﺘﺤﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮﺑﺎرو أو ﻏﻄﺎء
اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺤﺪدة
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺿﻤﺎن اﻟﺴﯿﺎرة .إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
ﻏﻄﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﻼءم ﺟﯿﺪًا أو
ﻗﺪ ﻻ ﯾﻮﻓﺮ ﺗﮭﻮﯾﺔ ﺟﯿﺪة وﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮض ﺧﺰان
اﻟﻮﻗﻮد أو ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻧﺒﻌﺎث ﻟﻠﺘﻠﻒ .ﻛﻤﺎ
أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺴﺮب اﻟﻮﻗﻮد وﻧﺸﻮب
ﺣﺮﯾﻖ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
•
•

•

ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺴﺮب اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث،
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺣﻜﺎم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻏﻄﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺈﺣﻜﺎم
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ طﻘﺔ.
 .8أﻏﻠﻖ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺎﺣﻜﺎم.
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•

ﺳﺘﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻮﻗﻮد.
اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة.
إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد
ﺑﺎﺣﻜﺎم ﺟﺘﻰ ﺳﻤﺎع طﻘﺔ ،أو إذا ﻋﻠﻖ اﻟﺸﺮﯾﻂ
أﺳﻔﻞ اﻟﻐﻄﺎء ،ﺳﻮف ﯾﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﯾﺮ •
"ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺤﺮك"/ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﺧﻠﻞ .راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﯾﺮ "ﻓﺤﺺ
اﻟﻤﺤﺮك"/اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ دﻟﯿﻞ
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.
ﯾﺠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺣﺪى اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻔﻞ
ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد .وﻟﻜﻦ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ •
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ،ﻓﻠﻦ ﯾﺘﻢ
ﯾﻜﻮن ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد
ً
اﻗﻔﺎل اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺣﺘﻰ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻏﻼﻗﮭﺖ ﻻﺣﻘًﺎ.
– اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح ﻓﻚ اﻟﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺲ
اﻟﻤﻔﺘﺎح.
– اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻚ ﻗﻔﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻘﻔﻞ
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﻧﻈﺎم ﻗﻔﻞ اﻟﺒﺎب اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﻲ
ﺑﺈﻏﻼق اﻷﺑﻮاب أو إﻟﻐﺎء ﻗﻔﻠﮭﺎ ،ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺎب
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻐﻠﻘًﺎ أو
ً
اﻟﻮﻗﺖ.
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• ﯾﺠﺐ ﻣﻞء اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ اﻟﺨﺰان
ﺑﻤﺠﺮد ظﮭﻮر ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﻮد .وإﻻ ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ
ﺳﻮء اﻻﺣﺘﺮاق ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮك ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم
وﺟﻮد وﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﺨﺰان ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺤﺮك ﻟﻠﺘﻠﻒ .ﻗﺪ ﯾﺆدي اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﻮد
ﻀﺎ ﺟﺪًا إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أداء اﻟﻤﺤﺮك.
ﻣﻨﺨﻔ ً
إذا ﺗﻌﺬر ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد

إذا ﺗﻌﺬر ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻞ
أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺮﯾﻎ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ.

1

702283

 (1اﻟﻤﻘﺒﺲ

 .2أزل اﻟﺰر اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﺲ.

702083

 .1ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻚ ﺑﺮاﻏﻲ ﻣﺴﻄﺢ ،أزل ﻏﻄﺎء
اﻟﻮﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺨﻠﻔﻲ.
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702084

 .3اﺳﺤﺐ اﻟﺰر اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد.
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اﯾﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

ﻣﻼﺣﻈﺔ

•

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ أﺿﻮاء اﻟﻄﻮارئ ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ أﺿﻮاء
اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ.

اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

•

ﺗﺤﺬﯾﺮ

305679

إذا اﺿﻄﺮرت ﻻﯾﻘﺎف ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ،
ﻗﻢ ﺑﺈﺿﺎءة ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻄﻮارئ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻞ أو
ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
ﺗﺠﻨﺐ إﯾﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ .ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ
إﯾﻘﺎف ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ.
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺿﻮاء اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻛﻞ وﺿﻊ
ﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
اﺿﺒﻂ ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح وﻣﺎض ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺨﻄﺮ .ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻄﮫ ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ اﻹﯾﻘﺎف ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻣﺮة اﺧﺮى.
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻄﻮارئ ،ﺗﻀﻲء ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻹﻧﺎرة.
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• ﯾﺤﺘﻮي ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺾ
اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﯿﻚ .ﻻ ﺗﺪﻋﮫ ﯾﻼﻣﺲ ﻋﯿﻨﯿﻚ أو ﺟﻠﺪك
أو ﻣﻼﺑﺴﻚ أو اﻟﺴﯿﺎرة.
إذا ﻻﻣﺲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﺟﺴﻤﻚ ،ﻗﻢ ﺑﻐﺴﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء .إذا دﺧﻞ
اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﯿﻚ ،ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﺘﻠﻠﻘﻲ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ.
إذا اﺑﺘﻠﻌﺖ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺨﻄﺄ،
اﺷﺮب ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻠﯿﺐ أو اﻟﻤﺎء ﻓﻮراً
وأطﻠﺐ ﻣﻌﻮﻧﺔ طﺒﯿﺔ ﺣﺎﻻً.
اﺑﻘﻲ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص،
ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ اﻷطﻔﺎل.
• ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
ﺣﺪوث اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻠﮭﺐ أو اﻟﺸﺮارة
ﺑﻘﺮﺑﮫ .ﯾُﺤﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ أو إﺷﻌﺎل أﻋﻮاد
اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.
• ﯾٌﺤﻈﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ
ﻣﺘﺠﻤﺪة .ﻗﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺸﻘﻖ أو اﻧﻔﺠﺎر
اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ.

•

•

أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ أو ﺣﻮﻟﮭﺎ،
ارﺗﺪ ﻧﻈﺎرات واﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ
اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻮاﺗﻢ واﻷﺳﺎور أو
اﻟﻤﺠﻮھﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﻜﻮاﺑﻞ أو اﻟﻤﻮﺻﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺰل ﺗﺎﻟﻒ أو ﻧﺎﻗﺺ.
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﯿﺌﺔ.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺮك اﻟﺸﻐﺎل أن ﯾﻜﻮن ﺧﻄﺮاً.
أﺑﻖ اﻷﺻﺎﺑﻊ واﻟﯿﺪﯾﻦ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺸﻌﺮ
واﻷدوات ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
واﻷﺷﺮطﺔ وأي أﺟﺰاء ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺮك .ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﻧﺰع اﻟﺨﻮاﺗﻢ
واﻟﺴﺎﻋﺎت واﻷرﺑﻄﺔ.
ﯾﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ أﻣ ًﺮا ﺧﻄﯿ ًﺮا
إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ .إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ
أي ﺷﻜﻮك ﺣﻮل اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،اﺳﺘﺸﺮ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻣﺆھﻞ.

إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺮﯾﻎ
اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺸﻐﯿﻞ طﺎرئ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺒﻄﺎرﯾﺔ أﺧﺮى
)ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻮاﺑﻞ.
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 اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
.1
.2
.3
.4

ﯾﺠﺐ أن اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ
ذات ﻗﻄﺐ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﺆرض.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺰزة ﻓﻲ ﺳﯿﺎرة أﺧﺮى،
ﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎرﺗﯿﻦ ﺗﻼﻣﺴﺎن ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ.
أطﻔﺊ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺿﻮاء واﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮ
اﻟﻀﺮورﯾﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ ﻛﻮاﺑﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﺔ.
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)(4

B

)(3
)(2
)(1

A

901007

) (1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮف
اﻟﻤﻮﺟﺐ ) (+ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ.
) (2ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﻤﻮﺟﺐ ) (+ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺰزة.
) (3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ أﺣﺪ أطﺮاف اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﺴﺎﻟﺐ ) (−ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺰزة.
) (4ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻞ
ﺑﺼﺎﻣﻮﻟﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﺎرة ذات اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻗﺮب أي ﺟﺰء ﻣﺘﺤﺮك
وأن ﻣﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﺒﻞ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻼﻣﺴﺔ ﻣﻊ أي ﻣﻌﺪن
آﺧﺮ.
 5ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﯿﺎرة ذات اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺰزة
وأﺟﻌﻠﮫ ﯾﺪور ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ .ﺛﻢ اﺑﺪأ
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﯿﺎرة ذات اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﻓﺎرﻏﺔ
اﻟﺸﺤﻨﺔ.
 6ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ،ﻗﻢ ﺑﻔﻚ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺤﺬر ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻮات ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻋﻜﺴﻲ

 (Aاﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺰزة
 (Bﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ
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إﺣﻤﺎء اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ زاﺋﺪ

 إذا ﻟﻢ ﯾﺨﺮج ﺑﺨﺎر ﻣﻦ ﺣﺠﯿﺮة اﻟﻤﺤﺮك
.1
.2

ﺗﺤﺬﯾﺮ
ﯾُﺤﻈﺮ إزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ إﯾﻘﺎف
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك وﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﺮد .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
اﻟﻤﺤﺮك ﺳﺎﺧﻨﺎ ً ﻓﺈن ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺖ
اﻟﻀﻐﻂ .ﻧﺰع ﻏﻄﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
اﻟﻤﺤﺮك ﺳﺎﺧﻨًﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎث رذاذ ﻣﻦ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺴﺎﺧﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺮوق
ﺷﺪﯾﺪة.
إذا ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺮارة اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻌﺘﺎد ،ﻗﻢ
ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺄﻣﺎن إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺛﻢ أوﻗﻔﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ.

.3

 إذا ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﺨﺎر ﻣﻦ ﺣﺠﯿﺮة اﻟﻤﺤﺮك
• اﻧﻘﻞ وﺿﻊ اﻻﺷﺘﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ
واﻓﺼﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
• ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب .ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

LOCK/OFF

.4

اﺗﺮك اﻟﻤﺤﺮك ﯾﺪور ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ.
اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﻟﻤﺤﺮك ﻟﺘﮭﻮﯾﺔ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﻤﺤﺮك.
راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ "ﻏﻄﺎء ﺣﺠﯿﺮة اﻟﻤﺤﺮك" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻚ.
ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺄن ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺗﻌﻤﻞ .إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
اﻟﻤﺮوﺣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ،أوﻗﻒ اﻟﻤﺤﺮك ً
ﺣﺎﻻ وﺗﻮﺟﮫ
إﻟﻰ وﻛﯿﻞ ﺳﻮﺑﺎرو اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻹﺻﻼﺣﮭﺎ .ﯾﻮﺻﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺻﻼح
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  Subaruاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
ﺑﻌﺪ أن ﯾﻮﻣﺾ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع
درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ أو ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ
اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ،ﯾﺠﺐ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك.
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ،راﺟﻊ ﻣﻮﺿﻮع
"ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ/ﺿﻮء ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ.
ﺑﻌﺪ أن ﯾﺒﺮد اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،اﻓﺤﺺ
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺰان اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ.
إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ
 ،LOWأﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻌﻼﻣﺔ .FULL

 .5إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺰان
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ،أﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﺰان.
ﺛﻢ اﻧﺰع ﻏﻄﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ وﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ.
إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻚ رﻓﻊ ﻏﻄﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
اﻟﺮﻧﻈﺎم ﺳﺎﺧﻨًﺎ ،ﻗﻢ ﺑﻠﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﺳﻤﯿﻜﺔ ﺣﻮل
اﻟﻐﻄﺎء ً
أوﻻ ،ﺛﻢ أدر اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺒﻂء ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه
ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺑﺪون اﻟﻀﻐﻂ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ
ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﻐﻄﺎء .اﺳﻤﺢ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻛﻞ اﻟﻀﻐﻂ ،أزل اﻟﻐﻄﺎء
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺿﻐﻄﮫ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ وﺗﺪوﯾﺮه.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
أو ﻛﯿﻔﯿﺔ أﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ،راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ
"ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮك" ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ.
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ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة

 ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ وﺧﻄﺎﻓﺎت/ﺛﻘﻮب
اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ

إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﻀﻞ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ وﻛﯿﻞ ﺳﻮﺑﺎرو اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻟﺪﯾﻚ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻘﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرات.
ﻗﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ.

ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻘﻄﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ.

