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ىوتحملا

١......................ةمدقم
٦.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٤٠............دناسملاودعاقملا
٧٢....................نيزختلا
٧٦....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٠٤.....................ةرانإلا
١٦٣.....خانملايفمكحتلاحيتافم
١٦٨............ليغشتلاوةدايقلا
٢٣٤.............ةبكرملابةيانعلا
٣٠٧.............ةنايصلاوةمدخلا
٣١٨...............ةينفلاتانايبلا
٣٢٣............ليمعلاتامولعم

OnStar..................٣٣٠
eCall....................٣٣٦

٣٣٨............ةلصتملاتامدخلا

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCHEVROLETزمرو
CHEVROLETوCORVETTEزمرو
CORVETTEتامالعوأ/وةيراجتتامالع

Generalةكرشلتامدخ Motors LLCوأ
وأاهلةعباتلاتاكرشلاوأةيعرفلااهتاكرش
.اهيصخرم
رفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي

تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرميف
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
كلذيفامب،اذهليغشتلاليلدةعابطدعب
وأيسايقلاىوتحملايفتارييغتلا
..يرايتخالا

كتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانمققحتلل
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

ليلدلااذهمادختسا
ةبكرملابةصاخلاتامولعملاناكمديدحتل
ةياهنيفدوجوملاسرهفلامدختسا،ةعرسب
تايوتحملًايدجبأةبترمةمئاقوه.ليلدلا
.تاحفصلاماقرأوليلدلا

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}

يدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلاىلإ

84795308
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ةمدقم٢

هيبنت
هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

نامأزمرلئامطخبةمسقمةرئادزمرلثمي
حمستال"وأ"اذهبمقتال"وأ"ال"ينعي
".اذهثودحب

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
-ىرخأةحفصيفتامولعملا
."ةحفصرظنا"

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
نمديزملليلدلااذهيفتازيملارظنا
.تامولعملا

u:ءاوهلافييكتماظن

G:ءاوهلافييكتديربتتيز

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$

z:نوبركلاديسكألوأ

ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9
حيحصلكشب

P:عفترمطغضبهايممادختسابنجت

B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_

H:لاعتشالللباق

R:تارهصملاةلتكءاطغلفقعقوم
ةيئابرهكلا

ةيئابرهكلاتارهصملا:+

j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

Q:ةلتكةيطغأبيكرتنمققحت
ةحيحصةروصبةيئابرهكلاتارهصملا

A:ةراحلاىلعظافحلادعاسم
ةيرورملا

لاطعألارشؤمحابصم:*

تيزلاطغض::

X:نكرلادعاسمماظن

O:ةيئابرهك

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم:7

I:لجسُملاينفلا

دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

h:يئابرهكقيرحبوشنرطخ
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٣ ةمدقم

نامألامازحتاريكذت:<

I:ةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا
ةيبناجلا

راطإلاطغضةبقارم:7

d:رجلايفمكحتلا/StabiliTrak/ماظن
)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

a:طغضلاتحت
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ةمدقم٤

تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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٥ ةمدقم

.١٦٦/ءاوهلاذفانم.١

اتراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٢
.١٠٧/ةراحلارييغتوفاطعنالا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
/١٠٤.

عضولاعجار.يوديلالقنلاتاساود.٣
.١٩٩/يوديلا

.٨٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٤
.٧٧/ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام.٥
.)NFC(لاجملابيرقلاصتايئاوه.٦

١٤٧/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقتعجار
وا
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
.١٤٨/)فتاهلا

رزوتوصلاىوتسميفمكحتلاضبقم.٧
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
.١١١/ةماعةرظنعجار.هيفرتلاو

عجار.ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٨
.١١٤/ماظنلامادختسا

ماظنعجار.راذنإلاماظنرشؤمءوض.٩
.٢٣/ةبكرملاراذنإ
حيباصملاماظنعجار.ءوضلاساسح
.١٠٦/ةيكيتاموتوألاةيمامألا

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن.١٠
.١٦٣/خانملاب

دعقمبةيوهتلاوةئفدتلابمكحتلارصانع
.)ةزهجمتناكاذإ(بكارلاوقئاسلا
/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

٤٥.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١١

.٢٠٨/تابثلايفينورتكلإلا

تناكاذإ(فيصرلاةفاحةيؤراريماك
نكرللةدعاسملاةمظنأعجار.)ةزهجم
.٢٢٥/فلخللعوجرلاوأ

اذإ(يمامألاعفرلاماظنيفمكحتلا
عفرلاماظنعجار.)ةزهجمتناك
.٢١٦/يمامألا

.٢١٠/ةدايقلاعضوبمكحتلا.١٢

ةكرحلقانعجار.ةكرحلالقنحيتافم.١٣
.١٩٦/جودزمضباق

عاضوأعجار.حاتفمنودبلاعشإلا.١٤
.١٩٠/لاعشإلا

تامولعمزكرميفمكحتلارصانع.١٥
تامولعمزكرمعجار.)DIC(قئاسلا
.٩٧/(DIC)قئاسلا
لاحيف(٧٧/ةئّفدُمةدايقةلجع.١٦

.)هرفاوت

عجار.ثوتولبلايفمكحتلارصانع.١٧
/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

١١٣.

ىلعفرعتلايفمكحتلارصانع
ةلجعيفمكحتلاحيتافمعجار.توصلا
.١١٣/ةدايقلا

عجار.توصلاىوتسميفمكحتلارارزأ.١٨
/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

١١٣.

.٧٧/قوبلا.١٩
مكحتلاحيتافم.تالضفملاديدحترارزأ.٢٠

.١١٣/ةدايقلاةلجعيف

مكحتلاعجار.Zعضولايفمكحتلا.٢١
.٢١٠/ةدايقلاعضوب

.٢٢٢/ةعرسلاتبثم.٢٢

.٢٠٦/يئابرهكلانكرلالمارف.٢٣

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٤
لاطعألارشؤمحابصمعجار.)ضورعم
.٩٠/)كرحملاصحفءوض(

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم.٢٥
.١٠٧/تاسايقلا

اذإ(ةيولعلاةشاشلايفمكحتلارصانع.٢٦
ضرعلاةشاشعجار.)ةزهجمتناك
.٩٩/ةيمامألا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٦

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
لافقألاوحيتافملا

٦....................حيتافملا
٧........دعبنعمكحتلاحاتفم
٨.......دُعبنعحاتفملاليغشت
١٣....دعبنعةبكرملاليغشتءدب
١٤...............باوبألالافقأ
١٧................لافقإلارخأت
١٧........ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
١٧..........قالغإلانمةيامحلا

باوبألا
١٨...............كرحملاءاطغ
قودنص(يفلخلابابلا

٢٠............)يفلخلاةرايسلا

ةبكرملانامأ
٢٣................ةبكرملانامأ
٢٣...........ةبكرملاراذنإماظن
٢٤..........ةكرحلاعنامليغشت

ةيجراخلاايارملا
٢٥..............ةبدحملاايارملا
٢٥.............ةيئابرهكلاةآرملا

٢٦.................ايارملايط
٢٧........نيخستللةلباقلاايارملا
٢٧....ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
عضولاىلإةلامإلاايارم
٢٧..................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٢٧....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٢٧....ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٢٧...............ةيكيتاموتوألا
٢٧.........ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٣٠.....................ذفاونلا
٣٠..............ةيبرهكلاذفاونلا
٣١...............ةيفلخلاذفاونلا
٣٢..............سمشلاتايقاو

فقسلا
٣٢................فقسلاةحول
٣٥..........يطلللباقلافقسلا

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

ريذحت}

حاتفمعمةرايسلايفلافطألاكرتنإ
باصيدقف؛ريطخرمأدعبنعلوخد
دقوأحورجبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاذفاونلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
مكحتلاحاتفمنوكيامدنعذفاونلالمعت
قلعيدقو،ةبكرملالخاددُعبنع
ةذفانلاراسميفمهريغوألافطألا
يفلافطألاكرتتال.قلغنتيهو
.دُعبنعمكحتلاحاتفمعمةرايسلا
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

حتفليكيناكيملاحاتفملامادختسانكمي
ةيئابرهكلاةقاطلادافنلاحيفةبكرملا
.ةبكرملاب

،)لباترفنوك(ةفوشكمةرايسزارطلكشلابنيبم
هيبوكلازارطبهيبش

،)لباترفنوك(ةفوشكمةرايسزارطلكشلابنيبم
هيبوكلازارطبهيبش

بناجلاىلعدوجوملارزلاىلعطغضا
حاتفملابحستال.يكيناكيملاحاتفملاةلازإل
طغضتنأنودجراخلاىلإيكيناكيملا
.رزلاىلع
البلوصولاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
رزبليغشتلاءدبةيصاخبدوزملاحاتفم
ديزملل١٩٠/لاعشإلاعاضوأرظنا.طغضلا
.ةبكرملاليغشتءدبنعتامولعملانم
حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
حاتفملاةَرْفَشصحفاف،يكيناكيملا
.خاسوألانماهولخنمدكأتلليكيناكيملا

دعبنعمكحتلاحاتفم
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:دُعبنعمكحتلاحاتفم
مكحتلاحاتفمنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.

.ةبكرملانعًادجًاديعبدُعبنع
تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.

.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ
.دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبنمققحت.

ةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحال

اللازيالدُعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ.
ليكولاعجار،حيحصلكشبلمعي
ءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخوأدمتعملا
.ةمدخلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨

دعُبنعحاتفملاليغشت
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعةبكرملا

ليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسمنمض
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودبلوخدلا
ىتحدُعبنعمكحتلاحاتفمفئاظولمعت
.ةبكرملانم)اًمدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
مكحتلاحاتفمعجار.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٧/دعبنع

H:ةحتفءاطغونيبابلاالكلفقلطغضا
ةراشإتارشؤمضموتدق.دوقولاةئبعت
ةطغضلادنعقوبلاقلطنيوأ/وفاطعنالا
تادادعإلاضرعل.لفقلاىلإةراشإللةيناثلا
،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا

Vehicle>)تادادعإلا(Settingsسملا
Remote>)ةبكرملا( Lock, Unlock,

Start)لفقلاءاغلإولفقلاوءدبلا
.)دُعبنع

طيشنتىلإHىلعاًضيأطغضلايدؤي
ةبكرملاراذنإماظنعجار.ةقرسلاعنمماظن
/٢٣.
،دُعبنعيطللةلباقايارمبةدوزمتناكاذإ
ىلعرارمتسالاعمنيترمطغضلايدؤيدقف
Hعجار.ايارملايطىلإةدحاوةيناثةدمل
.٢٦/ايارملايط

I:ةحتفوقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
يفىرخأةرمطغضا.دوقولابةئبعتلا
.نيبابلاالكلافقأحتفلناوثسمخنوضغ
ءيضتدق،ًاليلدُعبنعةبكرملاحتفدنع
ةدملةيفلخلاوةيمامألاةيسيئرلاحيباصملا

وحنكقيرطكلءيضتلًابيرقتةيناث٣٠
تادادعإلاضرعل.تادادعإللاًقبطةبكرملا
،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا
Vehicle>)تادادعإلا(Settingsسملا
Remote>)ةبكرملا( Lock, Unlock,

Start)نعلفقلاءاغلإولفقلاوءدبلا
فاطعنالاةراشإتارشؤمضموتدق.)دُعب
.لفقلاءاغلإىلإةراشإلل

ماظنليطعتىلإIىلعطغضلايدؤيس
.٢٣/ةبكرملاراذنإماظنعجار.ةقرسلاعنم

ليغشتماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
عمIىلعنيترمطغضاف،دُعبنعذفاونلا
نعذفاونلاحتفلٍناوثثالثةدملرارمتسالا
تادادعإلاضرعل.هنيكمتمتاذإ،دُعب
،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا
>)تادادعإلا(Settingsسملا

Vehicle)ةبكرملا(<
Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا

.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو
،دُعبنعيطللةلباقايارمبةدوزمتناكاذإ
ىلعرارمتسالاعمنيترمطغضلايدؤيدقف
Iايارملايطءاغلإىلإةدحاوةيناثةدمل.
.٢٦/ايارملايطعجار

S:ليغشتءدبلنيترمىلعطغضا
حاتفممادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
ةبكرملاليغشتءدبعجار.دُعبنعمكحتلا
ءانثأةبكرملاةدايقنكميال.١٣/دعبنع
طغضا،ةبكرملاةدايقلو.دُعبنعليغشتلا
ىلعطغضامث،لمارفلاةساودىلع
ةطساوب،كرحملاليغشتفاقيإ/ليغشت
.ةبكرملايفدُعبنعمكحتلاحاتفم

عضوددحمليغشتءدبلررحوطغضا:7
ردُصتوةيجراخلاحيباصملاضموت.ةبكرملا
7ىلعطغضا.تارمثالثًاتوصهيبنتلاةلآ
قالطإلًابيرقتناوثثالثةدملرارمتسالاعم
ضموتوقوبلاتوصقلطني.ئراوطلاراذنإ
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وأةيناث٣٠ةدملفاطعنالارشؤمحيباصم
ءدبمتيوأاًددجم7طغضلامتيىتح
.ةبكرملاليغشت

D:فقسلاةحتفريرحتلنيترمطغضا/
يفةبكرملانوكتنأبجي.ةعتمألاقودنص
.)نكرلا(Pعضولا

E:طغضلايفرمتساونيترمطغضا
ًابيرقتةدحاوةيناثةدمليناثلاطغضلادعب
نوكتنأبجيو.كرحملاءاطغريرحتل
.)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملا

M:ىلعطغضاKناكاذإهررحمث
رارمتسالاعمطغضاروفلاىلعمث،اًرفوتم
ىتحيطلللباقلافقسلاحتفلMىلع
رزلااذه.ةكرحلافاقيإلرزلاكرتا.ةياهنلا
.طقفيطلللباقلافقسلاحتفي

مث،اًرفوتمناكاذإQرزلاررحمثطغضا
Mىلعرارمتسالاعمطغضاروفلاىلع
.كرحملاةريجححتفل

يطلللباقلافقسلا
ةبكرملاليغشتءدبةلواحمبنجت.

دُعبنعمكحتلاحاتفممادختساب
لكررح.يطلللباقلافقسلاحتفل
دعبنعمكحتلاحاتفمرزنم
ENGINEو START/STOPرظتنامث
ليغشتءدبةلواحملبقناوثعضبل
.ةيعيبطلاةقيرطلابةبكرملا

حاتفمالبلوخدلاليغشت

كلاذهحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
قودنص/فقسلاةحتفوباوبألالافقأريرحتب
دُعبنعمكحتلاحاتفمجارخإنودةعتمألا
بجي.خلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلانم
قاطنيفدُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأ
بابلاوأةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(م١
ضبقمىلعسملةحولدجوت.هحتفدارملا
.بابلا
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ىلوألاةطغضلادنعنيبابلاالكلافقأريرحتل
امك.قئاسلابابضبقمبسمللاةحولىلع
دعبنعلوخدلاماظنليغشتفاقيإنكمي
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل.حاتفمنود
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو
،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
َيعضوب٢و١دُعبنعنيحاتفملاطبرمتي
دعاقملاعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٤٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملا
حاتفمالبلفقلاحتف

بابلاضبقمبسمللاةحولىلعطغضا
حاتفمناكاذإاهحتفوباوبألالفقريرحتل
رتم١قاطنيفعقيدُعبنعمكحتلا
.١٤/باوبألالافقأعجار.)مادقأ٣(
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل

Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو
باوبألاضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
.ةرايسلاةبيقحوةيجراخلا

حتفةزيمنإف،ةرايسلايفةرفوتمتناكاذإ
ةرايسلاةبيقحوةيجراخلاباوبألاضباقم
.اهنيكمتواهليطعتمتينأنكميحاتفمنودب
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثثالثةدملتقولاسفنيفدُعبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
ىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
ضبقميأمادختسانإ.لوصولاليطعت
وأكرحملاءاطغواباوبألاحتفليجراخ
ىلإيدؤيسةعتمألاقودنص/فقسلاةحتف
تارمعبرألفاطعنالاةراشإحيباصمضيمو
.لوصولاليطعتىلإةراشإللكلذو،ةعرسب
راذنإلاماظنليطعتبمق،ليطعتلامتاذإ
نيوكتاًضيأنكمي.ةرايسلاليغشتءدبلبق
تحتحيتافممادختسانودحتفلاليطعت
."ةرايسلاصيصخت"
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:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثثالثةدملتقولاسفنيفدُعبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
حتفلانيكمتنيوكتاًضيأنكمي.لوصولا
صيصخت"تحتحيتافممادختسانود
."ةرايسلا
حاتفمنودبلافقألانيمأت

دعبٍناوثعضبلحاتفمالبلوخدلالفقمتيس
ليغشتفاقيإمتاذإ،باوبألاعيمجقلغ
مكحتحاتفمجارخإمتلقألاىلعوةبكرملا
دحأدجاوتمدعةلاحيفوأدحاودُعبنع
.ةبكرملالخاد
.دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،دُعبنعمكحتلاحاتفمةراشإعملخادتت
مكحتلاحاتفمدوجوةبكرملافشتكتالدقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخاددُعبنع
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
دُعبنعمكحتلاحاتفمامنيبباوبألالافقأ
نعمكحتلاحاتفمكرتتال.ةبكرملالخاد
.ةبقارمنودةبكرملايفدُعب

نعمكحتحاتفمبةقلغمةبكرملاتناكاذإ
حاتفمليطعتمتيسف،ةبكرملالخاددُعب
مايقلاوةبكرملاليغشتءدبلدُعبنعمكحتلا
.حاتفمنودبلوصولاتايلمعنماهريغب
،اذهدُعبنعمكحتلاحاتفمنيكمتةداعإل
دُعبنعمكحتلاحاتفمىلعرزيأطغضا
نعمكحتلاحاتفمنيكمتةداعإمتيس.اذه
مادختسابةبكرملاليغشتءدبدنعاًضيأدُعب
دنعوأ،رخآفورعمدُعبنعمكحتحاتفم
.ةبكرملاحتف
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو
يطللةلباقلاايارملاةزهجمةبكرملاتناكاذإ
طسبىلإيبلسلالفقلايدؤيدقف،دُعبنع
.٢٦/ايارملايطعجار.ايارملا
حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
Kىلعرارمتسالاعمطغضلابحاتفمنودب
ةدملبابحتفعميلخادلابابلاحاتفمىلع
عامسمتيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأ
لفقلا،كلذدعبىقبيس.تارافصةثالث
.ةبكرملاليغشتمتيىتحًالطعميبلسلا

مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

حاتفمنايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
ًاتوصقوبلاردصيس،اهيفدُعبنعمكحتلا
ضرعل.نيبابلاالكقالغإدعبتارمثالث
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
Settingsسملا،هيفرتلاو
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو
ةبكرملايفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ

دحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث،باوبألا
دُعبنعمكحتلاحيتافمنعةرايسلا
مكحتلاحاتفمفاشتكامتيملاذإو.لخادلاب
تامولعمزكرمةشاشضرعتسف،دُعبنع
فاشتكامتيملةلاسرلا)DIC(قئاسلا
قوبلاردصيسودُعبنعّمكحتلاحاتفم
ةرمرمألااذهثدحي.تارمثالثًاتوص
اهيفدوقتةرملكيفطقفةدحاو
")ةبكرم(Vehicle"ددح.ةرايسلا
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
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حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف

ةحتفريرحتلسمللاةحولىلعطغضا
قودنصحتفلةعتمألاقودنص/فقسلا
دُعبنعمكحتلاحاتفمناكاذإةعتمألا
.)مادقأ٣(رتم١قاطنيفاًدوجوم

ةبكرملاعمدعُبنعمكحتلاحيتافمةجمرب

عمةجمربملادُعبنعمكحتلاحيتافمطقف
لاحيف.لمعتيتلايهةبكرملاهذه
وأدُعبنعمكحتلاحيتافمدحأنادقف
هنعليدبءارشنكميف،ةقرسللهضرعت
ةجمربدنع.ليكولاقيرطنعهتجمربو
هذهعملدبتسملادُعبنعمكحتلاحاتفم
حيتافمةفاكةجمرباًضيأبجيةبكرملا
ةجمربدرجمب.ىرخألادُعبنعمكحتلا

لمعتنلفديدجلادُعبنعمكحتلاحاتفم
وأةدوقفملادُعبنعمكحتلاحيتافم
.ىرخأةرمةقورسملا

حاتفميفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
.دعُبنعمكحتلا

حاتفمديوزتمت،ةبكرملابنامألانيسحتل
ءدبدنع.ةكرحرعشتسمبدُعبنعمكحتلا
نعمكحتلاحاتفمناكاذإ،ةبكرملاليغشت
ضرعيدقف،تقولانمةرتفلالِطَعتُمدُعب
عضويفحاتفملا"قئاسلاتامولعمزكرم
كرح."أدبا"مث،"حاتفملاكرح"،"نوكسلا
ءدبلواحوًاليلقدُعبنعمكحتلاحاتفم
حاتفمةيراطبتناكاذإ.ةبكرملاليغشت
ناكاذإوأةفيعضدُعبنعمكحتلا
رعيدقف،ةراشإلايفلخادتكانه
قئاسلاتامولعمزكرمض

NO KEY FOUND,
REPLACE BATTERY IN KEY

لدبتسا،حاتفمىلعروثعلامتيمل(
وأ)حاتفملايفةيراطبلا

NO REMOTE KEY
WAS DETECTED PLACE
KEY IN KEY POCKET,

THEN START YOUR VEHICLE.
،دُعبنعمكحتللحاتفميأفاشتكامتيمل(
أدبامث،حاتفملاةظفاحيفحاتفملاعض
).كتبكرمليغشت

:ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،كلذثودحةلاحيف

لماحيفدُعبنعمكحتلاحاتفمعض.١
يكيناكيملاحاتفملاعميمامألاحادقألا
.ىلعألاًهجتمفرطلانوكيثيحب

عضويفةرايسلانوكتامنيح.٢
P)نكر(عضولاوأN)دياحملا(،
لمارفلاةساودىلعطغضا
ENGINEو START/STOP.

دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأيف
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٢

ةيراطبلالادبتسا

ريذحت}

حاتفمببعللاباًدبألافطأللحمستال
مكحتلاحاتفميوتحي.دُعبنعمكحتلا
نأنكمي،ةريغصةيراطبىلعدُعبنع
نأنكميامك.قانتخالارطخيفببستت
ةيلخادقورحثودحيفاهعالتباببستي
ةميسجةباصإيفببستيامم،مسجلاب
ةدعاسملابلطنمدبال.ةافولاامبروأ
.ةيراطبعالتباةلاحيفروفلاىلعةيبطلا

ريذحت}

حاتفمىلعةيندعملاحطسألاسملتال
ةرارحللاهضرعتدنعدُعبنعمكحتلا
نكمي.ةيصخشلاةباصإلابنجتلةديدشلا
ةجرددنعةنخاسحطسألاهذهنوكتنأ
١٣٨(ةيوئمةجرد٥٩نمىلعأةرارح
.)تياهنرهفةجرد

هيبنت
نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
رضتدقف.دُعبنعمكحتلاحاتفمتاراد
كمسجيفةدوجوملاةنكاسلاءابرهكلا
.دُعبنعمكحتلاحاتفمب

هيبنت
عوننمىرخأباًمئادةيراطبلالدبتسا
ةيراطبلالادبتساىلعبترتيدق.بسانم
دبال.اهراجفنارطخبسانمريغعونب
ةمدختسملاتايراطبلانمصلختلانم
ال.ةيلحملانيناوقلاوتاميلعتللاًقفو
ةيراطبلاعطقوأقحسوأقرحلواحت
ةيراطبلاضيرعتبنجتو،ةمدختسملا
طغضضافخنابمستتنكامأيفدجاوتلل
ةرارحتاجردبوأةدشباهيفءاوهلا
.ةيلاع

هيبنت
مكحتلاحاتفمعيمجتةداعإمتتملاذإ
بّرستتدقف،حيحصلكشبدُعبنع
ررضلاقحُلتوتيبملالخادىلإلئاوسلا
ىلإيدؤيساّمم،ةينورتكلإلاةرئادلاب
مكحتلاحاتفميفلطعوأ/وللخثودح
،ررضّيأثودحعنملو،يلاتلاب.دُعبنع
ةداعإبةصاخلاتاوطخلااًمئادعبتا
يفةدراولادُعبنعمكحتلاحاتفمعيمجت
مكحتلاحاتفمقالغإنامضلليلدلااذه
اهيفموقتةرملكيفماكحإبدُعبنع
.هحتفب

لدبتساDICضرَعاذإةيراطبلالدبتسا
.دُعبنعّمكحتلاحاتفميفةيراطبلا

بناجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١
حاتفملابحساودُعبنعمكحتلاحاتفم
بحستال.جراخلاىلإيكيناكيملا
نأنودجراخلاىلإيكيناكيملاحاتفملا
.رزلاىلعطغضت
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يفيكيناكيملاحاتفملاةرفشعض.٢
.ديلابةيراطبلاءاطغةلازإلةحتفلا

ناسللابحسقيرطنعةدادسلالزأ.٣
.ةيراطبلاىلإلوصولل

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٤
.ةيندعم

نوكيثيحبةديدجلاةيراطبلاعض.٥
لدبتسا.لفسألاًهجتمبلاسلافرطلا
اموأCR2450زارطنمةيراطبب
.اهلداعي
ّزَحلايفاهعفدبةدادسلالدبتسا.٦

.ةيراطبلاةريجحلوحدوجوملا
هيلعطغضلابةيراطبلاءاطغعضودعأ.٧

عامسىتحدُعبنعمكحتلاحاتفميف
.ةقطقطتوص

.ىرخأةرميكيناكيملاحاتفملالخدأ.٨

دعبنعةبكرملاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

S:نعمكحتلاحاتفمىلعرزلااذهدجوي
.دُعبنعليغشتللدُعب
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
دق.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزملمعي
ةدورببسحىلعدُعبنعليغشتلاءدب
رشؤمحابصمءيضيال.يجراخلاسقطلا
ءدبءانثأةيفلخلاةذفانلانمبابضلاليزم
.دُعبنعليغشتلا

ءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
ةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملاكلذك
ءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهتتاحتفو
ةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلاعباطلا
.٤٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةدايقةلجععجار.دُعبنعليغشتلاءدب
.٧٧/ةئّفدُم
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
نعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأدعب
يأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلاصحفا
.تابلطتم
الف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيممدختست
.ةبكرملانمدوقولا
ءانثأدُعبنعمكحتلاحاتفملاجملقيدق
.ةرايسلاليغشت
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
مكحتلاحاتفمعجار.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٧/دعبنع
ليغشتتقونمالامجإةقيقد٣٠كيدل
ليغشتلاتقولىصقألادحلاغلبي.كرحملا
هفاقيإمتيسو،ةقيقد١٥ةدحاوةيادبل
ءدبتالواحمثالثبمايقلاكنكمي.ًايئاقلت
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قالغإلابتمقاذإ،قئاقد١٠ةدملليغشت
ةيلمعرخآفاقيإمتيس.قئاقد١٠دعبًايودي
ثيحًايئاقلتقئاقد١٠اهتدمليغشتءدب
.ةقيقد٣٠يلامجإمادختسامتدقنوكيس
دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

نعمكحتلاحاتفمبنيترمSطغضا.١
.فاطعنالاةراشإحيباصمضموتف.دُعب
بلطيقلتمتهنأحيباصملاضيمودكؤي
ءدبءانثأ.دُعبنعةبكرملاليغشت
نكرلاحيباصملظتس،دُعبنعليغشتلا
.ليغشتلاديقكرحملااملاطةئيضم

١٥دعبكرحملاليغشتفاقيإمتيس.٢
ةدميقابمادختسادعبوأةقيقد
ام،ةقيقد٣٠ةغلابلاةيلامجإلاليغشتلا
لامتكالبقدُعبنعليغشتلافقوتمل
.لاعشإلاليغشتوأكرحملاليغشت
لغشمثلمارفلاةساودطغضا.٣

.ةرايسلاةدايقللاعشإلا
كرحملانارودنمزيلامجإ

ةدملدُعبنعليغشتلاءدبمادختسانكمي
تقويلامجإنمةقيقد٣٠ىلإلصت
.كرحملاليغشت
امهتدمدُعبنعليغشتءدبيتلواحمدعب

ةددعتمليغشتءدبتالواحموأ،ةقيقد١٥
بجي،ةقيقد٣٠هيلامجإغلبيرصقأتقول

فاقيإمثةبكرملابلاعشإلاماظنليغشت
دُعبنعليغشتلاءدبلبقاهليغشت
.ىرخأةرم
دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا
.نكرلاحيباصمئفطنتس.Sطغضا.
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.كلذنععجارتمثةبكرملاليغشتبمق.
دعبنعليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا

يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.ليغشتلافاقيإىوس
.ةبكرملايفدعبنعمكحتحاتفمدجوي.
.اًقلغمسيلةعتمألاقودنص/فقسلاةحتف.
وأاًحوتفمسيليطلللباقلافقسلا.

.لماكلاباًقلغم
.اًقلغمسيليفلخلادعقملاءاطغ.
يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضو
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاع
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

تقونمةقيقد٣٠ةرتفمادختسامت.
.كرحملاليغشت
.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}

.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.

اوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
حتفنكمي.ريستيهوةبكرملانم
كرحتءانثأاهحتفوباوبألالفق
نمطوقسلالامتحانإ.ةرايسلا
ربكأنوكيمادطصاعقواذإةبكرملا

كلذل.باوبألالافقإمدعلاحيف
اودترينأباكرلاةفاكىلعبجي
امك،بسانملالكشلابنامألامازح
.ةبكرملاةدايقءانثأباوبألالفقبجي

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
مهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
لفطلاضرعتينأنكمي.اهنمجورخلا
نميناعيدقوةطرفمةرارحىلإ
تومللضرعتيدقوأةميدتسمتاباصإ
ةبكرملالفقا.سمشةبرضببسب
.اهترداغمدنعًامئاد

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.

امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
ىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودحعنم

ىلعطغضا،جراخلانمبابقلغوأحتفل
HوأIدُعبنعمكحتلاحاتفمىلع.

مكحتلاحاتفمكسمأ،حاتفمنودبلوخدلل
نم)مادقأ٣(رتم١قاطنيفدُعبنع
ةحولىلعطغضاوكسما.بابلاضبقم
حاتفملاليغشتعجار.بابلاضبقمبسمللا
.ةيصاخلاهذهةجمربنكمي.٨/دُعبنع
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
سملا،هيفرتلاوتامولعملا

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو

،)لباترفنوك(ةفوشكمةرايسزارطلكشلابنيبم
هيبوكلازارطبهيبش

،لخادلانمباوبألالفقءاغلإوألفقل
.قئاسلابابليلآلالفقلاحاتفممدختسا

H:ئيضيس.باوبألالفقمتييكلطغضا
دنعحاتفملايفدوجوملارشؤملاحابصم
.لفقلا

I:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

يلألالفقلاحاتفممادختسااًضيأنكمي
.باوبألالفقءاغلإوألفقلبكارلابابل
،كرحملاءاطغو،دوقولابابقلغمتيامك
اًضيأهحتفوةعتمألاقودنص/فقسلاةحتفو
.بابلليلألالفقلاحاتفممادختساب
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،)لباترفنوك(ةفوشكمةرايسزارطلكشلابنيبم
هيبوكلازارطبهيبش

عفررزىلعطغضا،لخادلانمبابلاحتفل
.بابلاجالزم
ةبكرمللةيئابرهكلاةقاطلانادقف

حتفبمق،ةيراطبلاةقاطةبكرملاتدقفاذإ
.ًايوديباوبألا

ةبكرملالخادنم

.قئاسلابابريرحتضبقمبحسا

.بكارلابابريرحتضبقمبحسا

ةبكرملاجراخنم

حتفلةيطايتحاحيتافمةناوطسأدجوت
رسيألابابلا

،لكيهلاىلعدوجوملاءاوهلالخدميف
.رسيألابابلاضبقمنميفلخلاءزجلاب
رحلانارودلاتاذلافقألا

رحلكشبحاتفملالفقةناوطسأةرادإمتت
مدعوأئطاخلاحاتفملامادختسادنع
ةزيمعنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإ
لفقحتفمتينألفقللةقيلطلاةرادإلا
ةناوطسأطبضةداعإل.ةونعةناوطسألا
حيحصلاحاتفملالاخدإنمدكأت،لفقلا
ريودتبمق.لفقلاةناوطسأيفلماكلاب
لفقلاةناوطسأنأرعشتىتححاتفملا
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حاتفملاجرخأ.ىرخأةرماهناكميفرقتست
حاتفملاريودتبمقمث،لماكلابهلاخدإدعأو
.ةرايسلالفقحتفل

لافقإلارخأت
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
ردصتس،حوتفمبابلاامنيب،يئابرهكلا
ريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالثةرافص
.ةلاعفلافقألانيمأت
دعبًايكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسٍذئدنعو
ديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوثسمخ
،ناوثسمخيضملبقباوبألادحأحتف
دعبداُعيفوسناوثسمخلاتقؤمنإف
.ىرخأةرمباوبألاةفاكقالغإ

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
نعمكحتلاحاتفمىلعQطغضاوأىرخأ
باوبألالفقتوةيصاخلاهذهيغلتيكلدُعب
.روفلاىلع
ضرعل.رخأتملالفقلاةزيمةجمربنكمي
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
Vehicle>تادادعإلاسملا،هيفرتلاو
Power>)ةبكرملا( Door Locks)لافقأ
.)ةيئابرهكلاباوبألا

ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
دنعًايئاقلتلفقلاىلعةبكرملاةجمربمت
حاتفمنوكيامدنعوباوبألاعيمجقالغإ
عضورييغتمتو،ليغشتلاعضويفلاعشإلا
.)نكر(Pعضونمةبكرملا
:باوبألالافقأحتفل
بابلالفقنيمأتحاتفمبKطغضا.

