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חיוויי אזהרה בלוח השעונים 3
 נוריות אזהרה וחיווי*
סימן

סימן

שם הנורית
נורית אזהרה וצליל אזהרה
של חגורת הבטיחות
נורית אזהרה של מערכת
כריות אוויר SRS
נורית חיווי תקלה
)נורית בדוק מנוע ―
(Check Engine
נורית אזהרה ללחץ שמן
נורית אזהרה למפלס שמן
מנוע נמוך
נורית אזהרת טמפרטורת
שמן תיבת ההילוכים
)בדגמים עם ת"ה רציפה(
נורית אזהרת לחץ אוויר
נמוך בצמיגים
נורית אזהרה מערכת

ABS

נורית אזהרה למערכת
הבקרה דינמית של
המכונית /נורית חיווי
פעולה למערכת הבקרה
הדינמית של המכונית
נורית חיווי לניתוק המערכת
לבקרה דינמית של המכונית
נורית אזהרה למערכת
הבלמים )אדומה(

שם הנורית
נורית אזהרה לבלם
חנייהאלקטרוני )צהובה(
נורית חיווי לבלם חנייה
אלקטרוני
נורית חיווי לבקרת מניעת
גלישה לאחור
נורית אזהרת הגה כוח
נורית אזהרה למסנן דלק
)במכוניות עם מנוע דיזל(
נורית אזהרה מפלס דלק
נמוך
נורית אזהרה למפלס נמוך
של נוזל שטיפה
נורית אזהרה לדלת פתוחה
נורית אזהרה למערכת
הינע לכל הגלגלים
)במכוניות עם תיבת
הילוכים רציפה(
נורית אזהרה לפילוס
אוטומטי של אלומת
האורות הראשיים )בדגמים
עם אורות ראשיים (LED
נורית אזהרה לאורות
ראשיים ) LEDבמכוניות
המצוידות באורות ראשיים
(LED

סימן

שם הנורית
נורית חיווי למשבת מנוע
)אימובילייזר(
נורית חיווי לאורות
גבוהים
נורית חיווי לבקרת שיוט
נורית חיווי לקביעת
מהירות שיוט
נורית חיווי אורות
ראשיים
נורית חיווי לבקרת נסיעה
במורד
נורית חיווי לחימום-קדם
)מכוניות עם מנוע דיזל(
נורית אזהרה למסנן
חלקיקי דיזל
)מכוניות עם מנוע דיזל(
נורית אזהרה לסיבובי מנוע
גבוהים מדי )צהובה(
)במכוניות עם מנוע דיזל
ותיבת הילוכים ידנית(
נורית אזהרה של מערכת
/Auto Start Stopנורית חיווי
לניתוק מערכת Auto Start
) Stopצהובה(
נורית חיווי של מערכת
) Auto Start Stopירוקה(

* יש לעיין בנושא המתאים בספר הנהג.
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל

 צמיגים
פריט

גלגל חלופי זמני

205/55R17

215/60R17

צמיגים קונבנציונליים
מפרטי הצמיגים לעניין גודל ,עומס ומהירות
מפורטים במדבקת לחצי הצמיגים המותקנת
על עמוד הדלת ,בצד הנהג.

מידות הצמיגים
(42 psi ,2.9
לחץ ניפוח הצמיג
) 290 kPa
)לחץ ניפוח מומלץ כשהצמיגים קרים(
2* 1*(89 lbf·ft ,12 kgf·m) 120 N·m
מומנט הידוק אומי הגלגלים
לתשומת לבך1 BAR = 14.7 PSI :
* :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 במוסך לרכב הקרוב ביותר.
* :2לפרטים על אודות נוהל הידוק אומי הגלגלים ,עיין בנושא "החלפת גלגל עם נקר" שבספר הנהג.
kgf/cm2
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל 5
 בדיקת צמיגים

 לחץ אוויר ובלאי

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

לחצי ניפוח נכונים עוזרים להאריך את חיי
השירות של הצמיגים וחשובים לביצועים
טובים .בדוק את לחץ האוויר בכל צמיג
)כולל הצמיג החלופי  -אם קיים( לפחות
פעם בחודש )לדוגמה ,בעצירות לתדלוק(
ולפני כל נסיעה ארוכה.

הערה

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

אזהרה
אסור להוציא אוויר מצמיגים חמים כדי
לכוונן את הלחץ .שחרור האוויר יגרום
ללחץ אוויר נמוך בצמיגים.

הערה

800362

תווית הצמיגים

בדוק את לחצי האוויר כאשר הצמיגים
קרים .השתמש במד לחץ אוויר כדי לכוונן
את הלחצים לערכים המוגדרים בתווית
הצמיגים .תווית זו ממוקמת על עמוד הדלת
בצד הנהג.

בpsi 4.3-

• לחץ האוויר של הצמיג עולה
) 0.3בר או  (30 kPaבקירוב כאשר הצמיג
מתחמם.
• הצמיגים נחשבים כקרים כאשר המכונית
חונה לפחות שלוש שעות או אם נסעה
פחות מ 1.6-ק"מ(.
לחץ אוויר לא נכון מוריד מכושר השליטה
במכונית ומנוחות הנסיעה ,וגם גורם לבלאי
חריג של הצמיגים.

170003_Outback+B4 QG HB+AR S5 YO.indd 5

6
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• לחץ אוויר נכון )מדרך הצמיג נשחק
ומתבלה בצורה אחידה(

B00050

אחיזת הכביש טובה וההיגוי מגיב טוב.
ההתנגדות לגלגול נמוכה ולכן צריכת הדלק
גם כן נמוכה.

• לחץ אוויר נמוך מרגיל )מדרך הצמיג
בלוי בשוליים(

B00051

ההתנגדות לגלגול גבוהה ולכן צריכת הדלק
גבוהה יותר.

• לחץ אוויר גבוה מרגיל )מדרך הצמיג
בלוי במרכז(

B00052

נוחות הנסיעה גרועה .כמו-כן ,הצמיג מגביר
את ההשפעה של בליטות ושקעים בכביש,
דבר העלול לגרום לנזקים למכונית.
אם תווית הצמיגים מציגה לחצי אוויר עבור
מכונית עמוסה במלואה ולגרירת גרור ,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 במכונית כתוצאה מהיפרדות
שכבות הצמיג עלול לגרום לתאונה.

14/02/2017 16:51:51
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לחצי ניפוח הצמיגים ,החלפת גלגל 7
 כיסויי גלגלים )אם קיימים(

 Tהתקנת כיסוי גלגל

 Tהסרת כיסוי גלגל

1

2
900383

 (1מגרעת
 (2פתח השסתום

להסרת כיסוי גלגל ,החדר מברג שטוח
למגרעת הנמצאת בצד שממול לפתח
השסתום.

14/02/2017 16:51:51

B00167

הבא את החור בכיסוי הגלגל המיועד
לשסתום אל מול השסתום ,והתקן את כיסוי
הגלגל באמצעות טפיחות קלות ואחידות
בידך סביב להיקף כיסוי הגלגל.

חישוקי אלומיניום )אם קיימים(
חישוקי אלומיניום 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 תקר,
יש לבדוק תמיד את הידוק האומים של
הגלגל אחרי נהיגה של כ 1,000-ק"מ.
אם אחד האומים משוחרר ,הדק אותו
למומנט המוגדר.
• אסור לסוך בשמן את החלקים המוברגים,
אומי הגלגל או המשטח הקוני של
החישוק.
• אסור לאפשר לגלגל להתחכך בעצמים
בולטים או בשפת המדרכה.
• ודא את הידוק שרשרת הצמיג באופן
אחיד ומסביב לצמיג כולו ,אחרת
השרשרת עלולה לשרוט את החישוק.
• בעת החלפת אומי הגלגל ,משקולות איזון
או המכסה המרכזי ,מומלץ להחליפם
בחלקים מקוריים של סובארו או
בחלקים המיועדים לגלגלי אלומיניום
העומדים בדרישות האיכות וההתאמה
כמוגדר בכתב האחריות למכונית.
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גלגל חלופי זמני )אם קיים(
אזהרה
• לעולם אל תבצע גרירה כאשר מותקן
גלגל חלופי זמני על המכונית .גלגל
זה לא נועד לעמוד בעומסי הגרירה.
השימוש בגלגל החלופי בשעת גרירה
עלול לגרום לכשל הגלגל ו/או להפחתת
היציבות של המכונית ,ומכאן 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 במכונית.
מומלץ לפנות בהקדם האפשרי למוסך
להחלפת צמיג וחיישן ו/או אתחול של
המערכת .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.

אזהרה
לא ייעשה שימוש בגלגל החילוץ הזמני
אלא לצורך נסיעה אל המוסך הקרוב
לתיקון הנקר.

14/02/2017 16:51:51

זהירות
• לעולם אל תשתמש בגלגל חלופי זמני
שאינו מקורי .השימוש בגלגל בעל
גודל אחר עלול לגרום נזק מכני חמור
למערכת ההינע של המכונית.
• בעת שימוש בגלגל חלופי זמני ,הקפד
תמיד לפעול בהתאם להוראות הבאות.
אחרת ,עלול להיווצר מצב מסוכן מאוד.
הגלגל החלופי הזמני קטן יותר וקל יותר מאשר
גלגל רגיל והוא נועד לשימוש במצבי חירום
בלבד .הסר את הגלגל החלופי הזמני והחזר
למקומו את הגלגל הרגיל מוקדם ככל האפשר,
שכן הגלגל החלופי נועד לשימוש זמני בלבד.
בדוק לעתים מזומנות את לחץ האוויר של
הגלגל החלופי הזמני על מנת שיהיה זמין
לשימוש בכל עת .לפרטים על לחצי הניפוח
הנכונים עיין בעמוד .4
בשעת שימוש בגלגל החילוף הזמני הקפד על
מילוי התנאים הבאים:
• אין לעלות על מהירות נסיעה של  80קמ"ש.
• אין להרכיב שרשרת על הגלגל החלופי
הזמני .בגלל הגודל השונה של הצמיג,
השרשרת לא תתאים כראוי.
• אין להשתמש ביותר מגלגל חלופי זמני
אחד בו-זמנית.
• אין לעבור על מכשולים .היות והקוטר של
הגלגל החלופי קטן יותר ,מרווח המכונית
מהכביש קטן יותר.

1
2

900231

(1
(2

פס חיווי לשחיקת הצמיג
סימן המיקום של פס החיווי

• עם הופעת פס החיווי לשחיקת הצמיג,
החלף את הצמיג.
• יש להתקין את הגלגל החלופי הזמני בסרן
האחורי בלבד .במקרה של נקר בגלגל
קדמי החלף את הגלגל הנקור בגלגל אחורי
והתקן את הגלגל החלופי הזמני במקום
הגלגל האחורי שהסרת.
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הערה

ערכת כלים
מכוניתך מצוידת בכלים הבאים:
• מגבה
• ידית המגבה
• מברג
• וו גרירה )טבעת גרירה(
• מפתח אומי גלגלים
• מפתח מומנט )בדגמי אאוטבק  -אם קיים(

המגבה תואם לתקנת הכלים האירופית
.2006/42/EC

נקר בגלגל
במקרה של נקר בגלגל בעת נסיעה ,אל תפעיל
לעולם את הבלמים בפתאומיות .המשך
לנסוע ישר לפנים תוך האטה הדרגתית ,ואז
רד לאט מהכביש אל מקום עצירה בטוח.

A
B
900588

1

900801

הערה

כדי להשתמש בידית המגבה יש להכניס
את ידית המגבה לנקב של מפתח אומי
הגלגלים.

תווית מגבה לדוגמה

 (1תווית המגבה
 (Aזהירות
 (Bעומס עבודה מרבי

14/02/2017 16:51:51
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 החלפת גלגל עם נקר
 Tמכוניות ללא ערכה לתיקון צמיג נקור

אזהרה
• אין להרים את המכונית על מגבה
כשהיא במדרון ,או על משטח שאינו
יציב .המגבה עלול להשתחרר ממקומו
או לשקוע לתוך האדמה ,דבר שעלול
לגרום לתאונה קשה.
• השתמש רק במגבה אשר סופק עם
מכוניתך .מגבה זה מיועד רק להחלפת
גלגלים .לעולם אל תיכנס אל מתחת
למכונית כשהיא נתמכת על מגבה זה.
• הדמם תמיד את המנוע לפני הרמת
המכונית על המגבה .לעולם אל תנענע
או תדחוף את המכונית כשהיא מורמת
על המגבה .המגבה עלול לזוז מנקודת
התמיכה בגלל תנועת המכונית ,ועלולה
להיגרם תאונה קשה.
 .1החנה את המכונית על משטח ישר וקשה,
במידת האפשר ,ואז כבה את המנוע.
 .2הפעל את בלם החנייה ובחר בהילוך
אחורי )במכונית עם תיבת הילוכים
ידנית( או במצב ") "Pחנייה; במכונית עם
תיבת הילוכים רציפה(.
 .3הפעל את מהבהבי החירום והוצא את כל
הנוסעים מהמכונית.