 .2ﻗﻢ ﺑﻠﻒ طﺮف اﻟﻤﻔﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﯾﻂ
ﻻﺻﻖ أو ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﺪش اﻟﻤﺼﺪ.
ادﻓﻊ اﻟﻤﻔﻚ اﻟﻤﺴﻄﺢ اﻟﻤﻠﻔﻮف إﻟﻰ ھﻮاﻣﺶ
اﻟﻐﻄﺎء وﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻐﻄﺎء.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ وﺣﻠﻘﺎت ﺛﻘﻮب
اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺤﺪدة .ﯾُﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﺰاء اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ
أو أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﮭﯿﻜﻞ ﻟﺴﺤﺐ أو ﺗﺜﺒﯿﺖ
اﻟﺴﯿﺎرة.
ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻣﺎﻣﻲ

 .1ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ ،ﻣﻔﻚ اﻟﺒﺮاﻏﻲ
وﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﺘﻌﺔ.

900977

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ داﺧﻞ اﻟﺜﻘﺐ اﻟﻤﺴﻨﻦ
إﻟﻰ ان ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﺴﻨﻨﺎﺗﮭﺎ

900487

ﺗﺤﺬﯾﺮ
ﯾُﺤﻈﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﻄﺮز اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
أﺛﻨﺎء رﻓﻊ اﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻓﻮق اﻷرض
واﻟﻌﺠﻼت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو رﻓﻊ اﻟﻌﺠﻼت
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻓﻮق اﻷرض واﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷرض .ﺳﯿﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﻐﯿﻞ أو ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﻮر
اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

900976

900978
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 .4ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻔﻚ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت.
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﺎرﺗﻚ ،اﻧﺰع ﺧﻄﺎف
اﻟﻘﻄﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎرة وﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﯾﻨﮫ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺪة.
ﻗﻢ ﺑﺈرﺟﺎع ﻏﻄﺎء ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ
واﻗﯿﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت.

ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺨﻠﻔﻲ

 .1ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ واﻟﺒﺮﻏﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻷدوات .ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺮاﻓﻌﺔ
ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﺘﻌﺔ.

ﺗﺤﺬﯾﺮ
• اﺳﺘﺨﺪم ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة.
• اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﻄﺮ .ﺗﺮك ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ﻗﺪ ﯾﻌﯿﻖ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺳﺎدة
اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﺼﺎدم أﻣﺎﻣﻲ.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻠﻒ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ واﻟﻤﺼﺪ اﻷﻣﺎﻣﻲ ،ﻻ
ﺗﻘﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ.

900980

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ داﺧﻞ اﻟﺜﻘﺐ اﻟﻤﺴﻨﻦ
إﻟﻰ ان ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﺴﻨﻨﺎﺗﮭﺎ
900979

 .2ﻗﻢ ﺑﻠﻒ طﺮف اﻟﻤﻔﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﯾﻂ
ﻻﺻﻖ أو ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﺪش اﻟﻤﺼﺪ.
ارﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ واﻗﯿﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﻚ اﻟﺒﺮاﻏﻲ ﺑﺮأس ﻣﺴﻄﺢ
وﺳﺘﺠﺪ اﻟﺜﻘﺐ اﻟﻤﺴﻨﻦ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﺧﻄﺎف
اﻟﻘﻄﺮ.
900981

 .4ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻔﻚ ﺻﻮاﻣﯿﻞ اﻟﻌﺠﻼت.
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ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﺎرﺗﻚ ،اﻧﺰع ﺧﻄﺎف
اﻟﻘﻄﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎرة وﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﯾﻨﮫ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺪة.
ﻗﻢ ﺑﺈرﺟﺎع ﻏﻄﺎء ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ
واﻗﯿﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت.

ﺧﻄﺎﻓﺎت اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ


ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ


ﺗﺤﺬﯾﺮ
• اﺳﺘﺨﺪم ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة.
• اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﺧﻄﺎف اﻟﻘﻄﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﻄﺮ .إذا ﺗﺮﻛﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ
ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ آﻟﯿﺔ ﻓﺼﻞ
ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻮﻗﻮد إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻀﺮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮراء.

ﺗﻨﺒﯿﮫ

1
901008

ﺗﻘﻊ ﺧﻄﺎﻓﺎت اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻹطﺎرات اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ وواﻗﯿﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ.

ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻠﻒ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ واﻟﻤﺼﺪ اﻷﻣﺎﻣﻲ ،ﻻ
ﺗﻘﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻄﺮ.