.يئابرهكلا
.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Power Door Locks)باوبألالافقأ
.")ةيئابرهكلا

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ
بابلالفقحاتفمناكو،تاقحلملاعضو
،ًاحوتفمقئاسلابابوًاطوغضميلآلا
بابلفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتسف
.طقفقئاسلا
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
يفو.اهلخادبدُعبنعمكحتلاحيتافمدوجو
نعمكحتحاتفميأدوجوفاشتكاةلاح
ددعليلقتمتيملو،ةبكرملالخاددُعب
حتفمتيسف،لخادلابدُعبنعمكحتلاحيتافم
قوبلانمتوصردصيسوقئاسلابابلفق
.تارمةثالث
ًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
طغضلالالخنمحوتفمقئاسلابابامنيب
لفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالاعم
.يئابرهكلابابلا
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باوبألا

كرحملاءاطغ

كرحملاءاطغريرحت

ريذحت}

ءاطغقالغإمتيملاذإةبكرملادوقتال
ءاطغحتفينأنكمي.لماكلابكرحملا
ببستيوكتيؤربجحيولماكلابكرحملا

وأتنأضرعتتدق.ثداحعوقويف
ىلعاًمئادصرحا.ةباصإللنيرخآلا
.ةدايقلالبقاًمامتكرحملاءاطغقالغإ

نل،كرحملاءاطغقالغإمدعةلاحيف
يفًاليم٢٦(ةعاس/مك٤٢ةبكرملازواجتت
ةدايقلكرحملاءاطغقلغأ.)ةعاسلا
.)ةعاس/ًاليم٢٦(ةعاس/مك٤٢نمعرسأ

كرحملاةريجحىلإلوصولانكمي
.قرطةدعب
رصانعيأنمكرحملاءاطغولخنمدكأت
.حتفلالبق

Pعضونمجورخلاةبكرملاهذهعنمت
كرحملاءاطغنوكيالامدنع)نكرلا(
نمجورخللكرحملاءاطغقلغأ.ًاقلغم
ءاطغقالغإنمدكأت.)نكرلا(Pعضو
قفدتنمققحتلاقيرطنعكرحملا
.ةطيحملاتانوكملاعمكرحملاءاطغ
ةلاسرلانكلوًاقلغمكرحملاءاطغناكاذإ
لقانلفقزواجتنكميف،ةدوجوملازتام
ةيناث٢٠ةدمللمارفلاىلعطغضلابةكرحلا
هذهيف.)ةدايقلا(Dعضوىلإلاقتنالامث
٢٦(ةعاس/مك٤٢ةرايسلازواجتتنل،ةلاحلا
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.)ةعاس/ليم
.ةمزاللاةنايصلاىلع
قئاسلاباببكرحملاءاطغجالزمريرحترز

،)نكر(Pعضولايفةكرحلالقانعم.١
قئاسلابابرزىلعEىلعطغضا
.كرحملاءاطغحتفل
كرحملاءاطغعفرا،ةبكرملاةمدقمنم.٢

يذلاةماعدلاماظنعفتريىتحقفرب
يفءاطغلالمحيوًايئاقلتزاغلابلمعي
.لماكلاحتفلاعضو

ةلاسروءاطغلاءوضضرعمتيس.٣
تامولعمزكرميفحوتفملاءاطغلا
ءاطغلانوكيامدنع)DIC(قئاسلا
.اًحوتفم

ةبكرملايفدعُبنعمكحتلاحاتفممادختسا

حاتفمبنيترمEىلعطغضا.١
كرحمءاطغحتفلدُعبنعمكحتلا
.ةبكرملا
كرحملاءاطغعفرا،ةبكرملاةمدقمنم.٢

يذلاةماعدلاماظنعفتريىتحقفرب
يفءاطغلالمحيوًايئاقلتزاغلابلمعي
.لماكلاحتفلاعضو

ةلاسروءاطغلاءوضضرعمتيس.٣
تامولعمزكرميفحوتفملاءاطغلا
ءاطغلانوكيامدنع)DIC(قئاسلا
.اًحوتفم
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يمامألافيوجتلابةدوجوملاسمللاةحول

ةحتفيفسمللاةحولعقومددح.١
يمامألاحابصملانمبرقلابةكبشلا
.قئاسلابناجنم

ةدحاوةرمسمللاةحولىلعطغضا.٢
ىقبينأبجي.كرحملاءاطغحتفل
رتم١قاطنيفدُعبنعمكحتلاحاتفم
.كرحملاءاطغنم)مادقأ٣(

كرحملاءاطغعفرا،ةبكرملاةمدقمنم.٣
يذلاةماعدلاماظنعفتريىتحقفرب
يفءاطغلالمحيوًايئاقلتزاغلابلمعي
.لماكلاحتفلاعضو

ةلاسروءاطغلاءوضضرعمتيس.٤
تامولعمزكرميفحوتفملاءاطغلا
ءاطغلانوكيامدنع)DIC(قئاسلا
.اًحوتفم

ةقاطدوجومدعدنعكرحملاءاطغحتفمتي
ةيئابرهك

طقفيوديلاريرحتلالباكمادختسابجي
لثم،ئراوطلايفمادختساللوأ/وةمدخلل
.ةبكرمللةيئابرهكلاةقاطلانادقف
ةقاطلادقفةلاحيفةبكرملالوخدل
يفةيئابرهكلاةقاطلادقف"رظنا،ةيئابرهكلا
.١٤/باوبألالافقألفسأ"ةبكرملا

يوديلاريرحتلالباكةقلحعضومددح.١
.لمارفلاةساودراسيىلع

نيترميوديلاريرحتلالباكبحسا.٢
.ءاطغلاريرحتل
كرحملاءاطغعفرا،ةبكرملاةمدقمنم.٣

يذلاةماعدلاماظنعفتريىتحقفرب
يفءاطغلالمحيوًايئاقلتزاغلابلمعي
.لماكلاحتفلاعضو

ئراوطلايفكرحملاءاطغريرحترز

ءاطغلفسأةدوجوملاةريجحلاديوزتمت
يفكرحملاءاطغريرحترزبكرحملا
اذهءيضيس.مالظلايفءيضيئراوطلا
رزلاىلعطغضا.ءوضللهضرعترثإرزلا
ةريجحلالخادنمكرحملاءاطغحتفل
.كرحملاءاطغلفسأةدوجوملا
كرحملاءاطغقالغإ

ريذحت}

ءاطغقالغإمتيملاذإةبكرملادوقتال
ءاطغحتفينأنكمي.لماكلابكرحملا
ببستيوكتيؤربجحيولماكلابكرحملا

وأتنأضرعتتدق.ثداحعوقويف
ىلعاًمئادصرحا.ةباصإللنيرخآلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.ةدايقلالبقاًمامتكرحملاءاطغقالغإ
نل،كرحملاءاطغقالغإمدعةلاحيف
يفًاليم٢٦(ةعاس/مك٤٢ةبكرملازواجتت
ةدايقلكرحملاءاطغقلغأ.)ةعاسلا
.)ةعاس/ًاليم٢٦(ةعاس/مك٤٢نمعرسأ

قلغيليفكيامبًاليقثسيلكرحملاءاطغ
كرحملاءاطغىقبيس.هنزولقثببسب
.جالزملايفلفقلاعفدمتيىتحاًحوتفم
لماكلابقلغمكرحملاءاطغنأنمدكأت
.)نكر(Pعضولانمةبكرملابلاقتنالالبق

نأنمدكأت،كرحملاءاطغقالغإلبق.١
لكشبةدوجومةئبعتلاةيطغأعيمج
.اهتلازإتمتتاودألاعيمجنأو،حيحص

اًديعبلماكلابةلومحلاعضونمدكأت.٢
يفكرحملاءاطغريرحترزنع
.ئراوطلا
عضولفسألكرحملاءاطغبحسا.٣

.قفربجالزملايفلفقلا
ةفاحلاىلعلفسألتابثبطغضا.٤

عمستىتحكرحملاءاطغلةيمامألا
.نيترمقلغلاةقطقطتوص

يوتسمكرحملاءاطغنأنمققحت.٥
.لماكلابقلغمهنأنامضلةكبشلاقوف

كتبكرمنيزخت

ريذحت}

يفكرحملاءاطغحتفرزلمعينل
يتلاةريجحلايفدوجوملائراوطلا
نوكتامدنعكرحملاءاطغلفسأ
ثودحبنجتل.ةغرافوأةلوصفمةيراطبلا
ءاطغلعجا،ةافووأةيصخشةباصإ
هلفقولماكلاباًقلغماًمئادكرحملا
نكيملاذإ.ةبكرملانيزختدنعنمؤم
نأنكمملانمف،لَفْقُمكرحملاءاطغ
لفسأيتلاةريجحلاقوفصخشلادعصي
ريغنعءاطغلاقلغيو،كرحملاءاطغ
قوفصاخشألادعصينأبجيال.دصق
ءاطغلفسأدجوتيتلاةريجحلا
اًدبأكرحملاءاطغقلغتال.كرحملا
.لخادلابصخشكانهو

ةقاطلانادقفدنعةرايسلاحتف"رظنا
.مسقلااذهيفاًقبسروكذملا"ةيبرهكلا

ةرايسلاقودنص(يفلخلابابلا
)يفلخلا

ريذحت}

ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ةيوهتلاتاحتفو،فقسلاةحتفتحت
.كرحملاليغشتةجيتنجاجزلاو،فقسلاب
دلجلاقرحرطخبنجتيفةدعاسملل
تانوكملاهذهسملتال،يمحملاريغ
وأاًزافقاًمئادمدختساو،دربتىتحاًدبأ
.ًةرشابمدلجلاةسمالمبنجتلةفشنم

ريذحت}

بابلاحتفلبقةبكرملاليغشتفقوأ
حتفعملمعيكرحملاناكاذإ.يفلخلا
كريغوأتنأضرعتتدقف،يفلخلابابلا
.ةباصإلل

ةبكرملاقودنص/يفلخلابابلاريرحت

Pعضولاىلعةبكرملانوكتنأبجيو
.)نكرلا(
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ريذحت}

قودنص/يفلخلابابلاقلغوأحتفدنع
ةقطنمنعنيتديعبكيدييقبأ،ةعتمألا
نيرخآلاوأتنأضرعتتدق.قالغإلا
.ةباصإلل

:ةبكرملاقودنص/يفلخلابابلاريرحتل

ريذحت}

يفلخءاوهقوعمبةدوزملاتابكرملا
ءاطغنيبةريغصةحاسمىلعيوتحي
قوعموةعتمألاقودنص/فقسلاةحتف
بنجتيفةدعاسملل.يفلخلاءاوهلا
وأعفرا،صرقلانمةلمتحملاةباصإلا
قودنص/فقسلاةحتفءاطغقلغأ
.طقفطسوألامسقلامادختسابةعتمألا
/فقسلاةحتفءاطغمادختسامتاذإ
ءزجلاةقطنمنمبرقلابةعتمألاقودنص
،يفلخلاءاوهلاقوعمنمعفترملا
ضفخوأعفرلكيديىدحإمدختساف
ةعتمألاقودنص/فقسلاةحتفءاطغ
ءاوهلاقوعمحسملةيفاكةجردب
وأحتفلىرخألاديلامدختساو،يفلخلا
ةعتمألاقدنص/فقسلاةحتفءاطغقالغإ
.لماكلاب

،)لباترفنوك(ةفوشكمةرايسزارطلكشلابنيبم
هيبوكلازارطبهيبش

.قئاسلاباببNطغضا.

نعمكحتلاحاتفمىلعpىلعطغضا.
مكحتلاحاتفمعجار.اًعيرسنيترمدُعب
.٧/دعبنع

بابلاحتفسملةحولىلعطغضا.
ءانثأةعتمألاقودنصوأةرايسلليفلخلا
عم،لفقلاةلاحيفوأ،لفقلاءاغلإ
١قاطنيفدُعبنعمكحتلاحاتفمدوجو
.٦/حيتافملاعجار.)مادقأ٣(رتم

كرحملاءاطغعفرا،ةبكرملاةرخؤمنم.
يذلاةماعدلاماظنعفتريىتحقفرب
يفءاطغلالمحيوًايئاقلتزاغلابلمعي
.لماكلاحتفلاعضو
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ةعتمألاقودنص/ةيفلخلاةطنشلاقالغإ

هيبنت
ةداحلاوأةليقثلاءايشألانيزختبمقتال
ةدوجوملاةيفلخلانيزختلاتاريجحيف
دق.قودنصلا/يفلخلابابلاةقطنميف
يلفسلاءزجلافلتيفماسجألاببستت
.ةعتمألاقودنص/ةيفلخلاةطنشلانم

هيبنت
مقتال،ةعتمألاقودنصءاطغفلتبنجتل
عنمتادادسقوفعئاضبلانيزختب
مق.)ةعتمألاقودنص(ةحتفلايفبرستلا
عنمتادادسلفسأعئاضبلانيزختباًمئاد
.برستلا

/فقسلاةحتفقالغإلبحسلاحدقمدختسا
متيىتحةفيفخةوقبةعتمألاقودنص
بابلالمكيفوس.يلآلالفقلاةزيمطيشنت
عمقالغإلاةيلمعةبكرملاقودنص/يفلخلا
.ًايكيتاموتوألفقلا

يفةعتمألاقودنص/فقسلاةحتفحتفضبقم
ئراوطلا

هيبنت
/فقسلاةحتفريرحتضبقممدختستال
دشةورعكئراوطلايفةعتمألاقودنص
يفضارغألاتيبثتدنعطبرةطقنوأ
كلذنأل،ةعتمألاقودنص/فقسلاةحتف
.رارضأبضبقملابيصيدق

قودنص/فقسلاةحتفحتفلةضبقكانه
رادجلالخادةدوجومئراوطلايفةعتمألا
هذهءيضتس.نيزختلاةريجحليفلخلا
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ضبقمبحسا.ءوضللاهضرعترثإةضبقلا
قودنص/فقسلاةحتفحتفلجأنمريرحتلا
.لخادلانمةعتمألا

ةبكرملانامأ
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
ةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو
.اًمامتةرايسلا

ةبكرملاراذنإماظن
عنملراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا

يفرشؤملاحابصمريشي،زيهجتلاةلاحيف
جاجزلانمبرقلابسايقلاةزهجأةحول
.ماظنلاةلاحىلإيمامألا

Off)راذنإلاماظن:)ليغشتلافاقيإ
.طٰشنمريغ
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
ةطنشلاوأ،كرحملاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفمةعتمألاقودنص/ةيفلخلا
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفممدختسا.

.ةبكرملا
.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.
يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.

.بابلالخاد
أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣

ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
ديقراذنإلاماظننأىلإةراشإلل
يفQىلعطغضلايدؤيس.ليغشتلا
ىلإةيناثةّرملدُعبنعمكحتلاحاتفم
عمةيناث٣٠هردقريخأتنمززواجت
.روفلاىلعراذنإلاماظنطيشنت

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.يكيناكيملاحاتفملا
ًالوألفقلاحتفنودبقئاسلابابحتفمتاذإ
ردصيس،دُعبنعمكحتلاحاتفممادختساب
ءاوضألاضموتسوريفصتوصقوبلا
متيملاذإ.قبسملاراذنإلاىلإةراشإلل
بابلالفقحتفمتيملوأ،ةرايسلاليغشت
دُعبنعمكحتلاحاتفميفKىلعطغضلاب
،ٍناوث١٠ةدملقبسملاراذنإلاءانثأيف
.راذنإلاطيشنتمتيس
بابحتفمتاذإ،اًضيأراذنإلاليعفتمتيس
ةعتمألاقودنص/ةيفلخلاةطنشلاوأ،بكارلا
ماظنلاطيشنتفاقيإنودكرحملاءاطغوأ
ضموتس،راذنإلاقالطنادنع.كلذلبق
قوبلاتوصقلطنيوفاطعنالاتاراشإ
طيشنتةداعإمتتس.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل
ريغيلاتلاثدحلاةبقارملراذنإلاماظن
.صخرملا

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

هليغشتفاقيإوأراذنإلاماظنطيشنتفاقيإل
:ةيلاتلاتاءارجإلانميأبمق،هليعفتمتاذإ
.دُعبنعمكحتلاحاتفمبنيترمKطغضا.
ماظنمادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.

.حاتفمالبلوخدلا
.ةرايسلاليغشتءدبل.
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:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

نيبابلاالكقلغمتيوةبكرملا
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأدُعبنعمكحتلاحاتفممادختساب
.حاتفمالبلوخدلا
نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

دُعبنعمكحتلاحاتفمىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

ماحتقالارعشتسموليملارعشتسم

ةقرسلاعنمماظنصئاصخىلإةفاضإلاب
اًضيأيوتحيدقماظنلااذهنإف،يسايقلا
.ماحتقاللساسحوةلامإساسحىلع
اذإراذنإلاقالطإةلامإلاساسحلنكمي
ريغتلثم،ةبكرمللةكرحدوجورعشتسا
.ةبكرملاهاجتا
ةروصقملاماحتقالارعشتسمبقاري
رعشتسااذإراذنإلاقالطإهناكمإبو،ةيلخادلا
لخادىلإةعورشمريغلوخدةيلمع

تاناويحلاوأباكرلاءاقببحمستال.ةبكرملا
رعشتسمنوكيامدنعةرايسلايفةفيلألا
.اًطشنماحتقالا
طيشنتوةقرسلاعنمماظنطيشنتلبق
:ماحتقالارعشتسم
.اًمامتذفاونلاونيبابلاالكقالغإنمدكأت.
تيبثتلاةمكحمريغءايشأةيأنيمأتبمق.

.سمشلاتابجاحلثم
يفقئاوعيأدوجومدعنمققحت.

.تاساسحلالاجم

ليملاوماحتقالارعشتسمليطعتحاتفم

ليملايرعشتسمةيلاعففاقيإبحصُني
ةفيلأتاناويحكرتةلاحيفماحتقالاو
.ةبكرملالقندنعوأةبكرملالخاد
فاقيإديقفقسلاةحولنوكتامدنع
يطلللباقلافقسلانوكيوأليغشتلا
ماظنليغشتفاقيإمتي،لفسألضفخنم
.للستلافشك

oىلعطغضا،ةبكرملاليغشتفاقيإعم
.Onstarراوجب،يولعلالوسنوكلاب
نأنيبيل،ةظحللرشؤملاحابصمءيضيس
ةرملاىتحاهليطعتمتدقتاساسحلاهذه
.راذنإلاماظنطيشنتلةيلاتلا

ةكرحلاعنامليغشت
.ةقرسلاعنمللماخماظنبةبكرملاديوزتمتي

ةعومجميفنامألاحابصمءيضي
ليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ،تادادعلا
ءيضي.هليغشتفاقيإوأةقرسلاعنمماظن
ءدبدنعةزيجوةدملحابصملااذه
.كرحملاليغشت
فاقيإدنعماظنلاطيشنتًايكيتاموتوأمتي
.لاعشإلاليغشت
ةرادإدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
عضووأليغشتلاعضوىلإلاعشإلا
نعمكحتحاتفمىلعروثعلاوتاقحلملا
.ةبكرملايفحلاصدعب
فاقيإوأماظنلاليعفتكيلعبجيالو
.ًايوديهليعفت
دُعبنعمكحتحاتفمبماظنلاديوزتمتي
مكحتلاةدحوعمةقفاوتمرثكأوأدحاو
ءدبنكميالو.ةبكرملاةكرحلّطعمماظنب
مكحتحاتفممادختسابىوسةبكرملاليغشت
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أدبيالدق.حيحصلكشبقفاوتمدُعبنع
حاتفمةباصإلاحيفةبكرملاليغشت
.رارضأبدُعبنعمكحتلا
حابصمءاضأوكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،ةكرحلاعنام
ليغشتلواح.ةكرحلاعنمماظن
.اًددجمةبكرملا
ليغشتلاءدبمدعيفةبكرملاترمتسااذإ
دُعبنعمكحتلاحاتفمىلعرهظيالو
ليغشتلاءدبلواحف،ررضيألهضرعت
حاتفمعضوأ.رخآدُعبنعمكحتحاتفمب
ةخسنلاناكميفدُعبنعمكحتلا
ليغشتعجار.حادقألالماحبةيطايتحالا
الكرحملاناكاذإ.٨/دُعبنعحاتفملا
دُعبنعمكحتلاحاتفمبليغشتلاأدبياللازي
دوجوملادُعبنعمكحتلاحاتفمبوأ،رخآلا

،حادقألالماحبةيطايتحالاةخسنلاناكميف
ليغشتأدباذإ.ةمدخلاىلإةبكرملاجاتحتسف
دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكيدقف،كرحملا
ىلعلصحاوأكليكوعجار.ًابيعملوألا
جمربملوخدللديدجدُعبنعمكحتحاتفم
.كتبكرمىلع
فاشتكاةبكرملاةكرحلّطعمماظنعيطتسي
.ةليدبلاوأةديدجلادُعبنعمكحتلاحيتافم
حيتافمةينامثىلإلصيامةجمربنكمي
حيتافمةجمربل.ةبكرمللدُعبنعمكحتلا
حيتافمةجمرب"عجار،ةيفاضإدُعبنعمكحت
ليغشتنمض"ةبكرملايفدعبنعمكحتلا
.٨/دُعبنعحاتفملا

ةليسوةيأوأدُعبنعمكحتلاحاتفمكرتتال
لمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكميىرخأ
.ةبكرملالخادةقرسلاعنمماظن

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}

،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
يهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
ىلإةدحبتلقتنااذإف.عقاولايفهيلع
ةبكرمبمدطصتدقف،نميألاراسملا
ةآرملاةدعاسمبدكأت.كنيميىلإةدوجوم
لبقبناجلاىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلا
.راسملارييغت

ةدعاقلاىوتسم

.لكشلاةبدحمبكارلاوقئاسلاةهجايارملا
ةيؤرلالاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ
.قئاسلادعقمنم
روطملازارطلا

رفوي.نيبناجبقئاسللةيجراخلاةآرملازيمتت
دنععسوأضرعلاجميجراخلابناجلا
امأ.ةبكرمللةرواجملاتارمملاضرع
سوقمولكشلابدحموهفيلخادلابناجلا
.قئاسلادعقمنمهتيؤرنكميثيحب

بناجيفةدوجوملاةآرملانإ
.ةبدحمبكارلا

ةيئابرهكلاةآرملا

:ةآرملكليدعتل
يفةآرملاراتختل|وأ{ىلعطغضا.١

ءيضيس.بكارلابناجوأقئاسلابناج
.رشؤملاحابصم

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
عضولاىلإةآرملاكيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملا
ةيؤرنكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣

ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزج
.اهفلخةدوجوملا
ءاغلإلىرخأةرم|وأ{ىلعطغضا.٤

.ةآرملاديدحت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦

ايارملا،ةركاذلا

عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
لالخنمةطوبضملادعاقملاعجار.ايارملا
.٤٢/ةركاذلا
)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ريذحترظنا.)SBZA(ةيبناجلاءايمعلا
.٢٢٨/(SBZA)ةيبناجلاءايمعلاةقطنملا

ايارملايط

يوديلايطلاايارم

ىلإًايوديايارملايطبمقف،ةزهجمتناكاذإ
رارضأثودحيدافتلةبكرملاهاجتابلخادلا
تارايسفقوميفتابكرملافوقوءانثأ
اهديعتيكجراخلاوحنةآرملاعفدا.قيض
.يلصألااهعضوىلإ

اًيئابرهكايارملايط

}ىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ىرخأةرم}طغضا.ًايلآايارملايطل
.حتفلل
ةدايقدنعًايئاقلتةيجراخلاايارملاحتفتدق
١٢(ةعاس/مك٢٠قوفةعرسبةبكرملا
اهيطنكمينكلو،)ةعاسلايفًاليم
اذإ.يطلللباقلاةآرملاحاتفممادختساب
ةعاس/مك٤٠نعديزتةبكرملاةعرستناك
دقوًايئاقلتحتفتدقف،)ةعاسلايفًاليم٢٥(
ةآرملاحاتفمباهيطةداعإمتيال
.يطلللباقلا

ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ

:اذإًايئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
.يطلاءانثأًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.ًةفداصمًايودياهيطءاغلإ/اهيطمت.

.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.

.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
عمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأتوص
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه
دعُبنعايارملايط

يطللةلباقلاايارملابةزهجمتناكاذإ
يطحاتفمبايارملايطمتيملو،ًايئابرهك
Pعضويفةرايسلاتناكو،ًايئابرهكايارملا
ىلعًايئاقلتاهطسبوأاهيطمتيدقف،)نكرلا(
:يلاتلاوحنلا

طغضلاقيرطنعباوبألالفقمتاذإ.١
نعمكحتلاحاتفميفHىلعنيترم
ءاغلإمتاذإ.ايارملايطمتيدقف،دُعب
نيترمطغضلاقيرطنعباوبألالفق
دقف،دُعبنعمكحتلاحاتفميفIىلع
ليغشتعجار.ايارملايطءاغلإمتي
.٨/دُعبنعحاتفملا
رزىلعطغضلابباوبألالفقمتاذإ.٢

متاذإ.ايارملايطمتيسف،بابلاضبقم
رزىلعطغضلابباوبألالفقءاغلإ
يطءاغلإمتيدف،قئاسلابابضبقم
لافقألانيمأت/ريرحت"عجار.ايارملا
يف"قئاسلابابنمحاتفمنودب
.٨/دُعبنعحاتفملاليغشت
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لفقمتودعبنعلفقلانيكمتمتاذإ.٣
يطمتيدقف،ةزيملاهذهبباوبألا
يف"دعبنعلفقلا"عجار.ايارملا
.٨/دُعبنعحاتفملاليغشت

يطللةلباقلاايارملابةزهجمتناكاذإ
،ليغشتلاديقدُعبنعةآرملايطو،ًايئابرهك
،ًايئابرهكةآرملايطحاتفمبايارملايطمتو
تادادعإلاضرعل.ًايئاقلتاهطسبمتيالدقف
،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا
>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلاسملا

Comfort and Convenience)ةحارلا
.)ةمءالملاو

نيخستللةلباقلاايارملا

.ايارملانخستيكطغضا:1
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظنتحت
.١٦٣/خانملاب

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
ىلعًايكيتاموتوأةيبناجلاقئاسلاةآرملمعت
نمةمداقلاةيسيئرلاحيباصملاجهوطبض
كلذبةزهجمتناكاذإكلذوةبكرملافلخ

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ةلامإللةلباقايارمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمو،فلخلل
ددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلاةآرم

Rعضولايفةبكرملانوكتامدنعاًقبسم
فيصرلاةيؤرحيتياذهو.)فلخللعوجرلا(
.فيصرلاةاذاحمبنكرلادنع
عضونم)ايارملا(ةآرملاكرحتتدق
:دنعةلامإلا
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(
.ةبكرملاليغشتفاقيإ.
عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.

.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش
>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلا

Comfort and Convenience)ةحارلا
.)ةمءالملاو

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ناسللاىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هبحساوراهنلالالخمادختسالاءانثأمامألل
ةءاضإلابنجتلليللاءانثأمادختساللفلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمةرداصلاةديدشلا
.كفلختابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

عفدا.ةشاشلاليغشتلناسللابحسا
فاقيإمتيامدنع.اهليغشتفاقيإلناسللا
ميتعتلاةفيظونوكت،ةشاشلاليغشت
لوصحللةآرملاطبضا.ةلعفميكيتاموتوألا
ةبكرملافلخةقطنمللحضاورظنمىلع
.ةشاشلافقوتءانثأ

تارايخلالخريرمتللVىلعطغضا
.طبضلا

تادادعإلاطبضلuوtىلعطغضا
.ةآرملاىلعةدوجوملاتارشؤملامادختساب
ٍناوثسمخةدملةيئرمتارشؤملالظتس
تادادعإلالظتسوريخألارزلاطيشنتدعب
.ةظوفحم

:ةحاتملاطبضلاتارايخيلياميفو

عوطسلا.

ريبكتلا.
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةلامإلا.

ريذحت}

)RCM(ةيفلخلااريماكلاةآرمعتمتت
عضاومةيؤرمتيالدق.دودحمرظنمب
ال.ىرخألاماسجألاوتابكرملاوقيرطلا
هذهمادختساباهنكرتوأةبكرملادقت
برقأماسجألارهظتدقف.طقفاريماكلا
ايارملاصحفا.لعفلابهيلعيهامم
رييغتدنعكفتكقوفرظناوأةيجراخلا
يدؤيدق.جمدلاوأةيرورملاتاراحلا
ىلإةبسانملاةيانعلامادختسامدع
.ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا

اهلحوءاطخألافاشكتسا

يفةمدخلاىلعلوصحللليكولاىلإعجرا
ةآرملايف3وءاقرزةشاشروهظةلاح
عفدب،اًضيأ،مقو.ةشاشلاليغشتفقوأو
ىلإةدوعللهيلإراشملاوحنلاىلعناسللا
.يئاقلتلاميتعتلاعضو
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
ناسللاعفدا،رمألامزلاذإ.ماسجألا
.ةشاشلاليغشتفاقيإل

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
تاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطقمادختساب

هيلورباكلازارطبهيبشلا،هيبوكلازارطلكشلابنيبم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠
وأ/وةرايسلایلعاریماکلاتیبثتفلتمت.

.اهتيبثتةیوازوأاريماكلاعضومرییغتمت
نوكيامدنعةيفلخلااريماكلاةآرملمعتنل
مدختسا.لفسأليطلللباقلافقسلا
.ةآرملليسايقلاضرعلاىلإليدبتللحاتفملا

ذفاونلا

ريذحت}

وأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
عمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأناويح
وأئفادسقطيفةقلغمذفاونلاءاقب
ةرارحلاوضرعتينأنكميثيح.راح
وأةميدتسمتاباصإنماوناعيوةطرفم
.سمشةبرضببسبتومللنوضرعتيدق

ةيبرهكلاذفاونلا

ريذحت}

ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
حاتفماًدبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
.لافطأاهبةبكرميفدُعبنعمكحتلا
،يفلخلادعقملايفلافطأدوجودنع
يأعنملةذفانلالفقحاتفممدختسا
.٦/حيتافملاعجار.ذفاونللليغشت

يفةرايسلانوكتامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
وأ،تاقحلملاعضويفوأليغشتلاعضو
ةزجتحملاتاقحلملاةقاططيشنتدنع
)RAP(.ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار

(RAP)/١٩٣.

،)لباترفنوك(ةفوشكمةرايسزارطلكشلابنيبم
هيبوكلازارطبهيبش

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةعيرسلاذفاونلاةكرح

كاسمإنودبةيبناجلاذفاونلاحتفنكمي
لفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلاحاتفم
ةذفانلاحتفلةعرسبهررحولماكلاب
.ةيبناجلا
هررحولماكلابىلعأللةذفانلاحاتفمبحسا
.ةعرسبةذفانلاقالغإلةعرسب
ةزيجوةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا
.ةذفانللةعيرسلاةكرحلافاقيإل
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

اًيئاقلتةذفانلاهاجتاسكعماظن

ذفاونللعيرسلاقالغإلاةكرحسكعمتيس
نمضمسجيأدوجوراعشتساةلاحيف
ةدوربلاببستتدق.ةذفانلاقالغإلاجم
ةذفانلاهاجتاسكعيفديلجلاوأةديدشلا
دعبيعيبطلكشبةذفانلالمعتس.ًايئاقلت
.ةلاحلاريغتوأمسجلاةلازإ

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب

ءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
وأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيفةجمربلا
ةذفانلاقالغإرذعتةلاحيف.اهنحشدافن
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق،ةعرسب

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

.تاقحلملاعضوىلعوأليغشتلا
قالغإنمدكأتف،ةزهجمتناكاذإ.٣

.لماكلابيطلللباقلافقسلا
.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلاًايئزجحتفا.٤

بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا
طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٥

متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

يطلللباقلافقسلاعمةذفانلاليغشت

لباقلافقسلاضفخدنعذفاونلاضفخنت
يطلللباقلافقسلاعجار.هعفروأيطلل
/٣٥.