14/02/2017 16:51:51

900000

 .4הצב סדי גלגלים לפני ואחרי הגלגל
שנמצא ממול באלכסון לגלגל המיועד
להחלפה.
 .5הוצא את המגבה ,ידית המגבה ומפתח
אומי הגלגלים.
עיין בנושא "ערכת כלים"  -עיין בעמוד.9.

הערה

900741

סובב את בורג הידוק הגלגל נגד כיוון השעון
והוצא את הגלגל החלופי.

הערה

אם הגלגל החלופי במכוניתך הוא גלגל
חלופי זמני ,קרא בעיון את נושא "גלגל
חלופי זמני" שבעמוד  8ופעל בדיוק על-פי
ההוראות.

לפני השימוש במגבה ,ודא שיש עליו
משחת סיכה כנדרש.
 .6הוצא את הגלגל החלופי )אם קיים(.
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900380

 .7הרפה את הידוק אומי הגלגל באמצעות
מפתח אומי הגלגל ,אך אל תסיר אותם.

600124

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

900749

.10הכנס את ידית המגבה לתוך בורג המגבה
וסובב את הידית עד להרמת הגלגל מעל
לפני הקרקע .הימנע מהרמה מעבר לדרוש.
 .11הסר את אומי הגלגל והסר את הגלגל.

900635

 .8הצב את המגבה מתחת לסף הצד בנקודת
ההרמה הקדמית או האחורית הקרובה
ביותר אל הגלגל עם הנקר.

14/02/2017 16:51:52

900588

 .9הכנס את ידית המגבה לנקב שבמפתח
אומי הגלגלים.

900009
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4

2

1
5

900073

900056

.12לפני הרכבת הגלגל החלופי ,נקה במטלית
את משטח ההרכבה של הגלגל ואת
הטבור.
.13הרכב את הגלגל החלופי .התקן את אומי
הגלגל והדק אותן ביד.

אזהרה
אין להשתמש בשמן או במשחת סיכה
על ברגי או אומי הגלגל בשעת ההתקנה
של הגלגל החלופי .חומרי סיכה אלה
עלולים לגרום להשתחררות האומים,
ובכך לתאונה.
.14סובב את ידית המגבה נגד כיוון השעון
כדי להוריד את המכונית לקרקע.

14/02/2017 16:51:52

3

.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"בספר הנהג .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.
.16הכנס את הגלגל הנקור אל תוך תא
הגלגל החלופי .התקן את טבעת המרווח
כמתואר באיור והדק היטב את בורג
ההידוק.

900754

.17אחסן במקומם גם את המגבה ,ידית
המגבה ומפתח אומי הגלגלים.

אזהרה
אסור בהחלט להניח את הגלגל הנקור
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
הכלים במקומם הנכון.
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 מערכת ניטור לחץ אוויר
בצמיגים )) (TPMSאם קיימת(

701364

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים מעניקה
לנהג הודעת אזהרה ,באמצעות אות שנשלח
מחיישן שמותקן בכל גלגל ,כאשר לחץ
האוויר בגלגל נמוך מאוד ביחס למצב TPMS
שנקבע.
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים פועלת
רק כשמהירות הנסיעה עולה על  40קמ"ש.
בנוסף ,ייתכן שהמערכת לא תגיב באופן
מידי במקרה של ירידה פתאומית בלחץ
האוויר )לדוגמה ,במקרה של פיצוץ בצמיג
כתוצאה מפגיעה בחפץ חד(.

14/02/2017 16:51:52

אזהרה
אם נורית התראת לחץ אוויר נמוך
בצמיגים מאירה בעת הנהיגה ,אסור
בהחלט לבלום בפתאומיות ,ויש להמשיך
בנסיעה בקו ישר תוך הפחתה הדרגתית
של המהירות .לאחר מכן יש לרדת
לאט מהכביש אל מקום בטוח .אחרת
עלולה להיגרם תאונה הכוללת נזק חמור
למכונית ופציעה חמורה.
בדוק את לחץ האוויר בכל ארבעת
הצמיגים בהתאם לערך לחץ הניפוח הקר
המתאים ביותר למצב המכונית מבין
שלושה המצבים )רגיל ,עמוס או גרירה(
המופיעים על-גבי מדבקת לחצי הצמיגים
המותקנת על עמוד הדלת ,בצד הנהג .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.

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
במכונית .מומלץ לפנות בהקדם האפשרי
למוסך להחלפת צמיג וחיישן ו/או אתחול
של המערכת .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
כאשר מתקנים צמיג באמצעות חומר
אטום נוזלי ,ייתכן שהשסתום והמשדר
של התראת לחץ האוויר לא יפעלו
כהלכה .אם נעשה שימוש בחומר אטום
נוזלי ,מומלץ לפנות בהקדם האפשרי
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן או למוסך מוסמך אחר .הקפד
לוודא שהשסתום והמשדר של התראת
לחץ האוויר מוחלפים בעת החלפת
הצמיג .ניתן להשתמש שוב בגלגל אם לא
נגרם לו נזק וכי שאריות חומר האטום
נוקו כהלכה .אם הנורית מאירה באופן
קבוע לאחר שהבהבה במשך דקה אחת
בקירוב ,מומלץ לפנות מיד למוסך
לבדיקת המערכת .מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.
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שמן מנוע
זהירות
• אם מדיד השמן אינו נשלף בקלות,
סובב אותו מעט ימינה ושמאלה ולאחר
מכן משוך אותו 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 .בתנאים הבאים ,צריכת השמן של
המנוע עשויה לגדול וכתוצאה מכך תידרש
הוספת שמן בין מרווחי הטיפולים:
• כשהמנוע חדש ובמהלך תקופת ההרצה
• כששמן המנוע הוא מאיכות נמוכה יותר
• כשמשתמשים בשמן בעל דרגת צמיגות
לא מתאימה
• כשמשתמשים בבלימת המנוע
• כשהמנוע פועל במהירויות מנוע גבוהות
• כשהמנוע פועל בתנאים של עומס רב
• גרירת גרור

14/02/2017 16:51:52

• כשהמנוע פועל למשך פרקי זמן ארוכים
בסיבובי סרק
• כשהמכונית פועלת בצורת נסיעה של
עצור וסע ו/או בתנועה צפופה.
• כשהמכונית פועלת בתנאי חום קשים
• כשהמכונית מאיצה ומאטה לעתים
תכופות.
בתנאים אלה ותנאים דומים להם ,רצוי
לבדוק את מפלס השמן לפחות אחת לשתי
עצירות תדלוק ולהחליף שמן מנוע בתדירות
גבוהה יותר .אם צריכת השמן של מכוניתך
גבוהה יותר מאשר ליטר אחד לכל 2,000
ק"מ ,פנה למוסך לביצוע בדיקה בתנאים
מבוקרים .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.

A

B

2

3
1

 בדיקת מפלס השמן
 Tמנוע בנזין
 .1החנה את המכונית על משטח ישר והדמם
את המנוע .אם הבדיקה של מפלס השמן
מתבצעת מיד לאחר שהמנוע הודמם ,יש
להמתין מספר דקות עד שהשמן ישוב
ויתנקז לאגן השמן לפני שבודקים את
המפלס.

B01557

דגמי  2.5ליטר
 (1מדיד השמן
 (2מכסה פתח מילוי שמן
 (3מסנן שמן
 (Aשמן מנוע
 (Bעיין במדריך זה.
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 .3ודא כי המדיד מוכנס כיאות עד לסוף
מהלכו )בדגמים עם מנוע  3.6ליטר ,הקפד
שבראש המדיד יפנה בכיוון
שהסמל
המתואר באיור(.

A

1
3

1

B
3
2

1

B01105

2

B01543

B01558

דגמי  3.6ליטר
 (1מדיד שמן
 (2מכסה פתח מילוי שמן
 (Aשמן מנוע
 (Bעיין במדריך זה.

 .2הוצא את מדיד השמן ,נגב אותו והכנס
אותו שוב.

14/02/2017 16:51:52

2

דגמי  2.5ליטר
 (1סימון מפלס עליון
 (2סימון מפלס תחתון
 (3בערך  1.0ליטר מסימון המפלס התחתון
לסימון המפלס העליון

דגמי  3.6ליטר
 (1סימון מפלס עליון
 (2סימון מפלס תחתון
 (3בערך  1.0ליטר מסימון המפלס התחתון
לסימון המפלס העליון

 .4הוצא את המדיד שוב.
 .5דגמי  2.5ליטר:
בדוק את מפלס השמן משני צידי 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.
דגמי  3.6ליטר:
בדוק את מפלס השמן במדיד .אם מפלס
השמן מתחת לסימון המפלס התחתון ,הוסף
שמן כדי להגיע לסימון המפלס העליון.
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זהירות
• בדגמי  2.5ליטר ,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 מהסוג והצמיגות
המומלצים.
• 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.

הערה

כדי למנוע מילוי יתר של שמן המנוע ,אין
להוסיף שמן מעל לסימון המפלס העליון
כאשר המנוע קר.

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

14/02/2017 16:51:53

זהירות
• במפעל בו יוצרה מכוניתך ,מולאה
מערכת הקירור בנוזל המתאים לכל
עונות השנה בעל איכות גבוהה ומונע
שיתוך ,המספק הגנה מפני קפיאה
עד לטמפרטורה של  .-36ºCהקפד
להשתמש בנוזל קירור מקורי מסוג
 SUBARU Super Coolantאו שווה ערך
)שאינו מסוג אמיני(.
• אם יש צורך לדלל את נוזל הקירור
במים ,הקפד להשתמש במים רכים )או
צלולים וראויים לשתייה( ודלל בהתאם
לריכוז המומלץ.
• אסור לערבב נוזלי קירור מסוגים שונים
ו/או לדלל במים קשים גם כשלא צפויה
קפיאת נוזל הקירור .ערבוב של נוזלי
קירור שונים ו/או דילול במים קשים
עלולים לגרום בין השאר לקיצור חיי
השירות של חלקי מנוע שונים ,סתימות
במערכת הקירור ,דליפות נוזל קירור
ונזק למנוע כתוצאה מהתחממות יתר.
• אל תתיז נוזל קירור על משטחים
צבועים .הכוהל שבנוזל הקירור עלול
לגרום נזק למשטחי צבע.

 מניפת קירור ,צנרת וחיבורים
במכוניתך מותקנת מניפת קירור חשמלית
מפוקחת תרמוסטט ,הפועלת כאשר נוזל
קירור המנוע מגיע לטמפרטורה מסוימת.
ייתכן שקיימת תקלה במעגל מניפת הקירור
אם מד טמפרטורת המנוע נמצא מעל לטווח
הפעולה התקין ,והרדיאטור לא פועל .עיין
בנושא "מד טמפרטורה" שבספר הנהג.
בדוק את הנתיך ובמידת הצורך החלף אותו.
עיין בנושא "נתיכים" שבספר הנהג ובנושא
"נתיכים ומעגלים" שבספר הנהג .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.
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 נוזל קירור מנוע
 Tבדיקת מפלס נוזל הקירור

1
2

בדוק את מפלס נוזל הקירור בכל עצירת תדלוק.
 .1בדוק את מפלס נוזל הקירור מחוץ למיכל
כאשר המנוע קר.
 .2אם המפלס קרוב לסימון  LOWאו נמוך
ממנו ,הוסף נוזל קירור עד לסימון .FULL
אם מיכל העודפים ריק ,הסר את מכסה
הרדיאטור ומלא כנדרש.
 .3לאחר שמילאת את מיכל העודפים ואת
הרדיאטור ,התקן את המכסה ובדוק
שאטמי הגומי שבמכסה הרדיאטור
ממוקמים 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 שריפה .הקפד
לנגב נוזל קירור שניתז על צינור הפליטה.
• אל תתיז נוזל קירור על משטחים
צבועים .האלכוהול שבנוזל הקירור
עלול להזיק למשטח הצבע.

A
B

B01559

(1
(2
(A
(B

סימון ") "FULLמלא(
סימון ") "LOWמפלס נמוך(
נוזל קירור מנוע
עיין במדריך זה

14/02/2017 16:51:53

 Tהחלפת נוזל הקירור
ייתכן שתיתקל בקשיים בעת החלפה של
נוזל הקירור .לכן ,אנו ממליצים שתפנה
למוסך לביצוע עבודה זו .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.
תדירות ההחלפה של נוזל הקירור מפורטת
בנושא "תכנית תחזוקה" שבספר הנהג.

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 .במכוניות המצוידות בתיבת
הילוכים ידנית ,נוזל הבלמים שבמיכל
משמש גם כנוזל מצמד עבור מערכת
המצמד .לפיכך ,נוזל בלמים שספג
לחות עלול לפגוע גם בפעולתה התקינה
של מערכת המצמד.
• אם נדרש למלא נוזל בלמים לעתים
קרובות ,ייתכן שקיימת נזילה .במקרה
כזה ,פנה לבדיקה במוסך .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן.
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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.
• היזהר שלא להתיז נוזל בלמים תוך כדי
הוספתו .אם הנוזל יבוא במגע עם צינור
הפליטה ,הוא עלול לגרום לריח רע ,עשן
ו/או שריפה .הקפד לנגב נוזל שניתז על
צינור הפליטה.