901009

 (1ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ

ﺗﻘﻊ ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ رﻓﻊ
اﻟﺴﯿﺎرة.
ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺒﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺛﻘﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻠﻔﻲ .ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ،اﻧﺰع اﻟﻤﻘﺎﺑﺲ .ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
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ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺎﺑﺲ إﻟﻰ
ﻣﻮاﺿﻌﮭﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ.

ﺗﺤﺬﯾﺮ
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض ﺷﺪ
اﻟﺴﯿﺎرة وﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ .إذا ﺗﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺄي اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ،ﻓﺈن
اﻟﻜﺒﻼت ﻗﺪ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﻮب ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﯾﺆدي إﻟﻰ وﻗﻮع ﺣﺎﻻت ﺧﻄﯿﺮة.

 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮ ذات ﻣﻨﺼﺔ
اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ

 .2ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺸﯿﻖ ﻓﺮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺟﯿﺪاً.
 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎﺣﻜﺎم
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻼﺳﻞ اﻷﻣﺎن .ﯾﺠﺐ ﺷﺪ ﻛﻞ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ
اﻟﺤﺬر ﺑﻌﺪم ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﺑﺸﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ
إﺧﺮاج ازرار اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ.

 ﯾﺠﺐ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﺟﻤﯿﻊ إطﺎراﺗﮭﺎ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻟﻸرض

ﺗﻨﺒﯿﮫ
• إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺰودة ﺑﺪرع ﺳﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺪ )ﯾُﻘﺪم ﻛﺨﯿﺎر( ،ﻓﺎﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﺧﺪﺷﮫ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺔ
اﻟﻘﻄﺮ وإﻧﺰاﻟﮭﺎ ﻋﻨﮭﺎ.
• ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ ﻓﻲ
ﺷﺎﺣﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮ ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ
اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﺧﺎطﺌًﺎ .ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ
اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮ ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآب .ﯾﻮﺻﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

 .1ﺣﺮر ﻓﺮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر وﺣﺮك ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺮوس
إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺤﯿﺎد ).(N
 .2ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ON
أﺛﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة.
 .3ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﺣﺒﻞ اﻟﻘﻄﺮ ﺑﺒﻄﻲء ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪوث ﺗﻠﻒ
ﻟﻠﺴﯿﺎرة.

ﺗﺤﺬﯾﺮ
ھﺬه ھﻲ أﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎرة .ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﻘﻞ اﻵﻣﻦ.
 .1ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺒﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻐﯿﺎر إﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟﻮﻗﻮف "."P

07/05/2019 16:27:41

• ﻻ ﺗﻘﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ
 LOCK/OFFأﺛﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺴﯿﺎرة ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﻢ
إﻗﻔﺎل ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﯿﺎدة وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﺠﻼت.
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• ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄن ﻣﻌﺰز اﻟﻔﺮاﻣﻞ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻵﻟﻲ ﻻ
ﯾﻌﻤﻼن ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ دوران اﻟﻤﺤﺮك .ﺑﻤﺎ أن
اﻟﻤﺤﺮك ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ،ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺠﮭﻮد
أﻛﺒﺮ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ وﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﻘﯿﺎدة.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
• إذا ﺣﺪث ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﻗﻢ
ﺑﻨﻘﻞ ﺳﯿﺎرﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻗﻄﺮ ذات ﻣﻨﺼﺔ
ﺗﺤﻤﯿﻞ.
• ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ  32ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ،وﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 50
ﻛﻠﻢ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺴﺮﻋﺔ
أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أطﻮل ،ﻗﻢ ﺑﻨﻘﻞ
اﻟﺴﯿﺎرة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻗﻄﺮ ذات ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺤﻤﯿﻞ.
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ﻣﻘﺒﺲ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ  -إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك
ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ

 اﻟﻘﻔﻞ وﻓﻚ اﻟﻘﻔﻞ
1

ﺗﻨﺒﯿﮫ
أﺑﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ
وأﺟﮭﺰة اﻟﺒﺚ ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺒﺲ
اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ وﺑﯿﻦ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ .ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ
ﻣﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ وﻣﻔﺘﺎح
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻞ
اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ.
• ﻗﻔﻞ اﻷﺑﻮاب )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺮﻓﻊ( وﻓﺘﺤﮭﺎ
• ﺗﺒﺪﯾﻞ أوﺿﺎع ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻌﺎل
• ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،اﺗﺒﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .إذا
ﻓﺮﻏﺖ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ اﺳﺘﺒﺪﻟﮭﺎ ﺑﻮاﺣﺪة
ﺟﺪﯾﺪة .راﺟﻊ ﻗﺴﻢ "ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻄﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ"
ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.