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت

ذفاونلاحتفةزيملاهذهحيتت
يفنيكمتلامتاذإ.دُعبنعةيبناجلا
ىلعنيترمطغضا،ةرايسلاصيصخت
Kدُعبنعمكحتلاحاتفمنمرارمتسالاعم.
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Remote Lock, Unlock, Start)ءدبلا
.)دُعبنعلفقلاءاغلإولفقلاو

ةذفانلاكيرحت

ةيلمعيدؤتاًمامتةلفقمذفاونلانوكتامدنع
ًايئاقلتةذفانلاضفخىلإرشؤمبطبرلا
نوكيامدنع.بابلاحتفدنعطيسبرادقمب
اهعضوىلإةذفانلاعفترتسف،اًقلغمبابلا
ذفاونلانمةذفانيأكرحتتملاذإ.قباسلا
ىلإعجريدقكلذنإف،بسانملالكشلاب
ليكولاىلإعوجرلالبق.ةقاطلايفنادقف
ةجمرببمق،ةمدخلابلطلكبصاخلا
.ةيلآلاذفاونلا

ةيفلخلاذفاونلا

)طقفيطلللباقلازارطلل(فصتنملاجاجز

.فصتنملاجاجزضفخلGطغضا
جاجزضفخنينل،ءاوهللبجحريفوتل
جاجزضفخنيس.لماكلكشبفصتنملا
فقسلاضفخدنعًايئاقلتفصتنملا
.يطلللباقلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

سمشلاتايقاو

ةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
لماحلانمسمشلايقاولصفا.جهوتلا
،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتلطسوألا
ترفوتاذإبيضقلالوطىلعهديدمتلو
.ةزيملاهذه

فقسلا

فقسلاةحول
،كرحتمفقسحولبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.ةبيكرتوأهكيرحتليلاتلاءارجإلامدختسا

هيبنت
هتيبثتوأفقسلاحولضفخلاحيف
ءالطلاوأوهضرعتيدق،هفاوحىلع
ةحولعض.فلتللبيرستلاماكحإوأ/و
دعبنيزختلاتادحويفاًمئادفقسلا
.ةبكرملانماهعلخ

هيبنت
ةحولةلازإونيزختدنعرذحلاخوت
فقسلاةحولريماسمررضتتدق.فقسلا
ءزجفقسلاسمالاذإةبكرملاءالطو
.يفلخلاةبكرملا

فقسلاةحولعلخ

ريذحت}

كرحتءانثأفقسلاحولعلخلواحتال
ةبكرملالخادحوللاعقيدق.ةبكرملا
دقفيفببستياممباكرلادحأمدصيو
نعاًديعبريطيدقو.ةبكرملايفمكحتلا
علختال.ىرخأةبكرمبمدطصيوةبكرملا
.ةبكرملانكردنعالإفقسلاةحول

دنعةدعاسمىلعلوصحلايرورضلانم
.فقسلاةحولعزن

:ةلازإلل
.)نكر(Pعضولايفةكرحلالقانعض.١
لمارفمدختساولاعشإلاليغشتفقوأ.٢

.نكرلا
.سمشلايبجاحالكضفخا.٣
ةعتمألاقودنصباب/يفلخلابابلاحتفا.٤

عملخادتتدقءايشأيأةلازإبمقو
.فقسلاةحوللحيحصلانيزختلا
.ذفاونلاضفخا.٥

ةمدقملايفريرحتاضبقمدجوي
ةحولةيفلخيفدحاوريرحتضبقمو
.فقسلا

،ةيمامألاريرحتلاضباقملفقحتفل.٦
.لماكلاريودتلاعمفلخللاهبحسا
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ضبقمةمدقميفدوجوملارزلاطغضا.٧
حتفمتي.لفقلاحتفليفلخلاريرحتلا
.جالزملاةعفار

نمبلطاوةبكرملايبناجدحأىلعفق.٨
بناجلاىلعفوقولاصاخشألادحأ
ةفاحلاًايوساعفراو.رمألامزلاذإرخآلا
ىلإوىلعأىلإفقسلاةحوللةيمامألا
ةيفلخلاةفاحلاطاقسإبنجت.مامألا
.لفسألل
هكاسمإلواح،فقسلاحولكفدنع.٩

مثعاطتسملاردقبزكرملانمبرقلاب
.ةبكرملانماًديعبهعفرا

فقسلاةحولنيزخت

ريذحت}

لكشلابفقسلاةحولنيزختمتيملاذإ
دنعةبكرملانمريطتدقاهنإف،بسانملا
.ةئجافمةروانمبمايقلاوأثداحعوقو
ةرايسلابنودوجوملادارفألاضرعتيدقو
مادختساىلعاًمودصرحا.ةباصإلاىلإ
.نيزختلاتالبقتسم

يلخادلاءزجلانوكيثيحبفقسلاعض.١
ةحوللاةمدقموكنعاًديعباًهجتم
.ىلعألةهجاوم

ةيلفسلالابقتسالاعضاوم

ةعتمألاقودنصيففقسلالخدأ.٢
عضمثًالوأيفلخلافرطلاةطساوب
لابقتسالاعضاوميفةيفلخلاريماسملا
مدطصينأنمرذحلاخوت.ةيلفسلا
.ةعتمألاقودنصشرفبفقسلا

ةيولعلالابقتسالاعضاوم

ةحولرقتستس،اهناكميفنوكتامدنع.٣
.ةيولعلالابقتسالاعضاومىلعفقسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

ريذحت}

دنعفقسلاةحوليبناجنمعفدتال
لابقتسالاعضاوميفةحوللاعضو
نمعفدلانعجتنيدق.نيزختللةيولعلا
ىلعصرقلاةجيتنةباصإثودحبناوجلا
ةيولعلاةفاحلانمطقفعفدا.عباصألا
.فقسلاةحولل

ةفاحلاىلعنيديلايتحاربطغضا.٤
اهعفداوفقسلاةحولنمةيولعلا
لفقمتيىتحمامأللةعيرسةكرحب
لابقتسالاعضاوميففقسلاةحول
حطسلاىلعفلخللبحسا.ةيولعلا
.نمآهنأنامضلقفرب

فقسلاةحولبيكرت

ريذحت}

اهبيكرتمتيتلافقسلاةحولطقستدق
نعاًديعبريطتوأبسانمريغلكشب
نيرخآلاوأتنأضرعتتدق.ةرايسلا
ةحولبيكرتدعباًمئاددكأت.ةباصإلل
نعماكحإبةطوبرماهنأنمفقسلا
ىلإاهنميلفسلابناجلاعفدقيرط
نمكلذدعبدكأتونآلاصحفا.ىلعأ
.اهناكميفماكحإبفقسلاةحولتيبثت

هيبنت
عمفقسلاحولبيكرتيدؤينأنكمي
قالغإلاعضويفريرحتلاضباقمدوجو
اًمودصرحا.يلخادلاشرفلافالتإىلإ
حتفلاعضوىلإضباقملاكيرحتىلع
.فقسلاةحولبيكرتدنع

ةلوهسبفقسلاحولبيكرتمتي
.نيصخشةطساوب
:بيكرتلل

.)نكر(Pعضولايفةكرحلالقانعض.١
لمارفمدختساولاعشإلاليغشتفقوأ.٢

.نكرلا

هاجتاباهبحساوفقسلاةحولكسمأ.٣
لصفنتىتحةبكرملانميفلخلاءزجلا
صرحاو،ةيولعلالابقتسالاعضاومنع
قودنصبناوجباهمادطصامدعىلع
نمةيانعبفقسلاةحولعفرا.ةعتمألا
.ةعتمألاقودنص

ءزجلاقوفصرحبفقسلاةحولعض.٤
.ةبكرملانميولعلا

فقسلاةحولنمةيفلخلاةفاحلاعض.٥
ىلعحايرلاوراطمألادصةحيرشراوجب
مقمث.فقسلاةحتفنميفلخلاءزجلا
ةرخؤميفريماسملابيكرتوةاذاحمب
ةدوجوملاتاحتفلالخادفقسلاةحول
حايرلاوراطمألادصمةحيرشيف
ةيمامألاةفاحلاضفخا.ةيفلخلاةيولعلا
ةحتفةمدقمىلعقفربفقسلاةحولل
.فقسلا



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ىلعيوجلازجاحلادوجونمققحت.٦
.ةحوللالفسأفقسلاةحوليبناج

ةيمامألاريرحتلاضباقمنأنمدكأت.٧
.لماكلاحتفلاعضويفةدوجوم

قيشعتللفسأللمزحبحوللاعفدا.٨
.ريماسملا
لخادلاىلإةيمامألاريرحتلاضباقمردأ.٩

يفجالزملابلماكلاباهتيبثتمتيثيحب
تيبثتاًدجمهملانم.قلغملاعضولا
.ماكحإبضباقملا

ضبقمىلعىلعألوفلخللعفدا.١٠
يففاطخلالاخدإليفلخلاريرحتلا
.ةقلحلا
ىلعأىلإفقسلاةحولبحساوعفدا.١١

دكأتللبناجىلإبناجنمولفسأىلإو
.اهبيكرتماكحإنم

فقسلاةحولةنايص

هيبنت
جاجزلافيظنتلةداممادختسايدؤيدق
ررضتىلإةيلطملافقسلاةحولىلع
فيلاكتةبكرملانامضيطغينل.ةحوللا
فيظنتةداممدختستال.تاحالصإلا
.ةيلطملافقسلاةحولقوفجاجزلا

:فقسلاةحولنيزختوأ/وةلازإوفيظنتدنع
ةلازإلءاملامادختسابةحوللافطشا.

.اهففجمثرابغلاوبارتلا
قوفةطشاكفيظنتداوممدختستال.

.ةحوللا

يطلللباقلافقسلا
لضفتف،يطلللباقفقسكيدلناكاذإ
:ليغشتلالبقيليامةعجارمب

ريذحت}

ةدوجوملاتانوكملاباصتنأنكمي
ةبيرقلاو،يفلخلادعقملاءاطغلفسأ
كرحملاببسبةنوخسلابكرحملانم
رطخبنجتيفةدعاسملل.لمعييذلا
هذهسملتال،يمحملاريغدلجلاقرح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اًمئادمدختساو،دربتىتحاًدبأتانوكملا
دلجلاةسمالمبنجتلةفشنموأاًزافق
.ًةرشابم

ريذحت}

،هقالغإوأيطلللباقلافقسلاحتفءانثأ
ةباصإللباكرلاضرعتينأنكمي
وينوتلاءاطغلةكرحتملاءازجألاةطساوب
كرصبفرصتال.يطلللباقلافقسلاوأ
.هكرحتءانثأفقسلانع

هيبنت
فقسلاليغشتءانثأتاداشرإلاهذهعبتا
:فلتثدحيدقفالإويطلللباقلا
ءاطغوأفقسلانمداوملاعيمجلزأ.

لبقوينوتلاءاطغوأةعتمألاقودنص
.ليغشتلا
سمالتتدقيتلارصانعلاعيمجلزأ.

.هكرحتءانثأيطلللباقلافقسلاعم
حتفعمةبقارمنودبةبكرملاكرتتال.

.يطلللباقلافقسلا
)عبتي(
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

)عبتي(هيبنت
ليم٣١(اس/مك٥٠ةعرسزواجتتال.

فقسلاحتفمتيىتح)ةعاسلايف
.لماكلابهقالغإوألماكلاب
ءانثأهقالغإوأفقسلاحتفبنجت.

.ةيوقحايردوجووةدايقلا
يطلللباقلافقسلاليغشتبنجت.

نودريصقتقويفتارمةدع
ةنحشدافنبنجتلكرحملاليغشت
.ةيراطبلا
فقسلاقالغإعماًمودةبكرملانكرا.

.لماكلاب

قئاسلابابحاتفم-يطلللباقلافقسلاحتف

دعقملاءاطغوحطسلانأنامضل.١
.ماسجأيأنمنييلاخيفلخلا
.ةعتمألاقودنصقالغإبجي.٢
عضويفاهعضوأةبكرملاليغشتبمق.٣

.تاقحلملا
لباقلافقسلاليغشتبمق،نكمأنإ.٤

نكمي.اًمامتةبكرملافقوتءانثأيطلل
ةدايقلادنعيطلللباقلافقسلاليغشت
يفليم٣١(اس/مك٥٠نملقأةعرسب
تدازاذإلمعلانعفقوتيسو)ةعاسلا
قرغتسيفوس.كلذنعةعرسلا
ةيناث١٧ىلإلصتةدمفقسلاليغشت

ليغشتمامتإىلعصرحا.ًابيرقت
ةعرسلاىلإلوصولالبقفقسلا
.ىوصقلا

متيس.Mىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
.ذفاونلاضفخًايكيتاموتوأ
،يطلللباقلافقسلاحتفلامتكادعب.٦

يفةلاسررهظتوةرافصتوصردصيس
ررح.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.حاتفملا

متكمتيدقف،ليغشتلاديقويدارلاناكاذإ
ًايئاقلتتوصلاطبضلةزيجوةرتفلتوصلا
.يولعلاءزجلاحتفدعب
دعُبنعمكحتلاحاتفم-يطلللباقلافقسلاحتف

Pعضولايفةبكرملانأنمدكأت.١
.)نكرلا(

.ةعتمألاقودنصقالغإبجي.٢
مثKطغضا.ةبكرملانعكنيععفرتال.٣

مثدُعبنعمكحتلاحاتفمنمهررح
.Mىلعرارمتسالاعمةعرسبطغضا
فقسلاحتفمتيىتحMىلعطغضا.٤

.ةيجراخلاحيباصملاضموتواًمامت
.ةرافصتوصردصيس

طغضا،لماكلابهحتفدعبفقسلافقوتاذإ
KطغضامثMىرخأةرم.
حتفينألبقفقوتيلازيالفقسلاناكاذإ
:لماكلاب
.ةرايسلانمرثكأبارتقالا.
.ةيلمعلالامتكانيحلMىلعطغضلا.
نملخادت.ىرخأةرمMمثKطغضا.

ةزهجأوأىرخأدُعبنعمكحتحيتافم
.ليغشتلاىلعشيوشتلااهنأشنم
مادختساكنكمي،فقسلاحتفنكميملاذإ
ةبكرملايفيطلللباقلافقسلاحاتفم
مادختسابيطلللباقلافقسلاقالغإرذعتي
.دُعبنعمكحتلاحاتفم
.٨/دُعبنعحاتفملاليغشتعجار
يطلللباقلافقسلاقالغإ

سمشلاتايقاوايارمنأنمدكأت.١
يفةنزخمسمشلاتايقاونأوةقلغم
.فصتنملاعضوم
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

دعقملاءاطغوحطسلانأنامضل.٢
.ماسجأيأنمنييلاخيفلخلا
.ةعتمألاقودنصقالغإبجي.٣
عضويفاهعضوأةبكرملاليغشتبمق.٤

.تاقحلملا
لباقلافقسلاليغشتبمق،نكمأنإ.٥

نكمي.اًمامتةبكرملافقوتءانثأيطلل
ةدايقلادنعيطلللباقلافقسلاليغشت
يفليم٣١(اس/مك٥٠نملقأةعرسب
تدازاذإلمعلانعفقوتيسو)ةعاسلا
قرغتسيفوس.كلذنعةعرسلا
ةيناث١٧ىلإلصتةدمفقسلاليغشت
ليغشتمامتإىلعصرحا.ًابيرقت
ةعرسلاىلإلوصولالبقفقسلا
.ىوصقلا

حاتفمىلعMرارمتسالاعمبحسا.٦
ضفخًايكيتاموتوأمتيس.قئاسلاباب
.ذفاونلا
،يطلللباقلافقسلالفقلامتكادعب.٧

يفةلاسررهظتوةرافصتوصردصيس
.حاتفملاررح.قئاسلاتامولعمزكرم
قيلعتمتاذإ.تدرأاذإذفاونلاعفرا
،ةرافصلاتوصرودصدعبحاتفملا
.عافترالايفذفاونلاأدبتسف

متكمتيدقف،ليغشتلاديقويدارلاناكاذإ
توصلاطبضلةزيجوةرتفلتوصلا
.فقسلاقالغإدعبًايكيتاموتأ
يطلللباقلافقسلابةصاخلاءاطخألافاشكتسا
اهلحو

حاتفملمعمدعةلاحيفيلياممققحت
Mيطلللباقلافقسلل:

عضوىلعلاعشإلانوكينأمزلي.
تاقلحملاةقاطنوكتوأ،تاقحلملا
.ةطشن)RAP(ةزجتحملا
ةعتمألاقودنصءاطغنوكينأبجي.

ضرعتسف،كلذكنكيملاذإو.اًقلغم
.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر

رثكألاةيجراخلاةرارحلاتاجرديف.
.يطلللباقلافقسلالمعيالدق،ًةدورب
تاجرديففقسلاحتفنكمملانم
)تياهنرهفةجرد٣٢(ةيوئم٠غلبتةرارح
ةرارحةجرديففقسلاةحتفقالغإو
متي.)تياهنرهفةجرد١٤(ةيوئم١٠-غلبت

قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرضرع
ةحتفليغشتةيناكمإمدعةلاحيف
.ةرارحلاةجردضافخناببسبفقسلا
ةقطنمىلإةرايسلاكرح،رمألامزلاذإ
.فقسلاليغشتلةئفادةقلغم

اًرخؤمفقسلاةحتفقالغإوحتفمتاذإ.
.تقؤملكشبلمعينلف،رركتملكشب
.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
يعيبطليغشتءارجإناكمإلابحبصيس
دربينأدعبقئاقد١٠نوضغيف
.ماظنلا
،نحشلاةضفخنمةبكرملاةيراطبتناكاذإ.

.فقسلاةحتفليغشتليطعتمتيدقف
ةلاسررهظت.ةبكرملاليغشتءدبلواح
.قئاسلاتامولعمزكرميف

اذإوأةيراطبلاليصوتةداعإاًرخؤممتاذإ.
ةيراطبةدعاسمبةيراطبلاليغشتمت
متيىتحفقسلاليغشترذعتيدقفىرخأ
ةيلمعمامتإبمق.ةيلآلاذفاونلاةجمرب
ذفاونلاعجار.ةيلآلاذفاونلاةجمرب
.٣٠/ةيبرهكلا
فقسلاليغشتءانثأىرخأتازيمرثأتتدق
:يطلللباقلا
مادختساءانثأةبكرملاليغشتبتمقاذإ.

فقسلاحتفلدُعبنعمكحتلاحاتفم
يطلللباقلافقسلانإف،يطلللباقلا
،ةبكرملاليغشتدعب.ةكرحلافقويس
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

يطلللباقلافقسلاةحتفحاتفممدختسا
ةكرحلامكتسالةبكرملالخاددجوييذلا
.فقسلا
.فقسلاكرحتءانثأذفاونلاقالغإرذعتي.
مكحمريغفقسلاوةبكرملاةدايقمتاذإ.

يفةرافصتوصعامسمتيسف،نامأب
ليم٣١(ةعاس/مك٥٠نمىلعأتاعرسلا

.)ةعاسلايف
عمةيفلخلااريماكلاةآرملمعتنل.

ىلإىلعأنميطلللباقلافقسلا
ىلإليدبتللحاتفملامدختسا.لفسأ
.ةآرملليسايقلاضرعلا
ةداعإمثةبكرملاةيراطبلصفةلاحيف
ةيئابرهكلاتارهصملابحسدنعوأاهليصوت
ليغشتلاءدبءارجإدنعوأ،اهلادبتساوأ
ةلاسررهظتدقف،ىرخأةيراطبةدعاسمب
طغضا.مكحمريغفقسلانأىلعلدت
اًعيرسرارمتسالاعمطغضامثKررحو
طغضاوأدُعبنعمكحتلاحاتفمبMىلع
بابحاتفميفMىلعرارمتسالاعم
عمبحساوأفقسلاحتفلقئاسلا
قتلغإلقئاسلابابحاتفمبMرارمتسالا
.ةلاسرلاهذهيفتختىتحفقسلاةحتف
فقسلليئزجريودت

وأحتفلامامتإلبقفقسلالمعفقوتدنع
.ًاتقؤمهناكميففقسلالظيس،قالغإلا
يفلخلادعقملاءاطغفرجنيدق،تقولاعم
.قالغإلاعضوبرقىلإ

كرحملللوصولا-يفلخلاقودنصلاءاطغحتف

ريذحت}

يفلخلادعقملاءاطغقالغإوأحتفدنع
صاخشأللةباصإثدحتدق،يطلللباقلا
ءاطغنمةكرحتملاءازجألاببسب
ءاطغنعكرظندعبتال.يفلخلادعقملا
ةلاحيفنوكيامدنعيفلخلادعقملا
ماسجألاونيديلاءاقبىلعظفاحوةكرح
.ةكرحتملاءازجألانعاًديعب

لوصولاويفلخلادعقملاءاطغحتفل
:كرحملل

عضولايفةبكرملانأنمدكأت.١
P)نكرلا(.

نمٍلاخيفلخلادعقملاءاطغنمدكأت.٢
.رصانعيأ
فقسلاوةعتمألاقودنصنوكينأبجي.٣

.نيقلغميطلللباقلا
مثQطغضا.ةبكرملانعكنيععفرتال.٤

مثدُعبنعمكحتلاحاتفمنمهررح
.Mىلعرارمتسالاعمةعرسبطغضا
يفةلاسرضرعتسو،ةرفاصردصتس
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ةرمفاطعنالاةراشحيباصمضموتسو
.ةدحاو

ىتحMىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
.لماكلابيفلخلاءاطغلاقودنصحتفي
ةرمفاطعنالاةراشإحيباصمضموتس
.ةدحاو
حوتفميفلخلادعقملاءاطغناكةلاحيف
يفلخلادعقملاءاطغةكرحنوكتس،ًايئزج
.طيشنتلاةداعإدنعيسكعلاهاجتالايف

ىلإلوصولاةفيظو-يفلخلادعقملاءاطغقالغإ
كرحملا

.كرحملاليغشتمدعنمدكأت.١
.كرحملاةريجحنمرصانعلاعيمجلزأ.٢
فقسلاوةعتمألاقودنصنوكينأبجي.٣

.نيقلغميطلللباقلا
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

مثQطغضا.ةبكرملانعكنيععفرتال.٤
مثدُعبنعمكحتلاحاتفمنمهررح
.Mىلعرارمتسالاعمةعرسبطغضا

ىتحMىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
.لماكلابيفلخلادعقملاءاطغقلغي
يفةلاسرضرعتسو،ةرفاصردصتس
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ةرمفاطعنالاةراشحيباصمضموتسو
.ةدحاو

-اهلحويفلخلادعقملاءاطغءاطخأفاشكتسا
كرحملللوصولا

دعقملاءاطغناكاذإيتآلانمققحت
:حيحصلكشبلمعياليفلخلا
.دُعبنعمكحتلاحاتفممادختسابجي.
.لاعشإلاليغشتفاقيإبجي.
يطلللباقلافقسلاقالغإبجي.

.لماكلاب
نألدُعبنعمكحتلاحاتفمجاتحيدق.

.ةبكرملاىلإبرقأنوكي
عماًعيرسطغضامثQررحوطغضا.

.ةيناثةرمMىلعرارمتسالا



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

دناسملاودعاقملا٤٠

دناسملاودعاقملا
سأرلادناسم

٤٠................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٤٠........ًايئابرهكدعقملاليدعت
٤١..........دعاقملاروهظةلامإ
٤٢...........رهظلالفسأطبض
لالخنمةطوبضملادعاقملا

٤٢...................ةركاذلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٤٥...................اهتيوهتو

نامألاةمزحأ
٤٦................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٤٧....................بسانم
٤٩........نضحلا-فتكلامازح
نامألامازحمادختسا

٥٢................لمحلاءانثأ
٥٣...........نامألاماظنصحف
٥٣..........نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٥٣..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٤.........ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٥....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٥٦..................؟ةيئاوهلا

ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٥٧....................؟خفتنت
ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
٥٧..................؟دييقتلاب
خافتنادعبهارتفوسيذلاام
٥٧...........؟ةيئاوهلاةداسولا
٥٨........بكارلاراعشتساماظن
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
٦٢....................ةيئاوه
ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ

٦٢.............ةيئاوهدئاسوب
دئاسولاماظنصحف
٦٣...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٦٣............ثداحعوقودعب

لافطألادعاقم
٦٣...........ًانسربكألالافطألا
لافطألاوعّضرلا

٦٥................ًانسرغصألا
٦٧..........لافطألادييقتةمظنأ
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا

٦٨...........)LATCHماظن(
٦٩.........لافطألادعاقمتيبثت

سأرلادناسم
سأرللدناسمةبكرمللةيمامألادعاقمللدجوي
نكميالةيجراخلادعاقملاعاضوأيف
.اهطبض
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيمامألادعاقملا

ًايئابرهكدعقملاليدعت

ريذحت}

ناكاذإىتحةيئابرهكلادعاقملالمعتس
دق.ءافطإلاعضويفلاعشإلاحاتفم
ةيئابرهكلادعاقملاليغشتبلافطألاموقي
لافطألاكرتتال.مهسفنأنوذؤيو
.ةبكرملايفمهدحول

ريذحت}

اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ
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٤١ دناسملاودعاقملا

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
ىلإًاضيأطبضلااذهيدؤيس.لفسألل
ةداعإمزليدق.دعقملارهظعضورييغت
.دعقملارهظطبض

كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.
ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ
روهظةلامإعجار،دعقملارهظطبضل
.٤١/دعاقملا
لفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٤٢/رهظلالفسأطبضعجار،)رهظلا

قئاوعلا

دعقملاقاعأدقامءيشكانهناكاذإ
ةلازإبمث.ةكرحلافقوتتدقف،ةكرحلاءانثأ
تناكاذإ.ىرخأةرمطبضلالواحوقئاعلا
.كليكوعجارف،ةحاتمريغلازتالةكرحلا
دعقملاكرحتةفاسم

ىلإدعقملارهظوأدعقملاكيرحتمتاذإ
شرفلاسمالوهتلامإتمتوأفلخلا
دعقملاكرحتيسف،دعقملافلخدوجوملا
فقوتتس.ةريغصةفاسملمامأللًايئاقلت
حيتافملاعمجررحتتىتحدعقملاةكرح
.اهطيشنتداعيو

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ريذحت}

كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو
ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
سلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايفاًديج
.مئالملكشب
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دناسملاودعاقملا٤٢

رهظلالفسأطبض

عمطغضا،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
وأمامأللمكحتلارصنعىلعرارمتسالا
ةماعدىوتسمصيلقتلوأةدايزلفلخلل
.رهظلالفسأ

ةداسولاطبض

ليغشتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
لفسألوأيبناجلامعدلاةدايزلىلعأل
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،معدلاليلقتل

ةركاذلالالخنمةطوبضملادعاقملا

ةماعةرظن

،ةزهجمتناكاذإ،ةركاذلادعقمةزيمحمست
ةديرفلامهتدايقعاضوأظفحبنيقئاسلل
عاضوأظفح"عجار.كرتشمجورخعضوو
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"دعاقملا
ةطساوبًايوديةظوفحملاعاضوألاءاعدتسا
عاضوأءاعدتسا"عجار.نيقئاسلاعيمج
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"ًايوديدعاقملا
مكحتلاحاتفممهيدلنيذلانيقئاسللاًضيأ
عجار.ًايئاقلتاهؤاعدتسا٢و١دعبنع
ىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتسا"
يئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا"وأ"دعقملا
نيكمتل.مسقلااذهيفاًقحال"دعقملانم
ةركاذليغشتبمق،يئاقلتلاءاعدتسالا
نمجورخلاةركاذوأ/ودعقملاىلإلوخدلا
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٤٣ دناسملاودعاقملا

ءاعدتسالاتايلمعنيكمت"عجار.دعقملا
متيدق.مسقلااذهيفاًقحال"ةيئاقلتلا
يفتقويأيفةركاذلاتاءاعدتساءاغلإ
تاءاعدتساءاغلإ"عجار.ءاعدتسالاءانثأ
.مسقلااذهيفاًقحال"ةركاذلادعاقم
قئاسلامقرديدحت

مقرلالخنميلاحلاقئاسلاةرايسلاددحت
نكمي.٨ىلإ١نمدُعبنعمكحتلاحاتفم
يلاحلادُعبنعمكحتلاحاتفممقرديدحت
زكرمبةصاخلابيحرتلاةلاسرلالخنم
مقرقئاسلاتنأ"،)DIC(قئاسلاتامولعم
xهذهضرعمتي".ةركاذلاتاءاعدتسال
متييتلاىلوألاةليلقلاتارملايفةلاسرلا
حاتفممادختسادنعةرايسلاليغشتاهيف
ةركاذلمعتل.فلتخمدُعبنعمكحتلا
ظفحا،حيحصلكشبدعقملاىلإلوخدلا
قباطملا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
.هذهبيحرتلاةلاسريفقئاسلامقرل
مكحتلاحاتفمتافّرعمديدحتيفةدعاسملل
دُعبنعمكحتحاتفملمحبىصوي،دُعبنع
يليامبمق.ةرايسلالوخددنعطقفدحاو
:بيحرتلاةلاسرضرعمتيملاذإ

اًديعبدُعبنعمكحتلاحيتافملككرح.١
.ةبكرملانع

حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢
رهظتنأبجي.رخآدُعبنعمكحت
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
قئاسلامقرىلإريشتقئاسلا
دُعبنعمكحتلاحاتفملصصخملا

ةلازإوةبكرملاليغشتفاقيإبمق.رخآلا
نمرخآلادُعبنعمكحتلاحاتفم
.ةبكرملا
حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٣

رهظتنأبجي.يلوألادُعبنعمكحتلا
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
حاتفملصصخملاقئاسلامقرقئاسلا
.يلوألادُعبنعمكحتلا

تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسررهظتنأبجي
زاهجلصصخملاقئاسلامقرىلإريشتقئاسلا
.يلوألاRKEلاسرإ

ظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملاةركاذ
:٢و١يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحل
بيحرتةلاسرريشتدق.ةبكرملالّغش.١

ىلإريشتقئاسلاتامولعمزكرمىلع
مكحتلاحاتفملصصخملاقئاسلامقر
ديدحت"ناونعلارظنا.يلاحلادُعبنع
اذهيفاًقبسمدراولا"قئاسلامقر
.مسقلا
عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢

.بوغرملاةدايقلا
فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣

.ريفصتوصقلطني
رارمتسالاعمطغضا،SETريرحتدعب.٤

قباطييذلا٢وأ١ةركاذلارزىلع
صاخلادُعبنعمكحتلاحاتفممقر
توصردصيىتحيلاحلاقئاسلاب

ريرحتنيبليوطتقورماذإ.نيهيبنت
SETردصينلف،٢وأ١ىلعطغضلاو
ظفحمدعىلإناريشيناهيبنتتوص
٤و٣نيتوطخلاررك.ةركاذلاعضو
.ىرخأةرمةلواحملل
حاتفمل٤ىلإ١نمتاوطخلاررك.٥

مادختساب٢وأ١رخآلادُعبنعمكحتلا
.رخآلا٢وأ١ةركاذلارز

يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحبىصوي
.ديحولاقئاسلاتنأتنكاذإ٢و١نملك
يفكرتشملاجورخللدعاقملاعاضوأظفحل
Bلجأنمنيقئاسلاعيمجاهمدختسييتلا
تازيموًايوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا
،دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا
،Bمادختساب٤ىلإ١نمتاوطخلاررك
.جورخلارز
اًيوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١رزىلعرارمتسالاعمطغضا
عاضوألاءاعدتسال،ءاعدتسالالمتكيىتح
.رزلااذهىلعاًقبسمةظوفحملا
ةيوديلاةركاذلاءاعدتساةكرحءدبمتيدق
عضوىلإاهلامكإوBوأ٢وأ١رارزأل
يفةبكرملاتناكاذإةظوفحملاةركاذلا
.هجراخوأ)نكرلا(Pعضو
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ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت
كيرحتىلعدعقملالوخدةركاذلمعت.

ددحملا2وأ1عضوملاىلإقئاسلادعقم
Settingsددح.ةرايسلاليغشتءدبدنع
Settings<Vehicle)تادادعإلا(
Seating>)ةبكرملا( Position)عضوم
Seat>)دعقملا Entry Memory)ةركاذ
OFFوأ)ليغشت(ON>)دعقملالوخد
لوخدلاةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(
هذهيفاًقحال"دعقملاىلإيئاقلتلا
.مسقلا
كيرحتىلعدعقملاجورخةركاذلمعت.

جورخلاعضومىلإقئاسلادعقم
ليغشتفاقيإدنعBرزللضفملا
Settingsددح.بابلاحتفوةرايسلا
Settings<Vehicle)تادادعإلا(
Seating>)ةبكرملا( Position)عضوم
Seat>)دعقملا Exit Memory)ةركاذ
)ليغشت(ONددح>)دعقملانمجورخلا
ةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(OFFوأ
يفاًقحال"دعقملانميئاقلتلاجورخلا
.مسقلاهذه

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتسا

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذأدبتس
٢وأ١رزللدعاقملاعاضوأىلإةكرحلاب
٢وأ١دُعبنعمكحتلاحاتفملةلباقملا
:دنعةرايسلاهتفشتكايذلاقئاسلل
.ةبكرملاليغشت.

سفنيفاًقبسمدعاقملاعاضوأظفح.
"دعاقملاعاضوأظفح"عجار.٢وأ١رزلا
.مسقلااذهيفاًقباس

عجار.دعقملاىلإلوخدلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقبسم

.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملاىلإلوخدلاةركاذءاعدتسارمتسيس
لبق)نكر(Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضوىلإلوصولا
ةركاذلادعقمعضوءاعدتسامتيملاذإ
نيكمتنمققحتف،ًايئاقلتظوفحملا
ءاعدتسالاتايلمعنيكمت"عجار.ءاعدتسالا
.مسقلااذهيفاًقبسم"ةيئاقلتلا
عضولاىلإةركاذلادعقمءاعدتسامتاذإ
مكحتلاحاتفممقرقباطتيالدقف،ئطاخلا
عاضوأعم٢وأ١قئاسلابصاخلادُعبنع
برج.اهباهظفحمتيتلاةركاذلارزمقر
ظفحلواحوأرخآلادُعبنعمكحتلاحاتفم
عجار.رخآلا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
اذهيفاًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"
.مسقلا
يئاقلتلالوخدلاةركاذتاءاعدتسارفوتتال
دُعبنعمكحتلاحاتفمماقرألالإدعقملاىلإ
نعمكحتلاحيتافمرفوتنل.٢و١قئاسلل
لوخدلاةركاذتاءاعدتسا٨ىلإ٣نمدُعب
.دعقملاىلإ

دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا

ىلإةكرحلابدعقملانمجورخلاةركاذأدبتس
:دنعBرزللدعقملاعضو
قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ.

.ريصقتقولالخاًحوتفمنوكيامدنعوأ
ةركاذلارزيفاًقبسمدعقملاعضوظفح.

B.اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار
.مسقلااذهيف

عجار.دعقملانمجورخلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقبسم

.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملانمجورخلاةركاذءاعدتسارمتسيس
Pعضونمةبكرملاعضولقنمتاذإ
ةركاذلاعضوىلإلوصولالبق)نكرلا(
.ظوفحملا
حاتفمبدعقملانمجورخلاةركاذطبترتال
مدختُسي.قئاسلابصاخلادُعبنعمكحتلا
عيمجلBـلظوفحملادعقملاعضو
.نيقئاسلا
ةركاذلادعاقمتاءاعدتساءاغلإ
:ةركاذللءاعدتسايأءانثأيف.

دعقملايفمكحتلارزىلعطغضا
يئابرهكلا
SETةركاذلارزىلعطغضا
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:يوديلاةركاذلاءاعدتساءانثأيف.

Bوأ٢وأ١ةركاذلارزررح
يئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملاىلإ
ةبكرملاليغشتفقوأ
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ
يئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملانم
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ

قئاوعلا

امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
نمعضوءاعدتساءانثأيفدعقملاقوعي
ءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإبمث.ةركاذلا
مدعرارمتساةلاحيفو.ىرخأةرم
ىلإعجراف،ةركاذلانمعضولاءاعدتسا
.ليكولا

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}

ةرارحلاةجردّريغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسٰببستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا

طرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافترا
دعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأقورحب

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
ىلعةدوجوملاخانملابمكحتلارصانعراوجب
كرحملانوكينأبجي،ليغشتلل.لوسنوكلا
.ًارئاد

قئاسلادعقمةئفدتلMوأLىلعطغضا
.بكارلاوأ

تازيملاهذهترفوتاذإ،Cوأ}طغضا
.بكارلاوأقئاسلادعقمةيوهتل،ةبكرملايف
ةحورمىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي
ال.دعقملالالخنمءاوهلاعفدتوبحست
.ءاوهلاديربتمتي
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ىلعألةثالثلارشؤملاءاوضأريشت.قالغإلا
لقألدحاولاءوضلاريشيوطبضلاتاجرد
ىلعدعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضلاتاجرد
ىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأ
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق
اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت

دعاقملاةئفدتةزيمبةبكرملازيهجتمتاذإ
ناكو،دعاقملاةيوهتوأةيكيتاموتوألا
هذهنإف،ليغشتلاعضويفكرحملا
دعاقملاةئفدتطيشنتبًايئاقلتموقتسةزيملا
ةجردلبولطملاىوتسملابسحاهتيوهتوأ
.ةبكرمللةيلخادلاةرارحلا
دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذكوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
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رارزأةطساوبدعاقملاةيوهتىوتسمىلإ
ىلعةدوجوملاةيوديلادعقملاةيوهتوةئفدت
.لوسنوكلا
دعقملاةيوهتوةئفدترارزأمدختسا
فاقيإللوسنوكلاىلعةدوجوملاةيوديلا
اذإ.ًايئاقلتدعقملاةيوهتوأةئفدتليغشت
ةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلادعقمناك
اذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأدعاقملاةئفدت
ةاوهملادعاقملاليطعتوأنيكمتل.دعقملا
Settingsددح،ًايئاقلتةأفدُملاوأ
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Climate and Air Quality
>)ءاوهلاةدوجوخانملا(

Auto Cooled or Auto Heated Seats
ةأفدُملادعاقملاوأًايئاقلتةدربملادعاقملا(
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ON>)ًايئاقلت
ةلجعةئفدتماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذا
ةلجعةئفدتليئاقلتلاطيشنتلانإف،ةدايقلا
ةئفدتليئاقلتلاطيشنتلاعبتيسةدايقلا
ةدايقلاةلجعةئفدترشؤمعبتيسو،دعاقملا
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاح
دعُبنعليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت

هذهترفوتاذإ(دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
وأدعاقملاةئفدتليغشتنكمي،)ةزيملا
سقطلانوكيامدنع.ًايكيتاموتوأاهتيوهت
،دعاقملاةئفدتلمعت،جراخلايفادراب
ةيوهتلمعتاراحسقطلانوكيامدنعو
ةئفدتماظنتارشؤمرهظتدق.دعاقملا
ةلجعةئفدتماظنرشؤمودعاقملاةيوهتو

ءاغلإمتي.ةيلمعلاهذهءانثأيفةدايقلا
.ةبكرملاليغشتدنعدعاقملاةيوهتوأةئفدت
دعاقملاةيوهتوأةئفدترزىلعطغضا
ءدبدعبدعاقملاةيوهتوأةئفدتمادختسال
.ةبكرملاليغشت
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
دُعبنعليغشتلاءدبليطعتوأنيكمتل
Settingsددح،ةاوهملاوأةأفدُملادعاقملل
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Remote Lock, Unlock, and Start
ءدبو،لفقلاءاغلإو،دُعبنعلفقلا(
>)دُعبنعليغشتلا

Remote Start Auto Heat Seats or
Remote Start Auto Cool Seats

دعاقملدُعبنعيئاقلتلاليغشتلاءدب(
دُعبنعيئاقلتلاليغشتلاءدبوأةئفدتلا
OFFوأ)ليغشت(ON>)ةدرابلادعاقملل
دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار.)فاقيإ(
/١٣.