בדוק את מפלס הנוזל על דופן המיכל .הקפד
לבדוק את מפלס הנוזל של מערכת הבלמים
בחזית המיכל )האזור האפור באיור(.
בדגמים עם תיבת הילוכים ידנית ,המיכל
משמש הן את מערכת הבלמים והן את
מערכת המצמד ,וכולל תא עבור כל מערכת.
אם המפלס מתחת ל ,"MIN"-הוסף נוזל
בלמים מסוג מומלץ כדי להביאו ל."MAX"-
השתמש אך ורק בנוזל בלמים ממיכל סגור
וחתום.

 נוזל בלמים מומלץ
עיין בנושא "נוזלים" שבספר הנהג.

זהירות
1
A
2
B01499

 (1סימון מפלס עליון )"("MAX
 (2סימון מפלס תחתון )"("MIN
 (Aיש לבדוק את מפלס הנוזל באזור זה.

אסור בהחלט לערבב נוזלי בלמים של
יצרנים שונים .אין לערבב נוזלי בלמים
 DOT3ו ,DOT4-אפילו של אותו יצרן
ומאותו מותג.

נוזל מצמד )דגמים בעלי תיבת
הילוכים ידנית(
אזהרה
למניעת נזק לעיניים ,אסור בהחלט
להניח לנוזל המצמד לבוא עמן במגע.
אם ניתז נוזל מצמד לעיניים יש לשטוף
אותן מיד ובצורה יסודית במים נקיים.
למען הבטיחות יש להרכיב משקפי מגן
כשמבצעים עבודה זו.

זהירות
• נוזל מצמד קולט לחות מהאוויר .ספיחת
לחות עלולה לפגוע בתקינות פעולתה
של מערכת המצמד.
• אם נדרש למלא נוזל מצמד לעתים
קרובות ,ייתכן שקיימת נזילה .במקרה
כזה ,פנה לבדיקה במוסך .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן.
• כאשר מוסיפים נוזל מצמד ,היזהר לבל
ייכנס לכלוך למיכל.
• אל תתיז לעולם את נוזל המצמד על
משטחים מצופים צבע או על חלקי
גומי .הכוהל שבנוזל המצמד עלול לפגוע
בהם.

בדוק את מפלס הנוזל אחת לחודש.

14/02/2017 16:51:53
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• היזהר שלא להתיז נוזל מצמד תוך כדי
הוספתו .אם הנוזל יבוא במגע עם צינור
הפליטה ,הוא עלול לגרום לריח רע ,עשן
ו/או שריפה .הקפד לנגב נוזל שניתז על
צינור הפליטה.
• את מפלס הנוזל של מערכת המצמד יש
לבדוק מצידו הפנימי של המיכל .לא
ניתן לבדוק אותו מצידו החיצוני של
המיכל.

 בדיקת מפלס הנוזל

את מערכת המצמד ,ומכיל תאים נפרדים
עבור כל מערכת ,יש לבדוק את מפלס הנוזל
עבור מערכת המצמד בצד הפנימי של
המיכל )האזור האפור באיור( .אם המפלס
מתחת ל ,"MIN"-הוסף נוזל מצמד מסוג
מומלץ כדי להביאו ל."MAX"-
השתמש אך ורק בנוזל מצמד ממיכל סגור
וחתום.

נוזל מתזי השמשה הקדמית
זהירות
אל תשתמש לעולם בנוזל קירור מנוע
כנוזל לרחיצת שמשות שכן הוא עלול
לגרום לנזק לצבע.

 נוזל מצמד מומלץ
עיין בנושא "נוזלים" שבספר הנהג.

זהירות
אסור בהחלט לערבב נוזלי מצמד של
יצרנים שונים .אין לערבב נוזלי בלמים
 DOT3ו ,DOT4-אפילו של אותו יצרן
ומאותו מותג.

1

303826

A

2

B01560

 (1סימון מפלס עליון ""MAX
 (2סימון מפלס תחתון ""MIN
 (3יש לבדוק את מפלס הנוזל באזור זה.

נורית אזהרה למפלס נמוך של נוזל שטיפה

כשנותרת רק כמות קטנה של נוזל מתזים
במיכל ,מאירה נורית האזהרה של נוזל מתזי
השמשה הקדמית .הוסף נוזל מתזים כמוסבר
להלן.

בדוק את מפלס הנוזל אחת לחודש.
בדוק את מפלס הנוזל על דופן המיכל .כיוון
שהמיכל משמש הן את מערכת הבלמים והן

14/02/2017 16:51:53
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1

B01583

 (1סימון ") "FULLמלא(

הסר את מכסה צוואר נוזל המתז והוסף נוזל
עד לסימון ) FULLמלא( על המיכל.
השתמש בנוזל למתז שמשה קדמית .אם לא
ניתן להשיג נוזל זה ,השתמש במים נקיים.
באזורים בהם קופאים המים בחורף,
השתמש בנוזל המתזים נגד קפיאה .נוזל
המתזים לשמשה הקדמית של סובארו מכיל
)ביחס נפחי(  58.5%אלכוהול מתילי ו41.5%-
תכשיר פעיל-שטח .טמפרטורת הקיפאון
שלו משתנה בהתאם למידת דילולו במים
כמפורט להלן.

14/02/2017 16:51:53

ריכוז נוזל המתזים

טמפרטורת קיפאון

30%

-12ºC

50%

-20ºC

100%

-45ºC

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

זהירות
התאם את הריכוז של נוזל המתזים
לטמפרטורת הסביבה .נוזל בריכוז נמוך
מדי עלול לקפוא על השמשה הקדמית
ולפגוע בשדה הראייה ,או לקפוא במיכל.

170003_Outback+B4 QG HB+AR S5 YO.indd 20

דלק ותדלוק 21

דלק

 דלת פתח מילוי הדלק והמכסה

 דרישות דלק למנועי בנזין

זהירות
• כתוצאה משימוש בדלק באיכות נמוכה
או בתוסף דלק לא מתאים עלול להיגרם
נזק למנוע.
• מנע טפטוף של דלק על המשטחים
החיצוניים של המכונית .דלק שנשפך
עלול לגרום נזק לצבע ויש לנגב אותו
מיד .נזק שנגרם לצבע כתוצאה מטפטוף
של דלק אינו מכוסה באחריות.
• צוואר מיכל הדלק מתוכנן עבור פיית
מילוי של דלק נטול-עופרת בלבד .אסור
בהחלט להשתמש בדלק אחר ,שכן הוא
עלול לגרום נזק למערכת בקרת הפליטה
ולהפחית מיעילות הנהיגה ותצרוכת
הדלק .עלויות התחזוקה עלולות אף הן
לגדול.
המנוע מיועד לפעול בדלק נטול-עופרת
בלבד .מומלץ להשתמש בדלק בעל מספר
אוקטן  95ומעלה .מספר האוקטן נקבע לפי
"מספר אוקטן מעבדתי" ).(RON

14/02/2017 16:51:53

 Tתדלוק
תדלוק המכונית חייב להיעשות על-ידי אדם
אחד בלבד .אסור לאפשר לאחרים להתקרב
לחלק המכונית הקרוב לפתח מילוי הדלק
כאשר מתבצע תדלוק.
הקפד לפעול בהתאם לנהלי זהירות אחרים
המופיעים על-גבי השילוט בתחנת הדלק.
 .1עצור את המכונית והדמם את המנוע.

1
2

701371

(1
(2

דגמי סדאן
דגמי אאוטבק

 .3פתח את דלת פתח מילוי הדלק.

אזהרה
701370

 .2לפתיחת דלת פתח מילוי הדלק ,משוך
את ידית שחרור נעילת הדלת כלפי מעלה.
הידית נמצאת על רצפת המכונית ,סמוך
למושב הנהג.

לפני שפותחים את המכסה של פתח
מילוי הדלק יש לגעת במרכב המכונית,
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 למכונית לפני תום התדלוק.
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דלק ותדלוק

אזהרה

2
1

701372

(1
(2

פתח
סגור

• אחוז היטב במכסה פתח מילוי הדלק
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.

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

 .7החזר למקומו את מכסה פתח התדלוק
וסובב אותו בכיוון השעון עד שיישמע
קול נקישה .הקפד שכבל אבטחת המכסה
לא ייתפס מתחת למכסה בשעת ההידוק.
701373

 .5תלה את מכסה פתח התדלוק על הוו
הנמצא בחלק הפנימי של דלת פתח
התדלוק.
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• בעת תדלוק 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 מנגנון
העצירה האוטומטי על פיית המילוי
מופעל .אם תוסיף עוד דלק ,הוא עלול
לגלוש מהמיכל בשל שינויי טמפרטורה או
תנאים אחרים ותיווצר סכנה להתלקחות
שריפה.
 .6הפסק למלא את המיכל כאשר משאבת
התדלוק נעצרת באופן אוטומטי .הימנע
מהוספת דלק.

אזהרה
• אדי הדלק דליקים ביותר .לפני התדלוק
הקפד לדומם את המנוע ולסגור את
הדלתות והחלונות של המכונית .ודא כי
אין בסביבה סיגריות בוערות ,להבות
גלויות או ניצוצות חשמליים .יש לטפל
בדלק במקומות פתוחים בלבד .נגב מיד
דלק שנשפך.

אזהרה

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

זהירות
אם נשפך במקרה דלק על משטחים
צבועים של המכונית ,שטוף את האזור
מיד .דלק שנשפך עלול לגרום נזק
למשטחים צבועים.

הערה

מופיע במד הדלק .הוא מציין
הסימון
שמכסה פתח התדלוק נמצא בצד ימין של
המכונית.

14/02/2017 16:51:54

זהירות
• אל תוסיף לעולם תכשירי ניקוי למיכל
הדלק .הוספה של תכשיר ניקוי עלולה
להזיק למערכת הדלק.
• בתום התדלוק סובב את המכסה בכיוון
השעון 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 המשטחים
החיצוניים של מרכב המכונית .דלק
שנשפך עלול לגרום נזק לצבע ויש לנגב
אותו מיד .נזק שנגרם לצבע כתוצאה
מטפטוף של דלק אינו מכוסה באחריות.
• מומלץ להשתמש רק במכסה מקורי של
סובארו לפתח מילוי הדלק או במכסה
העומד בדרישות איכות והתאמה כמוגדר
בכתב האחריות למכונית .מכסה אחר
עלול לא להתאים ,לפגוע באוורור התקין
של המיכל ולגרום נזק למערכת בקרת
הפליטה של המכונית .כן תיתכן סכנה
של דליפת דלק והתלקחות שריפה.
• ברגע שנורית האזהרה למחסור בדלק
מאירה יש למלא מיד דלק במיכל.
כתוצאה מהתרוקנות של מיכל הדלק
עלול המנוע לזייף ולהינזק.
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החניית המכונית במקרה חירום

התנעת עזר
)התנעה ממקור חיצוני(
 אמצעי זהירות הקשורים למצבר!

אזהרה
קרא הוראות אלה בעיון:
כדי להבטיח טיפול בטוח ונכון במצבר,
קרא את ההוראות הבאות בעיון לפני
השימוש במצבר או בדיקתו.
303408

אם אתה חייב להחנות את המכונית 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.

הערה

כאשר מהבהבי החירום מופעלים ,מהבהבי
הפנייה לא יפעלו.

14/02/2017 16:51:54

הרכב משקפי הגנה לעיניים:
הרכב תמיד משקפי הגנה לעיניים כאשר
תעבוד בסביבת המצבר של מכוניתך.
הנוזל שבמצבר מכיל חומצה גופריתית,
העלולה לגרום לעיוורון במקרה של התזה
לעיניים .זאת ועוד ,מצברים פולטים גז
מימן שהוא דליק מאוד ונפיץ .ההגנה על
העיניים חיונית במקרה הצתתו של גז זה.

נוזל מצבר מכיל חומצה גופריתית:
מכיוון שנוזל מצבר מכיל חומצה
גופריתית ,הקפד להרכיב משקפי הגנה
לעיניים וללבוש כפפות מגן כאשר תבדוק
את מצבר מכוניתך .הימנע מהטיית
המצבר או מחשיפתו לזעזועים מכיוון
שהנוזל עלול להישפך.
אסור בהחלט לאפשר מגע של נוזל
המצבר עם העור ,העיניים או הבגדים
מכיוון שעלולים להיגרם עיוורון וכוויות.
אם יותז נוזל מצבר על עורך ,עיניך או
בגדיך ,שטוף אותו מיד בכמות גדולה של
מים .אם יותז נוזל מצבר לתוך עיניך,
פנה מיד לקבלת עזרה רפואית.
אם בולעים בטעות נוזל מצבר ,יש לשתות
מיד כמות גדולה של חלב או מים ולפנות
מיד לקבלת עזרה רפואית.
נוזל מצבר הוא חומר משתך .אם יינתז
על משטח צבוע או על הריפוד במכוניתך,
שטוף אותו מיד בכמות גדולה של מים.
הרחק ילדים:
במצברים רשאי לטפל רק מי שמודע
לסכנות הפוטנציאליות .הקפד במיוחד
להרחיק ילדים ממצבר מכוניתך .טיפול
לא נכון עלול לגרום לעיוורון ולכוויות.
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הרחק להבות:
לפני שתעבוד על מצבר מכוניתך
או בקרבתו ,כבה סיגריות ,גפרורים
ומציתים .הרחק מהמצבר חפצים דליקים
ומקורות של ניצוצות חשמליים .מאחר
שמצברים פולטים גז מימן דליק מאוד
ונפיץ ,כל להבה או ניצוץ בסביבה עלולים
לגרום להתפוצצות.
בזמן עבודה בקרבת מצבר מכוניתך ,דאג
שכלי מתכת לא יקצרו את ההדק החיובי
) (+והשלילי ) (-של המצבר ושלא
יחברו את ההדק החיובי ) (+למרכב
)גוף( המכונית .קצר חשמלי עלול לגרום
ניצוצות ולהתפוצצות.
כדי למנוע ניצוצות חשמליים ,הסר
טבעות ,שעוני יד ואביזרים מתכתיים
אחרים לפני שתתחיל לעבוד על המצבר
או בקרבתו.
מנע התפוצצויות:
במהלך הטעינה ,המצבר פולט גז מימן
דליק מאוד ונפיץ .כדי למנוע התפוצצות,
טען את מצבר מכוניתך במקום מאוורר
היטב והרחק להבות.