2
202500

 (1زر اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
 (2ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﻮارئ

أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﻨﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ،
اﺳﺤﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﻮارئ.
أﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ أو اﻓﺘﺢ اﻟﻘﻔﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺘﺎح
اﻟﻄﻮارئ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ "اﻟﻘﻔﻞ واﻟﻔﺘﺢ
ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج" ﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻔﻞ أو اﻟﻔﺘﺢ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻔﺘﺎح
اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ.
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 ﺗﺒﺪﯾﻞ أوﺿﺎع ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻌﺎل
 .1ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺸﯿﻖ ﻓﺮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
 .2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺒﺾ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺘﺮوس ﻓﻲ وﺿﻊ
) Pاﻟﻮﻗﻮف(.
 .3اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

 .5ﻋﻨﺪ اﯾﻘﺎف ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺪون ﻣﻔﺘﺎح
ﺑﻮاﺳﻄﺔ زر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
دون اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ .ﺳﺘﺘﻐﯿﺮ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻀﻐﻄﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ
.ON

ﻣﻼﺣﻈﺔ
إذا ﻟﻢ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻮﺿﺢ أﻋﻼه ﺑﺪﻗﺔ،
ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب .ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

 ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك

901014

 .4اﻣﺴﻚ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن
اﻷزرار اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﺗﺠﺎھﻚ واﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
زر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ
واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺳﯿﺘﻢ ﺳﻤﺎع ﺗﻨﺒﯿﮫ .وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ،
ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻀﻐﻄﺔ
واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺰر إﻟﻰ أي ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﻋﻨﺪ اﯾﻘﺎف ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺪون ﻣﻔﺘﺎح
ﺑﻮاﺳﻄﺔ زر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ :وﺿﻊ ACC
• ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺎﻻت :وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ."ON
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 .1ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺸﯿﻖ ﻓﺮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
 .2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺒﺾ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺘﺮوس ﻓﻲ وﺿﻊ
) Pاﻟﻮﻗﻮف(.
 .3اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

 .4اﻣﺴﻚ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن
اﻷزرار اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﺗﺠﺎھﻚ واﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
زر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ
واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺳﯿﺘﻢ ﺳﻤﺎع ﺗﻨﺒﯿﮫ .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ،
ﺳﯿﻨﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ  ACCأو .ON
 .5ﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﺤﻮل ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ ACC
أو  ،ONاﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻮﺿﺢ أﻋﻼه ﺑﺪﻗﺔ ،ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآب.
ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺑﺎرو اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.

901014
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ )اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﻓﻊ( – إذا
ّ
ﺗﻌﺬر ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﻓﻊ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺒﺾ ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﮭﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ
ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﺘﻌﺔ.

ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﯾُﻤﻨﻊ ﻣﻨ ًﻌﺎ ﺑﺎﺗًﺎ ﺗﺸﻐﯿﻞ ذراع ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﺎﺑﻊ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺪ
ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت .اﺳﺘﻌﻤﻞ داﺋ ًﻤﺎ ﻣﻔﻚ ﺑﺮاﻏﻲ
ﻣﺴﻄﺢ اﻟﺮأس أو أداة ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ.

901012

اﻟﻄﺮز اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑﺒﻮاﺑﺔ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ آﻟﯿًﺎ

 .3ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ،أدر اﻟﻤﻔﺘﺎح إﻟﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ.
900982

 .1ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻚ ﺑﺮاﻏﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻠﻔﻮف ﺑﺸﺮﯾﻂ
أو ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ،أزل ﻏﻄﺎء اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﻏﻄﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﻓﻊ.
 .2ﺣﺪد ﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺧﻠﻒ
ﻏﻄﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ.
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اﻟﻄﺮز ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑﺒﻮاﺑﺔ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ آﻟﯿًﺎ
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