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

ريذحت}

يفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
لكشبنامألامازحطبرهيفرذعتيناكم
مللاحيفو،ثداحعقودنع.مئالم
،نامألاةمزحأباكرلا)دحأ(وأتنأطبرت
ريثكبأوسأتاباصإلانوكتنأنكميف
ضرعتتنأنكمي.اهؤادترامتاذإامع
قيرطنعةافوللوأةريطخلاتاباصإلل
لخادةدوجوملاءايشألابماطترالا
جراخىلإكعافدناقيرطنعوأةبكرملا
طبريملنملكلنكمي،اًضيأ.ةبكرملا
نيرخآلاباكرلابمطترينأنامألامازح
.ةبكرملايف
وأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نأل.ًاغلابًارطخةبكرملاجراخوألخاد
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
ةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع
حمستال،اذل.مادطصاثداحيأعوقو
يفناكميأىلإلوخدلابصاخشألل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرم
ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا
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لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.٨٨/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
اذلو؛ةميلسةروصبهطبرمتاماذإكلذو

نمةوقلاصاصتمابىوقألاكماظعموقت
يذلانامألاببسوهاذهو.نامألاةمزحأ
.نامألاةمزحأهرفوت

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

:لاؤس
ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

:عباغء
-راشحنإللضرعتتنأنكمملانم
.المأنامألامازحيدترتتنكأءاوس
ءانثأيعوللكدقفمدعةصرفنكلو
كنكميثيحبهدعبوأثداحيأعوقو
ةبكرملانمجورخلاونامألامازحكف
مازحًايدترمتنكاذإريثكبربكأنوكت
.نامألا

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
ةيليمكتةمظنأيهةيئاوهلادئاسولا
-نامألاةمزحأعملمعتيهو.طقف
دئاسولاتناكأءاوسو.اهنعًالدبسيلو
بجيلازيالف،المأةرفوتمةيئاوهلا
نامألاةمزحأطبرباكرلاةفاكىلع
.ةيامحىصقأىلعلوصحلل

عيمجيفًابيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٦٣/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
مق.٦٥/ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
لافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاوةعجارمب
.ةيلاتلادعاوقلاىلإةفاضإلاب
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر
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ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ
يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.

ىلعهطبرماكحإعمضفخنمعضو
.ًاليلقنيذخفلاسماليثيحب،نيكرولا
ىلإثداحيأيفعضولااذهيدؤيثيح
ضوحلاماظعىلعمادطصالاةوقزيكرت
مازحلفسأكقالزنانأامك،ةيوقلا
ةلاحيفو.ًالامتحالقأنوكيسنضحلا
نمف،نضحلامازحلفسأكقالزنا
ىلعةوقبمازحلاطغضينألمتحملا
كضرعتيفاذهببستيدقو.كنطب
.ةتيمموأةريطختاباصإل

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
مسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتت
مازحلفقمتيو.ثداوحلاءانثأمازحلا
وأئجافمفقوتثودحةلاحيففتكلا
.مادطصا

ريذحت}

وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

ًايخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.ًايوتلموأ



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

٤٩ دناسملاودعاقملا

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

ريذحت}

ةلاحيفنامألامازحرصحنينأنكمي
ىلعكيتسالبلانمراطإلفسأههيجوت
لوحدوجوملاراطإلالثم،دعقملا
وأيفلخلادعقملارهظيطضبقم
لاحيفو.ةيبناجلاةيئاوهلاةداسولا
نامألاةمزحأرفوتالدق،ثداحعوقو
اًمامتبنجت.ةمئالملاةيامحلاةروصحملا
راطإلاعطقلفسأنامألاةمزحأهيجوت
.ةيكيتسالبلا

ريذحت}

وأةرطخةباصإلضّرعتتنأنكمي
فلخفتكلامازحعضوبَتمقاذإةافولل
هّفلبَتمقاذإوأكيقاستحتوأكرهظ
مازحقالغإماكحإنكمي.كقنعلوح
متي.هكفنكميالنكلوهلفقلاحفتكلا
لوطىلعهبحسدنعفتكلامازحلفق
لفقءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملا
لماكلابهعجارتبحامسلادنعفتكلامازح
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخاد
رطضتدق،كلذل.كلوحهفافتلالاحيف
اًقلاعناكاذإنامألامازحعطقىلإ
.كلوحاًدودشمو

نضحلا-فتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا
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دعقم GT1

GT2/ قابسلادعقم

بجي.نامألامازحلهجومدعقملابدجوي.١
عضولهّجوملاربعنامألامازحلاخدإ
بكارلاىلعحيحصلكشبفتكلامازح
دنعهّجوملانعهفتكلقييذلا
:نامألامازحهّجوممادختسال.سولجلا
ربعمازحلاةفاحلخدأ:GT1دعقم
نك.هّجوملاىلعةوجوملاةحتفلا
ناكاذإ.ٍوتلمريغمازحلانأنمًادكأتم
لافطألاعجارف،لفطةبكرملابكريس
لافطألاوعّضرلاوأ٦٣/ًانسربكألا
.٦٥/ًانسرغصألا

GT2/هّجوملاكفبمق:قابسلادعقم
ربعنامألامازحطيرشلخدأ.هحتفل
.هجوملاقالغإبمقمثةحتفلاهجوم
اذإ.ٍوتلمريغمازحلانأنمًادكأتمنك
عجارف،لفطةبكرملابكريسناك
عّضرلاوأ٦٣/ًانسربكألالافطألا
.٦٥/ًانسرغصألالافطألاو

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.٢
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.ميقتسم
.سرهفلايف"دعاقملا"عجار،كلذب

ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٣
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ثودحةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
حتفلًاليلقدوعيىتحمازحلاكرتا،اذه
بحسا،كلذدعبو.هبصاخلالفقلا
.ًائطبرثكألكشبكمسجىلعمازحلا
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٦٧/لافطألا
لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ
ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
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فلخلاىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
لفقريرحتمتيىتحدعقملارهظدعأوأ
.فتكلامازح
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٥٨/بكارلاراعشتساماظنعجار
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحقئاسلا
يفو.فتكلامازحةبحاسلفقةزيم
ىتحمازحلاكرتا،اذهثودحةلاح
طبرةيلمعأدباولماكلكشبدوعي
لفقلاةزيمتلظاذإ.ىرخأةرممازحلا
عضوىلإدوعيمازحلاكرتدعبةقشعم
كيرحتبمقف،دعقملاىلعنيزختلا
دعقملارهظدعأوأفلخلاىلإدعقملا
.فتكلامازحلفقريرحتمتيىتح

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقا

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعأللفتكلا
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دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ءطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
ةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نملكضرعتيدقثيح.بابللنامألامازح
بابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاومازحلا
.نامألامازحىلعةوقب

نامألامازحتادادش

ةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةمدقميفنوسلجينيذلاباكرللنامأ
نممغرلاىلعو.فارطألاىلعةرايسلا
ةمزحأتادادشةيؤرىلعانتردقمدع
ةمزحأةعومجمنمءزجاهنأالإ،نامألا
دعاستنأتادادشلاهذهلنكميف.نامألا

لالخنامألاةمزحأطبرماكحإيف
وأيمامأمادطصايأنمةركبملالحارملا
يفيفلخوأديدشوأطسوتميمامأهبش
هذهليعفتلةيلوألاطورشلاءافيتسالاح
اهناكمإبنامألاةمزحأتادادش.تادادشلا

نامألاةمزحأماكحإيفدعاستنأاًضيأ
بالقناةلاحيفوأةيبناجلاتامداصتلايف
.ةبكرملا
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار
.٥٣/مداصتثداح
ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
فلتىلإنامألامازحىلعسولجلا
.هتانوكم

لمحلاءانثأنامألامازحمادختسا
يفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلاكلذ
ّنكيدق،باكرلاةفاكلثمكلذيفنهلثم
مدعةلاحيفةميسجتاباصإلةضرعرثكأ
.نامألاةمزحألنهئادترا

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
لماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتماىلع
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
نامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ربكأةروصبلمتحملانمف،مئالملكشب
.ثداحيأيفةباصإللنينجلاضرعتمدع
وهامك،لماوحلاءاسنلالكلةبسنلابو
رصنعلانإف،صخشلكلةبسنلابلاحلا
ةلاعفنامألاةمزحألعجبليفكلايساسألا
.مئالملكشباهئادتراوه
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نامألاماظنصحف
،نامألامازحريكذتيرودلكشبصحفا
،لفقلاتاحولو،ميزابألاو،نامألامازحو
مازحعافتراطبضتاودأو،تادادشلاو
نامألامازحتاتبثمو،)ترفوتاذإ(فتكلا
.حيحصلكشبلمعتاهنأنأنمدكأتللكلذو
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا
نامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
ماظنلمعقوعتنأاهنأشنميتلاو
ىلإعجراو.ةميلسةروصبنامألاةمزحأ
رفوتالدق.ءازجألاهذهحالصإلكليكو
ةيوتلملاوأةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأ
.ثداحعوقوةلاحيفكلةمزاللاةيامحلا
ةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأقزمتتدق
وأقزمتةلاحيف.ماطترالاةوقريثأتلعفب
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألاةمزحأدحأفلت
كفنكمي،ًايوتلمنامألامازحناكاذإو
جالزملاةحولسكعقيرطنعهكباشت
ةلاحيف.مازحلاطيرشىلعةدوجوملا
نمبلطا،مازحلاكباشتوءاوتلاكفرذعت
.هحالصإهعملماعتتيذلاليكولا
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.٨٨/نامألامازحبتاريكذتلاعجار
.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٥٣/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح
ةمزحأ(نامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
.اهتنايصو)دعاقملا
مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
ةيجراخلاحطسألافيظنتنكميةرورضلا
ةطساوبنامألامازحتانوكموةبلصلا
.ةفيفخةروصبءاملاضعبولدتعمنوباص
يفبئاوشوأرابغمكارتمدعنمققحت
ةلاحيفليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلا
دق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكا
لمعنامضلءازجألاضعبلادبتسامزلي
.ةءافكبماظنلا

ريذحت}

عمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
رمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألاةمزحأ
ةلاحيفو.مازحلافعضىلإيدؤيدق
نامألاةمزحأنكمتتالدق،ثداحعوقو
طقفمدختسا.ةمئالملاةيامحلاريفوتنم
يفئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنت

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}

ةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
رفويالثيح،فلتللةبكرملايفنامألا
ةيامحلافلاتلانامألاةمزحأماظن
امم،همدختسييذلاصخشللةمزاللا
ةباصإلصخشلاضرعتىلإيدؤي
يفةافولادحىلإلوصولاوأةميسج
ققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلاضعب
لكشبنامألاةمزحأةمظنألمعنم
ةبكرملابحطصا،ثداحيأدعبمئالم
ةمزحأةمظنأصحفلةمدخزكرميأل
ةمزاللادبتساتايلمعةيأءارجإونامألا

.نكممتقوبرقأيف

ةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
لمتُحينكلو.طيسبثداحيأدعبنامألا
يتلانامألاةمزحأتاعومجمضرعت
.فلتلاوأفعضللثداحيأءانثأتمدُختسا
تاعومجمصحفلكيدلليكولاةرايزبمق
.اهلادبتساوأتاهجوملاونامألاةمزحأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
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نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساحابصمعجار.اهلكتدايقءانثأ
.٨٩/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلادئاسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع
ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب

AIRBAGةدايقلاةلجعفصتنميف
بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا

دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

وأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملابناج
ةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتُّممص

نممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوتيتلا
نهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولانأ
رطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأةممصم
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلا
دئاسولاةفاكخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسبةيئاوهلا
ةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتييتلا
:ةيئاوهلا

ريذحت}

ةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
يدترتنكتملاذإمداصتثداحيأيف
دوجوةلاحيفىتح-نامألامازح
دئاسولاتُّممصدقو.ةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأعمبنجىلإًابنجلمعللةيئاوهلا
ملكلذك.اهلحملحتالاهنأالإ،نامألا
خفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصتمتي
،ثداوحلاضعبيفف.ثداحلكيف
ديحولالماعلايهنامألاةمزحأنوكت
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملا
.٥٦/؟ةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
كضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
لخادةدوجوملاءايشألابماطترالل
جراخطوقسللكضرعتوأةبكرملا
تاتبثم"ةيئاوهلادئاسولادعتو.ةبكرملا
بجي،اذل.نامألاةمزحأبناجب"ةيفاضإ
مازحءادتراةبكرملايفصخشلكىلع
رفوتتتناكأءاوس-مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسو

ريذحت}

ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا

)عبتي(
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٥٥ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

ةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
نامألاةمزحألمعت.ةبكرملاىلع
يمامألابكارللةيئاوهلادئاسولاو
سولجلاةلاحيفءادألضفأبيفرطلا

يفرهظلادانسإوةديجةيعضويف
يفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمودعقملا

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
.دعاقملايفةتبثمدئاسو

ريذحت}

لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٦٣/ًانسربكألالافطألا
.٦٥/ًانسرغصألالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم

.ةيئاوهلاةداسولا
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

٨٩.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
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بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
دعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
ىلعسلاجلايمامألابكارلاوقئاسلا
برقألادعاقملاروهظبناجيففرطلا
.بابلاىلإ

ريذحت}

بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

يفببستياممبكارلااذههاجتايف
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
راسميفقئاعيأدوجومدعبجي
ال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاوبكارلانيبمسجيأعضت
ءيشيأعضووأطبربمقتالوةيئاوهلا
ءاطغىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأ

قوعتيتلادعاقملاتاقحلممدختستال
ةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاخفنراسم
.دعاقملايفةتبثملاوتامدصللةصتمملا

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٥٤/ةيئاوهلادئاسولا

ةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملادحلا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختُستو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمبةدوزم
.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلاةداسولا
ىلعدامتعالابخافتنالادودحتوافتتدقو
.ةبكرملابصاخلاميمصتلا

خافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
ةديدشلاىلإةيمامألاثداوحلايف
ضرعتلالامتحاليلقتيفةدعاسملل
سأريفةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإل
.يجراخلايمامألابكارلاوقئاسلاردصو
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
ءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
وأاًقيض،ًانيلوأاًدماج،ًاكرحتموأًاتباث
.اًعستم
خافتناللةيمامألاةيئاوهلاتاداسولاُّممصتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةمدقتملاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
لعافتوأمداصتلاةدحبسحدناسملا
.بكارلا
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
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٥٧ دناسملاودعاقملا

يفاًضيأةيئاوهلادئاسولاهذهخفتنتدق
ىلإةطسوتملاةيمامألاتامدصلاضعب
تامداصتللةيئاوهلادئاسولا.ةديدشلا
ةممصُمتسيلدعقملايفةتبثُملاةيبناجلا
وأبالقنالاثودحةلاحيفخافتنالل
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلاتامداصتلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا

لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

؟خفتنتةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
خفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
عافدنايفببستياممةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغنمةداسولا
اهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاوةيئاوهلا
.ةيئاوهلاةداسولاةدحونمءازجأ
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٥٥/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

؟دييقتلابةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف

دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٥٦.
الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبهارتفوسيذلاام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دقو.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
ةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكمضعبلظت

عضومىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاس
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولا
.٥٥/؟ةيئاوهلا
يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

ريذحت}

خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا

ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
تالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلايف
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلع

)عبتي(
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دناسملاودعاقملا٥٨

)عبتي(ريذحت

،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
ىلعلوصحلليعسلاكيلعبجيف
.ةيبطلاةياعرلا

لافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
لغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو،باوبألا
ماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلاتارشؤم
لكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنادعبدوقولا
كلذكةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوأ
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننود
فاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلاليغشت
ليغشتلاعضوىلإدوقولاماظندوعي
ليغشتفاقيإوباوبألالفقنكميو؛يداعلا
ليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلاحيباصملا
مادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
ضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلارصانع
ثداحيففلتللةمظنألاهذهنميأ
كلذدعبهتفيظويدؤيالدقف،مداصت
.داتعملاك

ريذحت}

دئاسولاحتفلًايفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
ىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دعبةدايقللةلباقةبكرملاتدبنإو
ةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعممادطصا
.ًابعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجتنأنكمي

ةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
عوقودعبكرحملاليغشتءدبةداعإ
.مادطصا

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

ةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ءازجألاضعبلةجاحبنوكتس،ةيئاوهلا
ملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنلةديدجلا
نلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلعلصحت
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوي
.رخآمادطصايأيفكتيامحلةمزاللا
تادحوىلعديدجلاماظنلالمتشيسو
ىلعهلامتشالمتُحيامك،ةيئاوهلادئاسولا
ةبكرملاةمدخليلديطغيو.ىرخأءازجأ
.ىرخألاءازجألالادبتسالةجاحلا

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
٣٢٨/ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
.٣٢٩/ثدحلاتانايبتالجسمو

طقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.
دئاسولاماظنةنايصلامعأبمايقلاب
ةمئالملاريغةنايصلاينعتدقف.ةيئاوهلا
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.مئالم
.ةمزاللاةنايصلاىلع

بكارلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
ءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمرامإرهظيفوسفماظنلاصحف
عجار.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
.٨٩/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

٥٩ دناسملاودعاقملا

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.بكارلا
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل

طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.المأخافتنالليفرطلا
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
مهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
دعقميفيفلخدعقميفمئالملكشب
مهنازوألمئالملاحيحصلالافطألا
.مهماجحأو
لافطألانامأةمظنألقنمدعبجي
تناكولىتح،ةبكرملايففلخللةهجاوملا
.ليغشتلافاقيإعضويفةيئاوهلاةداسولا
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيفاًدج

ريذحت}

دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
اذهو.بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
بجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لقنلىرخأةبكرممادختساةاعارم
ريغيفلخلادعقملانوكيامدنعلافطألا
.اًرفوتم

فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
فاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
نأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيسليغشتلا
عجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلاةداسولا
.٨٩/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
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دناسملاودعاقملا٦٠

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
هيفرعشتسيتقويأيفيفرطلايمامألا
سلجيريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلا
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشب
.يفرطلا
بكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
رشؤمئضيس،ةيئاوهلاةداسولاليعفتب
ةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو،ليغشتلا
.ليغشتلاديقةيئاوهلا
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلالائضنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلا
،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
هيدلةبكرملايفصخشلكىلعبجي
ءادتراًانسربكدقلفطللافطأنامأماظن
تناكأءاوس—مئالملكشبنامألامازح
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسورفوتت

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل٨٩
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نامأدعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألابكارلل
.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفطدوجو
رشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف
:ليغشتلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تّاكلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤

ةعنصملاةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
دعاقمتيبثتىلإعجراولفطلادعقمل
.٦٩/لافطألا

لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخيلفتكلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
اًدوزملافطألانامأماظنناکاذإیتح
لفقطبضدنع.نامألامازحللفقب
نكلمازحلاطبرماكحإنكمي،كساملا
.كساملاجراخهبحسنكميال

ةداعإدعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
ليغشتةداعإولفطلادعقمبيكرت
دعبو.ةبكرملاليغشتفقوأف،ةبكرملا
ةبكرملابدعقملارهظةلامإبمق،كلذ
تناكنإ،دعقملاةداسوطبضوًاليلق
رهظعفدمدعنمدكأتلل،طبضللةلباق
يفلفطلادعقمةبكرملابدعقملا
.دعقملاةداسو

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
دمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
ةمظنأتيبثتلضفيو.لفطلامجحىلع
بجي.يفلخدعقميفلافطألادعاقمنامأ
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختساةاعارم
الو.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع
لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقت
اذإىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
.ًائيضمليغشتلارشؤمنكيمل
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٦١ دناسملاودعاقملا

يألليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكار

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،ًائيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب
عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤

ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥

لفققيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
نودبببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثت
بكارلاراعشتساماظنموقينأدصق
ضعبلةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإب
اذإ.نيغلابلامجحبمهنممباكرلا
مازحلاطبركفكنكمي،رمألااذهثدح
ةرممازحلاطبرمثلماكلابهتداعإو
جراخلاىلإمازحلابحسنودىرخأ
.ةياهنلاىتح

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

ريذحت}

بكارللةيئاوهلاةداسولاءافطإمتاذإ
متينلف،غلاببكارليمامألايفرطلا
كلذةيامحوةيئاوهلاةداسولاخفن
كلذنعجتنيو،مادصلايفصخشلا
وأةريطخةباصإثودحلةديازتمرطاخم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

غلابصخشبكرينأيغبنيال.توملا
يف،يمامألايفرطلابكارلادعقميف
ليغشتفاقيإرشؤمةءاضإةلاح
.بكارللةيئاوهلاةداسولا

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

ىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
ءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلاءاقب
امم،لمارفلامادختساوةبكرملاتاروانم
يفبكارلاراعشتساماظندعاسي
ةيئاوهلاةداسولاةلاحىلعةظفاحملا
نامأماظن"و"نامألاةمزحأ"عجار.بكارلل
تامولعملانمديزملسرهفلايف"لافطألا
دعقملحيحصلامادختسالاةيمهألوح
.لفطلا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
رظنا.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطالل٦٢/ةيئاوه
رثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيكىلع
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دناسملاودعاقملا٦٢

عضوةلاحيفليغشتلارشؤمءُيضيدق
ديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسجيأ
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيكوأ
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
ةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانممسجلا

ريذحت}

دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
ةيئاوه
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ
لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو

ريذحت}

ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
ماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
عابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلادئاسولا
كلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلاتاءارجإ
لامعأبموقييذلاصخشلانأنم
لهؤمصخشوهكلةنايصلا
.كلذبمايقلل

ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
نودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنليغشت
ةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
ءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأةيئاوهلا
وأحالصإلاتايلمعكلذيفامب،ةيلاتلا
:حيحصلاريغلادبتسالا
كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا

وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.
تاباحسلاوأتاقبطلا
نامألاةمزحأ.
ةوسكوأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.

دومعلاةفرخزةوسكوأفقسلا
كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.

توصلاتاربكم
كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
يفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
ةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاح
نمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجتوأ
زيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنجةكرش
لارنجةكرشنمةدمتعمةوسكوأيلخاد
نعةفلتخمةبكرملةممصماهنأالإزروتوم
شرفلفسأتبثممسجيأ.كتبكرم
ةئفدتةزيهجتلثم،هالعأوأشامقلا
ةحارلازيزعتلةداسووأةزيهجت،دعقملل

دق،قاوسألابةرفوتملاتاقحلملانمض
ماظنليغشتىلعشيوشتلايفببستت
خافتنانوداذهلوحيدقو.بكارلاراعشتسا
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لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولا
راعشتساماظنفاقيإنودلوحيوأمئالم
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشتبكارلا
راعشتساماظنعجار.مئالملكشببكارلل
.٥٨/بكارلا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
تاداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
عجرا،رخآببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإ

ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

٨٩.

هيبنت
مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٥٥/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
ثداحعوقودعب

ريذحت}

ةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
الدق،مثنمو.فلتللةبكرملايفةيئاوهلا
فلاتلاةيئاوهلادئاسولاماظنلمعي
يمحيوأكيمحيالدقومئالملكشب
ىلإيدؤيامم،ثداحيأيفباكرلا
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلا
ةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
يأدعبمئالملكشبةيئاوهلاةداسولا
ةمدخزكرميألةبكرملابحطصا،ثداح
ةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفل
برقأيفةمزاللادبتساتايلمع
.نكممتقو

ماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
ةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلاةداسولا
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيئاوه
.ةمزاللاةنايصلا
ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
ىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
ةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق،اذل.مئالم
ةداسولادادعتساحابصمعجار.روفلاىلع
.٨٩/ةيئاوهلا

لافطألادعاقم

ًانسربكألالافطألا
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زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
ةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
عضوةيفيكىلإعوجرلاىجري.ةبكرملانامأ
.٤٧/بسانملكشبدعقملانامأةمزحأ
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.

ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
ةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف،الب
دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.

تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلاتناك

لفسأىلإنضحلامازحطقسيله.
سماليثيحب،نيكرولاىلعدمتعيو
رمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟نيذخفلا

دعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايف
.ززعملادعقملاىلإ
مازحطبرىلعةظفاحملانكميله.

تناكاذإ؟ةلحرلالاوطمئالملانامألا
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلاتناك

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
مازحلًانسربكألالافطألاءادترابجي
ىلعلوصحلاونضحلا-فتكلا
مازحهرفوييذلايفاضإلادييقتلا
فتكلامازحرورممدعبجيو.فتكلا
بجيامك.ةبقرلاوأهجولاقوفنم
لفسأماكحإبنضحلامازحءادترا
ءزجلاطقفسماليثيحب،نيكرولا
اذهلقنيو.نيذخفلانميولعلا
ضوحماظعىلإمازحلاةوقعضولا
ىلعةوالعو.ثداحيأيفلفطلا
نامألامازحءادترامدعبجي،كلذ
هنأشنميذلاو،نطبلاقوفًاقلطم
تاباصإلضرعتلايفببستينأ
.ثداحيأيفةتيمموأةميسجةيلخاد

نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعًانامأرثكألافطألا

ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا
لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
ةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشبنامألا

ريذحت}

ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
مازحنكمتينل.هسفننامألامازح
لكشبمادطصالاةوقعيزوتنمنامألا
ةلاحيفلافطألاضرعتيدقو.مئالم
مهضعببماطترالاىلإثداحعوقو
.ةميسجتاباصإلمهضرعياممضعبلا
طقفدحاوصخشمادختسابجي،كلذلو
.ةرملكيفنامألامازحل
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ريذحت}

نامألامازحءادترالفطيألحمستال
وأنيعارذلالفسأفتكلاقوفرمييذلا
لفطلاضرعتينأنكمي.رهظلافلخ
مازحلهئادترامدعدنعةميسجةباصإل
نمثيح.مئالملكشبنضاحلا-فتكلا
يفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
لفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقوةلاح
ةصرفنمديزيامم،ةريبكةروصبمامألل
امك.سأرلاوةبقرلايفةباصإللهضرعت
مازحلفسأقالزنالللفطلاضرعتيدق
مازحلاةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلا
ببستيدقامم.لماكلكشبنطبلاىلع
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
فتكلاقوففتكلامازحريرمتبجيو
.ردصلاربعو

ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
لافطألاعيمجوعضّرلالمشياذهو
وأةعوطقملاةفاسملاريغتنلف.نيرخآلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمع
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

ريذحت}

ةرطخةباصإللافطألاضّرعتينأنكمي
فتكلامازحعضوباوماقاذإةافوللوأ
اذإوأمهيقاستحتوأمهرهظفلخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحهّفلباوماق
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلالاحيفكلذثودحنكمي
مهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذل.لفطلا
حمستالوةبقارمنودةبكرملايفاًقلطم
نامألاةمزحأطبربلافطأللاًقلطم
.اهبثبعلابوأئطاخلكشب

نسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
ةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملكيف
كلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوتيتلا
ةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإىزُعي
ءالؤهلامّمَُصيملةيئاوهلااهدئاسوماظنو
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي
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ريذحت}

ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزُعياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأنامأدعقميف

ريذحت}

لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
الو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
هجتملالافطألادعقمعضوباًقلطممقت
.يفرطلايمامألادعقملايففلخلل
هجتملالافطألادعقمتيبثتبمق،مثنمو
لضُفيو.يفلخدعقميأيففلخلل
يفمامأللهجتملالافطألادعقمتيبثت
تيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخدعقميأ
دعقملايفمامأللهجتيلافطأدعقم
دعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلايمامألا
ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
.نكممدح

مدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
لافطألادعاقمًانايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقموأ
:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
اًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
اذهلافطألانامأماظنناكاذإامىلع
اهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعمقفاوتي
.المأ
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم
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ريذحت}

سأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
يغبني،ثداحعوقولاحيفةباصإلل
نامأةمظنأيفعضرلاولافطألانيمأت
لافطأللكلذوفلخللةهجاوملافطألل
دحلامهغولبنيحلوأ،نيتنسرمعىتح
مادختسالددحملانزولاولوطللىصقألا
.لافطألانامأةمظنأ

ريذحت}

ريغصلفطيأيكروماظعلازتال
مازحلظيالثيحباًدجةريغصنسلا
ىلعضفخنمعضويفةبكرملانامأ
نأضرتفياماذهو،نيكرولاماظع
،كلذنعًالدبو.نامألامازحهيلعنوكي
نطبلوحنامألامازحرقتسيدق
طغضيدق،ةلاحلاهذهيفو.لفطلا
ثداحيأعوقوةلاحيفةوقبمازحلا
ةيأاهيمحتاليتلامسجلاةقطنمىلع
يفهدرفمباذهببستيدقو.ةيمظعةينب
.ةتيمموأةريطختاباصإللفطلاضرعت
تاباصإلضرعتلارطخنمدحللو
بجي،ثداحيألالخةتيمموأةميسج
يفاًمودنسلاراغصلافطألاتيبثت
.مهلمئالمنامأدعقم

لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
يأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلعثداح

مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح
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ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختُست
ُحلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتُممص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
لافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٦٣/ًانسربكألا

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}

وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقم
لكشبلافطألانامأماظنتيبثتبمق،اذل
نامأمازحمادختسابةبكرملايفمئالم
عمةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،ةبكرملا
ةدراولاتاميلعتلاولافطألانامأماظن
.ليلدلااذهيف

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأةمظنأتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
مادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
جراخلارجحلامازحءزجوأرجحلاةمزحأ
لفطضرعتيدقو.رجحلا-فتكلامازحنم
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفديدهتللام
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقم
،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار

ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١
لافطألانامأ
نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢

لافطألا

ةبكرملاكلامليلد.٣
تاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
نمةليدبةخسنىلعلصحااذل،ةيمهأ
.اهرفوتمدعةلاحيفةعنصملاةكرشلا
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}

وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.لافطألادعقميفمئالملكشبلفطلا
مئالملكشبلفطلاتيبثتبمق،مثنمو
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتاب
.لافطألا

لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
)LATCHماظن(
ماظنىلعلافطألادعاقمضعبيوتحت

LATCH.ماظننمءزجكLATCH،دق
طيرشوأ/وتاقحلمكلفطدعقملنوكي
يفLATCHماظندعاسينأنكمي.يولع
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٦٩ دناسملاودعاقملا

ةدايقلالالخهناكميفلفطلادعقملمح
ضعبيوتحت.مداصتثودحةلاحيفوأ
وأ/وةيلفسةطرشأتاتبثمىلعتابكرملا
تاقحلمبلفطلادعقمتيبثتلةممصُمةيولع
.ةيولعةطرشأوأ/وةيلفس
ةطرشأبةدوزملالافطألادعاقمضعب
طيرشلاءاوسمدختُستلةممصُمةيولع
لافطأدعاقمبلطتت.المأتبثُميولعلا
دق.تبثميولعلاطيرشلانوكينأىرخأ
نوكينأيلحملاوأيموقلانوناقلابلطتي
.ًاتبثميولعلاطيرشلا
وأةيلفستاتبثمىلعكتبكرميوتحتال
لفطلادعقمتيبثتلةيولعةطرشأتاتبثم
يموقنوناقبلطتاماذإ.LATCHماظنب
يولعلاطيرشلاتيبثتمتينأيلحموأ
يفلفطلادعقممدختستال،كبصاخلا
نكمياليولعلاطيرشلانألةبكرملاهذه
نأبجي.ةحيحصةروصبًاتبثُمنوكينأ
نامأماظنتيبثتلنامألامازحمدختست
نوناقبلطتيملام،ةبكرملاهذهيفلفطلا
يولعلاطيرشلانوكينأيلحموأيموق
لفطلانامأماظنتاميلعتىلإعجرا.ًاتبثم
لفطلانامأماظنتيبثتلليلدلااذهيف
يفنامألاةمزحأمادختسابماكحإب
.٦٩/لافطألادعاقمتيبثتعجار.ةبكرملا

لافطألادعاقمتيبثت
ةوالعو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
راعشتساماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلع
ةداسولاليغشتفاقيإلٰممصُمبكارلا
يفيمامألابكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلا
راعشتساماظنعجار.ةنيعمفورظلظ
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤمو٥٨/بكارلا
نمديزملاىلعلوصحلل٨٩/بكارلل
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيفاًدج

ريذحت}

دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
دعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا
ًابيرقنوكيدقفلخللهجتملالافطألا
.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولانمةياغلل
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو
ةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
،يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
فاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا
ديزملل٥٨/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

لافطألانامأةمظنأبيكرتمدعبجي
تناكولىتح،ةبكرملايففلخللةهجاوملا
.ليغشتلافاقيإعضويفةيئاوهلاةداسولا
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عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
،عضولااذهيفلافطألادعقمنيمأتل
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
هجتملالافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
رهظوأىلعأللدعقملاكرح.مامألل
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملا
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
صولخكانهنوكينأبجي.لافطألا
نامأماظنوعفدلارزنيبعبصإلل
.لافطألا
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نأضرتفملانمف،يفرطلايمامألا
دوجوملاليغشتلافاقيإرشؤمءيضي
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤمىلع
ليغشتءدبدنعًائيضملظينأوبكارلل
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ةبكرملا
.٨٩/بكارللةيئاوهلا

هلاخدإمتدقفتكلامازحنأنمدكأت.٢
مازحعجار.نامألامازحهّجومربع
هيجوتةفرعمل٤٩/نضحلا-فتكلا
.حيحصلامازحلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٣
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٤

ةبكرملابنامألامازحبنضحلاوفتكلا
دكأت.هلوحوأنامألامازحلوطىلع
لكشبهجومدعقملامازحنأنم
ىلعقلاعريغهنأوناكمإلاردقرشابم
.يكيتسالبلاراطإلاوأدعاقملاضباقم
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٥
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
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كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٦
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٧
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
.كساملايففتكلامازح
عبصإللصولخكانهنوكينأبجي
يف.لافطألانامأماظنوعفدلارزنيب
طغضلارزنيبصولخدوجومدعةلاح
كرح،لافطألانامأماظنوميزبإلاىلع
بيكرتلاتاوطخرركوىلعألدعقملا
ماظنبيكرتبمق،كلذفالخبو.ةقباسلا
.يفلخلادعقملايفلافطألانامأ
،مامأللهجتملافطأدعقمبيكرتدنعو
كتبكرمادختساديفملانمنوكيدق
لفسألللافطألادعقمىلعطغضلل
.مازحلاطبرماكحإءانثأ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.7و6نيتوطخلارركف،ةبحاسلالفق