14/02/2017 16:51:54

 אזהרות לגבי התנעת עזר!

אזהרה
• אל תנסה לעולם לבצע התנעת עזר
כאשר המצבר הריק קפוא .ניסיון
ההתנעה עלול לגרום להתבקעות או
התפוצצות המצבר.
• ודא כי אין בכבלי ההתנעה או בהדקים
שעל כבלים אלה בידוד פגום או חסר.
הימנע מהתנעת עזר כשהכבלים במצב
לא תקין.
• מנוע פועל עלול להוות סיכון .הרחק
אצבעות ,ידיים ,בגדים ,שיער וכלי
עבודה ממאוורר הקירור ,מהרצועות
ומכל חלקים נעים אחרים של המנוע.
מומלץ להסיר טבעות ,שעונים ועניבות.
• התנעת עזר היא מסוכנת אם היא אינה
מבוצעת כהלכה .אם יש לך ספקות
לגבי הנוהל הנכון לביצוע התנעת העזר,
התייעץ במכונאי מיומן.

אם לא הצלחת להתניע את המכונית בגלל
שהמצבר שלה פרוק ,ניתן לבצע התנעת עזר
של המכונית תוך חיבור מצבר המכונית אל
מצבר אחר )המכונה מצבר העזר( באמצעות
כבלי התנעה.

 איך לבצע התנעת עזר
.1
.2
.3
.4

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

זהירות
מצבר העזר חייב להיות מצבר .12V
הימנע מהתנעת עזר ללא מצבר מהסוג
הנכון.
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)(4

B

)(3
)(2

)(1

 .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
כבלי ההתנעה בדיוק בסדר הפוך לסדר
חיבורם.

התחממות יתר של המנוע
אזהרה

לעולם אל תפתח את מכסה הרדיאטור
לפני כיבוי המנוע ולפני קירורו .במנוע
חם ,נוזל הקירור מצוי בלחץ .פתיחת
מכסה הרדיאטור כל עוד המנוע חם
עלולה לשחרר ולהתיז נוזל קירור רותח,
אשר עלול לגרום לכוויות חמורות.

A

במקרה של התחממות יתר של המנוע ,רד
מהכביש ועצור את המכונית במקום בטוח.

 אם עולה קיטור מתא המנוע

900799

 (Aמצבר עזר

) (1חבר קצה אחד של כבל התנעה אל ההדק
החיובי ) (+של המצבר הפרוק.
) (2חבר את הקצה האחר של כבל ההתנעה
אל ההדק החיובי ) (+של מצבר העזר.
) (3חבר קצה אחד של הכבל השני אל ההדק
השלילי ) (-של מצבר העזר.

14/02/2017 16:51:54

(B

אום תושבת תמוכת המתלה

) (4חבר את הקצה האחר של הכבל אל אום
תושבת תמוכת המתלה.
ודא שהכבלים אינם עוברים סמוך לחלקים
נעים ושהדקי הכבלים אינם נוגעים בחלקים
מתכתיים אחרים.

• הדמם את המנוע והרחק את כל הנוסעים
מהמכונית עד לקירור המנוע.
• מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.
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 אם לא עולה קיטור מתא המנוע

הערה

לפרטים לגבי אופן בדיקת מפלס נוזל
הקירור או הוספת נוזל קירור ,עיין בנושא
"נוזל קירור המנוע" שבספר הנהג.
 .1המשך להפעיל את המנוע במהירות סרק.
 .2פתח את מכסה המנוע על מנת לאוורר
את תא המנוע .עיין בנושא "מכסה תא
המנוע" שבספר הנהג.
ודא כי מאוורר הקירור של המנוע פועל.
אם המאוורר אינו פועל ,כבה מיד את
המנוע ופנה למוסך לביצוע תיקון .מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו
מטעם היבואן.
 .3לאחר שהטמפרטורה של נוזל הקירור
ירדה ,הדמם את המנוע .אם מד
הטמפרטורה נשאר בטווח חימום יתר,
הדמם את המנוע.
 .4לאחר 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 כל נוזל קירור בתוך מיכל
העודפים ,הוסף נוזל לתוך מיכל זה .לאחר
מכן ,הסר את מכסה הרדיאטור ומלא את
הרדיאטור בנוזל קירור.
אם חייבים להסיר את מכסה הרדיאטור
כאשר הרדיאטור עדיין חם ,כרוך תחילה

14/02/2017 16:51:54

מטלית עבה מסביב למכסה ואז סובב לאט
את המכסה נגד כיוון השעון ומבלי ללחוץ
כלפי מטה ,עד שהמכסה נעצר .שחרר לחץ
מתוך הרדיאטור .לאחר שחרור כל הלחץ,
פתח את המכסה תוך לחיצה כלפי מטה
וסיבובו.

גרירה
אם יש צורך לבצע גרירה ,רצוי שהגרירה
תבוצע על-ידי גורר מוסמך .נקוט את אמצעי
הבטיחות המפורטים להלן:

אזהרה
אסור לגרור מכוניות עם הינע בכל
הגלגלים ) (AWDכשהגלגלים הקדמיים
מורמים והגלגלים האחוריים על הקרקע,
או כשהגלגלים האחוריים מורמים
והגלגלים הקדמיים על הקרקע .גרירה
כזו תגרום למכונית לסטות הצדה בגלל
הפעלתו או קלקולו של הדיפרנציאל
המרכזי.

 טבעות גרירה ,טבעות עיגון
וקדחים
יש להשתמש בטבעות הגרירה רק במצבי
חירום )כגון על מנת לשחרר רכב שנתקע
בתוך בוץ ,חול או שלג(.

זהירות
900487

השתמש רק בטבעות הגרירה ,טבעות
העיגון והקדחים המפורטים .אסור
בהחלט להשתמש בחלקי מתלה או
חלקים אחרים של המרכב לביצוע גרירה
או עיגון של המכונית.
טבעת גרירה קדמית:
 .1הוצא את טבעת הגרירה ,המברג ,מפתח אומי
הגלגלים וידית המגבה מתא המטען )דגמי
סדאן( או אזור המטען )דגמי אאוטבק(.
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זהירות
למניעת עיוות של הפגוש ושל טבעת
הגרירה ,אין להפעיל על טבעת הגרירה
כוח צדי בעצמה רבה מדי.

900777

 .2הסר את המכסה שבפגוש הקדמי בעזרת
מברג שטוח כדי לחשוף את הקדח
המתוברג המיועד לחיבור טבעת הגרירה.

טבעת גרירה אחורית:
 .1הוצא את טבעת הגרירה ,המברג ,מפתח
אומי הגלגלים וידית המגבה מתא המטען
)דגמי סדאן( או אזור המטען )דגמי
אאוטבק(.

900779

 .4הדק את טבעת הגרירה בחוזקה למקומה
בעזרת ידית המגבה ומפתח אומי
הגלגלים.
לאחר הגרירה ,הוצא את טבעת הגרירה
ממקומה ואחסן אותה במיכל אחסון הכלים.
החזר את מכסה טבעת הגרירה למקומו
בפגוש.

אזהרה

900778

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

14/02/2017 16:51:54

• אין להשתמש בטבעת הגרירה אלא
לשם גרירת מכוניתך.
• ודא כי הנך מסיר את טבעת הגרירה
לאחר גרירת המכונית .השארת טבעת
הגרירה מותקנת על המכונית עשויה
להפריע לפעולה התקינה של מערכת
כריות האוויר במקרה של התנגשות.

900497

 .2הסר את המכסה שבפגוש האחורי בעזרת
מברג שטוח כדי לחשוף את הקדח
המתוברג המיועד לחיבור טבעת הגרירה.
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החזר את מכסה טבעת הגרירה למקומו
בפגוש.

קדחי עיגון אחוריים:

אזהרה
• אין להשתמש בטבעת הגרירה אלא
לשם גרירת מכוניתך.
• ודא כי הנך מסיר את טבעת הגרירה
לאחר גרירת המכונית.

זהירות

900498

 .3הברג את טבעת הגרירה למקומה עד
שתבריג טבעת הגרירה לא נראה עוד.

למניעת עיוות של הפגוש ושל טבעת
הגרירה ,אין להפעיל כוח צדי מוגזם על
טבעות הגרירה.
טבעות עיגון קדמיות:

1
900747

(1

900752

 .4הדק את טבעת הגרירה בחוזקה למקומה
בעזרת ידית המגבה ומפתח אומי
הגלגלים.
לאחר הגרירה ,הסר את טבעת הגרירה
מהפגוש ואחסן אותה במיכל לאחסון הכלים.

14/02/2017 16:51:54

900746

טבעות העיגון הקדמיות מותקנות בין
הצמיגים הקדמיים לבין הפגוש הקדמי.

קדח עיגון אחורי

קדחי העיגון האחוריים מותקנים סמוך
לנקודות ההרמה של המכונית.
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 המכונית ועיגונה בכוח
הפועל כלפי מטה .הפעלת כוח בכיוונים
אחרים עלולה לגרום למצב מסוכן
בעקבות החלקה של הכבלים מהקדחים.

 שימוש במשאית בעלת משטח
העמסה שטוח

 .1העבר את ידית ההילוכים למצב
במכונית בעלת תיבת הילוכים רציפה
או להילוך ראשון במכונית בעלת תיבת
הילוכים ידנית.
 .2הפעל את בלם החנייה.
 .3אבטח את המכונית כראוי על משטח
ההעמסה בעזרת שרשראות בטיחות .יש
למתוח את כל השרשראות במידה שווה,
ויש להיזהר שלא לבצע מתיחת יתר עד
כדי ביטול החופשים במערכת המתלים.
""P

 גרירת מכונית כאשר כל
הגלגלים על הקרקע

900489
900488

דרך זו היא הטובה ביותר להובלת המכונית.
פעל על פי הנהלים הבאים על מנת להבטיח
תובלה נאותה.

14/02/2017 16:51:55

אזהרה
• אל תשאיר לעולם את מערכת ההצתה
במצב" "LOCK"/"OFFכאשר גוררים
את המכונית .במצב זה יהיו גלגל ההגה
וכיוון הגלגלים במצב נעול.
• זכור כי מגבר הבלמים והגה הכוח אינם
פועלים כאשר המנוע אינו פועל .מכיוון
שהמנוע כבוי ,יידרש מאמץ רב יותר על
מנת להפעיל את דוושת הבלם ולסובב
את ההגה.

זהירות
• במקרה של תקלה במערכת תיבת
ההילוכים ,הובל את המכונית על
משאית בעלת משטח העמסה.
• במכוניות בעלות תיבת הילוכים רציפה,
יש להגביל את מהירות הגרירה לפחות
מ 30-קמ"ש ,ואת מרחק הגרירה לפחות
מ 50-ק"מ .אם דרושה מהירות גדולה
יותר ,או הובלה למרחק רב יותר ,הובל
את המכונית על משאית בעלת משטח
העמסה.

 .1שחרר את בלם החנייה והעבר את תיבת
ההילוכים למצב סרק )ניוטרל(.
 .2מערכת ההצתה חייבת להיות במצב
" "ONבשעת גרירת המכונית.
 .3מתח את חבל הגרירה לאט ,כדי למנוע
נזק למכונית.
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בלם חנייה אלקטרוני ― כאשר
לא ניתן לשחרר את בלם
החנייה האלקטרוני

 נעילה ושחרור
1

במקרה הצורך ,אנו ממליצים לפנות למוסך
לשחרור בלם החנייה האלקטרוני .מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן.

מפתח חכם  -כאשר המערכת
אינה תקינה
זהירות
הרחק חפצים מתכתיים ,מקורות לשדות
מגנטיים ואמצעי שידור מהאזור שבין
המפתח החכם לבין לחצן ההתנעה .הם
עלולים להפריע לתקשורת בין המפתח
החכם לבין לחצן ההתנעה.
אם לא ניתן לנעול את המכונית או לשחרר
את נעילתה ,להפעיל את לחצן ההתנעה או
להתניע את המנוע בשל גלי רדיו חזקים
בסביבה ,או משום שהסוללה של המפתח
החכם התרוקנה ,פעל בהתאם להנחיות
הבאות .אם הסוללה של המפתח החכם
התרוקנה החלף אותה בחדשה .עיין בנושא
"החלפת סוללה של מפתח חכם" שבספר
הנהג.