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٨
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ًابناجهكيرحتلواحونامألامازحراسم
ةلاحيف.مامألاىلإوفلخلاىلإو
ضرتفي،اًديجلافطألانامأماظنتيبثت
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأ

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
ليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميفدوجوملا
ليغشتءدبدنعًائيضملظيوبكارلل
.ةبكرملا

عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلاعجارف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
بكارلاراعشتساماظنلفسأ"لافطألانامأ
/٥٨.
مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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نيزختلا٧٢

نيزختلا
نيزختلاتادحو

٧٢..............نيزختلاتادحو
٧٢............تازافقلاقودنص
٧٢...............حادقألالماوح
٧٢...كرحملاءاطغتحتنيزختلا
٧٣..............يفلخلانيزختلا
٧٤.....يزكرملالوسنوكلانيزخت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٧٤...............عئاضبلاةطبرأ
٧٤...............ةبكرملاةكبش
٧٤..............نامألاةعومجم

نيزختلاتادحو

ريذحت}

يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

تازافقلاقودنص

.حتفللرزلاىلعطغضا
هيبنتردصيامدنعتازافقلاقودنصلفقمتي
.٢٣/ةبكرملاراذنإماظنرظنا.ةبكرملا

نيكمتدنعهلفقمتيتازافقلاقودنص
>)ةبكرملا(Vehicleعجار.مداخلاعضو

Valet Mode)نمض)مداخلاعضو
.١٥٣/تادادعإلا

حادقألالماوح

لماوحىلإلوصوللءاطغلاىلعأطغضا
.حادقألا

كرحملاءاطغتحتنيزختلا
لفسأ،مامألايفنيزختللناكمدجوي
نيزختلاناكمىلإلوصولل.كرحملاءاطغ
ءاطغرظنا.كرحملاءاطغحتفا،يمامألا
.١٨/كرحملا
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٧٣ نيزختلا

ةكبشىلعةبكرملايوتحت،ةزهجمتناكاذإ
.ةريغصلالامحأللاهمادختسانكميةمءالم
ةقطنميفتافاطخلابةكبشلاطبرا
نيزختلةكبشلامادختسامدعبجي.نيزختلا
.ةليقثلالامحألا

يفلخلانيزختلا

هيبنت
اياوزيفةداحلاماسجألانزختال
ةقطنميفةيفلخلانيزختلاتاريجح
ةدوجوملاةقطنملاوأةعتمألاقودنص
قودنص/يفلخلاةرايسلابابلفسأ
ةعتمألاقودنصشرففلتيدق.ةعتمألا
.شرفلافلخةدوجوملاتانوكملاو

ةكبشىلعةبكرملايوتحت،ةزهجمتناكاذإ
.ةريغصلالامحأللاهمادختسانكميةمءالم
ةقطنميفتافاطخلابةكبشلاطبرا
نيزختلةكبشلامادختسامدعبجي.نيزختلا
.ةليقثلالامحألا

فلخلايففصتنملابنيزختناكمدجوي

فلخفصتنملايفنيزختناكمدجوي
.نييمامألانيدعقملا
يكلسالنحاشدجوي،ةزهجمتناكاذإ
.ةرايسلاباببيجيفيكذلافتاهلل
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يزكرملالوسنوكلانيزخت

.قئاسلابناجنمرزلاىلعطغضا،حتفلل
اذفنمدجويدق،تارايخلاىلعاًدامتعا

USBلخادلابرخآيفاضإذفنمو.
ردصيامدنعيزكرملالوسنوكلالفقمتي
.٢٣/ةبكرملاراذنإماظنرظنا.ةرايسلاهيبنت

نيكمتدنعيزكرملالوسنوكلالفقمتي
>)ةبكرملا(Vehicleعجار.مداخلاعضو

Valet Mode)نمض)مداخلاعضو
.١٥٣/تادادعإلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ
تيبثتلةعتمألاةطبرأمادختسانكمي
ةمءالملاةكبشلفسأةريغصلالامحألا
.ةبكرملابةعتمألاقودنصلخاد

ةبكرملاةكبش
ىلعةبكرملايوتحت،ةزهجمتناكاذإ
لامحأللامهمادختسانكميةمءالميتكبش
نيزختلاةقطنميفةدحاو.ةريغصلا
ةقطنمبىرخألاوةعتمألاقودنصبةيفلخلا
ءاطغتحتنيزختلارظنا.ةيمامألانيزختلا
.٧٢/كرحملا

ةقطنميفتافاطخلابةكبشلاطبرا
نيزختلةكبشلامادختسامدعبجي.نيزختلا
.ةليقثلالامحألا

نامألاةعومجم

اهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنميف
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٧٥ نيزختلا

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

قيرحلاةيافط.١
ريذحتلاثلثم.٢
ةيلوألاتافاعسإلاةدع.٣
عيرسلاقيرطلاىلعنامألاةدع.٤

ريذحت}

ةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ددحملاينمزلاجمانربلايفقيرحلا
صحفا.اهلةعنصملاةهجلاةطساوب
:ًايرود
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
لْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
يفةلكشميأدوجوةلاحيفوأ
ةدحاومادختساواهليدبتبكيلعفاهليغشت
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلتةديدج
دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٧٦

ليغشتلارصانعوتادادعلا
مكحتلاحيتافم

٧٧...........ةدايقلاةلجعطبض
٧٧............ةئّفدُمةدايقةلجع
٧٧......................قوبلا
/يمامألاجاجزلاةحسام
٧٧..................ةحساملا
٧٨.....................ةلصوبلا
٧٩.....................ةعاسلا
٧٩...............ءابرهكلاذفانم
٨٠...........يكلساللانحشلا

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاحيباصم

٨٣................تارشؤملاو
٨٣.....تاسايقلاةزهجأةعومجم
٨٦................ةعرسلادادع
٨٦..............تافاسملادادع
٨٦.........ةلحرلاتافاسمدادع
ةعرسسايقم
٨٧.............كرحملانارود
٨٧...............دوقولاسايقم
لولحمةرارحةجردسايقم
٨٧..............كرحملاديربت
لقانةرارحةجردسايقم
٨٨....................ةكرحلا
٨٨........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساحابصم
٨٩...................ةيئاوهلا

ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
٨٩....................بكارلل
٩٠..........نحشلاماظنحابصم
ءوض(لاطعألارشؤمحابصم

٩٠............)كرحملاصحف
٩١.....يمامألاعفرلاماظنءوض
٩٢....لمارفلاماظنريذحتحابصم

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
٩٢.................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake

Light)نكرلالمارفحابصم
٩٢.................)ةيئابرهكلا
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
٩٣...........)ABS(قالغنالل
صاخلاةكرحلالقان

٩٣...............طشنءادألاب
٩٣.....رجلاليغشتفاقيإحابصم
رجلايفمكحتلاماظنحابصم
)TCS(/يفينورتكلإلامكحتلاماظن
٩٤.....................تابثلا
مكحتلاماظنفاقيإحابصم
تابثلابينورتكلإلا
)ESC(...................٩٤
عضوبمكحتلاحابصم
٩٤...................قئاسلا
٩٥........تاراطإلاطغضحابصم
٩٥....كرحملاتيزطغضحابصم
٩٦................نامألاحابصم

ءوضلاليغشتحابصم
٩٦....................يلاعلا
ليغشتبريكذتلاةادأ

٩٦..................حيباصملا
٩٧..........ةعرسلاتبثمحابصم
ةقلغملاباوبألاحابصم

٩٧.....................ًايئزج

تامولعملاتاشاش
قئاسلاتامولعمزكرم
)DIC(...................٩٧
٩٩........ةيمامألاضرعلاةشاش

ةبكرملالئاسر
١٠٢...............ةبكرملالئاسر
١٠٢.........كرحملاةقاطلئاسر
١٠٣.........ةبكرملاةعرسلئاسر
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مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

ةلجعكيرحتلمكحتلاحاتفمىلعطغضا
ىلعألةلامإللةلباقلاةيبوكسلتلاةدايقلا
.فلخلاومامأللوألفسألو
دومععاضوأنيزختنكمي،ةزهجمتناكاذإ
يفةلامإلاعضووةيبوكسلتلاةدايقلاةلجع
ةطوبضملادعاقملاعجار.ةركاذلاتادادعإ
.٤٢/ةركاذلالالخنم
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضتال

ةئّفدُمةدايقةلجع

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
هذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
دنعرزلاراوجبحابصمءيضي.ةزيملا
.ةيصاخلاليغشت
ىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.لماكلكشبنخست
لمعيأفدمدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةأفدملاهيجوتلاةلجععبتتسف،دُعبنع
.دُعبنعليغشتلاةيادبيفةأفدملادعاقملا

قوبلا

ةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإلةدايقلا

ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام

يفيمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعارذعقي
.ةدايقلاةلجعدومعنمنميألابناجلا
وأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
ةحسامعارذكرح،تاقحلملاعضويف
.ةحساملاةعرسديدحتليمامألاجاجزلا

HI)لمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرستاحسم

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)ىلإىلعألعارذلاكرح:)عطقتم
INTقاطنلاكّرحمث،عطقتملاحسمللN
حسمللفسألوأاًرتاوترثكألاحسمللىلعأل
.اًرتاوتلقألا
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OFF)فاقيإلهمدختسا:)ليغشتلافاقيإ
.تاحساملاليغشت

1X:عارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
ءارجإل.قفربلفسألاىلإةحساملا
عارذىلعظفاح،ةددعتمتاحسم
.لفسألةحساملا

f:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا
طيشنتولسغلالئاسشرلكوحن
يفتاحساملارمتستفوسو.تاحساملا
دحلاغولبوأعارذلاريرحتمتيىتحلمعلا
ريرحتمتيامدنع.لسغلاتقولىصقألا
اًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتيدق،عارذلا
عجار.يمامألاجاجزلاةلساغطيشنتةدمل
ىلعلوصحلل٢٦١/لسغلاماظنلئاس
ماظنلئاسنازخءلملوحتامولعم
.يمامألاجاجزلالسغ
ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٦٧/تاحساملاةرفش

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
.ةحساملاكرحمىلع

ريذحت}

ماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
.يمامألاجاجزلاةئفدتمتتىتحلسغلا
دمجتيسلسغلاماظنلئاسنإف،الإو
ىلإيدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلع
.كمامأةيؤرلاةقاعإ

ريذحت}

جلثلاةلازإباًمئادُمق،ةبكرملاةدايقلبق
جاجزلاوكّرحملاءاطغنعديلجلاو
فقسلاوجاجزلاةلساغتاهوفويمامألا
عيمجكلذيفامب،ةبكرملاةرخؤمو
يدؤيدقثيح.ذفاونلاوحيباصملا
جولثلامكارتنعةجتانلاةيؤرلاضافخنا
.مداصتثودحىلإديلجلاو

ةحساملافاقيإ

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فقوتتسINTوأ,HIوأLOعضولا
.روفلاىلعتاحساملا
جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيفو
ةيلمعبتاحساملامايقءانثأليغشتلافاقيإ
رمتستسف،هلسغدعبيمامألاجاجزلاحسم
ةدعاقىلإلصتىتحلمعلايفتاحساملا
.يمامألاجاجزلا

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.ىطسولاتازيهجتلاةعومجم

نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
)GPS(يفينورتكلإلامكحتلاماظنو
.ةبكرملاةعرستامولعموتابثلا
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
ًايكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
ةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا
.ةيناث
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ةعاسلا
ماظنمادختسابخيراتلاوتقولاطبضبمق
"خيراتلا/تقولا"عجار.هيفرتلاوتامولعملا
.١٥٣/تادادعإلاناونعلاتحت

ءابرهكلاذفانم
:تاقحلمللءابرهكنيذفنمكانهو

يلخادلاتاقحلملاليغشتسبقم

كرحملاءاطغلفسأتاقحلملاليغشتسبقم

تاقحلملاليغشتسبقممادختسانكمي
ليصوتلتازافقلاقودنصلفسأدوجوملا
.يولخلافتاهلالثمةيئابرهكلاتادعملا
يفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدعةلاح
تاقحلملاليغشتسبقمديوزتمتيو
دنعةقاطلابتازافقلاوقنصلفسأدوجوملا
عضويفنوكيامدنعوألاعشإلاليغشت
قئاسلابابحتفمتيىتحوأتاقحلملا
.ةبكرملاليغشتفاقيإنمقئاقد١٠لالخ
/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار

١٩٣.

لفسأدوجوملاتاقحلملاليغشتسبقم
عيمجيفءابرهكلابلصتمةبكرملاءاطغ
يفةبكرملاةيراطبةقاطدفنتدق.تاقوألا
تاقحلملاليغشتسباقممادختساةلاح
مدختسا.لاعشإلاليغشتفاقيإءانثأ
ظفاحملاليصوتلتاقحلملاليغشتسبقم
.رفوتاذإ،ةيراطبلاةقاطىلع

ريذحت}

تاقحلملاليغشتذفنمديوزتمتي
اًمئادكرحملاءاطغلفسأدوجوملا
ةيئابرهكلاتادعملاكرتتال.ةقاطلاب
مادختسامتيالامدنعسباقملابةلوصوم
اهيفلعتشتنأنكميةبكرملانألةبكرملا
.ةافولاوأةباصإلايفببستونارينلا

هيبنت
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
فاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعي
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاتادعملا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملا
.ريبمأ٢٠هردقو
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ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
تارهصنموأةبكرملاليمحتىلإكلذيدؤي
عجارف،ةلكشمكانهتناكاذإ.ئياهملا
.ليكولا
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.زاهجلا

٢٣٣.

ىلإوأصصختمينفىلإعوجرلابحصُني
.حيحصلكشبتادعملابيكرتلليكولا

هيبنت
ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

يكلساللانحشلا
ةبكرملايوتحت،ةنّكمموةزهجمتناكاذإ
قئاسلادعقمنيبيكلسالنحشبيجىلع
ةردقبماظنلالمعي.باكرلادعاقمرهظو

يكذفتاهًايكلسالنحشيوزترهوليك١٤٥
ماظنلاةقاطجرخ.Qiعمقفاوتمدحاو
ريبمأ٣ىلإلصيلدعمبنحشلاعيطتسي
يكذلافتاهلاتابلطتملاًقفو)تاو١٥(
.قفاوتملا

ريذحت}

يكلساللانحشلاةيلمعرثؤتنأنكمي
ّةيأوأبلقلاتابرضمّظنملمعىلع
دحأمدختستتنكاذإ.ىرخأةيبطةزهجأ
بيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألاهذه
نحشلاماظنمادختسالبقجلاعملا
.يكلساللا

،ليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
ةقاطنوكتنأبجيوأ،تاقحلملاعضويف
ةلاحيف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
نحشلاةزيمريشتالدق.طيشنت
نحشلاىلإحيحصلكشبيكلساللا
RAPعضويفةرايسلانوكتامدنع
ثوتولبلاربعةيفتاهةملاكمءانثأيفوأ
لثم(فتاهلاضرعنوكيامدنعوأ

Apple CarPlay / Android Auto(اًطشن.
/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار

١٩٣.

ةيوئمةجرد٤٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٨٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٤٠-(
٠ونحشلاماظنل)تياهنرهفةجرد١٨٥(
٣٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٣٢(ةيوئمةجرد
دق.فتاهلل)تياهنرهفةجرد٩٥(ةيوئمةجرد
ةشاشىلعنحشلافقوتهيبنتضرعمتي
نحاشلاناكاذإ،هيفرتلاوتامولعملا
ةجردجراخيكذلافتاهلاوأيكلساللا

فانئتسامتيس.ةيداعلاليغشتلاةرارح
ةرارحةجردىلإلوصولادنعًايئاقلتنحشلا
.ةيداعلاليغشتلا

ريذحت}

نحاشلانمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
.قفاوتملايكذلاكفتاهنحشلبق
ةيندعملاتالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا
قرولاكباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأ
فتاهلانيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأ
ةجردعفترتدق،نحاشلاولومحملا
.ريبكلكشباهترارح
ىلعاهيفرذعتييتلاةردانلانايحألايف
يفبيرغمسجفاشتكانحشلاماظن
نيبمسجلااذههيفرشحنييذلاتقولا
فتاهلاةلازإبُمق،نحاشلاويكذلافتاهلا
بيرغلامسجلادربيىتحرظتناويكذلا
اليككلذونحاشلانمهتلازإلبق
.قورحللضرعتت
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:قفاوتميكذفتاهنحشل
ىلعرداقيكذلافتاهلانأنمدكأت.١

.يكلساللانحشلا
دق.نحشلابيجنمماسجألاةفاكلزأ.٢

دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأيأ
.نحاشلاو

يكذلالومحملافتاهلازاهجعض.٣
نميفلخلاءزجلاىلعىلعأللهَهْجوو
.نحاشلا
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا

كيمسلايكذلافتاهلابارجعنميدقف
.نحشلاءادأنمللقيوأنحاشلالمع
هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

ةشاشىلعءارضخ]رهظتس.٤
ةنوقيأبناجبهيفرتلاوتامولعملا
فاشتكامتهنأىلإاذهريشي.فتاهلا
.يكذلافتاهلا
نحاشلاىلعيكذفتاهعضومتاذإ.٥

ىلإهنوللّوحتوأ]زمرأفطناو
ّةيأويكذلافتاهلاةلازإبُمق،رفصألا
رِدأ.بيجلايفةدوجومىرخأءايشأ
رظتناوةجرد١٨٠ةبسنبيكذلافتاهلا
ىلعهتاذاحم/هعضولبقٍناوثعضب
.ديدجنمبيجلا
نحاشلاىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٦

نوكتو،رمحألانوللاىلإ]لوحتيو
فتاهلاوأ/ونحاشلاةرارحةجرد
فتاهلاةلازإبمق.اًدجةعفترميكذلا
لجأنمنحاشلانمءايشأيأويكذلا
.ماظنلاديربت

.نحشلاءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
ةرارحلاتاجرديف.ًايعيبطاًرمأدعياذهو
.نحشلاةعرسلقتدق،ةنخاسلا
ضرعاهيفمتييتلاتابكرمللةبسنلاب
ةرارحةجردعفترتدق،يكلساللافتاهلا
دق.يكلساللانحشلاءانثأيكذلافتاهلا
نحشلانعفقوتيوأيكذلافتاهلائطبي
ةلازإمزليدق.ةيراطبلاةيامحلقلغيوأ
ةجردعافتراعنملةظفاحلانمفتاهلا
ديربتءانثأيف]ضمويدق.ةرارحلا
نحشلافانئتسالةيفاكةجردبفتاهلا
دق.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ًايئاقلتيكلساللا
.يدرفلافتاهلاءادأفلتخي

جماربلانأشبتارارقإ

نمةيكلساللانحشلاةدحوتاجتنمضعب
LGةكرش Electronics, Inc. ("LGE")
ةلصفمردصملاةحوتفمجماربىلعيوتحت
حوتفملاردصملاصيخارتعجار.هاندأ
اذهدعبةجَرْدُميهامك(اهيلإراشملا
دونبىلععالطالالجأنم)راعشإلا
.اهمادختساطورشو
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OSSراعشإلاتامولعم

)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكىلعلوصحلل
ىجُري،َجتنملااذهيفنٰمضملاردصملا
.https://opensource.lge.comةرايز
طورشعيمج،ردصملادوكىلإةفاضإلابو
ةيلوؤسملاءالخإو،اهيلاراشملاصيخرتلا
هحاتمرشنلاوفيلأتلاقوقحتاراعشإو
LGرفوتو.ليزنتلل Electronicsدوكاًضيأ
طوغضملاصرقلاىلعكلحوتفملاردصملا
لثم(عيزوتلااذهلثمءادأةفلكتهيطغتل
ءانب)ةجلاعملاونحشلاوطئاسولاةفلكت
ينورتكلإلاديربلاىلإبلطىلع

opensource@lge.com.ضرعلااذه
يذلاخيراتلانمتاونس)٣(ثالثلحلاص
.َجتنملاهيفتيرتشا
Freescale-WCTةبتكم

ةكرشلرشنلاوعبطلاقوقح
(c) 2012-2014 Freescale

Semiconductor, Inc.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج

يفمادختسالاوعيزوتلاةداعإبحمسي
نودبوأعم،ةيئانثلاوةيردصملاجذامنلا
:ةيلاتلاطورشلاءافيتساةطيرش،ليدعت

دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١
رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

يئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢
عبطلاقوقحراعشإرشنةداعإبجي
،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأرشنلاو
قئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
عمةمٰدقملاداوملانماهريغوأ/و
.عيزوتلا
قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣

نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموَقبسميباتك

باحصألبقنمجمانربلااذهريفوتمتي
"وهامك"نيمهاسملاورشنلاوعبطلاقوقح
يفامب،ةينمضوأةحيرصتانامضةيأو
تانامضلا،رصحلااللاثملاليبسىلع،كلذ
متينيعمضرغلةمءالملاوجاورللةينمضلا
عبطلاقوقحكلامنوكينل.اهلامهإ
لاحيأبنيلوؤسمنومهاسملاوأرشنلاو
ريغوأةرشابمرارضأيأنعلاوحألانم
وأةيريذحتوأةصاخوأةيضرعوأةرشابم
اللاثملاليبسىلع،كلذيفامب(ةيعبت
وأةليدبلاتامدخلاوأعلسلاءارش،رصحلا
وأ؛حابرألاوأتانايبلاوأمادختسالانادقف
يأىلعواهببسناكًايأ)لامعألاعاطقنا
وأدقعلايفءاوس،ةيلوؤسمةيرظن
كلذيفامب(ررضلاوأةمراصلاةيلوؤسملا
لاحيأبأشنتيتلا)كلذريغوألامهإلا
،جمانربلااذهمادختسانملاوحألانم
لثمثودحةيناكمإنعغالبإلامتولىتح
.ررضلااذه
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سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
حالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتساوأ
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
ةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
اهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدبدنع
ريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلاديق
ريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذكلظتو
،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملادحأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف
ًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
.ًاريطخولبًافلكمًارمأ

تاسايقلاةزهجأةعومجم

ىرخألاعاضوألابهيبش،ضورعميحايسلاعضو

٨٧/كرحملانارودةعرسسايقم.١
٩٧/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم.٢
٨٧/دوقولاسايقم.٣

٨٦/ةعرسلادادع.٤
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٥

٨٧/كرحملا
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ةعومجملاةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

ةعومجمىلإلوصوللTوأSىلعطغضا
yىلإريرمتللةركبلامدختسا.تاقيبطتلا
.ةرفوتملاتازيملاةمئاقلالخنمzوأ
لكنوكتنل.اهديدحتلةركبلاىلعطغضا
.تابكرملالكىلعةرفوتمتاقيبطتلا
تادحوضرعنكمي:تامولعملاتاحفص.

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرع
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةراتخملا

(DIC)/٩٧.

ءادألا.

توصلا.

ةنايصلا.

تارايخلا.

طيسبت.

ءادألا

ةمئاقىلإلوخدللةركبلاىلعطغضا
Performance)لالخريرمتلابمق.)ءادألا

.ةحاتملارصانعلا
G-force)قئاسلايطعت:)ةيبذاجلاةوق

رهظيس.اياوزلايفةبكرملاءادألةراشإ
تامولعمةحولكG-forceةيبذاجلاسايقم
متاذإ،ةعومجملانمرسيألابناجلاىلع
.هديدحت
ةعبرأىلإةمسقنمةشاش:كاكتحالاةعاقف
،ةرايسللعبرألااياوزلاىلإةراشإللماسقأ
ةبسنربكأحضوت"ةعاقف"ىلعيوتحت
.ةبكرملاىلعيتاذلاروصقلل
،اهرفاوتلاحيف:قالطإلاليغشترصنع
Launchةشاشحيتت Control)رصنع
تاملعمطبضقئاسلل)قالطإلاليغشت
Launchماظن Control)ليغشترصنع
ةدايقلاوراسملاثادحأعجار.)قالطإلا
.١٧٢/ةيسفانتلا

لوخدللةركبلاىلعطغضا:ءادألاتقؤم
ةعرسطبضددحمث،دادعإلاةمئاقىلإ
ءدبلاةعرسىلإريرمتلابمق.ءدبلا

.اهظفحلةركبلاىلعطغضامث،ةبوغرملا
رييغتل،ةمئاقلاهذهيفكدوجوءانثأ
ةعرسلا"ىلإريرمتلابمق،"ةيئاهنلاةعرسلا"
ىلإريرمتللةركبلامدختساو"ةيئاهنلا
ىلعطغضا.ةبولطملا"ةيئاهنلاةعرسلا"
موقيس،يلاتلاعراستلادنع.اهظفحلةركبلا
يدؤيس.تقولاليجستبءادألاتقؤم
ليغشتءانثأماهبإلاةلجعىلعطغضلا
لبقكلذمتاذإتقؤملاءاغلإىلإتقؤملا
.ةياهنلاةعرسىلإلوصولا
طغضا:)ءادألالجسمنودب(ةفللاتقؤم
TضرعدنعLap Timer)تافللاتقؤم(
.هنييعتةداعإوأهفاقيإوأتافللاتقؤمءدبل
ةحفصنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
ناكاذإ.تيقوتلاءدبلةطشنتافللاتقؤم
ىلعطغضلانإف،اًطشنتافللاتقؤم
فاقيإىلإيدؤيسةحفصيأيفةركبلا
.ةديدجةفلءدبوةيلاحلاةفللاتقؤم
دعبناوث١٠لالخةركبلاىلعطغضلا
فاقيإرايخضرعمتي(ةريخألاةفللالامكإ
.ةفللاتقؤمفقوتيس،)ةفللاتقؤم
متيس:)ءادألاتانايبلجسمب(ةفللاتقؤم
تانايبلجسمبةلجسملاةفللاتاقوأضرع
اذهثدحي.ةذفانلاهذهيفًايئاقلتءادألا
لجسمماظنيفراسمديدحتمتاذإطقف
عجار.ويديفلاليجستأدبوءادألاتانايب
.١٤١/(PDR)ءادألاتانايبلجسم
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Oil Temperature)تيزلاةرارحةجرد(:
تاجردلابةيلاحلاتيزلاةرارحةجردرهُظت
.)ةيوئمةجرد(ةيوئملا

Oil Pressure)طغضرهُظت:)تيزلاطغض
)لاكسابوليك(لاكسابوليكلابيلاحلاتيزلا

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج
رهُظت:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
تاجردلابةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
.)ةيوئمةجرد(ةيوئملا
تاراطإلاطوغضرهُظت:راطإلاةلاح
،ةدمجتمامإةيلكلاةرارحلاةجردوةيدرفلا
.ةنخاسوأ،ةئفادوأ،ةيداعوأ،ةدرابوأ
)يعيبط(Normalوهبسانملاسايقلا
امنيبةيداعلاةدايقلافورظلبسانموهو

Warm)ةدايقلافورظبساني)ئفاد
ريغ(Unknownضرعمتيدق.ةقاشلا
ةجردنعتامولعمرفوتتملاذإ)فورعم
.راطإلاةرارح

eLSD:رادقمضرعي،زيهجتلاةلاحيف
امدنعيفلخلايلضافتلاسرتلانارتقا
ينورتكلإلادودحملاقالزنالالضافتنوكي
)eLSD(ةبكرملاليغشتءانثألمعيواًطشن.
نم.قلغم%١٠٠وحتفلاقراف%١ةءارقلا
وأةريغصتارييغتةميقلايرجتنأيعيبطلا
تالخدموةدايقلافورظببسبةريبك
ةيلضافتسورتةعومجمعجار.قئاسلا
.٢٢١/ذفانملاةدودحم

ةعفارللقئاسلابلطءانثأ:يمامألاعفرلا
"ركذتي"دق،)ةزهجمتناكاذإ(ةيمامألا
ضرعلاةدحولصفوأSمادختساقئاسلا
عفردنع.ةركبلاىلعطغضلاقيرطنع
فذحيدق،عقوملاببسبةيمامألاةعفارلا
،Sمادختسابنزخملاعقوملااذهقئاسلا
طغضلاقيرطنعضرعلاةدحولصفيوأ
.ةركبلاىلع
.٢١٦/يمامألاعفرلاماظنعجار

توصلا

توصلاتادادعإربعريرمتللةلجعلامدختسا
.ةقبسملا

تارايخلا

رصانعلانيبامريرمتللةركبلامدختسا
.)تارايخلا(Optionsةمئاقيفةدوجوملا

ةشاشلاتامس

ةمئاقىلإلوخدللةركبلاىلعطغضا
ةتسنيبنمرايتخالاكنكمي.ضرعلا
:تادادعلاةعومجمتاشاشلتانيوكت
سقطلاوراسملاويحايسلاوةضايرلا
طمنريغتيس.يفختلاوZعضوويعضوو
بسحىلعتاسايقلاةزهجأةعومجم

.ةددحملاةمسلا
.قئاسلاعضوبيضارتفالادادعإلاطبتري
ىرخألاضرعلاتامسنييعتنكمي

وأzعضولاوهراتخملاعضولاناكاذإ
دادعإنكميذئنيحف،يبصاخلاعضولا
ىلإةفاضإلابنيعضولانيذهضرعتادحو

HUD)ةزهجمتناكاذإ(.
مكحتلاطبضدنعيفختلاعضونيكمتمتي
ىوتسملاىلعتادادعلاةحولةءاضإيف
ةءاضإيفمكحتلاحاتفمعجار.ىندألا
.١٠٧/تاسايقلاةزهجأةحول
ةجردضرعي:Zعضولا/يضايرلاعضولا.

،دوقولاسايقم،ديربتلالئاسةرارح
دادع،ةدايقلاعضورشؤم،ةلصوبلا
نارودةعرسسايقم،ةعرسلا،تافاسملا
رايغ،ينورتكلإلاثبلاقاطن،كرحملا
ةلاعفلادوقولاةرادإ،يلاحلاةعرسلا
)AFM(،ةعرسلادح،ءادألارييغتءاوضأ،
.لعافتلاةقطنم،تامولعملاةقطنم

عضولا/سقطلاعضو/ةلحرلاعضو.
لئاسةرارحةجردضرعي:يبصاخلا
رشؤم،ةلصوبلا،دوقولاسايقم،ديربتلا
،ةعرسلا،تافاسملادادع،ةدايقلاعضو
قاطن،كرحملانارودةعرسسايقم
،يلاحلاةعرسلارايغ،ينورتكلإلاثبلا
دح،)AFM(ةلاعفلادوقولاةرادإ
ةقطنم،تامولعملاةقطنم،ةعرسلا
.لعافتلا
لئاسةرارحةجردضرعي:راسملا.

،رجلاءادأةرادإ،دوقولاسايقم،ديربتلا
،تافاسملادادع،ةدايقلاعضورشؤم
،كرحملانارودةعرسسايقم،ةعرسلا
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ةعرسلارايغ،ينورتكلإلاثبلاقاطن
ةقطنم،ةلاعفلادوقولاةرادإ،يلاحلا
.لعافتلاةقطنم،تامولعملا
لئاسةرارحةجردضرعت:ضفخنم.

.ةيمقرلاةعرسلاودوقولاسايقموديربتلا
اًقبسُمةطوبضملاتامولعملاتاحولرهظت
:ططخملكيف
تيزلاةرارحةجرد،ةيبذاجلاةوق:يضايرلا
لئاسةرارحةجرد،تيزلاطغض:راسملا
ةرارحةجردوطغض،ةكرحلالقان
تيزلاةرارحةجرد،تاراطإلا
ءاوهلاةرارحةجردوتقولا:رفسلا
تيزلاطغضويجراخلا
ءاوهلاةرارحةجردوتقولا:سقطلا
تاراطإلاةلاحويجراخلا
ةيبذاجلاةوق،تيزلاةرارحةجرد:Zعضولا
،يداصتقالاعضولا:يبصاخلاعضولا
تيزلاطغض
)ءيشال(NONE:ضفخنم
)HUD(ةيولعلاةشاشلا

ريودتلاطبضزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا
مق."طبضلا"Adjustعضوىلإلوخدلل
ةشاشلا(HUDضرعةيوازطبضلريرمتلاب
دادعإلاديكأتلةركبلاىلعطغضا.)ةيولعلا
يفىوسةزيملاهذهرفاوتتالدق.هظفحو
.)نكرلا(Pعضولا

Speed Warning)ةعرسلاريذحت(

Speedةشاشلاحيتت Warning)ريذحت
ديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل)ةعرسلا
Speedطبضل.اهزواجت Warning)ريذحت
ضرعءانثأةركبلاىلعطغضا،)ةعرسلا
نمةركبلاىلعطغضاوأ،ةعرسلاريذحت
ررم.ةعرسلاةميقطبضلةيسيئرلاةمئاقلا
طبضلةركبلاىلعطغضا.ةميقلاطبضل
،ةعرسلاطبضدرجمب،نكمي.ةعرسلا
ىلعطغضلابةزيملاهذهليغشتفاقيإ
اذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأليغشتلاةركب
رهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجتمت
.سرجعمةيريذحتةلاسر
جماربلاتامولعم

SoftwareديدحتءانثأTطغضا Info
تامولعمضرعل)جماربلاتامولعم(
.ردصملاحوتفمجمانربلا

طيسبت

ةمئاقىلإلوخدللةركبلاىلعطغضا
Simplify)طيسبتلاعضوحمسي.)طيسبت

تادادعلاةعومجمنمةنيعمتازيمءافخإب
تامولعملاتاحولصئاصخلاهذهلمشت
.لعافتلاقطانمو
مادختسابةبولطملاتازيملاىلإريرمتلابمق
وأليغشتلانيبليدبتللطغضامث،ةركبلا
.ليغشتلافاقيإ

رارقإلاءانثتساب،ةركبلامادختسايدؤيس
.طيسبتلاعضونمجورخلاىلإ،هيبنتلاب
دعبىتحةيفخمةددحملاتازيملاىقبتس
ملام،ةبكرملاليغشتةداعإوليغشتءدب
.ًايودي)طيسبت(Simplifyعضوءاغلإمتي

ةعرسلادادع
ةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهُظي
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
نمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلاةعرسلا

ردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس/مك١٢٠
ةشاشىلعةلاسررهظتامك.نينرتوص
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

ةلحرلاتافاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.٩٧/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم
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كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا
حبصيىتحرييغتلاءاوضأةرانإرهظتنل
.ًائفادكرحملا

سايقمطبضنكمي،راسملاةمسيف
سايقمضرعلكرحملانارودةعرس
سايقموأيديلقتلاكرحملانارودةعرس
ءاوضأعميددعلاكرحملانارودةعرس
.سورتلالقن

هيبنت
تارودلادادعمادختسابكرحملالمعي
يفريذحتلاةقطنميفةقيقدلايف
نارودةعرسسايقمنميئاهنلافرطلا
نلو،فلتللةبكرملاضرعتتدق،كرحملا
ال.فلتلااذهةبكرملانامضيطغي
تارودلادادعنوكيامنيحكرحملالغُشت
.ريذحتلاةقطنميفةقيقدلايف

دوقولاسايقم

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا
،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
لازيال.ضفخنملادوقولاحابصمءيضي
نكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلقةيمككانه
برقأيفدوقولابةرايسلاةئبعتةداعإبجي
.نكممتقو
:دوقولاسايقملنكمي
نملقأوأليلقبربكأةيمكذخأينأ.