14/02/2017 16:51:55

2

 העברת מערכת ההצתה למצב

ON
 .1הפעל את בלם החנייה.
 .2העבר את מוט ההילוכים למצב סרק
)במכוניות עם תיבת הילוכים ידנית( או
את ידית בורר ההילוכים למצב חנייה )"("P
)במכוניות עם תיבת הילוכים רציפה(.
 .3לחץ על דוושת המצמד )במכוניות עם
תיבת הילוכים ידנית( או על דוושת הבלם
)במכוניות עם תיבת הילוכים רציפה(.

202500

(1
(2

כפתור שחרור
מפתח מכני

תוך כדי לחיצה על כפתור השחרור של
המפתח החכם ,שלוף את המפתח המכני.
נעל את דלת הנהג או שחרר את נעילתה
בעזרת המפתח המכני על פי הנוהל המתואר
בנושא "נעילה ושחרור מבחוץ עם מפתח"
שבספר הנהג.

הערה

לאחר הנעילה או השחרור הקפד לשוב
ולהתקין את המפתח המכני במפתח החכם.

900768

 .4אחוז במפתח החכם כשהלחצנים כלפיך
וגע עמו בלחצן ההתנעה.
כשתושלם התקשורת בין המפתח החכם
לבין המכונית יושמע צליל .במקביל
תעבור מערכת ההצתה לאחד המצבים
הבאים:
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• כשהמערכת להפעלה ללא מפתח עם
לחצן התנעה מנותקת :מצב "."ACC
• בכל שאר המקרים :מצב "."ON
 .5כשהמערכת להפעלה ללא מפתח עם לחצן
התנעה מנותקת ,לחץ על לחצן ההתנעה
מבלי ללחוץ על דוושת המצמד )במכוניות
עם תיבת הילוכים ידנית( או על דוושת
הבלם )במכוניות עם תיבת הילוכים
רציפה( .מערכת ההצתה תעבור למצב
.ON

הערה

אם מערכת ההצתה אינה עוברת למצב
" "ONלמרות שפועלים בהתאם להנחיות
שפורטו לעיל יש לפנות למוסך ,מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן.

 התנעת המנוע
.1
.2

.3
.4

הפעל את בלם החנייה.
העבר את מוט ההילוכים למצב סרק
)במכוניות עם תיבת הילוכים ידנית( או
את ידית בורר ההילוכים למצב חנייה
)") ("Pבמכוניות עם תיבת הילוכים
רציפה(.
לחץ על דוושת הבלם.
לחץ על דוושת המצמד )במכוניות עם
תיבת הילוכים ידנית(.

14/02/2017 16:51:55

מכסה תא המטען )דגמי סדאן(
― במקרה שלא ניתן לפתוח
את מכסה תא המטען

900768

 .5אחוז במפתח החכם כאשר הלחצנים
כלפיך וגע עמו בלחצן ההתנעה.
כשתושלם התקשורת בין המפתח החכם
לבין המכונית יושמע צליל .במקביל
תעבור מערכת ההצתה למצב " "ACCאו
למצב "."ON
 .6תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם )בכל
המכוניות( ועל דוושת המצמד )במכוניות
עם תיבת הילוכים ידנית( ,לחץ על לחצן
ההתנעה.

אם אינך מצליח לפתוח את מכסה תא
המטען בדרך הרגילה ,תוכל לנסות לפתוח
אותו באופן הבא:
 .1קפל את המושב האחורי כלפי מטה.
לפרטים עיין בנושא "קיפול גב המושב
האחורי שבספר הנהג.
 .2היכנס לתא המטען דרך החלק האחורי
של תא הנוסעים.

הערה

אם המנוע לא הותנע למרות שפועלים
בהתאם להנחיות שפורטו לעיל יש לפנות
למוסך; מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.

900802

ידית השחרור של מכסה תא המטען

 .3משוך בידית השחרור של מכסה תא
המטען .מכסה תא המטען ייפתח.
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דלת אחורית מתרוממת )דגמי
אאוטבק( ― במקרה שלא ניתן
לפתוח את הדלת האחורית
המתרוממת
אם אינך מצליח לפתוח את הדלת האחורית
המתרוממת בלחיצה על לחצן פתיחת הדלת
האחורית המתרוממת )בכל הדגמים( או
באמצעות הלחצנים של הדלת האחורית
המתרוממת החשמלית )אם קיימת( ,ניתן
לפתוח אותה מתוך אזור המטען.

זהירות
אסור להפעיל את ידית שחרור הנעילה של
הדלת האחורית המתרוממת באמצעות
אצבעותיך ,מכיוון שהדבר עלול לגרום
לפציעה .השתמש תמיד במברג בעל ראש
שטוח או בכלי דומה.

900660

מכוניות עם דלת אחורית מתרוממת חשמלית

 .3סובב את הידית למצב הימני באמצעות
מברג בעל ראש שטוח או כלי דומה.
הדלת האחורית המתרוממת תיפתח.
900737

מכוניות ללא דלת אחורית מתרוממת
חשמלית
900736

 .1בעזרת מברג שטוח ,הסר את כיסוי
הגישה מהחלק המרכזי-תחתון של חיפוי
הדלת האחורית המתרוממת.
 .2אתר את ידית שחרור הנעילה של הדלת
האחורית המתרוממת מאחורי חיפוי
הדלת האחורית המתרוממת.

14/02/2017 16:51:55
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דלת אחורית מתרוממת
חשמלית  -אם פעולתה של
הדלת האחורית המתרוממת
החשמלית אינה תקינה

 Tכשהדלת האחורית המתרוממת סגורה

 כשפעולתה של הדלת האחורית
המתרוממת החשמלית מושבתת

הערה

האחורית
הדלת
של
כשפעולתה
המתרוממת החשמלית מושבתת באופן
זמני ,במקרה של פגיעה חזקה באברי גוף
או עצמים כלשהם ,ההשבתה הזמנית
עשויה להתבטל .זאת כדי לספוג את עצמת
הפגיעה ,ואין לראות בכך תקלה .במקרה
זה הדלת האחורית המתרוממת אינה
נפתחת או נסגרת באופן אוטומטי.
אם מתגלה תקלה בדלת האחורית המתרוממת
החשמלית מושמע צליל אלקטרוני והפתיחה
או הסגירה האוטומטיות יושבתו.
כדי לחדש את הפתיחה והסגירה
האוטומטיות של הדלת האחורית
המתרוממת ,פעל כמוסבר להלן .אם הדלת
האחורית המתרוממת אינה נפתחת ונסגרת
באופן אוטומטי גם לאחר שמבצעים נוהל
זה ,מומלץ לדאוג שהמכונית תיבדק במוסך,
מומלץ במרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן.

14/02/2017 16:51:55

202747

 .1לחץ לחיצה ממושכת על לחצן פתיחת
הדלת האחורית המתרוממת .אם הדלת
האחורית המתרוממת אינה נפתחת ,בצע
את הנוהל המפורט בנושא "דלת אחורית
מתרוממת )דגמי אאוטבק( ― במקרה
שלא ניתן לפתוח את הדלת האחורית
המתרוממת" שבעמוד .33
 .2סגור בעדינות ,בידך ,את הדלת האחורית
המתרוממת עד שתגיע למצב של חצי-
סגירה.
 .3הפעל את הדלת האחורית המתרוממת
החשמלית כדי לוודא שפעולתה חודשה.

 Tכשהדלת האחורית המתרוממת
תקועה במצב של פתיחה מלאה ,או
אינה נסגרת סגירה מלאה
 .1סגור בעדינות ,בידך ,את הדלת האחורית
המתרוממת עד שתגיע למצב של חצי-
סגירה .אם הדלת האחורית המתרוממת
אינה נסגרת ,בצע את הנוהל המפורט
בנושא "דלת אחורית מתרוממת )דגמי
אאוטבק( ― במקרה שלא ניתן לפתוח את
הדלת האחורית המתרוממת" שבעמוד
.33
 .2הפעל את הדלת האחורית המתרוממת
החשמלית כדי לוודא שפעולתה חודשה.

 כשלא ניתן לפתוח את הדלת
האחורית המתרוממת
בצע את הנוהל המפורט בנושא "דלת אחורית
מתרוממת )דגמי אאוטבק( ― במקרה שלא
ניתן לפתוח את הדלת האחורית המתרוממת"
שבעמוד .33
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 כשלא ניתן לסגור את הדלת
האחורית המתרוממת

זהירות
• אסור לבצע את הפעולות המפורטות
להלן באזורים שאינם מישוריים .הדלת
האחורית המתרוממת עלולה להיסגר
באופן פתאומי ולפגוע בראש או בפנים,
או ללכוד אצבעות או איברי גוף אחרים,
ולגרום לפציעה.
• אפילו אם מבצעים את הפעולות
המפורטות להלן בשטח מישורי ,יש
להיזהר שלא להיפצע כתוצאה מפגיעת
הדלת האחורית המתרוממת ,או לכידה
על ידה.
• לאחר שסוגרים את הדלת האחורית
הפעולות
באמצעות
המתרוממת
המפורטות להלן ,מומלץ לדאוג
שהמכונית תיבדק במוסך .מומלץ
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו
מטעם היבואן.
אם לא ניתן לסגור את הדלת האחורית
המתרוממת בשל התרוקנות המצבר ,למשל,
כשהדלת האחורית המתרוממת נעצרת
באמצע מהלכה ,ניתן לסגור אותה בכוח היד.
 .1סגור בעדינות ,בידך ,את הדלת האחורית
המתרוממת עד שתגיע למצב של חצי-
סגירה .אם הדלת האחורית המתרוממת
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אינה נסגרת ,בצע את הנוהל המפורט
בנושא "דלת אחורית מתרוממת )דגמי
אאוטבק( ― במקרה שלא ניתן לפתוח את
הדלת האחורית המתרוממת" שבעמוד
.33
 .2הפעל את הדלת האחורית המתרוממת
החשמלית כדי לוודא שפעולתה חודשה.

אם המכונית מעורבת בתאונה
זהירות

במכוניות ללא מערכת להפעלה ללא מפתח
עם לחצן התנעה:
 .1העבר את מערכת ההצתה למצב ""LOCK
או "."ACC
 .2התנע את המנוע.
במכוניות עם "מערכת להפעלה ללא מפתח
עם לחצן התנעה":
 .1העבר את מערכת ההצתה למצב ""ACC
או "."OFF
 .2התנע את המנוע.

אם מכוניתך מעורבת בתאונה ,הקפד
לבדוק את הקרקע שמתחת למכונית
לפני התנעת המנוע מחדש .במידה
ואתה מגלה שדלק נזל לקרקע ,אל תנסה
להתניע את המנוע .מערכת הדלק ניזוקה
ויש לתקן אותה .פנה מיד למוסך הקרוב
ביותר .אנו ממליצים לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
מכוניתך מצוידת במערכת לניתוק משאבת
הדלק .כשהמכונית נפגעת בתאונה וכו',
מערכת ניתוק משאבת הדלק מפסיקה את
אספקת הדלק כדי לצמצם את נזילת הדלק.
לאחר שהמערכת הופעלה ,בצע את הפעולות
הבאות כדי להתניע את המנוע:
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 ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ*
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺿﻮء ﻭﺟﺮﺱ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ

ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍء SRS

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺨﻠﻞ )ﺿﻮء ﻓﺤﺺ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ – (Check Engine
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺰﻳﺖ
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺯﻳﺖ ﺟﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
)ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ(
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ
ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ABS
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ/ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺃﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﻠﺘﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ )ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺤﺮﻙ ﺩﻳﺰﻝ(
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ )ﺃﺣﻤﺮ(
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )ﺃﺻﻔﺮ(

ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ
ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ(
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻟﺸﻌﺎﻉ ﺍﻷﺿﻮﺍء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺎﻷﺿﻮﺍء
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ (LED
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺿﻮﺍء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺎﻷﺿﻮﺍء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ (LED
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﺒﺪء
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ )ﺍﻣﺒﻮﺯﻻﻳﺰﺭ(

ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ
ﻣﺆﺷﺮ ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺿﻮﺍء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﺘﻼﻝ
ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻲ
)ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﻤﺤﺮﻙ
ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ(
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﻠﺘﺮ ﺟﺴﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺤﺮﻙ
ﺩﻳﺰﻝ(
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻌﺪﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ )ﺃﺻﻔﺮ(
)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ
ﻭﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪﻭﻱ(
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ Auto Start
/Stopﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻈﺎﻡ
) Auto Start Stopﺃﺻﻔﺮ(
ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻈﺎﻡ Auto Start Stop
)ﺃﺧﻀﺮ(

* ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
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 ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻨﺪ
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻁﺎﺭ
ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ )ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻀﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ(
ﺍﻁﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﺰﻡ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ
215/60R17

) 290 kPa

205/55R17
kgf/cm2

(42 psi ,2.9

ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻣﺆﺷﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻠﺼﻖ ﺿﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.