ليبسىلع.هيلإريُشيامءلملدوقولا
ءالتماىلإسايقملاريشيدق،لاثملا
يفقرغتسيسهنكلو،فصنلاىلإنازخلا
وأنازخلاةردقفصننمرثكأعقاولا
.ئلتمييكلاهنملقأ
وأةيوازلفاطعنالاءانثأيفًاليلقكرحتي.

.ةلمرفلاوأةعرسلاةدايز

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
ىلإاهنميأريشتالوةيعيبطفورظهذه
.دوقولاسايقميفةلكشمدوجو

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
كرحملا

لولحمةرارحةجردىلإسايقملااذهريشي
.كرحملاديربت
تاذةقطنملاىلإسايقملارشؤمكرحتاذإ
كرحملانأكلذىنعمف،رمحألانوللا
.ةياغللنخاس
عمهسفنعضولاىلإةءارقلاهذهريشتو
ديربتلئاسنأينعياموهو.ريذحتلاحابصم
تناكاذإو.ةنوخسلاطرفمحبصأكرحملا
حنتف،ةيداعةدايقفورظيفريستةبكرملا
فقوأوةبكرملافقوأوقيرطلابناجىلإ
عجار.نكميامعرسأبكرحملاليغشت
ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
.تامولعملانمديزملل٢٦٠/
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ةكرحلالقانةرارحةجردسايقم

نوكتامدنعسايقملااذهضرعمتيس
.ةيعيبطريغةكرحلالقانةرارحتاجرد
،دايدزالايفةكرحلالقانةرارحأدبتامدنع
.نيميلاةهجنمءلملايفسايقملاأدبي
ةكرحلالقانةرارحةجردسايقمبقاري
سكعنتالدق.ةكرحلالقانبناوجعيمج
يفةكرحلالقانلةعفترملاةرارحلاتاجرد
لقانةرارحةجردةعومجمضرعسايقم
.ةكرحلا
ةدشىلإةراشإلللئاسرلاضرعمتيس
،سايقملاءالتماعم.ةرارحلاةجردعافترا
.ةبكرملاءادأيفضافخناكانهنوكيس
نخسيدقةكرحلالقاننإف،ءالتمالادرجمب
فقوتللةلاسرضرعمتيسوةطرفمةروصب
يفتختىتحةبكرملاةدايقبمقتال.نامأب
/جودزمضباقةكرحلقانعجار.ةلاسرلا

.تامولعملانمديزملل١٩٦

نامألامازحبتاريكذتلا

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
قئاسلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
.هبصاخلانامألامازحطبرب
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتتامير
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب
،ميزبإلابًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف
.سرجلاتوص

نامألامازحبيمامألابكارلاريكذتحابصم

بكارلاريكذتحابصمةرايسلابدجويامبر
رشؤمراوجبنامألامازحطبربيمامألا
ماظنعجار.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو
.٥٨/بكارلاراعشتسا

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
باكرلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
.مهبصاخلانامألامازحطبرب
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
طبريملاذإتارمةدعةرودلاهذهرمتست
متلاحيفوأنامألامازحيمامألابكارلا
.ةبكرملاكرحتءانثأهكف
ًاتبثميمامألابكارلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف،ميزبإلاب
.سرجلاتوص
يمامألابكارلاريكذتحابصمضمويدق
توصردصيدقامكنامألامازحطبرب
دعقملاىلعامءيشعضومتاذإسرجلا
ةبيقحوأديةبيقحوأقاروأةبيقحلثم
ينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمكوأةلاقبلا
وأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل.رخآ
وأدعقملاىلعنمءيشلالزأ،سرجلا
.ميزبإلابنامألامازحتبث



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

٨٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
يفعقي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
ماظنلاصحفنمضتي.تادادعلاةعومجم
ةيئاوهلاةداسولا)تارعشتسم(رعشتسم
تادحووتادادشلاوباكرلاراعشتساماظنو
راعشتساوكالسألاوةيئاوهلاةداسولا
نمديزمل.صيخشتلاةدحوومداصتلا
،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوحتامولعملا
.٥٤/ةيئاوهلادئاسولاماظنعجار

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوثةدعل
هحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضيملاذإ
.روفلاىلع

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ
ءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعبًائيضم
ةداسولاماظننأينعياذهف،ةدايقلا
الدق.بسانملكشبلمعيالدقةيئاوهلا
دنعةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

مدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودح
ىلعةدعاسمللو.مادطصايأثودح
ءارجإلةبكرملابهجوت،تاباصإلايدافت
.ًاروفةنايصلا

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٥٨/بكارلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث

كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظننأ
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
دادعتساحابصمناكاذإوأ،قالطإلا
كانهنوكتدقف،ًءاضمةيئاوهلاةداسولا
راعشتساماظنوأحيباصملابقلعتتةلكشم
ةمدخلاىلعلوصحللكليكوعجار.بكارلا
.روفلاىلع

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم

)عبتي(



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٠

)عبتي(ريذحت

/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار
،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل٨٩
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نحشلاماظنحابصم

ةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشتدنع
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملاليغشت
ءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
ماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ةدايقلا
اهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلانحشلا
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولاىدل
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملااذه
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر

عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج
.ةبكرملافاقيإلنمآناكمنعثحبا

صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصم
)كرحملا
صيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتللعباتلا
،كرحملاليغشتءانثأحابصملااذهءاضأ
مزلتسيدقولطعفاشتكاىلعليلداذهف
نأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألا
امدنعلمعلاىلعةلالدللةءاضإلالمعت
Serviceيفلاعشإلانوكي Mode)عضو
.١٩٠/لاعشإلاعاضوأعجار.)ةمدخلا

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل

هيبنت
ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

هيبنت
قودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأبرسملاوأمداعلاماظنوأسورتلا
ةليدبتاراطإمادختساوأدوقولاماظن
تافصاومنعةفلتخمتافصاومب
ةءاضإىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلا
تايلمعىلإاذهيدؤيدقو.حابصملااذه
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإ
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

Emissions Inspection/
Maintenance)تاثاعبنالانمققحتلا/

/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار.)ةنايصلا
٢٣٥.
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لطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤيدق
نمةجراخلاتاثاعبنالانمديزيوتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.ةرايسلا
ةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
دوعصلاويوقلاعراستلابنجتوةرايسلا
.تاعفترمىلع
نعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآناكم
دعأمث،لقألاىلعٍناوث١٠ةدملرظتناو
،ضمويحابصملالظاذإ.كرحملاليغشت
ليكولاعجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإل
مت:تباثلكشبًائيضمحابصملاناكاذإ
صيخشتءارجإمزليدق.لطعفاشتكا
.ةمدخو
:يلياممققحت
لالخنمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

ىلعصرحاف،ءاطغنودبعمقلائياهم
نازخلاءلم"عجار.ءاهتنالادعبهتلازإ
لفسأ"ةلومحمدوقوةبلعمادختساب
ماظنلنكمي.٢٣١/نازخلاءلم
دقلوحملاناكاذإامفاشتكاصيخشتلا
رخبتبحمسيامم،ةبكرملابًابكرمهكرتمت
ليلقددعنأشنم.ءاوهلايفدوقولا
بيكرتمدععمةدايقلاتالحرنم
.حابصملاءافطإليدؤينألوحملا

ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو
ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
بلطتيس.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
نملقألاىلعاًدحاودوقونازخرمألا
عجار.حابصملاءافطإلبسانملادوقولا
.٢٣٠/هبىصوملادوقولا

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

ىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
ىلإرابتخالاتادعمليصوتمتيسحجرألا
.)DLC(ةرايسلاتانايبطبرلصوم

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا

عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
عجار.٢٣٣/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا
.ةدعاسمىلإةجاحلادنعليكولا
ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Service Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

ثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةزهاجةبكرملانوكتنلفرمألااذه
ةدايقءارجإرمألامزلتسيدقوصحفلل
ماظنلانوكينألبقمايأةدعلةينيتور
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاج
تلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنعوأًاثيدح
.ةرايسلاىلعًاثيدحةمدخلا
نمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
زايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالازايتجا
.رابتخالا

يمامألاعفرلاماظنءوض
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ةءاضإلاحابصمضمويس،ةزهجمتناكاذإ
ةمدقمضفخنتوأعفترتامدنعةراشإلل
وأىلعألءيضيمهسضرعيس.ةبكرملا
حابصمىقبيس.ةكرحلاهاجتابسح،لفسأل
ةعوفرمةبكرملاةمدقماملاطةءاضإلا
.لماكلاب

لمارفلاماظنريذحتحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ينعياذهفًائيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
صحفىلعلمعا.لمارفلابةلكشمدوجو
اذهءيضيدق.روفلاىلعلمارفلاماظن
.اًضفخنملمارفلالئاسناكاذإءوضلا
.٢٦٥/لمارفلاتيزعجار

نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
يف.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
،ةيئابرهكلالمارفلازيزعتةزيمرفوتةلاح
امدنعةبكرملاةعرسديدحتذئنيحنكميف
دقف.لمارفلاماظنبريذحتلاءوضءيضي
دقوألمارفلاةساودعفدبعصلانمنوكي

نأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقانوكت
ناكاذإ.فقوتلللوطأًاتقوكلذقرغتسي
بحسكنكميف،ًائيضملازامحابصملا
لقنعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملا
.٢٩٥/ةلطعمةبكرم

ريذحت}

لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
لمارفلاماظنلمعيالامبرف،ًءاضم
ءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحصةقيرطب
ماظنبصاخلاريذحتلاحابصمةءاضإ
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلا
بحسدعبحابصملاةءاضإترمتسا
،رذحباهفاقيإوقيرطلابناجىلإةبكرملا
.ةنايصلاءارجإلاهبحسبجيف

Electric Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)يئابرهكلا

لمارفمادختساءانثأحابصملااذهئيضي
ريرحتدعبحابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلا
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارف
دق.يئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
زكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظت
.)DIC(قئاسلاتامولعم

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking
Brake Light)لمارفحابصم

)ةيئابرهكلانكرلا

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
،ةدايقلاءانثأرهظوأءوضلااذهرمتسااذإ
ةيئابرهكلانكرلالمارفيفةلكشمكانهف
)EPB(.يفليكولاىلإةرايسلابهجوت
لمارفىلإةفاضإلاب.نكممتقوبرقأ
نامألافئاظوءادأروهدتيدقف،نكرلا
نكرلالمارفنمديفتستيتلاىرخألا
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ةلاسراًضيأرهظتدق.)EPB(ةيئابرهكلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
.٢٠٦/يئابرهكلانكرلالمارفعجار

ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
)ABS(قالغنالل

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ماظنريذحتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملالمارفلا
ىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأ
امدنعسرجتوصردصيدقامك.ةنايصلا
.ًائيضمحابصملالظي
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
ديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
يوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف،ءيضملا
ةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارفىلع
.لمعتالقالغنالل

ماظنريذحتحابصمنماًلكةءاضإةلاحيف
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
لمارفلاماظنف،لمارفلاماظنريذحت
يفةلكشمدجوتولمعيالقالغناللةعناملا
ليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلالمارفلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
.٩٢/لمارفلاماظنريذحتحابصمعجار

طشنءادألابصاخلاةكرحلالقان

:امدنعرضخألانوللاىلإءوضلااذهلوحتي
متويويحبولسأبةبكرملاةدايقمتت.

زيزعتلةكرحلالقانليدبتطاقنليدعت
سورتلقنةيلمع"عجار.ةبكرملاكولس
ةدايقلاعضوبمكحتلانمض"ةكرحلالقان
/٢١٠.

راسملاىلعةدايقلاثادحألةبسنلاب‐
عضونمليغشتلاءدببلطتتيتلا
لقنكولسطيشنتنكمي،فوقولا
ماتلافقوتلاةلاحنمبرقلابءادألا
>راسملاعضوديدحتقيرطنع
1قابسلا>)PTM(ءادألارجةرادإ
كارشإاًضيأكنكمي.2قابسلاوأ

PTMعضومادختسابZ،متاذإ
وأ1قابسلاىلعPTMنيوكت
ءادألارجةرادإ"عجارف.2قابسلا
)PTM("ةدايقلاعضوبمكحتلانمض
/٢١٠.

عجار.يوديلاليغشتلانيكمتمت.
/يوديلاعضولانمض"يوديلاليغشتلا"

١٩٩.

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
دنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
متلاحيفو.رجلايفمكحتلاماظنفاقيإ
تابثلايفينورتكلإلاّمكحتلاليغشتفاقيإ
)ESC(،ماظنليغشتفاقيإاًضيأمتيس
فاقيإوليغشتل.)TCS(ّرجلايفّمكحتلا
عجار،ESCماظنوTCSماظنليغشت
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

.٢٠٨/تابثلايف
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ّمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
قالزنانمّدحلامتينلف،)TCS(ّرجلايف
كلذناكاذإّالإعراستلاءانثأتالجعلا
ةعومجمةيامحيفةدعاسمللًايرورض
ةدايقلاطبضاف.ررضّيأنمةكرحلا
.كلذلًاقبط

رجلايفمكحتلاماظنحابصم
)TCS(/يفينورتكلإلامكحتلاماظن
تابثلا

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
،ضمويالهنكلوًءاضمحابصملاناكاذإ
ماظنامبروTCSماظننأينعياذهف

ESCالدقولماكلكشبناطشناسيلاًضيأ
ّمكحتلاىلعظافحلايفنامهاسي
اذإ.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.ةبكرملاب
يفليكولاعجار،ةلاحلاهذهترمتسا
زكرمةلاسررهظتدق.نكممتقوعرسأ
.)DIC(قئاسلاتامولعم

TCSماظنطيشنتءانثأحابصملاضموي
.ESCماظنوأ/و

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٠٨/تابثلايفينورتكلإلا

ينورتكلإلامكحتلاماظنفاقيإحابصم
)ESC(تابثلاب

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
،اًضيأ.تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
مكحتلاماظنليغشتفاقيإمتاذإ
ليغشتفاقيإمتيسف،تابثلايفينورتكلإلا
.رخآلاوه)TCS(رجلايفمكحتلاماظن
عجار،ESCماظنليغشتفاقيإوليغشتل
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

.٢٠٨/تابثلايف

ّمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
ماظنو)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
هذهمهاستنلف،)TCS(ّرجلايفّمكحتلا
طبضاف.ةبكرملاءادأيفّمكحتلايفمُظنلا
.كلذلًاقبطةدايقلا

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يحايسلا

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يضايرلا
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عضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.راسملا

عضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.سقطلا

.Zعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يبصاخلا
.٢١٠/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

تاراطإلاطغضحابصم

ءاوهلاطغضةبقارمماظنبةزهجمتناكاذإ
اذهءيضيف،)TPMS(تاراطإلايف
ليغشتءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملا
لوحتامولعملاعيمجمدقتو.ةرايسلا
طغضسايقزاهجكلذكوتاراطإلاطغض
.تاراطإلاةرارحو
مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا

زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٨٠/تاراطإلاطغضعجار

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
كانهنوكتدقف،ًائيضملظمثًابيرقت
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبةلكشم
متتملةلاحيفو.)TPMS(تاراطإلا
حابصملاءيضيفوسف،ةلكشملاةجلاعم
عجار.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيف
.٢٨٣/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

كرحملاتيزطغضحابصم

هيبنت
ضافخناعمةبكرملاةدايقيدؤتدق
كرحملافلتىلإكرحملاتيزطغض
.تاحالصإلاةبكرملانامضيطغينلو
تيزطغضحابصمةءاضإةلاحيف
:ةدايقلاءانثأيفكرحملا

فقوأونمآناكميففقوت.١
.كرحملاليغشت

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
تيزعجار.تيزلاىوتسمصحفا.٢

/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملا
وا٢٤٥
كرحم(كرحملاتيز

LT2 Stingrayرتل٦٫٢ةعس(/
٢٤٨.

تيزلاىوتسمناكاذإتيزلافضأ.٣
.يداعلاليغشتلاقاطننملقأ
حابصملظاذإ.ةبكرملاليغشتدعأ.٤

نمرثكألًءاضمكرحملاتيزطغض
ال.ةبكرملاليغشتفقوأف،ٍناوث١٠
ةرايزبمق،اذل.ةبكرملاليغشتديعت
ةنايصلاىلعلوصحللليكولا
.ةمزاللا

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ليغشتفاقيإدنع.كرحملاليغشتءدبدنع
نأبجي،ليغشتلاديقةبكرملاوكرحملا
نميأيفثدحيملاذإ.ًءاضمءوضلالظي
.كليكوبلصتاف،نيتلاحلا

ليغشتءانثأًءاضملظوحابصملاءاضأاذإ
.ًابسانمتيزلاطغضنوكيالدقف،كرحملا
نوكتدقوأاًضفخنمتيزلاىوتسمنوكيدق
فقوأ.تيزلاماظنيفىرخأةلكشمكانه
ًانمآكلذنوكيامدنعكرحملاليغشت
.كليكوبلصتاو

نامألاحابصم

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملوًائيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
/ةكرحلاعنامليغشتعجار.ةقرسلاعنم

٢٤.

يلاعلاءوضلاليغشتحابصم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغمعجار
.١٠٥/ةيمامألاحيباصملاب

حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافمعجار
/١٠٤.
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ةعرسلاتبثمحابصم

ماظنبةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
حابصمءيضي،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
دنعضيبألانوللابةعرسلاتابثيفمكحتلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت
ىلإلوحتيو،دادعتسالاعضويفنوكيو
يفمكحتلاماظننوكيامدنعرضخألانوللا
.ليغشتلاعضويفواًطوبضمةعرسلاتابث
تبثمليغشتفاقيإدنعءوضلائفطني
.٢٢٢/ةعرسلاتبثمعجار.ةعرسلا

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ليغشتدنعالإحاتيالتامولعملاقيبطت
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.لاعشإلا
.ةبكرملاةمظنأنم

SوأT:نيبًانيميوأاًراسيلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلاقطانم
.اهديدحتلةركبلاىلعطغضا

yوأz:وأىلعألريرمتللةركبلامدختسا
ةركبلاىلعطغضا.ةمئاقلايفلفسأل
.اهديدحتل

قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمتاحفص

ةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمل
ىلعكلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق
.ةبكرملابسح
طسوتم/ةعرسلاطسوتم/٢وأ١ةلحرلا
ضرعت:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
وليكلاب،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاةلحرلا
دادعلنييعتةداعإرخآذنم،)مك(رتم
ةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي.ةلحرلا
ىلعرارمتسابطغضلاقيرطنعةلحرلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعةركبلا
ةعرسطسوتمةعرسلاطسوتمضرعي
/مك(ةعاسلايفتارتموليكلابةبكرملا
ىلعًءانبطسوتملااذهباسحمتيو.)ةعاس
ذنمةلجسملاوةبكرمللةفلتخملاتاعرسلا
ةداعإنكمي.ةميقلاهذهلطبضةداعإرخآ
طغضلاقيرطنعةعرسلاطسوتمنييعت
نوكتامدنعةركبلاىلعرارمتساب
.ةطشنةشاشلا
كالهتسايفداصتقالاطسوتمضرعي
١٠٠لكلًابيرقتتارتللاددعطسوتمدوقولا
مقرلااذهباسحمتي.)مك١٠٠/رتل(مك
/تارتللاددعنملجسملاددعلاىلعًءانب

رصنعلنييعتةداعإرخآذنممك١٠٠
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
فورظريغتبسحريغتيفوسوةبكرملل
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كالهتساطسوتمنييعتةداعإنكمي.ةدايقلا
ىلعرارمتسابطغضلاقيرطنعدوقولا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعةركبلا
تيزلارمعلاًريدقتضرعت:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

REMAINING OIL LIFE رمع(99%
ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملاتيزلا

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيزعجار.نكمم

LT6(/وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingrayةعس

ماظنمايقىلإةفاضإلاب.٢٤٨/)رتل٦٫٢
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمع
لودجيفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي
.ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا
لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
رمعةشاشنييعتةداعإبمقتال.ًايئاقلت
رخآتقويأيفمٰظنمريغلكشبتيزلا
.تيزلارييغتهيفمتييذلاتقولافالخب
متيىتحةقدبهطبضةداعإنكميالثيح
،طبضلاةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغت
.٢٥٢/كرحملاتيزرمعماظنرظنا

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
اذإ.)لاكسابك(لاكسابوليكلابتاراطإلا
اذهةميقضرعمتي،اًضفخنمطغضلاناك
ةبقارمماظنعجار.يلاقتربلانوللابراطإلا
ةبقارمليغشتو٢٨٢/تاراطإلاطغض
.٢٨٣/تاراطإلاطغض

اًريدقتضرعي:ةكرحلالقانلئاسرمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملالئاسلارمعل
اذهينعيف،٪٩٩وهيقبتملالئاسلارمع
.يلاحلالئاسلارمعنم٪٩٩ءاقب
لئاسلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلارهظتس،يقبتملا

TRANSMISSION FLUID SOON
)لجاعلكشبةكرحلالقانلئاسرييغت(
عرسأبلئاسلارييغتبجي.ةشاشلاىلع
لقانلئاسةرودماظنعجار.نكممتقو
ىلإةفاضإلاب.٢٥٣/جودزملاضباقلاةكرح
رمعةبقارمبةكرحلالقانلئاسماظنمايق
يفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،لئاسلا
.ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودج
دعبلئاسلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.لئاسللرييغتلك
رمعةشاشنييعتةداعإبمقتال.ًايئاقلت
رخآتقويأيفمٰظنمريغلكشبلئاسلا
.لئاسلارييغتهيفمتييذلاتقولافالخب
متيىتحةقدبهطبضةداعإنكميالثيح

ةداعإل.ةيلاتلاةرملايفلئاسلارييغت
ةكرحلقانلئاسةرودماظنرظنا،طبضلا
.٢٥٣/جودزملاضباقلا

رمعلاًريدقتضرعت:ةكرحلالقانرتلفرمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملارتلفلا

REMAINING FILTER LIFE رمع(99%
ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملارتلفلا

.يلاحلارتلفلارمعنم٪٩٩
رتلفلارمعضافخنادنع
REPLACEةلاسرلارهظتس،يقبتملا

TRANSMISSION FLUID SOON
)لجاعلكشبةكرحلالقانرتلفلادبتسا(
ةبلعلارتلفلادبتسابجي.ةشاشلاىلع
عجار.نكممتقوعرسأيفيجراخلا
ضباقلاةكرحلقانلئاسةرودماظن
ماظنمايقىلإةفاضإلاب.٢٥٣/جودزملا
ىصُوي،رتلفلارمعةبقارمبةكرحلالقانرتلف
.ةنايصلالودجيفةيفاضإةنايصءارجإب
.ةنايصلالودجعجار
لقانرتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
ثيح.رتلفلللادبتساةيلمعلكدعبةكرحلا
ةداعإبمقتال.ًايئاقلتطبضلاةداعإمتتال
لكشبةكرحلالقانرتلفرمعةشاشنييعت
تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.رتلفلالادبتساهيفمتييذلا
يفرتلفلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
ماظنرظنا،طبضلاةداعإل.ةيلاتلاةرملا
/جودزملاضباقلاةكرحلقانلئاسةرود

٢٥٣.
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ضرعل:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
ىلعدوقولاكالهتسايفداصتقالضفأو
مسرضرعتكلذكوةددحملاةفاسملارادم
داصتقالاضرعيطيرشلكشىلعينايب
يدؤيس.دوقولاكالهتسايفيروفلا
رييغتلةمئاقلاحتفىلإةركبلاىلعطغضلا
ميقلانييعتةداعإوأةددحملاةفاسملا
.ةيلاحلا
مادختسانكمي:مدختسملادوقولا/تقؤملا
،تقؤملافاقيإ/ءدبل.تقؤمكةشاشلاهذه
هذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
.تقؤملافاقيإ/ءدبرتخامث،ةطشنةشاشلا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
طغضا،رفصىلإتقؤملانييعتةداعإل
نوكتامنيبةمئاقلاىلإلوصوللةركبلاىلع
.ةطشنةشاشلاهذه
ددعلاًريدقتمدختسملادوقولاضرعي
دوقولانماهكالهتسامتيتلا)رتل(تارتللا
نييعتةداعإنكمي.نييعتةداعإرخآذنم
ةركبلاىلعطغضلابمدختسملادوقولا
يفمدختسملادوقولانييعتةداعإرايتخاو
.ةمئاقلا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
،دوقولايفيروفلاداصتقالاحضوي
.لايمألابةيلاحلاةفاسملاو

Speed Limit)ضرعت:)ةعرسلادح
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
.ةبكرملايف
:ةايحلاىدمتارودلاددع/كرحملاتاعاس
ليغشتتاعاسليلامجإلاددعلاضرعت
تاروديلامجإضرعتامك.كرحملا
.١٠٠٠٠ىلعةمسقمكرحملا

رمعللاًريدقتضرعي:ءاوهلارتلفرمع
كرحملاءاوهرتلفمادختساليقبتملا
كرحملاءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحو

ءاوهلارتلفرمعنم%٩٥نأينعي%٩٥
لئاسرلاضرعمتي.ًايقبتملازاليلاحلا
كرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانب
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلاةلاحو

REPLACE AT NEXT OIL CHANGE
،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعيفهلدبتسا(
ةرتفيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسايغبني
ةلاسرلاروهظدنع.ةيلاتلاتيزلارييغت

REPLACE NOW"يغبني،"نآلاهلدبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو
:يليامىلعءاوهلارتلفرمعةلاسرصنت
ديج–رضخأ.
يلاتلاتيزلارييغتدنعلادبتسا–رفصأ.
نمققحتلاو،نآلالادبتسا–رمحأ.

ماظنلا

ةيمامألاضرعلاةشاش

ريذحت}

ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأ،عوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،ةيؤرلا
اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
يفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنمعضوم

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
.يمامألا
ةروصكةيولعلاةشاشلاتامولعمرهظت
.ةرايسلاةمدقموحنةهجتم

هيبنت
ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا
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تاهيبنتةيولعلاةشاشلاضرعتدق
هذهبةزهجملاتابكرمللةفلتخمتامولعمو
:تازيملا
ةعرسلادادع.
كرحملانارودةعرسسايقم.
يوديلاةعرسلاليدبتعارذرشؤم.

ىلعةدوجوملاتاشاشلاهذهمدختست
رصانعمادختسادنعةيولعلاةشاشلا
رييغتلةيوديلاةعرسلاليدبتيفمكحتلا
ليدبتعارذ"رظنا.ةكرحلالقانةعرس
ضباقةكرحلقانيف"يوديلاةعرسلا
.١٩٦/جودزم

ةيبذاجلاةوقسايقم.

ةحالملاماظننميلاتلافطعنملا.
ةبكرملاب
ةدراولاةملاكملا.

ىلعةيولعلاةشاشلاليغشترصنعدجوي
ةزهجأةحوليفةدايقلاةلجعنيمي
.سايقلا

ضرعتثيحبةيولعلاةشاشلاةروصطبضل
:حيحصلكشبرصانعلا

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
تامولعملاضرعماظنتادادعإطبضا.٣

ةيلاتلا)HUD(يمامألاجاجزلاىلع
.ةجاحلابسح

عضوملاطبضلعفراوأطغضا:$
.يمامألاجاجزلايفHUDةروصليدومعلا

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
ةشاشلاضرعرييغتىلإيدؤتسةطغض
ضرعةلاحيف.رخآضرعللاقتنالاو
رزىلعطغضلايدؤيدق،ةرايسلالئاسر
ىلإقئاسلاتامولعمزكرمنمديدحتلا
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةلاسرلاحسم

(DIC)/٩٧.

D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا
ميتعتلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
قالغإلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
.ةشاشلا
عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتُعتفوس
امك.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلًايكيتاموتوأ
عوطسيفمكحتلاحاتفمطبضنكمي
.ةجاحلابسحةيولعلاةشاشلا

ةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
سمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبتًاتقؤم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلاىلع
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص
)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةيوازطبضىنستيلةزيملاهذهريفوتمتي
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص

ةدايقلاةلجعبنميألامكحتلارصنعمدختسا
ةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاوحتفلل
.ضرعلاتاشاشو

wطغضا،تارايخلاةمئاقيفدجاوتلادنع
.HUDريودتةحفصىلإريرمتللxوأ
يفريودتلازييمتءانثأةركبلاىلعطغضا
Adjustعضوىلإلوخدللةيولعلاةشاشلا
."طبضلا"
Pعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
.)نكرلا(

ةشاشلاةيوازطبضلxوأwىلعطغضا
ظفحلSELطغضا.)HUD(ةيولعلا
رظنا.oىلعطغضا،دادعإلاءاغلإل.دادعإلا

.٨٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم
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١٠١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ضرعلاقرط

نكميةيولعلاةشاشللضرعنمرثكأكانه
:هراهظإ

عضووةبكرملاةعرسضرعي:رفسلا
.ةعرسلاةراشإو،ليدبتلارشؤمو،سرتلا
يفطقفحاتميحايسلاعضولاضرع
عجار.Zعضولاوأيبصاخلاعضولا
.٢١٠/ةدايقلاعضوبمكحتلا

سايقمو،ةبكرملاةعرسضرع:يضايرلا
عضوو،يرئادلاكرحملانارودةعرس
ةوقسايقمورييغتلارشؤموسرتلا
.ةيبذاجلا
عضولايفطقفحاتمةضايرلاعضولاضرع
مكحتلاعجار.Zعضولاوأيبصاخلا
.٢١٠/ةدايقلاعضوب

عضومو،ةبكرملاةعرسضرعي:راسملا
ةرودلاتاقوأو،رييغتلاءاوضأو،سرتلا
دقفلا/بسكلالمشياذهو.لضفألا/ةيلاحلا

.ةرودلضفأبًةنراقمةيلاحلاةرودلايف
عضولايفطقفحاتمراسملاعضوضرع
مكحتلاعجار.Zعضولاوأيبصاخلا
.٢١٠/ةدايقلاعضوب

تاعطاقملا

تقؤملكشبةعطاقملاتامولعمضرعمتي
.ةيولعلاةشاشلاضورعنمضرعيأيف
اهعضولةيولعلاةشاشلادوعت،اهضرعروفو
:ىلإتاعطاقملاريشتدق.قباسلا
.Navigation Turn by Turn)تامولعم

)ةوطخبةوطخةحالملا
ةدراولاةملاكملاتامولعم.
ةبكرملاتاهيبنت.
توصلاتارايتخا.

ديدحتدنعاهضرعمتينأنكمي:توصلا
عونوأويدارلاةطحملثمديدجردصم
.طئاسولا

ةحالملاتامولعمضرعنكمي:ةحالملا
ةطشنةحالملانوكتامدنعةوطخبةوطخ
ءاهتنانيحلرهظت.ةيلاتةروانمقيلعتءانثأو
ضرعللةيولعلاةشاشلادوعتمثةروانملا
.قباسلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٢

ةملاكممالتسادنعاهضرعمتيدق:فتاهلا
.ثوتولبقيرطنعلصتمفتاهنمةدراو
ىلعدرلانيحليظحللكشبرهظتو
.اهلهاجتوأةملاكملا

يفتاهيبنتلاداعبتسانكمي:ةبكرملاتاهيبنت
عيمجضرعمتيال.تادادعلاةعومجم

.ةيولعلاةشاشلايفتاهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا

يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
وأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروصحوضو
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففجمث

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا

:نمققحت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.
ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.

.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمHUDةروص.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

ريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف،ةحيحص

.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٢٦٧/يمامألاجاجزلالادبتساعجار

ةبكرملالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم
اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
بلطتتيتلالئاسرلاحسمنكميال.Vىلع
.تاءارجإلاكلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإ
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو

ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.
لئاوسلاتايوتسم.
ةبكرملانامأ.
لمارفلا.
ةدايقلا.
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
ةعرسلاتبثم.
يمامألاعفرلاماظن.
ةبمللالادبتساوةرانإلا.
لسغلا/حسملاةمظنأ.
ذفاونلاوباوبألا.
نامألاةمزحأ.
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.
ةكرحلالقانوكرحملا.
تاراطإلاطغض.
ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر

هابتنالاعمةدايقلاعراستضافخنا

ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا

ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
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١٠٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

دق.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ةدايقنكمي.ةنيعمفورظيفةبكرملا
دقنكلو،ةلاسرلاهذهضرعءانثأةبكرملا
.ةعرسلاوعراستللىصقألادحلاضفخني
اهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظرارمتسادنع
ىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتملكشب
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولا
.نكممتقو
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.نيتقيقدةدمبلاعشإلاليغشتفاقيإ

ةبكرملاةعرسلئاسر

يفليم(ةعاس/مكXXXىلإةعرسلاددحت
)ةعاسلا

ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهُظت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةلمرفلا،ةرارحلا،ميحشتلا

.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف
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ةرانإلا١٠٤

ةرانإلا
ةيجراخلاةءاضإلا

حيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٠٤..................ةيجراخلا
حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ

١٠٥..................ةيجراخلا
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
١٠٥..........ةيمامألاحيباصملاب
١٠٥..............يطختلاضيمو
يراهنلاليغشتلاحيباصم
)DRL(...................١٠٥
ةيمامألاحيباصملاماظن

١٠٦...............ةيكيتاموتوألا
ىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
١٠٦...........ةيمامألاحيباصملا
١٠٧....رطخلانمريذحتلاتاضماو
رييغتوفاطعنالااتراشإ

١٠٧....................ةراحلا

ةيلخادلاةءاضإلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
١٠٧..................تاسايقلا
١٠٨...............ةفاطللاءاوضأ
١٠٨..............ةءارقلاحيباصم
١٠٨........كرحملاةريجححابصم

ةءاضإلاتازيم
١٠٨..........لوخدلادنعةءاضإلا
١٠٩..........جورخلانعةءاضإلا
١٠٩.........ةيراطبلاةقاطةيامح
صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٠٩..........ةيجراخلاةءاضإلاب

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم

:عضاومعبرأكانه

O:ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
Oىلإرِدأ.AUTOعضوطيشنتءاغلإو
.AUTOعضولاطيشنتةداعإلىرخأةرم

AUTO)حيباصملاطبضي:)يكيتاموتوألا
موقي.يكيتاموتوألاعضولاىلعةيجراخلا
ةيجراخلاحيباصملاليغشتبAUTOعضو
جراخةرفوتملاةءاضإلارادقملاًعبتاهفاقيإو
.ةبكرملا

.Oىلإحاتفملاردأ،AUTOعضوزواجتل
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١٠٥ ةرانإلا

حاتفمردأ،AUTOعضونييعتةداعإل
.AUTOىلإةيناثهررحمثOىلإمكحتلا
فاقيإدنعيئاقلتلاعضولانييعتةداعإمتي
ناكاذإةيناثليغشتلامتيوةبكرملاليغشت
.AUTOعضولايفمكحتلاحاتفم

ءانثتساب،حيباصملاعيمجءيضي:;
.ةيمامألاحيباصملا
ًائيضملظيونكرلارشؤمحابصمءيضي
عمليغشتلاديقنكرلاحيباصمنوكتامدنع
عضوىلعةبكرملاوةبكرملافاقيإ
.تاقحلملا

حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا

حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ
ةيجراخلا
حاتفملظاذإريذحتنينرتوصردصيس
عضويفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
وأةيمامألاحيباصملاعضوميفامإليغشتلا
عمًاحوتفمقئاسلابابناكونكرلاحيباصم
.لاعشإلاليغشتفاقيإ

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
ةيمامألاحيباصملاب
مثكنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررح
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

يطختلاضيمو
بحسا،يطختلاضيموةزيممادختسال
ضموي.كوحنقفربفاطعنالاةراشإعارذ
رخآلاقئاسلاهيبنتلةيلاعلاةءاضإلارشؤم
.رورملايونتكنأب

)DRL(يراهنلاليغشتلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
ءيضيDRLةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظن
ققحتةلاحيفةصصخملاحيباصملا
:ةيلاتلافورظلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
ةرانإلاحيباصميفمكحتلاحاتفم.

.AUTOعضويفةيجراخلا
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
،DRLةيراهنلاةدايقلاحيباصمليغشتدنع
ءيضتنل.ةيمامألاحيباصملاالإءيضتنل
الوةرخؤملاحيباصمالونكرلاحيباصم
حيباصملاالوتاسايقلاةزهجأحيباصم
حيباصممادختسادنعىرخألاةيجراخلا
.DRLةيراهنلاةدايقلا

حيباصملالوحتتجراخلابمالظلالحيامدنع
ليغشتمتيونكرللحيباصمىلإةيمامألا
.ضفخنملاءوضلاتاذةيسيئرلاحيباصملا
ةيداعلاةيمامألاحيباصملاماظنليغشتبجي
.موزللادنع
ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتفاقيإل
)DRL(،ةرانإلايفمكحتلاحاتفمردأ
حيباصمماظنلمعينل.{ىلإةيجراخلا
ةرممكحتلاليدبتمتيىتحةيراهنلاةدايقلا
.ةيناث



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

ةرانإلا١٠٦

ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظن
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
وجلاو)يكيتاموتوأ(AUTOىلعةيجراخلا
ءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظم
نكرلاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا
.ًايكيتاموتوأ

ةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
الإو،رعشتسملاةيطغتبمقتال.تادادعلا
مدعدنعةيسيئرلاحيباصملاءيضتس
.اهيلإةجاحلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
يفةدايقلادنعنكرلاحيباصموةيسيئرلا
.قفنيفوأنكرللبآرم
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
ءوضلاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
،جارجلاةبكرملاكرتتامدنعًايجراخ
لوحتينألبقفيفطريخأتثدحيسف
يئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشت

ءانثأو.)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصمىلإ
ةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلاةرتف
حاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضمتادادعلا
تاسايقلاةزهجأةحولعوطسيفمكحتلا

حاتفمعجار.لماكلاعوطسلاعضوميف
/تاسايقلاةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلا

١٠٧.

يففاكلكشباًعطاسوجلانوكيامدنع
ةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،جراخلا
عضوىلإلقتنتدقوأنكرلاحيباصمو
.)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا
حيباصملليكيتاموتوألاماظنلاليغشتل
ةرمOىلإرشؤملاردأ،ىرخأةرمةيسيئرلا
.هررحمثىرخأ
حيباصملليكيتاموتوألاماظنلاماقاذإ
دعبمثةيسيئرلاحيباصملاليغشتبةيسيئرلا
متيسفلاعشإلاليغشتفاقيإمتكلذ
ءيضت.ةيسيئرلاحيباصملاليغشتفاقيإ
ةهربلنكرلاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا
.قئاسلابابحتفدنعتقولانم

.ةءاضإللةينمزلاةدملايفمكحتلانكمي
ددحو)دادعإلا(Settingةنوقيأسملا

Vehicle)ةبكرملا(SLighting
SExit)ةرانإلا( Lighting)جورخلاةرانإ(.
ةيداعلاةيمامألاحيباصملاماظنليغشتبجي
.موزللادنع

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

يفيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
،ليغشتلاديقكرحملاوةيراهنلاةدايقلاعضو
يفةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعناكو
ءيضتسف،)يكيتاموتوأ(AUTOعضولا
نكرلاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا
تقولافلتخي.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو
فالتخابحيباصملاليغشتلقرغتسملا
ليغشتفاقيإدنعو.ةحساملاةعرس
.حيباصملاهذهئفطنتس،تاحساملا
حيباصملاليغشترصنعكرح،ليطعتلل
.;وأOىلإةيجراخلا

ىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
ةيمامألاحيباصملا
ةيمامألاحيباصملاىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
ةيكيتاموتوألا

ىوتسمطبضمتي،زيهجتلاةلاحيف
ةلومحىلعًءانبًايئاقلتةيمامألاحيباصملا
.نيرخآلانيقئاسللجهولاليلقتلةبكرملا
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١٠٧ ةرانإلا

رطخلانمريذحتلاتاضماو

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.كيدلةلكشمدوجونمنيرخآلاريذحتىلع
.يولعلالوسنوكلاىلعرزلادجوي

ضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
ليغشتفاقيإلىرخأةرمهيلعطغضا
.تاضامولا
ضغبرطخلانمريذحتلاتاضماولمعت
،لاعشإلاهيفدوجوملاعضولانعرظنلا
.لاعشإلافاقيإةلاحيفىتح
نمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
.فاطعنالاتاراشإلمعتنل،رطخلا

ةراحلارييغتوفاطعنالااتراشإ

ةعومجمىلعدوجوممهسضموي
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
ًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإةراشإلل
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
رمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا

ةزيجوةرتفلهعضوميفهيلعظافحلايف
متاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنتىتح
ضموت،قفربهريرحتوعارذلاىلعطغضلا
ديرتتنكاذإ.تارمثالثفاطعنالاةراشإ
ىلعطغضلايفرمتساف،رثكأضيموتارم
.عارذلا
دنعهنمءدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت

ملوأةعرسبضيمولايفمهسألاتأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعت
ثودحىلعًاليلدكلذنوكيامبرف،ةراحلا
.ةبمللايفلطع
فاطعنالاةراشإيفلطعدوجولاحيف
.ليكولاعجار.ةبمللالادبتساكنكمي
فاطعنالاةراشإليغشتنينر

فاطعنالاةراشإتيقباذإنينرتوصردصي
ةفاسملةبكرملاةدايقءانثأليغشتلاديق
.)ليم٠٫٧٥(مك١٫٢ىلعديزت
ديقفاطعنالاةراشإكرتىلإجاتحتتنكاذإ
٠٫٧٥(مك١٫٢ىلعديزتةفاسملليغشتلا
.اهليغشتدعأمثةراشإلافاقيإبمقف،)ليم

ةيلخادلاةءاضإلا

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاسايقلا
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ةرانإلا١٠٨

عيمجعوطسطبضىلعةزيملاهذهلمعت
ضبقملادجوي.ةءاضملامكحتلارصانع
نمرسيألابناجلايفةزيملاهذهبصاخلا
.تاسايقلاةزهجأةحول
وأةعاسلابراقعهاجتابضبقملاردأ
عوطسةدايزلةعاسلابراقعهاجتاسكع
.اهماتعإوأءاوضألا
نوكتامدنعوأليللايفضبقملالمعي
يفنكرلاحيباصموأةيسيئرلاحيباصملا
.ONعضو

يليللاعضولا

ىلعضبقملاليغشتمتيامدنع،ليللايف
،ليغشتلافاقيإعضوىلعقيرطلالوط
نمىندألادحلاتادادعلاةعومجمضرعتس
رشؤمو،ةيمقرلاةعرسلا(ةزيملاىوتحم
،ديربتلالئاسةرارحةجردو،سورتلا
ثاعبناليلقتلةئداهناولأب)دوقولاسايقمو
ةدحوفاقيإمت.ةيؤرلانيسحتلءوضلا
ةرانإلاوهيفرتلاوتامولعملاماظنضرع
.ةيلخادلا

ةفاطللاءاوضأ
يأحتفدنعةيلخادلاحيباصملاءيضتس
حاتفمنمKىلعطغضلادنعوأ،باب
ليغشتفاقيإدنعوأدُعبنعمكحتلا
.لاعشإلا
قودنص/يفلخلابابلاحيباصمءيضتال
.ةيفلخلاةروصقملاحتفدنعىوسةعتمألا

ةءارقلاحيباصم

حيباصمدجوت،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ءيضت.يولعلالوسنوكلايفةءارقلا
طغضلادنعوأ،بابيأحتفدنعحيباصملا
دنعوأدُعبنعمكحتلاحاتفمنمKىلع
،باوبألاقالغإدنع.ةبكرملاليغشتفاقيإ
.اهليغشتلحيباصملارارزأىلعطغضا
عضويفةرايسلانوكتنأبجي،ليغشتلل
وأ،تاقحلملاعضويفوأليغشتلا
تاقحلملاةقاطاًمدختسم
.)RAP(ةزجتحملا

كرحملاةريجححابصم
ةريجححابصمءيضيس،ةزهجمتناكاذإ
:امدنعةريصقةدملكرحملا
.حاتفملايفKىلعطغضلامتي.
لفقءاغلإلحاتفمنودبلوصولامدختسي.

.بابلا

.اًحوتفمباوبألانمبابيأنوكي.

.اًحوتفمكرحملاةريجحءاطغنوكي.
:امدنعكرحملاةريجححابصمءيضيس
ةريجحءاطغوباوبألاعيمجنوكت.

.ةقلغمكرحملا
.حاتفملايفQىلعطغضلامتي.
نمليدبتلادعبكرحتلايفةبكرملاأدبت.

.)نكرلا(Pعضولا
ىلإاهليغشتفاقيإوأةبكرملاليغشتمت.

.تاقحلملاعضو
كرحملاةريجحءاطغوأبابيأيقباذإ
،ةبكرملاليغشتفاقيإءانثأ،اًحوتفم
ليغشتفاقيإبتقولاطبضزاهجموقيسف
.حابصملا

ةءاضإلاتازيم

لوخدلادنعةءاضإلا
ىلعطغضلادنعةيلخادلاحيباصملاءيضت
حتفدنعوأدُعبنعمكحتلاحاتفميفKّرز
يفّمكحتلانوكيامك،باوبألانمّيأ
.بابلاعضويفةبقلاحابصم
دنعةيجراخلاحيباصملاضعباًضيأءيضت
نعمكحتلاحاتفميفKّرزىلعطغضلا
ءيضتنل.باوبألانمّيأحتفدنعوأدُعب
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١٠٩ ةرانإلا

ىوسضفخنملاعاعشلاحيباصم
يفوأليللالالخطقفةزيجوةرتفل
.ةتفاخلاةءاضإلاثيحقطانملا
دعبًايجيردتحيباصملاعيمجئفطنتس
.ةيناث٣٠يلاوح
نعًايوديلوخدلاةءاضإليطعتنكمي
ىلعطغضلاوأباوبألاعيمجقالغإقيرط
ءدبدنعوأدُعبنعمكحتلاحاتفميفQّرز
.ةبكرملاليغشت
ةحفصلايف.ةزيملاهذهرييغتنكمي
ددح،هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
SVehicle)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
SVehicle)ةبكرملا( Locator Lights
.)ةبكرملاعقومددحمءاوضأ(

جورخلانعةءاضإلا
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
فاقيإدعبقئاسلابابحتفدنعةيلخادلا
.ةبكرملاليغشت
ةءاضمةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملالظت
.ًايئاقلتئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل
.ةبكرملافاقيإدنعةيلخادلاءاوضألالمعت
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا

ةحفصلايف.ةزيملاهذهرييغتنكمي
ددح،هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
SVehicle)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
SExit)ةبكرملا( Lighting)ةرانإ
.)جورخلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
نمةيراطبلاةيامحىلعةزيملاهذهدعاست
ةفاطللاءاوضأتكُرتاذإ،اهتقاطفازنتسا
قيرطبةءاضمةءارقلاحيباصموأةيلخادلا
هذهنمحابصميأكرتةلاحيف.أطخلا
ئفطنيهنإف،ليغشتلاديقحيباصملا
ناكاذإ،قئاقد١٠رورمدعبًايكيتاموتوأ
حيباصملاءيضتس.فاقيإلاديقلاعشإلا
:يليامميأثدحيىتحديدجنمًةيناث
.لاعشإلاليغشتمتي.
.اهحتفةداعإمثنموباوبألاقالغإمتي.

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،ةبكرملاليغشتفاقيإنمًابيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ

،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
وأليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
.تاقحلملاعضويف
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١١٠

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةمدقم

١١٠.....................ةمدقم
١١١..................ةماعةرظن
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
١١٣....................ةدايقلا
١١٤.............ماظنلامادختسا
١١٧..............جماربلاتاثيدحت

ويدارلا
١١٧..............AM-FMويدار
يمقرلاتوصلاثبويدار
)DAB(...................١١٨
١٢٠....)RDS(ويدارلاتانايبماظن
١٢٠..............ويدارلالابقتسا
تاقاطنلاددعتميئاوهلاماظن
١٢٠...................ةيجوملا

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت
١٢١..................ةقوثوملا
١٢١.................USBذفنم
١٢٣............يفاضإلاسبقملا
١٢٤................ثوتولبتوص

ةحالملا
١٢٤........ةحالملاماظنمادختسا
١٢٧....................طئارخلا
١٢٨................ةحالملازومر
١٢٩.....................ةهجولا

يملاعلاعقاوملاديدحتماظن
)GPS(..................١٣٥
١٣٥..........ةرايسلاعقومديدحت
هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا

١٣٥....................راسملا
ةجاحيفماظنلاناكاذإ

١٣٦....................ةمدخلل
١٣٦.......ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ةدعاقةيطغتتاحيضوت
١٣٦...................تانايبلا

توصلاىلعفرعتلا
١٣٦..........توصلاىلعفرعتلا

)PDR(ءادألاتانايبلجسم
١٤١....)PDR(ءادألاتانايبلجسم

فتاهلا
١٤٧.....)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
١٤٨...................)فتاهلا

Apple CarPlay
Androidو Auto..........١٥٢

تادادعإلا
١٥٣...................تادادعإلا

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

١٥٧..................صيخرتلا

ةمدقم
ىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.تازيملا

ريذحت}

قيرطلايفزيكرتلامدعيدؤينأنكمي
ءانثأةرركتمةروصبوأةليوطةدمل
تامولعملاماظنبةزيميأمادختسا
دقو.مداصتثداحعوقوىلإهيفرتلاو
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ماهملاًريبكاًمامتهاطعتالو.توملا
نكلو.ةدايقلاءانثأهيفرتلاوتامولعملا
ةشاشىلإةفطاختارظنءاقلإكنكمي
ةدايقلاىلعزيكرتلاعمةرايسلا
ردقةيتوصلارماوألامدختسا.قيرطلاو
.ناكمإلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
ىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدمتازيمب
ليطعتقيرطنعهابتنالاتيتشتليلقت
هذهرهظتدق.ةدايقلاءانثأتازيملاضعب
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبتازيملا
ماظنتازيمنمريثكلااًضيأرفوتت
ةعومجملالخنمهيفرتلاوتامولعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوتادادعلا
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١١١ هيفرتلاوتامولعملاماظن

:ةرايسلاةدايقلبق
يفمكحتلارصانعوليغشتلاىلعفٰرعت.

ةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولا
تامولعملاماظنضرعةدحووةدايقلا
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
ةمغنلاطبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضو

ثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
ىلعطغضلابةلوهسباهؤاعدتسانكمي
رمأمادختسابوأدحاوليغشترصنع
.دحاويتوص

.١٦٩/ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتعجار

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
جيجضنم)ANC(ةطشنلاءاضوضلا
.ةبكرملانميلخادلاءزجلايفكرحملا
ةطشنلاءاضوضلاءاغلإةزيمبلطتتو
)ANC(يفتبثملاتوصلاماظنلمع
توصلاتاربكموويدارلاكلذكوعنصملا
ماظنو)هرفاوتةلاحيف(توصلامخضمو
جاتحيو.حيحصلكشبمداعلاماظنوثحلا
هذهليطعتىلإهعملماعتتيذلاليكولا
عيبلادعبامتادعمتيبثتةلاحيفةزيملا
.ةلصلاتاذ

ةماعةرظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن
رصانعوهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشمادختسابهيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلامتي
ىلعفرعتلاةزيموةدايقلاةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولاىلعةدوجوملاليغشتلا
.توصلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١١٢

توصلاىوتسم/ةقاطلا.١
ىلعطغضا،ليغشتلافاقيإةلاحيف.

.ماظنلاليغشتل
متكلىلعطغضا،ليغشتلاةلاحيف.

ىرخأةرمطغضا.ماظنلاتوص
.ماظنلاتوصمتكءاغلإل

ةشاشضرعلرارمتسالاعمطغضا.
ةشاشضرعرايخوأليغشتلافاقيإ
.ليغشتلافاقيإ
ىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.

.توصلا

)ةيسيئرلاةحفصلا(}.٢
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا.

يف"ةيسيئرلاةحفصلا"ةيئزجعجار
.مسقلااذه
ىلإةيناثةرم}ىلعطغضلايدؤي
يتلاةفرشلاضرعةشاشضرع
فتاهلاو،توصلاتامولعمضرعت
.)ةزهجمتناكاذإ(ةحالملاو

قيبطتنمجورخللطغضا.
Android AutoوأApple CarPlay.

قيبطتىلإىرخأةرملوخدلل
Android AutoوأApple CarPlay،

عجار.رارمتسالاعمطغضا
Apple CarPlayوAndroid Auto/

١٥٢.

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

Home Page)يه)ةيسيئرلاةحفصلا
زومرىلإهيفلوصولانكمييذلاناكملا
ضعبليطعتمتي.ةرايسلاتاقيبطت
.ةرايسلاكرحتءانثأتاقيبطتلا
ةشاشلاربعراسيلاوأنيميلاةهجحسما
.زومرلاتاحفصىلإلوصولل
،ةيسيئرلاةحفصلانميلفسلاءزجلايف
.راعشإلازمردجوي،ةلاحلاطيرشيف
سمليدؤي.تاراعشإلاددعاذهضرعي
ضرعمتيدق.تاراعشإلاروهظىلإزمرلا
ًءانب،يفتخيمثناوثعضبلراعشإلازمر
.ةلاحلاطيرشيفزومرلاددعىلع
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١١٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةيسيئرلاةحفصلازومرةرادإ

يفزمريأرارمتسالاعمسملا.١
Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

.ليدعتلاعضوىلإلوخدلل
هبحساوزمرلاىلعطغضلالصاو.٢

.بولطملاعقوملل
ناكملايفزمرلاتالفإلكعبصإكرتا.٣

.بولطملا
بحسا،ىرخأةحفصىلإقيبطتلالقنل.٤

ةحفصلاهاجتابةشاشلاةفاحىلإزمرلا
.ةبولطملا
يفهكرتامثقيبطتلابحسلصاو.٥

.بولطملاناكملا

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم
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ضعبطبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةدايقلاةلجعنمتوصلاليغشترصانع

g)وأةدراوةملاكمىلعدرللطغضا:)١
.توصلاىلعفرعتلاةفيظوليغشتءدب
وا١٤٧/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقتعجار
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٤٨.

c)وأةدراوةملاكمضفرلطغضا:)١
توصمتكلطغضا.ةيلاحةملاكمءاهنإ
متكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملاماظن
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنعتوصلا
وا١٤٧/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقتعجار
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

.١٣٦/توصلاىلعفرعتلاوأ١٤٨

SوأT)اًراسيوأًانيميلاقتناللطغضا:)١
.ةدحولايفةيلعافتلاضرعلاقطانمنيب
.ديدحتللعبصإلابمكحتلاةركبىلعطغضا

yوأz)مكحتلاةركبمدختسا:)١
ثحباوأةمئاقيفلفسألوأىلعألريرمتلل
يفةضورعمتوصلاةحفصتناكاذإامع
مكحتلاةركبىلعطغضا.ةعومجملا
.ديدحتللعبصإلاب

x+وأx−)ليلقتوأةدايزلبحسا:)٢
.توصلاىوتسم

lFAVوأFAVg)ضرعلبحسا:)٣
رايتخالىرخأةرمبحسا.تالضفملاةمئاق
ىلإعامتسالادنعةقباسلاوأةيلاتلاةلضفملا
.ويدارلا

ماظنلامادختسا

توصلا

ردصمةحفصضرعلتوصلازمرسملا
رداصملاةلثمأنمضتتدق.طشنلاتوصلا
ةلاحيف(SXMوFMوAMةحاتملا
AUXوUSBويطئاسوو)هرفاوت
.ثوتولبلاو

فتاهلا

ةيسيئرلاةحفصلاضرعلفتاهلازمرسملا
/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقتعجار.فتاهلل

وا١٤٧
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٤٨.

ةحالملا

ةحالملاةطيرخضرعلةحالملازمرسملا
/ةحالملاماظنمادختساعجار.ةنمضملا

١٢٤.

نومدختسملا

ليجستل)نومدختسملا(Usersزمرسملا
ديدجيفيرعتفلمءاشنإوألوخدلا
ىلعرهظتيتلاتاميلعتلاعبتاومدختسملل
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةشاشلا
نيمدختسمتافلمةعبرأىصقأدحبحومسم
مزليدق.ةرايسلابدحاوتقويفةطشن
نمنكمتتلةمئاقلانمفيرعتفلمةلازإ
ىلإلوخدلاليجستوأديدجفلمءاشنإ
لوخدلاليجستنكميو.مئاقيفيرعتفلم
يف،هتلازإتمتيذلايفيرعتلافلملاىلإ
.قحالتقو

تادادعإلا

ةمئاقضرعلتادادعإلازمرسملا
.١٥٣/تادادعإلاعجار.تادادعإلا

Apple CarPlay

Appleزمرسملا CarPlay
Appleطيشنتل CarPlay)رفوتاذإ(
عجار.موعدمزاهجليصوتدعب

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٥٢.

Android Auto

Androidزمرسملا Auto
Androidطيشنتل Auto)رفوتاذإ(
عجار.موعدمزاهجليصوتدعب

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٥٢.
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تاقيبطتلا

يفمادختساللاهليزنتنكميتاقيبطترفوتت
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةرايسلا
ةيسيئرلاةحفصلايفتاقيبطتلازمرسملا
.ءدبلل
لخادتاقيبطتمادختساوليزنتلابلطتي
نكميو،تنرتنإلابلاصتارفوتةرايسلا
نعتانايبةطخلالخنمكلذقيقحت
4Gيافياوليصوتةطقنقيرط LTE
نعوأترفوتاذإ،ةرايسلابةنمضملا
لومحمزاهجليصوتةطقنقيرط
،ةلومحملاةزهجألامظعمىلعو.قفاوتم
نميافياولاصتالاةطقنليعفتنكمي
تحتزاهجلاتادادعإةمئاقلالخ

Mobile Network Sharing)ةكراشم
Personal،)ةلومحمةكبش Hotspot
Mobile،)ةيصخشلاصتاةطقن( Hotspot
.كلذهباشاموأ،)ةلومحملاصتاةطقن(
فلتخيلاصتالاةيناكمإوتاقيبطتلارفوت
قبطنت.عقوملاوفورظلاوةرايسلافالتخاب
تازيملا.تانايبلامادختساططخةفيرعت
نمديزمىلعلوصحلل.رييغتللةضرع
ينورتكلإلاعقوملاىلإعجرا،تامولعملا

www.my.chevrolet.com/learn.

اريماك

،ةزيملاهذهترفوتاذإ،اريماكلازمرسملا
ةمظنأعجار.اريماكلاقيبطتىلإلوصولل
.٢٢٥/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

تاراصتخالاطيرش

لفسأنمبرقلابتاراصتخالاطيرشدجوي
.ىصقأدحبتاقيبطتةعبرأرهظت.ةشاشلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشتازيم

تامولعملاماظنةشاشتازيمضرعمتي
تناكاذإ.رفوتتامدنعةشاشلاىلعهيفرتلاو
نوكتنأنكميف،ةحاتمريغةزيمكانه
ىدحإسملدنع.تفاخيدامرنولبةزيمم
.اهزييمتمتيسف،تازيملا

هيفرتلاوتامولعملاماظنعملعافتلابيلاسأ

يفمكحتللةيلاتلاعبصألاتاكرحمدختسا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
رقنا/سملا

طيشنتلوأرايخوأزمرديدحتلرقنا/سملا
.ةطيرخلالخادعقوملارييغتلوأقيبطت

رارمتسالاعمسملا

رارمتسالاعمسمللابولسأمادختسانكمي
تاقيبطتلادحأكيرحتلوأىرخأةكرحءدبل
.هفذحلوأ
بحسلا

تاقيبطتلالقنلبحسلابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلاريبكتلوأةيسيئرلاةحفصلاىلع
بجي،حاجنبرصانعلادحأبحسنمنكمتتل
هكيرحتورصنعلاىلعطغضلارارمتسا
نكمي.ديدجلاعقوملاىلإةشاشلالالخ
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وألفسأللوأىلعأللهاجتايأيفكيرحتلا
هذهرفوتتال.راسيلاىلإوأنيميلاىلإ
.اهكرحتمدعوةرايسلافقوتءانثأالإةزيملا
ةزكو

رصانعلالقنلةزكولابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلايفوأةمئاقلايفةريصقةفاسمل
ىلإهلقندارملارصنعلاىلعطغضا،زكولل
.هناكمىلإهكرحوديدجلاعقوملا
عيرسلاكيرحتلاوأعفدلا

لكشلابةحضوملاةكرحلاهذهمادختسامتي
وأةطيرخلاريبكتلوأةمئاقلالالخلقنتلل
لمعنكميو.ةحفصلاضرعةقيرطرييغتل
ىلععباصألادحأعضوقيرطنعرمألااذه
وألفسأوىلعألةعرسبهكيرحتمثةشاشلا
.اًراسيوًانيمي

ةعسوتلا

وأةطيرخلاريبكتلةعسوتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.جراخلل

ريغصتلا

وأةطيرخلاريغصتلقييضتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.اًعملخادلل

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةديدشحطسألاتاذتارايسللةبسنلاب
،ةرايسلابةزهجملاتاشاشلاوأناعمللا
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
حطسلاحسملبقو.حطسألاهذهحسمل
بجي،ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقب
يتلاخاسوألاةلازإلةمعانةاشرفمادختسا
فّظنمث.حطسلاكلذشدختنأنكمي
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمادختساب
مدختستال.قفربحسملاقيرطنع
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملا
نمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
مادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألا
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ضييبتلاداوممدختستال.نوباصلانمليلق
اهكرتاواًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأ
.ىرخأةرماهمادختسالبقءاوهلايففجت

جماربلاتاثيدحت

ريثألاربعجماربلاثيدحت

"تاثيدحتلا"ةيئزجعجار،ةزهجمتناكاذإ
ليصافتلاةفرعمل١٥٣/تادادعإلالفسأ
.جماربلاتاثيدحتبةقلعتملا

ويدارلا

AM-FMويدار

ويدارلاليغشت

وألوسنوكلامكحترصنعنمeطغضا
ةيسيئرلاةحفصلانمتوصلازمرسملا
رتخا.طشنلاتوصلاردصمةحفصضرعل
ةجردُملاةمدختسملاةريخألارداصمةثالثلا

رايخددح.ةشاشلانمرسيألابناجلايف
More)رداصملابةمئاقضرعل)ديزملا

رفاوتملارداصملاةلثمألمشتدق.ةرفوتملا
AMوFMويطئاسووUSBوAUX)نإ
.ثوتولبو)تدجو

هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق

ردصملةيسيئرلاتاحفصلانميأنم
ضرعل)توصلا(Soundسملا،توصلا
:يليام
ىوتسمطبضلسملا:توصلالداعم
وأطسوتملاددرتلاقاطنوأريهجلاتوصلا
)رفوتاذإ(،مسجموأيثالثلانينطلا
ماظنةشاشيفتارايخلامادختساب
.هيفرتلاوتامولعملا
مادختسابطبضللسملا:نزاوت/توفخ
تامولعملاماظنةشاشىلعمكحتلارصانع
ةمالعىلعبحسلا/رقنلابوأهيفرتلاو
.ةشاشلابعطاقتلا
)ترفوتاذإ(توصلاعضو
يطيحملاتوصلاةمظنأبرفاوتي.

Bose Centerpointيهعاضوأةعبرأ:
لضفأريفوتلتوصلاطبض:يداع‐

.دعاقملاعاضوأعيمجلتوص
لضفأريفوتلتوصلاطبض:قئاسلا‐

.قئاسللتوص
لضفأريفوتلتوصلاطبض:يفلخ‐

.يفلخلادعقملاباكرل
‐Centerpoint:ةينقتليغشتل

Bose Centerpoint surround.
توصىوتسمريفوتبدادعإلااذهموقي
:ًابيرقتتوصردصميأنميطيحم
.MP3تالغشمويلاحلاويريتسالا

نمديزمىلعلوصحلل
ةينقتنعتامولعملا

Bose Centerpoint surround،
.ليكولاعجار

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

نم6وأ7طغضا،FMوأAMنم
نعثحبلللوسنوكلابمكحتلارصانع
.ةقباسلاوأةيلاتلاىوقألاةطحملا
تاطحملاحفصت

درسل)حفصتلا(Browseرايخلاسملا
وأىلعألللقنت.ةحاتملاتاطحملاعيمج
ريرمتلالخنمتاطحملالكلالخلفسألا
يفبغرتيتلاةطحملاسملا.ةمئاقلا
ةطحملاظفحلHسملا.اهيلإعامتسالا

.ةلضفملايف
تاطحملاةمئاقثيدحتسملا،ترفوتاذإ
.كتقطنميفةطشنلاتاطحملاثيدحتل



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

هيفرتلاوتامولعملاماظن١١٨

ةرشابملاةفلاوملا

Directىلإلوصولاكنكمي Tune)ةفلاوملا
فيلوترايخلاسمللالخنم)ةرشابملا
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
لكلالخلقتنا.حيتافملاةحولراهظإل
راسيلاونيميللمهسلامادختسابتاددرتلا

Directةشاشيف Tune)ةفلاوملا
ةطحميأىلعًةرشابملخدأ.)ةرشابملا
ةطحملاخدإدنع.حيتافملاةحولمادختساب
ةطحملانعتامولعملاضرعت،ةديدج
هذهثيدحتمتيفوس.نميألابناجلاب
سملا.حيحصديدجددرتلكعمتامولعملا
Hةلضفملايفةطحملاظفحل.
يتلاتالاخدإلاحيتافملاةحولللظتفوس
ًايئاقلتعضتفوسوحيحصددرتيفمهاست
.ددرتلامقرقاطننمضةيرشعةمالع
لكيفدحاومقرفذحل)X(ةمالعسملا
فذحل)X(ةمالعرارمتسالاعمسملا.ةرم
.ماقرألاعيمج

ةحيحصFMوأAMةطحمةفلاوممتيس
متينلنكلوديدجلاددرتلاىلعًايئاقلت
Directةشاشقالغإ Tune)ةفلاوملا
مكحترصانعنم0طغضا.)ةرشابملا
وأ)عوجر(Backزمرسملاوألوسنوكلا
zهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشنم
.ةرشابملاةفلاوملانمجورخلل
بناجلابةدوجوملاةفلاوملامهسأموقتس
ةرشابملاةفلاوملاةشاشنمنميألا
لدعمبلماكلابتاطحملاةمئاقةفلاومب
سمللا.ةسمللكلةرملكةدحاوةطحم
.ةعرسبتاطحملالالخمدقتللراظتنالاعم

FMتائف

دوجوملاتائفلاسملا،FMتاطحمنم
Browseةمئاقنميولعلاءزجلاب
يوتحت.تائفلاةمئاقىلإلوصولل)حفصتلا(
تاطحمبةطبترملاءامسألاىلعةمئاقلا

FM.ةمئاقضرعلةئفمساسملا
نمةطحمسمليدؤي.ةئفلاكلتتاطحمب
ىلعويدارلاةفلاومىلإةمئاقلا
.ةطحملاهذه

طبضلاةقبسمويدارلاتاطحمنيزخت

لفسأةقطنميفتالضفملاظفحمتي
.ةشاشلا

عمطغضا:FMوAMويدارةطحم
نيزختلقبسمدادعإىلعرارمتسالا
دحأسملا.ةلضفمةطحمكةيلاحلاةطحملا
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلا
.ةلضفمةطحم
قيرطنعتالضفملاظفحاًضيأنكميو
يدؤيس.تاطحملامئاوقدحأيفHسمل
يفظفحلاىلإةراشإللديدحتلاىلإاذه
.تالضفملا
يضارتفالكشبيئاقلتطبضءارجإمتي
الكلذنكلو،ةضورعملاتالضفملاددعل
يفيوديطبضءارجإةيناكمإنمعنمي
)ماظنلا(Systemبيوبتةمالعبتادادعإلا
تالضفم"ددعنييعتمثتالضفملانم
Settingsنمطبضلاكلذكنكمي."توصلا
Appsبيوبتةمالعيف)تادادعإلا(
نييعتمث)توصلا(Audioنم)تاقيبطتلا(
."توصلاتالضفم"ددع

)DAB(يمقرلاتوصلاثبويدار
يتوصلاثبلا(DABنإف،هرفاوتلاحيف
ريشييملاعثبماظننعةرابع)يمقرلا
ويدارلاجمانربمسابسحتاطحملاىلإ
ةراشإجتنت.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

DAB)توصىوتسم)يمقرلايتوصلاثبلا
.ةبيرقلاتاددرتلانملخادتلابرثأتتالوًاتباث
يتوصلاثبلا(DABلابقتساةدوجنسحتت
لالخنمسكعنتةراشإلاتناكاذإ)يمقرلا
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ةراشإتناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلا
DAB)ةحضاوريغ)يمقرلايتوصلاثبلا،

.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف

ويدارلاليغشت

توصلاةنوقيأسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم
توصلاردصملنآلاليغشتلاةشاشضرعل
ليبسىلع(DABردصمرزسملا.طشنلا
ةيوازلايف)AM،FM،DAB،لاثملا
.ردصملارييغتلىرسيلا

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

وأعوجرلارزسملا،DABةشاشنم
وأةقباسلاةيوقلاةطحملانعثحبللمامألا
.ةيلاتلا
فيلوت

هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلعYسملا
مقرلخدأ.فيلوتلاةشاشىلإلوخدلل
حيتافملاةحولمادختسابDABةطحم
.)5A،لاثملاليبسىلع(ةيمقرلاةيدجبألا

.ةلضفملايفةطحملاظفحلHسملا
موقيس،ةحلاصDABةطحملاخدإدعب
ةديدجلاةطحملاةفلاومبًايئاقلتويدارلا
نمًالدبو.فيلوتلاةشاشقلغيالنكلو
يفDABةطحموأGoرزسملا،كلذ

قالغإمتيس.ةطحملاليغشتءدبلةمئاقلا
ةشاشىلإةدوعلاوفيلوتلاةحفص
.نآلاليغشتلا

نآلاDABليغشتةشاش

نمضتتدق،DABةطحمىلعفيلوتلاءانثأ
لثمةلصتاذتامولعمضرعلاةشاش
قلعتتةيصنتامولعموةطحملاةيمست
ريفوتمتي.ةطحملاراعشوةينغألاونانفلاب
الدقوDABثبلبقنمتامولعملاهذه
عامتسالاةقطنميفاًمئادةحاتمنوكت
.كبةصاخلا

ةلضفملايفDABويدارلاتاطحمنيزخت

ةظوفحملاةلضفملاتاطحملارهظتس
.نآلاليغشتلاةشاشلفسأ
عمطغضلابDABتالضفمنيزختنكمي
ءانثأيفلضفملاذفنملاىلعرارمتسالا
.ةطحملاكلتىلإعامتسالا

DABطبر

كبصاخلاويدارلامعديدقف،زيهجتلامتاذإ
.FMـبDABطبروDABـبDABطبر

يئاقلتلاليدبتلاDABـبDABطبرمعدي
ىلإنآلااهليغشتمتييتلاDABةطحمل
ثدحي.ىوتحملاسفنبىرخأDABةطحم
DABةطحملابقتسافعضةلاحيفاذه

لابقتسانكميونآلااهليغشتمتييتلا
ىوتحملاسفنبDABةطحم
.لضفألابقتساو
يئاقلتلاليدبتلاFMـبDABطبرمعدي
ىلإنآلااهليغشتمتييتلاDABةطحمل
سفنبFMقاطنىلعىرخأةطحم
فعضةلاحيفاذهثدحي.ىوتحملا
نآلااهليغشتمتييتلاDABةطحملابقتسا
سفنبةليدبFMةطحملابقتسانكميو
.لضفألابقتساوىوتحملا
تادادعإليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.تادادعإلاةمئاقيفDABطبر

DABتامالعإ

لثمتاهنإف،DABتانالعإبزيهجتلامتاذإ
بسحةددحملاثبلاتانالعإنمةعومجم

ئراوطلاتالاحورابخألاةلثمألالمشت.ةئفلا
.كلذىلإامولاملاوةضايرلاوسقطلاو
ةبوغرملاتانالعإلاعاونأديدحتنكمي
نالعإةشاشلالخنممدختسملاةطساوب

DAB.الوئراوطلاتانالعإنيكمتاًمئادمتي
.اهليطعتنكمي
نعًايئاقلتةددحملاتانالعإلامالتسامتيس
ويدارلارفويس.اهرفوتدنع،ويدارلاقيرط
أدبيساًقلعمًانالعإنأبكمالعإلةقثبنمةذفان
ىلإعامتسالارايتخاكنكمي.بعللايف
.هضفروأنالعإلا
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ةمئاقيفDABنالعإتادادعإةرادإنكمي
.توصلاتادادعإ

)RDS(ويدارلاتانايبماظن
تازيمرفاوتتال،اهبةرايسلازيهجتةلاحيف

RDSتاطحمىلعالإمادختساللFMيتلا
ويدارلانوكيدنع.RDSتامولعمثبت
:يليامبموقيدق،اًموعدم
عون،يأ(ةئفلابسحةعومجملاتاطحم.