(89 lbf·ft ,12 kgf·m) 120 N·m

*2* 1

ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ1 bar = 14.7 psi :
* :1ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  40ﺣﺘﻰ  50ﻛﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ .ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺸﺪ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺑﻨﻔﺴﻚ ،ﺍﻁﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻣﻦ
ﺃﻗﺮﺏ ﻭﺭﺷﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ.
* :2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺪ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
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 ﻓﺤﺺ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ

 ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺍﻟﺘﺂﻛﻞ

ﺍﻓﺤﺺ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺼﻰ .ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺍﻓﺤﺺ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻮﻛﻴﻞ
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻔﻮﺧﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﺮ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﻳﻌﺪ
ﺿﺮﻭﺭﻳًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ .ﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺦ
ﻟﻜﻞ ﺍﻁﺎﺭ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ً
ﻣﺠﻬﺰﺍ( ،ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺍﺿﺒﻄﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ )ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ(
ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

• ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻄﺎﻡ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻭﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻷﺭﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻮﻋﺮﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭًﺍ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ .ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ
ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺣﺎﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺮ
ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺸﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﺍﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻋﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﻞ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺏ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺗﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ.
ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺮﺻﻴﻒ ﻋﻨﺪ
ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺼﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺗﻪ.
• ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻫﺘﺰﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ
ﻣﺘﻀﺮﺭﺍً .ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺑﺒﻂء ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺮﺏ
ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻄﻠﺐ ﻓﺤﺼﻬﺎ.
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ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﺣﻤﺎء ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺨﻬﺎ .ﻭﺍﻳﻀﺎ ،ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﺤﺺ
ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺳﺎﺧﻨﺎً ،ﻳﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ
ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ.
ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺨﻪ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﺒﻂ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺢ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ
ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

• ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ psi 4.3
) 0.3 barﺃﻭ  (30 kPaﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺳﺎﺧﻨﺎً.

800362

ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺎﺭﺩﺓ .ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻀﺒﻂ ﺿﻐﻂ
ﻧﻔﺦ ﺍﻹﻁﺎﺭ َ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻹﻁﺎﺭ .ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.

• ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺍﻗﻞ ﻣﻦ  1.6ﻛﻢ(.
ﺇﻥ ﺿﻐﻂ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺤﺔ ،ﻭﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ.
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•

ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ )ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺱ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺘﻈﻢ(

B00050

ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺟﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ .ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﺭﺍﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.

•

ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ
)ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ(

B00051

ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﺭﺍﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.

•

ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻋﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ )ﺗﺂﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂ(

B00052

ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﺳﻴﺌﺔ .ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ
ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﺒﺎﺕ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻳﺒﻴﻦ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺤﺐ
ﻣﻘﻄﻮﺭﺓ ،ﺍﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺴﺮﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ
ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺟ ًﺪﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻮﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺳﺨﻮﻧﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺴﺮﻋﺔ .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻗﺪ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﺼﻞ ﻣﺪﺍﺱ ﺍﻻﻁﺎﺭ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻠﻒ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ.
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 ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺠﻞ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ(

 Tﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺠﻞ

 Tﺇﺯﺍﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺠﻞ

1

2
900383

 (1ﺷﻖ
 (2ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ

ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ،ﺿﻊ ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ.
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ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺼﻤﺎﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ،ﻭﺛﺒﺖ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺠﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ
ﺑﻴﺪﻙ ﺣﻮﻝ ﻧﻄﺎﻕ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ.

ﺣﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ )ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ(
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﺪﺵ ﻭﺗﺘﻠﻒ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺤﺬﺭ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ ،ﺍﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ
ﺧﺰﻕ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﻣﻮﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺠﻞ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  1,000ﻛﻢ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺷﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ
ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.
• ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻟﺘﻠﻴﻴﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﺑﺒﺮﺍﻏﻲ ،ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﺨﺮﻭﻁﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ.
• ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻌﺠﻞ ﺑﻤﻼﻣﺴﺔ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ
ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺣﻮﻝ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺪﺵ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﻞ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻄﺎء
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻘﻄﻊ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻌﺠﻼﺕ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼءﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
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ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻣﺆﻗﺖ )ﺇﻥ ﻭﺟﺪ(
ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻘﻄﺮ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ ﺍﺑﺪﺍً ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮ .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻒ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻗﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ
ﺣﺎﺩﺙ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻷﺻﻠﻲ/ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻷﺭﺳﺎﻝ ،ﺳﻴﻀﻴﺊ ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﻣﺾ ﻟﻤﺪﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ )(TPMS
ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ
ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺝ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﻭ/ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .ﻳﻮﺻﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﻘﺐ.
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ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻣﺆﻗﺖ
ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺣﺠﺎﻡ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎً ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻚ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ،
ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﺻﻐﺮ ﻭﺃﺧﻒ ﻭﺯ ًﻧﺎ ﻣﻦ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻘﻂ .ﻗﻢ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻭﺃﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻷﻥ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ.
ﺍﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ً
ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺩﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻹﻁﺎﺭ
ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .40
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﻻﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺮﻋﺔ  80ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ.
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .ﻷﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺃﺻﻐﺮ ،ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻁﺎﺭﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ﺃﻭ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ .ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻘﻄﺮ ﺃﺻﻐﺮ ،ﻟﺬﺍ ﻳﻘﻞ ﺧﻠﻮﺹ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.

1
2

900231

 (1ﺣﺎﺟﺰ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺱ
 (2ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺱ ،ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻻﻁﺎﺭ.
• ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻘﻂ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺜﻘﺐ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ،
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺭﻛﺐ ﺍﻻﻁﺎﺭ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻋﺔ.
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ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻌﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
• ﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
• ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ
• ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ )ﺑﺮﻏﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ(
• ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ
ً
ﻣﺠﻬﺰﺍ(
• ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ

ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
.2006/42/EC

ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺜﻘﺐ ﺍﺣﺪ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ .ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴًﺎ .ﺛﻢ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺒﻂء ﺇﻟﻰ
ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ.

A
B
900588

1

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
ﻓﻲ ﺛﻘﺐ ﻣﻔﻚ ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ.

900801

ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
 (1ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
 (Aﺗﻨﺒﻴﻪ
 (Bﺣﺪ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

14/02/2017 16:51:20
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 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ
 Tﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺼﻠﻴﺢ
ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺑﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭ ﺃﻭ ﺳﻄﺢ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻚ .ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺃﻭ ﺗﻨﻐﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺧﻄﻴﺮ.
• ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ .ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻹﻁﺎﺭ .ﻻ
ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﺑﺪﺍً ﺃﺛﻨﺎء ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ.
ً
• ﻗﻢ ﺑﺈﻁﻔﺎء ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ
ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ .ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ
ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ .ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻗﺪ
ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺧﻄﻴﺮ.
 .1ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻭﺻﻠﺐ ﻛﻠﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً ،ﺛﻢ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ.
 .2ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺨﻠﻒ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ  (MTﺃﻭ
ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ״P״ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭ( )ﺟﻬﺎﺯ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .(CVT
 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻣﺎﺽ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻁﻠﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.

14/02/2017 16:51:20

900000

 .4ﺿﻊ ﻛﺘﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺧﻠﻒ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮ ﻗﻄﺮﻳﺎً ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ.
 .5ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ״ – ﺍﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ .45

ﻣﻼﺣﻈﺔ

900741

ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﻌﻜﺲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻫﻮ ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻣﺆﻗﺖ ،ﺍﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻣﺆﻗﺖ״
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  44ﻭﻗﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺪﻗﺔ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺰﻟﻴﻖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
 .6ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ
ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻪ(.
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900380

 .7ﻗﻢ ﺑﺈﺭﺧﺎء ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﻋﻬﺎ.

900635

 .8ﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ.
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600124

ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﻗﻀﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑﻴﺪﻳﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺸﺎﺑﻚ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.

900749

 .10ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ،
ﻭﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻦ
ً
ﻗﻠﻴﻼ .ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ.
 .11ﺍﻧﺰﻉ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ.

900588

 .9ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺐ ﻣﻔﻚ ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ.

900009
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1
5

900073

900056

 .12ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ،ﻗﻢ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ.
 .13ﺿﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ .ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ .ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻴﻞ ﺑﻴﺪﻙ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺯﻳﺖ ﺃﻭ ﺷﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ
ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺨﺎء ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ
ﺣﺎﺩﺙ.
 .14ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑﻌﻜﺲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮﻛﺔ
ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻷﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.

14/02/2017 16:51:21

3

 .15ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻟﺸﺪ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ
ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺰﻡ ﺷﺪ ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ
״ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ״ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ .ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ
ﻗﺪﻣﻚ ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ .ﺍﻁﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﺰﻡ ﺗﺪﻭﻳﺮ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
 .16ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ .ﺿﻊ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻢ ﺑﺸﺪ
ﺑﺮﻏﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.

900754

 .17ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺭﺑﻂ
ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺨﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺸﻴﻖ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﻣﻤﺎ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﺓ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
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 ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ )(TPMS
)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻬ ًﺰﺍ(

701364

ﻳﺰﻭﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻋﺠﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺿﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻮﺿﻊ
 TPMSﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔً .
ﺃﻳﻀﺎ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻮﺭً ﺍ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ ﺣﺎﺩ(.
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ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺇﺫﺍ ﺃﺿﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻣﻠﺔ
ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻻ ﺗﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺿﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻮء ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ .ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺒﻂء ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ .ﻭﺇﻻ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺣﺎﺩﺙ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺷﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻷﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
)ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺮ( ﺑﻀﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ .ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻮء
ﺑﺎﻹﺿﺎءﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ ﺍﻹﻁﺎﺭ،
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺗﺴﺮﺏ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ .ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺜﻘﺐ ﺍﺣﺪ
ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻟﺪﻳﻚ ،ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺑﺄﺳﺮﻉ
ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻷﺻﻠﻲ /ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻷﺭﺳﺎﻝ ،ﺳﻴﻀﻴﺊ ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﻣﺾ ﻟﻤﺪﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ  TPMSﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ.
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﻭ/ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .ﻳﻮﺻﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺇﻧﺬﺍﺭ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ .ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ .ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﻮء ﻳﻀﻲء
ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺿﺎء ﻟﻤﺪﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻓﻮﺭﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺝ ﻟﻔﺤﺺ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
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ﺯﻳﺖ ﻣﺤﺮﻙ
ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻠﻒ
ً
ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻭﻳﺴﺎﺭًﺍ ،ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﺏ
ﺑﺠﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻚ ﻹﺧﺮﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ.
• ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺰﻳﺖ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﻤﺎ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺳﻜﺐ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﺿﺎﻓﺘﻪ .ﺇﺫﺍ
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ
ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺩﺧﺎﻥ ،ﻭ/ﺍﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ .ﺇﺫﺍ
ﺗﺴﺮﺏ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻪ.

 ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ:
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺟﺪﻳ ًﺪﺍ ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺯﻳﺖ ﻣﺤﺮﻙ ﺫﻭ ﻟﺰﻭﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﺮﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺎﺕ ﻣﺤﺮﻙ ﻋﺎﻟﻴﺔ
• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
• ﻋﻨﺪ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻤﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ
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• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭ/
ﺃﻭ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻗﺎﺳﻴﺔ
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺗﺒﺎﻁﺆﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻜﺮﺭ.
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﺪﻳﻚ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ.
ٍ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ
ﺑﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻟﺘﺮ ﻟﻜﻞ  2,000ﻛﻢ ،ﺍﺗﺼﻞ
ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ
ﻅﺮﻭﻑ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.

A

B

2

3

 ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺖ

1

 Tﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
 .1ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮ ،ﻭﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ.
ﺇﺫﺍ ﻓﺤﺼﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ،
ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ.

B01557

ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺳﻌﺔ  2.5ﻟﺘﺮ
 (1ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
 (2ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
 (3ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺰﻳﺖ
 (Aﺯﻳﺖ ﻣﺤﺮﻙ
 (Bﺭﺍﺟﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ.
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 .3ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ )ﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺳﻌﺔ  3.6ﻟﺘﺮ ﺑﺤﻴﺚ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻅﺎﻫﺮﺍً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻣﺰ
ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ(.

A

1
3

1

2

B
3
2

1

B01105

2

B01543

ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺳﻌﺔ  2.5ﻟﺘﺮ
 (1ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ
 (2ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ
 (3ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.0ﻟﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ
B01558

ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺳﻌﺔ  3.6ﻟﺘﺮ
 (1ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
 (2ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
 (Aﺯﻳﺖ ﻣﺤﺮﻙ
 (Bﺭﺍﺟﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ.

 .2ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﻳﺖ ،ﺍﻣﺴﺤﻪ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻭﺍﺩﺧﻠﻪ
ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ.
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ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺳﻌﺔ 3.6ﻟﺘﺮ
 (1ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ
 (2ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ
 (3ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.0ﻟﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ

 .4ﺍﺳﺤﺐ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
 .5ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺳﻌﺔ  2.5ﻟﺘﺮ:
ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺖ .ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ .ﺇﺫﺍ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺖ
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،ﺍﺿﻒ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺊ.
ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺳﻌﺔ  3.6ﻟﺘﺮ:
ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ .ﺇﺫﺍ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،ﺍﺿﻒ
ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺊ.
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ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ  2.5ﻟﺘﺮ ,ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻟﻤﺲ ﻣﺮﺷﺢ
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﻧﺰﻉ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺖ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﺻﺒﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﺧﺮﻯ.
• ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺰﻳﺖ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﻤﺎ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺳﻜﺐ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﺿﺎﻓﺘﻪ .ﺇﺫﺍ
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ
ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺩﺧﺎﻥ ،ﻭ/ﺍﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ .ﺇﺫﺍ
ﺗﺴﺮﺏ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻪ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﺊ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ،ﻻ ﺗﻀﻒ ﺯﻳﺖ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺑﺎﺭﺩﺍً.

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﻧﺰﻉ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻁﻔﺎء
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻭﻳﺒﺮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ .ﻷﻥ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺤﺮﻭﻕ
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﻐﻄﺎء.

14/02/2017 16:51:22

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻠﺆﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺴﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ
ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻣﻘﺎﻭﻡ ﻟﻠﺼﺪﺃ ﻳﻌﻤﻞ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ
 .-36ºCﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ  SUBARU Super Coolantﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ )ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﻴﻨﻴﺔ(.
• ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎء ،ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻴﺴﺮ )ﺃﻭ ﻣﺎء ﻧﻈﻴﻒ ﻭﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺸﺮﺏ( ﻭﺍﺗﺒﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
• ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺧﻠﻂ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ/ﺃﻭ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺠﻤﺪ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻣﺰﺝ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺁﺧﺮ
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﺴﺮﺏ ﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ.
• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻳﻨﺴﻜﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺟﺰﺍء
ﺍﻟﻤﻄﻠﻴﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻲ.

 ﻣﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻁﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻳﻀﻢ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﺍﺭﻳﺎً ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﻣﻘﺎﻳﺲ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
ﺍﻓﺤﺺ ﺍﻟﻔﻴﻮﺯ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ
״ﺍﻟﻔﻴﻮﺯﺍﺕ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺍﻟﻔﻴﻮﺯﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻔﻴﻮﺯ ﻣﻨﺼﻬﺮﺍً
ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻔﺤﺺ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﻟﺪﻳﻚ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﺴﺮﺏ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ .ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻔﺤﺺ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺨﺎء
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻂ.
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 ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
 Tﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

1
2

ﻗﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰﻭﺩﺕ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ.
 .1ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﺎﺭﺩﺍً.
ً
 .2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ LOW
ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ،ﺃﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﻼﻣﺔ
 .FULLﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﺎﺭﻏﺎً ،ﺍﻓﺘﺢ
ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﻭﺍﻣﻸﻩ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
 .3ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ،ﺃﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻁﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ

A
B

• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺳﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﺿﺎﻓﺘﻪ.
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺴﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ،
ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﻭ /ﺍﻭ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺩﺧﺎﻥ ﻭ/
ﺍﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ .ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺮﺏ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻪ.
• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻳﻨﺴﻜﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺟﺰﺍء
ﺍﻟﻤﻄﻠﻴﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻲ.

 Tﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
B01559

 (1ﻋﻼﻣﺔ ״FULL״ )ﻣﻤﺘﻠﺊ(
 (2ﻋﻼﻣﺔ ״LOW״ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ(
 (Aﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
 (Bﺭﺍﺟﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

14/02/2017 16:51:22

ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ
 ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ

ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻳﻠﻤﺲ ﻋﻴﻨﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻷﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺆﺫﻱ ﻋﻴﻨﻚ .ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺇﻟﻰ
ﻋﻴﻨﻚ ،ﺍﻏﺴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﻤﺎء ﻧﻈﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﻡ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍء ﻭﺍﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.
• ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻳﻤﺘﺺ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻮﺍء .ﻭﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ
ً
ﻓﻘﺪﺍﻧﺎ ﺧﻄﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ .ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ
ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﺘﺶ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﺺ ﻟﻠﺮﻁﻮﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻜﺮﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﺮﺏ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻔﺤﺺ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ
ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺝ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.

ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺄﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﺇﺫﺍ
ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ
״ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
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ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻋﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ
ﺃﻳﺔ ﺃﻭﺳﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ.
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺭﺵ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻄﻮﺡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺎﻁﻴﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ
ﺿﺮﺭﺍً ﺑﻬﺎ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺳﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻼﻣﺲ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ،
ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺩﺧﺎﻥ ﻭ/ﺍﻭ
ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ .ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺮﺏ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺒﻮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻪ.

ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ )ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ( .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺗﺠﺎﻭﻳﻒ ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﻨﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ״MIN״ ,ﺃﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ
ﻓﺮﺍﻣﻞ )ﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﺾ( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ״MAX״.
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ.

 ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
1
A
2
B01499

 (1ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ )״MAX״(
 (2ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ )״MIN״(
 (Aﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺋﻞ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻣﻌﺎً .ﺃﻳﻀﺎ ،ﺗﺠﻨﺐ ﺧﻠﻂ ﺳﺎﺋﻞ  DOT3ﻭ
 ،DOT4ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺔ.

ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ )ﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻣﻊ ﻋﻠﺒﺔ
ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪﻭﻱ(
ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻻ ﺗﺪﻉ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﻳﻠﻤﺲ ﻋﻴﻨﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻻﻥ ﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺆﺫﻱ ﻋﻴﻨﻚ .ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ
ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻨﻚ ،ﺍﻏﺴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﻤﺎء ﻧﻈﻴﻒ ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﺗﺎﻡ .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍء ﻭﺍﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻳﻤﺘﺺ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻮﺍء .ﺃﻱ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺮﻁﻮﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﻠﺘﺶ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻜﺮﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﺮﺏ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺤﺺ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ
ﺷﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻔﺤﺺ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻓﻲ
ﻛﺮﺍﺝ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
• ﻋﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ،ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻳﺔ ﺃﻭﺳﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺭﺵ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺟﺰﺍء
ﺍﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺎﻁﻴﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﻬﺎ.

ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
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• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺳﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﻋﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻼﻣﺲ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﻣﻊ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ،
ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺩﺧﺎﻥ ﻭ/ﺍﻭ
ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ .ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺮﺏ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺒﻮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻪ .ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺮﺏ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻪ.
• ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ .ﻳﺘﻌﺬﺭ
ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ.

 ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ

ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ،
ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ )ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ( .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ״MIN״ ,ﺃﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮﺍﻣﻞ )ﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﺾ(
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
״MAX״.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ )ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ( ﻣﻦ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﻭﻣﺨﺘﻮﻣﺔ.

ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ
ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺑﺪﺍً ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻛﺴﺎﺋﻞ ﻟﻠﻐﺴﺎﻟﺔ
ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻄﻼء.

 ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺋﻞ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻣﻌﺎً .ﺃﻳﻀﺎ ،ﺗﺠﻨﺐ ﺧﻠﻂ ﺳﺎﺋﻞ  DOT3ﻭ
 ،DOT4ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺔ.

1
A

303826

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ
2

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺒﻘﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ،ﺳﻴﻈﻬﺮ
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ .ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ
ﻫﺬﺍ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ.

B01560

 (1ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ״MAX״
 (2ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ״MIN״
 (3ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ .ﻷﻥ ﻫﺬﻩ
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1

B01583

 (1ﻋﻼﻣﺔ ״FULL״ )ﻣﻤﺘﻠﺊ(

ﺍﻧﺰﻉ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ،ﺛﻢ ﺃﺿﻒ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺘﻰ ﺑﺼﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ) FULLﻣﻤﺘﻠﺊ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﻞ
ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎء ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ
ﻟﻠﺘﺠﻤﺪ .ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  58.5%ﻣﻦ ﻛﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻴﻞ ﻭ
 41.5%ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﻓﻀﺔ ﻟﻠﺸﺪ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺤﺠﻢ .ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺗﺠﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
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ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﺪ

30%

-12ºC

50%

-20ºC

100%

-45ºC

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻤﺪ ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻻﻣﺎﻣﻲ ،ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻋﻨﺪ ﻣﻞء ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺑﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﻓﻮﻫﺔ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ .ﻭﺇﻻ ،ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﺟ ًﺪﺍ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻤﺪ
ﻭﻳﺤﺠﺐ ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺍﺿﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺭﺷﻪ ﻗﺪ
ﻳﺘﺠﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻻﻣﺎﻣﻲ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.
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ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ

 ﺑﺎﺏ ﻭﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ

 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﺤﺮﻙ ﻭ/ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻳﻨﺴﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻟﻠﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
• ﺇﻥ ﻋﻨﻖ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻮﻫﺔ ﻣﻞء ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
ﻓﻘﻂ .ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻅﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻧﺒﻌﺎﺙ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻭﺃﻳﻀﺎ ،ﻫﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﺩ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻓﻘﻂ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﺩ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺃﻭﻛﺘﺎﻥ  95ﻭﺃﻛﺜﺮ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻥ
ﺣﺴﺐ ״ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ״ ).(RON

14/02/2017 16:51:22

1

 Tﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ

2

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﺧﺮﻁﻮﻡ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
 .1ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ.
701371

 (1ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻥ
 (2ﺍﻭﺕ ﺑﺎﻙ

 .3ﺃﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
701370

 .2ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﺍﺳﺤﺐ ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻸﻋﻠﻰ .ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻘﻌﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.

ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻗﻢ ً
ﺃﻭﻻ ﺑﻠﻤﺲ
ﺟﺴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺨﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺃﻭ ﺟﺴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻙ .ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺷﺤﻨﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺴﺪﻙ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺮﻭﻕ
ﻟﻚ .ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺷﺤﻨﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
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ﺗﺤﺬﻳﺮ

2
1

• ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎء ،ﺍﻣﺴﻜﻪ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺒﻂء .ﻻ ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺴﺮﻋﺔ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻀﻐﻮﻁﺎً ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﻟﺤﺎﺭ .ﺇﺫﺍ ﺳﻤﻌﺖ
ﺻﻮﺕ ﻫﺴﻬﺴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎء ،ﺍﻧﺘﻈﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺒﻂء
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.

701372

 (1ﺍﻟﻔﺘﺢ
 (2ﺍﻹﻏﻼﻕ

 .7ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮﻩ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮﻛﺔ
ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﻁﻘﺔ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺃﺛﻨﺎء ﺷﺪ ﺍﻟﻐﻄﺎء.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

14/02/2017 16:51:22

• ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺧﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﻠﺖ
ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺁﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺧﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺭﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
 .6ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻞء ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻀﺨﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً .ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻛﻤﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.

 .4ﺍﻧﺰﻉ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺪﻭﻳﺮﻩ
ﺑﺒﻂء ﺑﻌﻜﺲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ.

• ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻗﺒﻞ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ً
ﺃﻭﻻ
ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺃﻭ ﺷﻌﻼﺕ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺃﻭ
ﺷﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ .ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﺍﻣﺴﺢ ﺃﻱ
ﻭﻗﻮﺩ ﻣﻨﺴﻜﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
701373

 .5ﺛﺒّﺖ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻐﻄﺎء
ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎﺏ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻣﺸﺪﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﻁﻘﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ
ﺣﺎﺩﺙ.
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 .8ﺃﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺇﺫﺍ ﺳﻜﺒﺖ ﻭﻗﻮ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻲ ،ﺍﺷﻄﻔﻪ ﻓﻮﺭﺍً.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻲ ﻟﻠﺘﻠﻒ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻛﻮﻥ ﺑﺎﺏ ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﻤﻦ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ.
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ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺇﻟﻰ
ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺇﻟﻰ
ﺗﻠﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
• ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ
ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ ﻁﻘﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﺪ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ،
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻳﻨﺴﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻟﻠﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
• ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻄﺎء ﺃﺻﻠﻲ ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ .ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻏﻄﺎء
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻼءﻡ ﺟﻴﺪﺍً ﺃﻭ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ
ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻧﺒﻌﺎﺙ ﻟﻠﺘﻠﻒ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﻗﻢ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﻀﻲء
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ
ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺳﻮء ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﻠﻒ.
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ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
)ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ(
 ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ!

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺍﻗﺮﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ:
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ،ﻗﻢ ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﺤﺼﻬﺎ.
303408

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ،ﺷﻐﻞ
ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﻜﻠﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺿﻊ ﻟﻤﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺷﻐﻞ ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﺃﻁﻔﺊ ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ.
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ﺍﺭﺗﺪﺍء ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ:
ﺍﺭﺗﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ .ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﺾ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﻚ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺴﻜﺐ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮﻧﻚ .ﻭﺃﻳﻀﺎً ،ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻏﺎﺯ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ .ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﺫﺍ ﺍﺷﺘﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ.

ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﺾ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﻚ:
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﺾ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﻚ ،ﻟﺬﺍ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺪﺍء ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﻗﻔﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻔﺤﺺ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ .ﺗﺠﻨﺐ
ﺇﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺒﺐ
ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ.
ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻅﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
ﻳﺘﻼﻣﺲ ﻣﻊ ﺟﻠﺪﻙ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﺃﻭ ﻣﻼﺑﺴﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﻟﺤﺮﻕ .ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺴﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺪﻙ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﺃﻭ ﻣﻼﺑﺴﻚ ،ﺃﻏﺴﻠﻬﺎ
ً
ﺣﺎﻻ .ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺴﻜﺐ ﺳﺎﺋﻞ
ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻴﻨﻴﻚ ،ﺍﻁﻠﺐ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻁﺒﻴﺔ ً
ﺣﺎﻻ.
ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻠﻌﺖ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﺍﺷﺮﺏ
ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻮﺭﺍً ﻭﺃﻁﻠﺐ ﻣﻌﻮﻧﺔ
ﻁﺒﻴﺔ ً
ﺣﺎﻻ.
ﺃﻥ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎﺩﺓ ﺣﺎﺗﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﺴﻜﺐ ﻋﻠﻰ
ﻁﻼء ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻼﻙ ،ﻗﻢ ﺑﻐﺴﻠﻪ ﻓﻮﺭًﺍ ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء.
ﺃﺑﻌﺪ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ:
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ .ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻰ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻭﺣﺮﻭﻕ ﻟﻠﺠﻠﺪ.
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ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻠﻬﺐ:
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻗﻢ ﺑﺈﻁﻔﺎء ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻭﻋﻠﺐ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻮﻻﻋﺎﺕ.
ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺗﻮﻟﺪ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺟﺪﺍً
ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ،ﺃﻱ ﻟﻬﺐ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮﺏ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ
ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ) (+ﻭ ) (−ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻁﺮﻑ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ) (+ﺇﻟﻰ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ .ﻷﻥ ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻳﺴﺒﺐ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ.
ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺨﻠﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻮﺍﺗﻢ
ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻳﺪﻙ
ﻗﺒﻞ ﺃﺟﺮﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ:
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺸﺤﻦ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮ .ﻟﻤﻨﻊ
ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﻗﻢ ﺑﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ
ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻬﺐ ﻋﻨﻬﺎ.

 ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﻜﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ!

ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﻜﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺇﺫﺍ
ﺗﺠﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺗﺸﻘﻖ ﺃﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺨﺎء ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﻓﻲ
ﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻻ
ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻜﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ.
ً
• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺮﺍ .ﺃﺑﻌﺪ
ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ ﻭﻳﺪﻳﻚ ﻭﻣﻼﺑﺴﻚ ﻭﺷﻌﺮﻙ ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ ﻋﻦ
ﻣﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻷﺣﺰﻣﺔ ﻭﺃﻱ ﺟﺰء ﻳﺘﺤﺮﻙ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﺨﻮﺍﺗﻢ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﻄﺔ.
• ﺃﻥ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﻜﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺷﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﻜﺒﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ،ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺷﺤﻨﺔ
)ﺗﻔﺮﻳﻎ( ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﻜﺒﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ )ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ(.

 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﻜﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
.1
.2
.3
.4

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﺫﺍﺕ  12ﻓﻮﻟﺖ
ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺭﻳﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ
ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﻼﻣﺴﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ.
ﺃﻁﻔﺊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺿﻮﺍء ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﺔ:

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺫﺍﺕ  .12Vﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﻜﺒﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ
ﺻﺤﻴﺤﺔ.
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 .5ﺇﺑﺪﺍ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ
ﻭﺃﺟﻌﻠﻪ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ .ﺛﻢ ﺍﺑﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ.
 .6ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ،ﺍﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً.

)(4

B

)(3
)(2

ﺇﺣﻤﺎء ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ

)(1

ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻧﺰﻉ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﻭﺗﻢ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺗﻤﺎﻣﺎً .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻓﺈﻥ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ .ﻧﺰﻉ
ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻗﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺭﺫﺍﺫ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ،
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻚ ﺣﺮﻭﻗﺎً ﺟﺴﻴﻤﺔ.

A

ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ،ﻗﻢ
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺛﻢ ﺃﻭﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ.

 ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
•

900799

 (Aﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ

) (1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ )(+
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ.
) (2ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ) (+ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ.
) (3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ) (−ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ.
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 (Bﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ

) (4ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻜﺒﻞ ﺑﺼﺎﻣﻮﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺏ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻣﺘﺤﺮﻙ
ﻭﺃﻥ ﻣﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻼﻣﺴﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﺁﺧﺮ.

•

ﺍﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻭﺃﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ.
ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
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 ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ

ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻗﻢ ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺎﺗﺮ .ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎء
ﺑﻀﻐﻄﻪ ﻟﻸﺳﻔﻞ ﻭﺗﺪﻭﻳﺮﻩ.

ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺃﻭ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
 .1ﺍﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﻠﺔ.
 .2ﺍﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺣﺠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺣﺠﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﻏﻄﺎء ﺣﺠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ״
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ً
ﺣﺎﻻ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻮﻛﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ،ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺘﺼﻠﻴﺢ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
 .3ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ،
ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ .ﺇﺫﺍ ﻅﻞ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ )ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ( ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ،
ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ.
 .4ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺍﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ  ،LOWﺃﺿﻒ
ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﻼﻣﺔ .FULL
 .5ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ،
ﺃﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ .ﺛﻢ
ﺍﻧﺰﻉ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﻭﺍﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻞء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ
ﺑﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺘﺮ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ،ﻟﻒ
ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺳﻤﻴﻜﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻐﻄﺎء ً
ﺃﻭﻻ ،ﺛﻢ ﺃﺩﺭ ﺍﻟﻐﻄﺎء
ﺑﺒﻂء ﺑﻌﻜﺲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻂ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺔ
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ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .ﻗﻢ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ:

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﺑﻘﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ) (AWDﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ .ﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺒﺐ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻞ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.

 ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭﺧﻄﺎﻓﺎﺕ/ﺛﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻓﻘﻂ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻐﺮﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻴﻦ
ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺞ(.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
900487

ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭﺧﻄﺎﻓﺎﺕ/ﺛﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ .ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺟﺰﺍء ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻘﻄﺮ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺃﻭ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ.
ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ:
 .1ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﻣﻔﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﻭﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭﻣﻔﻚ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻭﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ )ﺳﻴﺪﺍﻥ( ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ(.
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ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﻭﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ،ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ.
ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ:
 .1ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﻣﻔﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﻭﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭﻣﻔﻚ
ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻭﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ )ﺳﻴﺪﺍﻥ( ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ(.
900777

 .2ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺴﻄﺢ،
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺠﺪ ﺛﻘﺐ ﻣﺴﻨﻦ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ.

900779

 .4ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻘﺒﺾ
ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻔﻚ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ،ﺍﻧﺰﻉ ﺧﻄﺎﻑ
ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺪﺓ.
ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻏﻄﺎء ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

900778

• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﻉ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺮ .ﺗﺮﻙ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﺪ
ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻋﻨﺪ
ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ.

900497

 .2ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻔﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺴﻄﺢ ﻭﺳﺘﺠﺪ
ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻨﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ.

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻨﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻥ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﺴﻨﻨﺎﺗﻬﺎ.

14/02/2017 16:51:23
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ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻏﻄﺎء ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ.

ﺛﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ:

ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﻉ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺮ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
900498

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻨﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻥ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﺴﻨﻨﺎﺗﻬﺎ.

ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﻭﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ،ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ.
ﺧﻄﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ:

1
900747
900752

 .4ﻗﻢ ﺑﺸﺪ ﺧﻄﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻘﺒﺾ
ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻔﻚ ﺻﻮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ،ﺍﻧﺰﻉ ﺧﻄﺎﻑ
ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺪﺓ.

14/02/2017 16:51:23

900746

ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.

 (1ﺛﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﻘﻮﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺒﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺛﻘﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﻠﻔﻲ .ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺛﻘﻮﺏ
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺲ .ﻳﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺛﻘﻮﺏ
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ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺛﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﻟﻸﺳﻔﻞ .ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺄﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ
ﺁﺧﺮ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﻮﺏ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ.

 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ

 .1ﺿﻊ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ״P״ ﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ
ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺸﻴﻖ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.
 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺴﻼﺳﻞ ﺍﻷﻣﺎﻥ .ﻳﺠﺐ ﺷﺪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ
ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺑﻌﺪﻡ
ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﺯﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.

 ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﻁﺎﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻟﻸﺭﺽ

ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﻭﺿﻊ ״OFF״/״LOCK״ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﻞ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ.
• ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺰﺯ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻵﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﻼﻥ
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ .ﻧﻈﺮﺍً ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻓﺈﻧﻚ ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻭﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻋﻄﻞ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻨﻘﻞ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﺴﻄﺤﺔ.
• ﻟﻠﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
 30ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  50ﻛﻢ.
ﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﻣﺴﺎﻓﺔ ﺃﻋﻠﻰ ،ﺍﻧﻘﻞ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﻣﺴﻄﺤﺔ.

900488

ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ .ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻵﻣﻦ.

14/02/2017 16:51:23

900489

 .1ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ.
 .2ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
״ON״ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
 .3ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺨﺎء ﻓﻲ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲء
ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ.
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ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ – ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

 ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻭﻓﻚ ﺍﻟﻘﻔﻞ
1

ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ – ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ
ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ .ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻔﻞ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺬﻛﻲ ،ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻏﺖ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻛﻲ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
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 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ON
 .1ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺸﻴﻖ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ )״P״( ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ(.
 .3ﺍﺿﻐﻂ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ( ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ(.

2
202500

 (1ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
 (2ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ.
ﻗﻢ ﺑﻘﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻓﻚ ﻗﻔﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ״ﻗﻔﻞ ﻭﻓﻚ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎﺡ״ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺃﻭ ﻓﻚ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
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 .4ﺍﻣﺴﻚ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮﻙ ،ﻭﻗﻢ ﺑﻠﻤﺲ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ
ﻣﻌﻪ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻮﺕ ﺍﺷﺎﺭﻱ
)ﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ( .ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ
ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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 68ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
• ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ :״ACC״.
• ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺧﺮﻯ :ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ON״.
 .5ﻋﻨﺪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ،ﺍﺿﻐﻂ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ
ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ( ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ
)ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ( .ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ .ON

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮﺿﻊ ״ON״ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ
ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺪﻗﺔ ،ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ.

 ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
.1
.2

.3
.4

ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺸﻴﻖ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ )״P״( ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ(.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ.
ﺍﺿﻐﻂ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ(.
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ﻏﻄﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ )ﺳﻴﺪﺍﻥ( –
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ

900768

 .5ﺍﻣﺴﻚ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮﻙ ،ﻭﻗﻢ ﺑﻠﻤﺲ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ
ﻣﻌﻪ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻮﺕ ﺍﺷﺎﺭﻱ
)ﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ( .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﺇﻟﻰ
ﻭﺿﻊ ״ACC״ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ״ON״.
 .6ﺃﺛﻨﺎء ﺿﻐﻂ ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ )ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ(
ﻭﺩﻭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻠﺘﺶ )ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ( ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮﺿﻊ ״ON״ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ
ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺪﻗﺔ ،ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﻗﻢ ﺑﻄﻲ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻸﺳﻔﻞ .ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﻁﻲ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻸﺳﻔﻞ״ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ.
 .2ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.

900802

ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﻄﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ

 .3ﺍﺳﺤﺐ ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﻄﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ .ﻣﻦ
ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ.
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ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ( – ﺇﺫﺍ
ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺿﻐﻂ ﺯﺭ ﻓﺎﺗﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ( ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ً
ﻣﺠﻬﺰﺍ( ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺫﺭﺍﻉ ﻓﻚ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻚ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺘﻚ.
ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺃﻭ
ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ.

900660

ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺎﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ .ﻣﻦ ﺛﻢ
ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
900737
900736

 .1ﺍﻧﺰﻉ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺣﺸﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻔﻚ
ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ.
 .2ﻋﺘﻠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺧﻠﻒ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.

14/02/2017 16:51:24

ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺎﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ
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ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ

 Tﻋﻨﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

 .1ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﺪﻙ ﺑﺮﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﻹﻏﻼﻕ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ( – ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ״ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .69
 .2ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ
ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.

 ﻋﻨﺪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻋﻨﺪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ،ﺇﺫﺍ
ﺍﺭﺗﻄﻤﺖ ﺑﺄﺟﺰﺍء ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻭ ﻭﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻟﺼﺪﻣﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻫﻮ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ً
ﺧﻠﻼ .ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ.
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮﺕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻣﺎ،
ﺳﻴﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻼﻕ.
ﻟﻔﺘﺢ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ،
ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﻟﺪﻳﻚ.

14/02/2017 16:51:24

 Tﺇﺫﺍ ﻋﻠﻘﺖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ

202747

ً
ﻣﻀﻐﻮﻁﺎ.
 .1ﺍﺿﻐﻂ ﺯﺭ ﻓﺎﺗﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺃﺑﻘﻪ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ( –
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ״ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .69
 .2ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﺪﻙ ﺑﺮﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﻹﻏﻼﻕ.
 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ
ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.

 ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ( – ﺇﺫﺍ
ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ״ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .69
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 ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ،ﻻ
ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻭﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﺮﺃﺱ ﺃﻭ
ﻭﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ
ﻭﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﻬﺎ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺠﺮﻭﺡ.
• ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ
ﻣﺴﺘﻮ ،ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺻﺎﺑﺘﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ
ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺗﻄﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
• ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻟﺪﻳﻚ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺷﺤﻨﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﺇﻟﺦ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺍﻟﺸﻮﻁ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ.
 .1ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﺪﻙ ﺑﺮﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﻹﻏﻼﻕ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ״ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﺃﻭﺕ ﺑﺎﻙ( – ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ״ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .69
 .2ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ
ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.
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ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻟﺤﺎﺩﺙ
ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻟﺤﺎﺩﺙ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ
ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ .ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺗﺴﺮﺑًﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ،ﻻ
ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ .ﺣﺪﺙ
ﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺼﻠﻴﺢ .ﻗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﻗﺮﺏ ﻭﺭﺷﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻳﻚ.

ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ:
 .1ﺍﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ״LOCK״ ﺃﻭ
״ACC״.
 .2ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ.
ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻣﻊ ״ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻀﻐﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ״:
 .1ﺍﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ״ACC״ ﺃﻭ ״OFF״.
 .2ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ.

ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻀﺨﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻋﻨﺪ
ً
ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺎ ،ﺇﻟﺦ ،ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻼﺻﻄﺪﺍﻡ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻀﺨﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ:
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