زاجلاوكورلاىقيسوملثم)جمانربلا
.كلذىلإاموةيكيسالكلاىقيسوملاو

يتلاويدارلاتاطحمنمصنضرع.
.لئاسرلاوةطحملامسانمضتت
تامولعملابقتساىلعماظنلااذهدمتعيو
هليغشتمتيالو،تاطحملاهذهنمةددحم
نم.ةرفوتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
ريغتامولعمويدارلاةطحمثبتنأنكمملا

ويدارلاتازيملمعيفببستتةحيحص
يفويدارلاةطحمبلصتا.حيحصريغلكشب
.كلذثودحةلاح
،RDSةطحمنمتامولعملاثبدنع
لاصتالافرحأوأةطحملامسارهظيسف
صناًضيأرهظيدق.توصلاةشاشيف
.ًايلاحليغشتلاديقثبلامعدييذلاويدارلا

ويدارلالابقتسا
سباقمنمةينورتكلإةزهجأيألصفنكمي
شيوشتدوجوةلاحيفتاقحلملاليغشت
.ويدارلاىلع

FM

ةفاسملالإFMةطحمتاراشإلصتالدق
نممغرلاىلع.)ًاليم٤٠-١٠(مك٦٥ىلإ١٦
متيةجمدمةينورتكلإةرئادهبويدارلانأ
دقف،لخادتلانمدحللًايكيتاموتوأاهليغشت
ينابملالوحةصاخوشوشتلاضعبثدحي
ولعيفببستياممةعفترملالالتلاوأ
.ًايجيردتهتوفخوتوصلا

AM

نمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
ىدملاببستيدق.ليللابةصاخFMتاطحم
عمةطحملاتاددرتلخادتتنأيفلوطألا
ًاضيأشوشتلاثدحيدقو.ضعبلااهضعب
فصاوعلالثمءايشألاضعبلخادتتامدنع
دنعو.ويدارلالابقتساعمةقاطلاطوطخو
يلاعتوصلاضفختنألواح،كلذثودح
.ويدارلايفةقبطلا

)DAB(يمقرلايتوصلاثبلا

يتوصلاثبلا(DABنإف،هرفاوتلاحيف
ريشييملاعثبماظننعةرابع)يمقرلا
ويدارلاجمانربمسابسحتاطحملاىلإ
ةراشإجتنت.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

DAB)توصىوتسم)يمقرلايتوصلاثبلا
.ةبيرقلاتاددرتلانملخادتلابرثأتتالوًاتباث
يتوصلاثبلا(DABلابقتساةدوجنسحتت
لالخنمسكعنتةراشإلاتناكاذإ)يمقرلا
ةراشإتناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلا

DAB)ةحضاوريغ)يمقرلايتوصلاثبلا،
.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف

لومحملافتاهلامادختسا

ةملاكمءارجإللومحملافتاهلامادختسا
درجموأنحشلاوأاهلابقتساوأةيفتاه
لخادتثودحيفرثؤيدقفتاهلاليغشت
وأفتاهلالصفا.ويدارلاىلعشيوشتو
.شيوشتلااذهثودحدنعهليغشتفقوأ

ةيجوملاتاقاطنلاددعتميئاوهلاماظن
يتاذيفخمماظنوهAM-FMيئاوه
تاراشإنيسحتىلعلمعيوهف.فيلوتلا

AMوFMردصموةبكرملاعضوبقلعتياميف
وأةنايصةيأبلطتيالهنأامك.ويدارلاةطحم
.تاليدعت
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توصلاتالغشم

ةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأبنجت
USBلثمطئاسولاةزهجأمادختسادنع
.ردصملاةاعارمبجيلومحملاةزهجأو
دقةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأنإثيح
ماظنلاليغشتىلعرثؤتتافلمىلعيوتحت
.اهبنجتبجيوهئادأوأ

USBذفنم
ةظوفحملاةيتوصلاتافلملاعامسنكمي
.USBزاهجيف

يفUSBيذفنمبةرايسلازيهجتمتيدق
تانايبللناذفنملاناذه.طسوألالوسنوكلا
.نحشلاو

هيبنت
لكعزنا،ةرايسلابفلتثودحبنجتل
نعةقحلمتالباكيألصفاوتاقحلملا
تالباك.اهمادختسامدعةلاحيفةرايسلا
عمةرايسلابةلصتمةكورتملاتاقحلملا
دق،زاهجبرخآلافرطلانماهليصوتمدع
رصقثودحىلإيدؤتوأفلتللضرعتت
ةسمالمةلاحيفةيئابرهكلاةرئادلايف
رداصموألئاوسيأعمرحلافرطلا
ليغشتسبقملثمىرخأةقاط
.تاقحلملا

USBزاهجنمليغشتلا

ةعسلاريبكUSBنيزختزاهجليصوتنكمي
.USBذفنمب

USBنمةموعدملاتوصلاتادادتما
:لمشتدق
.MP3
.AAC
.OGG
.3GP

تونسيرجةكرش

ةمدخلمعت،USBزاهججاردإدنع
Gracenoteةيتوصتامالعءاشنإىلع

نينانفللةيتوصلاتامالعلاحيتت.ىقيسوملل
بعصيءامسأىلعيوتحتيتلاتاموبلألاو
اهمادختسامتينأباقلأللواهبظفلتلا
فرعتلاةزيمةطساوبىقيسوملاليغشتل
.اهرفاوتةلاحيف،توصلاىلع
ءانثأهيفرتلاوتامولعملاتازيمرفاوتتدق
.ةسرهفلا
يطئاسوةبتكم

Myرفوتتال Media)دنعالإ)يطئاسو
كلذحيتيو.سرهفمزاهجنمرثكأليصوت
رداصمعيمجنمىوتحميأىلإلوخدلا
MyMediaرهظتس.ةسرهفملاطئاسولا
.)ردصملا(Sourceةحفصيفحاتمردصمك

USBلغشم MP3ةزهجأوUSB

USBتالغشمقفاوتتنأبجي MP3
ةئفتافصاومعمّةلصوملاUSBةزهجأو
USB(ةعسلاةريبكUSBنيزخت MSC(.

:USBزاهجليغشتل

.USBليصوت.١

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعتوصلاسملا.٢
سملامث)ديزملا(Moreرايخسملا.٣

.USBزاهج

ردصمليغشتدنعيلياممدختسا
USBطشن:

p:يلاحلاطئاسولاردصمليغشتلسملا.

j:طئاسولاردصمليغشتفاقيإلسملا
.ًاتقؤميلاحلا

7:
وأيلاحلاراسملاةيادبنعثحبللسملا.

.قباسلا
.ليغشتللعيرسلاعيجرتللرارمتسابسملا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع

6:
.يلاتلاراسملانعثحبللسملا.
.ليغشتللعيرسلاميدقتللرارمتسابسملا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع
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Shuffle)زمرسملا:)يئاوشعلاليغشتلا
بيترتبةيتوصلاتافلملاليغشتلليدبتلا
.يئاوشع
USBتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١١٧/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

USBحفصتةمئاق

وأةيتوصلاتافلملابةمئاقروهظدنع
نمرخآعونيأوأنيدؤملاوأتاموبلألا
لفسألوىلعألمهسلارهظي،طئاسولا
ةهجلايفءايلاىلإفلألانمبيترتلاو
ضرعل)ي-أ(A-Zزمرلارتخا.ىرسيلا
رتخاوةيدجبألافرحألاعيمجبةشاش
.هيلإلاقتنالاديرتيذلافرحلا
كيرحتللفسألوىلعألمهسلاسملا
.لفسألوىلعألةمئاقلا
:يليامرهظيدقوضارعتساسملا
:ليغشتلامئاوق

ةنزخملاليغشتلامئاوقضرعلسملا.١
.USBىلع

ةمئاقضرعلليغشتلاةمئاقسملا.٢
ةمئاقيفةيتوصلاتافلملاعيمجب
.كلتليغشتلا
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا

يهةموعدملاليغشتلاةمئاقتادادتما
m3uوpls.

:نونانفلا

متنيذلانينانفلابةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلعمهنيزخت

ةمئاقضرعلنانفمساسملبمق.٢
.هتاموبلأعيمجب

وأيناغألاةفاكسملا،ةينغأديدحتل.٣
نمةينغأسملامثموبلأيأسملا
.ةمئاقلا

:يناغألا

يناغألالكبةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلعةدوجوملا

.اهليغشتءدبلةمئاقلانمةينغأسملا.٢
:تاموبلألا

.USBىلعتاموبلألاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلموبلألاسملا.٢
.موبلألايناغأ
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا
:عاونألا

.USBىلععاونألاضرعلسملا.١

.نينانفةمئاقضرعلاًعونسملا.٢
.هتاموبلأضرعلنينانفلادحأسملا.٣

يناغألاضرعلتاموبلألادحأسملا.٤
.هيفةدوجوملا
.ليغشتلاءدبلةينغأسملا.٥

:نونحلملا

.USBىلعنيفلؤملاضرعلسملا.١

ضرعل)فلؤملا(Composerسملا.٢
.فلؤملابسحتاموبلألابةمئاق

ةيتوصلاتافلملالكوأاًموبلأسملا.٣
.ةيتوصلاتافلملابةمئاقضرعل

ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٤
.ليغشتلا

:تادلجملا

.USBىلعلئالدلاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلاًدلجمسملا.٢
.تافلملا
ءدبلةمئاقلانمفلمسملبمق.٣

.ليغشتلا
سملا:)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملا
)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملاضرعل
لصحاولصتملالبأزاهجىلعةدوجوملا
ةيتوصلاتانودملاتاقلحبةمئاقىلع
.)تساكدوبلا(
:ةعومسملابتكلا

ةنزخملاةيتوصلابتكلاضرعلسملا.١
.Appleزاهجىلع
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ةمئاقىلعلوصحللًايتوصًاباتكسملا.٢
.لوصفلاب

ءدبلةمئاقلانملصفلاسملا.٣
.ليغشتلا

ةيمستلاوتافلملاماظن

دقUSBةطساوبةموعدملاتافلملاةمظنأ
:نمضتت
.FAT32
.NTFS
.HFS+

نينانفلاويناغألاءامسأىلعلوصحلامتي
ةينغألاتامولعمنمعاونألاوتاموبلألاو
.ةرفوتمتناكاذإالإاهضرعمتيالو،فلملاب
مسالكشىلعفلملامساويدارلاضرعي
تامولعمرفوتمدعةلاحيفكلذوراسملا
.ةينغألا
ةموعدملاAppleةزهجأ

.ليكولاعجار،ةموعدملاةزهجألاضرعل

اهعاجرتساوطئاسولاتالضفمنيزخت

ضرعلسملا،طئاسولاتالضفمنيزختل
.طئاسولاعاونأبةمئاق
ةيلاتلا)حفصت(Browseتارايخدحأسملا
:ةلضفمكظفحلل

ةمئاقيأراوجبHسملا:ليغشتلامئاوق
دحأسملا.ةلضفملايفاهظفحلليغشت
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلا
ةينغألوأليغشتمتي.ةلضفمليغشتةمئاق
.ليغشتلاةمئاقيف

يدؤميأراوجبHسملا:نونانفلا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمنانفءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.نانفلاةمئاقيفةينغألوأليغشتمتي

يتوصفلميأراوجبHسملا:يناغألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.ةلضفمةينغأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا

موبلأيأراوجبHسملا:تاموبلألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمموبلأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.موبلألايفةينغألوأليغشتمتي

هظفحلعونيأراوجبHسملا:عاونألا
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملايف
متي.لضفمعونءاعدتسالةظوفحملا
.عونلااذهنمةينغألوأليغشت

Hسملا:)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملا
يفاهظفحلةيتوصةنودميأراوجب
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملا
.ةلضفمةيتوصةنودمءاعدتسالةظوفحملا
.ةيتوصلاةنودملاليغشتءدبمتي

يأراوجبHسملا:ةعومسملابتكلا
سملا.تالضفملايفهظفحليتوصباتك
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأ
ءزجلاليغشتمتي.لضفميتوصباتك
.يتوصلالجسلايفلوألا

توصلامتكوطئاسولاليغشت

ةلاحيفًاتقؤمUSBليغشتفاقيإمتيس
ىلعطغضلاةلاحيف.ماظنلاتوصمتك
ةدايقلاةلجعبتوصلامتكليغشترصنع
.ليغشتلافانئتسامتيس،ىرخأةرم
،توصلامتكءانثأردصملاّريغتةلاحيف
.توصلامتكءاغلإمتيسوليغشتلافنأتسي

يفاضإلاسبقملا
لاخدإسبقمىلعةرايسلاهذهيوتحت
،يزكرملالوسنوكلايفدوجومدعاسم
رداصملمشت.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو
:يليامةلمتحملاةيفاضإلاتوصلا
لومحملارتويبمكلا.
ىقيسوملالغشم.
مقتال.يتوصجرخمسيلسبقملااذه
لاخدإلاسبقميفسأرلاتاعامسلاخدإب
امدنعيفاضإلازاهجلادادعإبجي.يفاضإلا
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلانوكت
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زاهجلانم)ةصوب١/٨(ملم٣٫٥لباكلصو
دنع.دعاسملالاخدإلاسبقمبدعاسملا
توصلاليغشتماظنللنكمي،زاهجليصوت
.ةرايسلابتوصلاتاربكمربعزاهجلانم
،لعفلابلصتميفاضإزاهجدوجوةلاحيف
،ًايلاحطشنرخآردصمدوجوعمنكلو
AUXسملامث)ديزملا(Moreسملاف
.ردصملاطيشنتل
)يئاوشعليغشت(Shuffleنملكرفوتيال
.AUXردصمةمئاقيف)حفصت(Browseو

ثوتولبتوص
زاهجنمةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةرظن(ثوتولبةينقتعجار.نرتقمثوتولب
وا١٤٧/)ةماع
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

.ةزهجألانارقإلةدعاسمىلعلوصحلل١٤٨
رايتخاوتوصلاىوتسميفمكحتلانكمي
مكحترصانعمادختسابيتوصلافلملا
لالخنموأهيفرتلاوتامولعملاماظن
ديدحتةلاحيف.ًةرشابملومحملازاهجلا
ققحت،يتوصىوتسمرفوتمدععمثوتولب
ماظنيفيتوصلاىوتسملادادعإنم
.هيفرتلاوتامولعملا

قيرطنعةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولبسمل
قيرطنعوأةشاشلانمىرسيلاةهجلاب
زاهجسملمث)ديزملا(Moreرايخسمل
.ثوتولب
:ثوتولبربعىقيسوملاليغشتل

ةيلمعبمقمث،زاهجلاةقاطليغشتبمق.١
.هليصوتلنارقإلا
)توصلا(Audioسملا،نارتقالادعب.٢

ثوتولبسملامثةيسيئرلاةحفصلانم
راسيةريخألارداصملاةمئاقنم
.ةشاشلا

ثوتولبتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١١٧/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

ثوتولبةزهجأةرادإ

:ةيسيئرلاةحفصلانم
.توصلاسملا.١
.ةزهجأفذحوأةفاضإلةزهجألاسملا.٢
نمويدارلانكمتيالدق،ثوتولبسملدنع
لصتملازاهجلاىلعتوصلالغشمليغشت
ةرايسلانوكتامدنع.ليغشتلاءدبل
ءدبللومحملازاهجلامدختسا،ةفقوتم
.ليغشتلا

يفةفلتخمةروصبتوصلاليغشتمتي
،ردصمكثوتولبديدحتدنع.ةزهجألامظعم
ىلعتقؤمفقوتةلاسرويدارلاضرعيدق
وأزاهجلاليغشتىلعطغضا.ةشاشلا
.ليغشتلاءدبلةبكرملاةشاشىلعpسملا
ةموعدمتناكاذإحفصتلاةفيظورفوتتس
طئاسولاىوتحمنوكينل.ثوتولبزاهجنم
.MyMediaردصمعضونماًءزجاذه

لاسرإةزيممعدتةيكذلافتاوهلاضعب
ىلعاهضرعلثوتولبتوصتامولعم
ىلإتامولعملاهذهلصتامدنع.ويدارلا
رفوتتلهةفرعملاهنمققحتيهنإف،ويدارلا
.اهضرعيمثنموضرعللهلباقتامولعم
ثوتولبتازيمنعتامولعملانمديزمل
.ليكولاعجار،ةموعدملا

ةحالملا

ةحالملاماظنمادختسا
مقف،ةزيملابةزهجمةرايسلاتناكاذإ
سملقيرطنعةحالملاقيبطتليغشتب
Homeيف)ةحالملا(Navزمر Page
زومرةعومجميفوأ)ةيسيئرلاةحفصلا(
ءزجلانمبرقلابةدوجوملاراصتخالا
تامولعملاماظنةشاشنميلفسلا
.هيفرتلاو
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ةرملوأل)ةحالملا(Navقيبطتليغشتدنع
مادختسابلطتي.جتنملايفةلوجرفوتتس
نايبوطورشلاودونبلانمققحتلاةزيملا
تافلمدحأرفاوتلاحيف.ةيصوصخلا
حصُنيهنإف،هيلإلوخدلاليجستوفيرعتلا
.اهديكأتوةيؤبنتلاةحالملانيكمتبكلذك
)ةرفوتمتناكاذإ(ةيؤبنتلاةحالملا

ةلاحيف،ةيؤبنتلاةحالملاةزيمموقتس
تاليضفتلاىلعفرعتلاب،اهنيكمتواهرفاوت
اهبتدجاوتيتلانكامألاظفحلالخنم
عقاوملامادختسامتيو.لبقنمةرايسلا
تاراسملاصيصختلةحالملالجسو
.جئاتنلاو
Predictiveةزيمضرعتدق Navigation
:لثمرصانع)ةيؤبنتلاةحالملا(
عراوشلاىلعًءانبةصصخملاتاراسملا.

.ةلضفملا
لضفأرفوتيتلاثحبلاجئاتنرهظت.

.ةمئاقلاىلعأةقباطم
.يؤبنتلارورملا.
.ةيلحملاةطيرخلاىوتحمثيدحت.
وأةيؤبنتلاةحالملانيكمتكلذكنكمي
سملقيرطنعقحالتقويفاهليطعت
A)يفدجاوتلاءانثأ.)تارايخOptions
مث)تادادعإلا(Settingsسملا،)تارايخلا(

Map and Navigation Settings
مث)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Predictive Navigation)ةيؤبنتلاةحالملا(.

ةحالملاةطيرخضرع

متيس،ىلوألاةرمللةحالملاقيبطتحتفدعب
ضرعيفاًمئادةحالملاقيبطتحتف
يلاحلاعقوملاضرعوةلماكلاةطيرخلا
طيرشرهظيس،ةرايسلافقوتدنع.ةرايسلل
قلغأ.ةحالملاةطيرخضرعىلعأثحبلا
.zسملقيرطنعثحبلاطيرشًايودي
)ثحب({زمرلحيس،ةرايسلاكرحتءانثأ
ضرعمجحريبكتلثحبلاطيرشلحم
.ةلماكلاةطيرخلا

Destination Card Preferences
)ةهجولاةقاطبتاليضفت(

مق،)ةحالملا(Navقيبطتنم
نيكمتللمعلاولزنملانيوانعدادعإب
نيوانعدادعإل.ةدحاوةسملبةحالملا
ددحوAسملا،لمعلاولزنملا

Settings)مث،)تادادعإلا
Map and Navigation Settings

مث،)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Destination Card Preferences
نوكينأيغبني.)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
Showرايخلا My Places on Map)راهظإ
ديق)ةطيرخلاىلعيبةصاخلانكامألا
ناونعددح.يضارتفالكشبليغشتلا
.هظفحاوهبتكامثلمعلاوأ/لزنملا

ماظنيفلوخدلاليجستمتيملاذإ
،ةصصخملاتافلملادحأةطساوبةرايسلا
ًةروصيلاحلاعقوملازمرمدختسيسف
تافلملادحأىلإلوخدلاليجستدعب.ًةماع
عميلاحلاعقوملازمررهظيس،ةصصخملا
/ةحالملازومرعجار.صصخملازمرلا

١٢٨.

ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ

ضرعلةطيرخلاضرعيفAسملا
:يليامضرعمتيدقو.تارايخلا
يئانثوىلعألهاجتالابداعبألايثالث.

داعبألايئانثوىلعألهاجتالابداعبألا
لامشلاةهج
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.Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(
ةحالملاعمرفوتت(ةيرورملاثادحألا.

)تنرتنإلابةلصتملا
تادادعإلا.
)راسملاديدحتلاحيف(ةهجولاليدعت.
ديدحتلاحيف(راسملايفبنجت.

)راسملا
ضرعل)تادادعإلا(Settingsسملا
ضرعمتيدقو.ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ
:يليام
.Destination Card Preferences

)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
طئارخلاعجارم.
راسملاتاليضفت.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا.
رورملاتاليضفت.
هيبنتلاتاليضفت.
دوقولاةجردتاليضفت.
لجسلاةرادإ.
ناونعلاعجار:ةيؤبنتلاةحالملا.

"Predictive Navigation)ةحالملا
روكذملا)هرفاوتلاحيف(")ةيؤبنتلا
.مسقلااذهيفاًقباس

لوح.

ءزجلايفzسملا،ةمئاقيأنمجورخلل
ضرعةذفانىلإعوجرلليولعلانميألا
.ةيسيئرلاةطيرخلا

دادعإلبقتاليضفتلاطبضنمققحت
.طشنلاهيجوتلاءدبوةهجولا

Map Preferences)ةطيرخلاتاليضفت(

ةطيرخلاةزيمةئيهتنيبرايتخاللسملا
:ةيساسألا
ةطيرخلاناولأ
.Auto)عاضوألارییغتلسملا-)يئاقلت

.ةءاضإلافورظیلعًءانبًایئاقلت
)ةءاضإ(راهن.
)مالظ(ليل.
دادعإلا(داعبألاةثالثدودحتامالع
سملا:)ليغشتلاعضوىلعيضارتفالا
،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتلا
ةيثالثدودحلاتامالععيمجماظنلاضرعي
ىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلعداعبألا
.ريبكتلا
ىلعيضارتفالادادعإلا(داعبألاةيثالثنابم
وأليغشتلاسملا:)ليغشتلافاقيإعضو
ضرعي،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإ
داعبألاةيثالثنابملالاكشأعيمجماظنلا
.ريبكتلاىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلع
ال(داعبألايثالثعضويفسيراضتلاضرع
،اهرفاوتةلاحيف:)يضارتفالكشبلمعت
دنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتسملا
يضارألاتامولعمماظنلاضرعي،ليغشتلا
.داعبألايثالثضرعيفةطيرخلاىلع

عضوىلعيضارتفالادادعإلا(يئاقلتريبكت
فاقيإوأليغشتلاسملا:)ليغشتلا
ماظنلالمعي،ليغشتلادنع.ليغشتلا
دنعريبكتلاىوتسمطبضىلعًايكيتاموتوأ
دعبو.تافطعنملادحأنمةرايسلابارتقا
ريبكتلاىوتسمماظنلاديعي،فاطعنالاءاهتنا
اذإ.يلصألاطبضلاىوتسمىلعىرخأةرم
دوجوعمفطعنمنمبرتقتةرايسلاتناك
ريبكتلاىوتسملظيسف،بيرقرخآفطعنم
.نيفطعنملازواجتمتيىتحلمعييئاقلتلا

Route Preferences)راسملاتاليضفت(

.راسملاتاليضفتىلإلوصوللسملا
:يهتارايخلا
.Preferred Route)لضفملاراسملا(-

:تاراسمللنيفلتخمنيرايخنيبنمرتخا
.ةئيبلاقيدصوأعرسألا
تقوبراسملانوكيسعرسألارايخلا‐

.لقألاةدايقلا
رثكألاراسملانوكيسةئيبلاقيدص‐

.دوقوللاًريفوت
.Avoid on Current Route)يفبنجت

تازيمنمًايأرتخا-)يلاحلاراسملا
اذهىلعريسلاءانثأاهبنجتلقيرطلا
:راسملا
ةعيرسلاقرطلا‐
ةدهمملاريغقرطلا‐
تارّابعلا‐
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يعامجلالقنلاتاراح‐
ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا‐
قافنألا‐
لودلادودح‐

ةحالملايفيتوصلامكحتلا

مكحتلادادعإةشاشىلإلوصوللسملا
.يتوصلا
.Navigation Volume-)توصىوتسم

سملا،توصلاىوتسمطبضل-)ةحالملا
عامسدنع."لفسألوىلعأل"نيمهسلا
كنكمي،يتوصلاهيجوتلارماوأتوص
ةركبلامادختسابتوصلاىوتسمطبض
مكحتلاحاتفموأىطسولاةدحولاىلع
.ةدايقلاةلجعبتوصلاىوتسميف

ءانثأةحالملليتوصلاهيجوتلاىوتسم.
:يهةحاتملاتارايخلا.ةملاكمءارجإ
)يضارتفالكشبددحم(لماكهيجوت‐
طقفتوص‐
‐None)دجويال(

Traffic Events)ةلاحيف")رورملاثادحأ
"اهرفاوت

ةدوجوملاثادحألابةمئاقةزيملاهذهرفوت
سملا.قيرطلانمبرقلابوأراسملاىلع
AددحمثTraffic Events)ثادحألا
ةلصتمةحالمةمدخرفوتمزلي.)ةيرورملا
.تنرتنإلاب

)ترفوتاذإ(رورملاتاليضفت

Mapيفدجاوتلاءانثأ View
مثAسملا،)ةطيرخلاضرع(

Settings)مث)تادادعإلا
Map and Navigation Settings

ىلإلوصولل)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(
Traffic Preferences)رورملاتاليضفت(.

Showةزيمرفوت Traffic on Map)ضرع
اهليغشتدنع)ةطيرخلاىلعةيرورملاةلاحلا
رورملاةكرحقفدتنعةماعةحمل
رفوتت.ةرفشلاةفلتخمناولأمادختساب
:راسملاباسحةداعإءانثأةيلاتلاتارايخلا
-لضفأراسمىلإًايئاقلتراسملاباسح.

يفراسملاباسحًايئاقلتماظنلاديعي
ةيرورمةلكشمدوجوفاشتكالاح
.كمامأ
راسملاباسحةداعإلبقلاؤس.

دوجوماظنلافشتكااذإ-)يضارتفالا(
ةلاسررهظتسف،كمامأةيرورمةلكشم
ةداعإرتخا.ةلكشملاهذهليصافتبةقثبنم
.هيبنتلاءاغلإوأراسملاباسح

.Never Search for Better Route)ال
موقينل-)لضفأراسمنعاًدبأثحبت
نأىلإلضفأراسمنعثحبلابماظنلا
.هالعأةروكذملاتارايخلادحأديدحتمتي

هيبنتلاتاليضفت

تاعومجمليغشتفاقيإوأليغشتبمق
ةطشنلاهيجوتلاضرعتايلمعءانثأهيبنتلا
رفاوتتدق.ءاوسدحىلعةطشنلاريغو
:ةيلاتلاتاهيبنتلا
.Road Safety Alerts)نامأتاهيبنت

قطانمضرعلسملا-)قيرطلا
.ةدراولاسرادملا
ةيرورملااريماكلاتاهيبنت.
لجسلاةرادإ

Manageسملا History)لجسلاةرادإ(
:لجسلاتارايخىلإلوصولل
حسمل\سملا-ةريخألاتاهجولاحسم.

.ةريخألاتاهجولا
حسمل\سملا-ثحبلالجسحسم.

.ثحبلالجس
لوح

:لثم،جمانربلاتامولعمضرعلسملا
Telenavماكحأوطورش.
Telenavةيصوصخنايب.
ةحالملارادصإ.

طئارخلا
تانايبةدعاقرفوتةحالملاقيبطتبلطتي
ىلعةظوفحميهو.لمعييكةطيرخلا
تامولعملاماظنبةلصتمSDةقاطب
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تانايبةدعاقرفوتتملاذإ.هيفرتلاو
ىلإةراشإللأطخةلاسررهظتسف،ةطيرخلا
.SDةقاطبدوجومدع

SDةقاطبلئاسر

.ةزيممةدحاوةرايسعمSDةقاطبلمعت
ققحتلاريرمتبSDةقاطبحمستنأمزلي
.ةنيعمةرايسلاهمادختسالبقةلاصألانم
حاتفمىلعيوتحتSDةقاطبتناكاذإ
دكأتف،طقفةءارقلاعضوىلعهطبضنكمي
عضويفسيلويولععضويفهنأنم
.طقفةءارقلا
ةلمتحملالئاسرلاوأطخلاتاهويرانيس
:يلياملمشت
:ةرملوألSDةقاطبةئيهتتمت.

"Once initialized, this
SD card can only be used

for navigation in this vehicle."
مادختسانكميال،ةئيهتلابمايقلادعب(
ضارغألّالإةبكرملاهذهيفSDةقاطب
SDةقاطبحاتفمنأنمدّكأت.)ةحالملا
.ةيولعلاّةيعضولايفدوجوم

:ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب.
.ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب"
".)أطخلازمر(

ماظنلاعمةنرتقمريغهذهSDةقاطب.
حلصتالهذهSDةقاطب":يلاحلا
ليلدعجار.ةرايسلاهذهيفةحالملل
لضفتوأليصافتلانمديزملكلاملا
".)أطخلازمر(.ليكولاةرايزب
:ةحتفلانمSDةقاطبةلازإتمت.

"SD card has been
removed. (Error Code)."

).)أطخلازمر(.SDةقاطبةلازإتمت(
ةحالملابةصاخلاSDةقاطبّنأنمدّكأت
.ةحتفلايفةدوجوم
دعبةلصاوملل)ديكأت(Confirmسملا
سملا،ىرخألالئاسرلل.ةئيهتلاأطخةلاسر

OK)ةيسيئرلاةحفصلاىلإعوجرلل)قفاوم.
عجار،ءاطخألاهذهنمّيأروهظرمتسااذإ
.كبصاخلاليكولا

ةحالملازومر
رهظتدقيتلااًعويشرثكألازومرلايلياميفو
.ةحالملاقيبطتيف

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإاذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

عضوءانثأةرايسلليلاحلاعقوملازمراذه
يفيرعتفلمءاشنإدعب.طشنلاريغهيجوتلا
زمرصيصختنكمي،مدختسملل
.يلاحلاعقوملا
ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإزمرلااذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

.ةيئاهنلاةهجولاعقومةهجولاسوبدددحي
وأةهجولاناونعضرعلسوبدلاسملا
.تالضفملاةمئاقنمهتلازإوأهتفاضإل
سملقيرطنعتامولعملاءافخإكنكمي
دعبيفتخيسكلذك.ىرخأةرمسوبدلا
ءارجإيأذاختامدعةلاحيفهتلهمءاضقنا
.كفرطنم
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نعةرابع)POI(ةيكذلامامتهالانكامأ
نكرلابةصاخكمامتهاىلعذوحتستنكامأ
.اهرفاوتةلاحيفكلذودوقولاتاطحمو

ىوتسمنعةماعةحملمدقتلاطيرشرفوي
ةكرحيأرهظيدقوراسملاىلعمدقتلا
ىلع.قيرطلالوطىلعثداوحوةيرورم
ىلعأةرايسلازمركرحتي،راسملارادم
.طيرشلا
ضرعوةطيرخلاقاطنريبكتلزمرلاسملا
عوجرللىرخأةرمسملا.لماكلابراسملا
.قباسلاضرعلاىلإ
قيرطنعةدايقلاتيقوتضرعنكمي
.)ETA(لوصوللردقملاتقولاسمل

Current Location)يلاحلاعقوملا(

ةسلجليعفتمدعوةرايسلانكرءانثأ
يفمدختسملازمرعضومتي،ةحالم
زاربإعم،ةطيرخلاضرعفصتنم
.يلاحلاعقوملا

ةهجولا
ةفلتخمرداصمنمةهجولاتاهيجوتلابقتسا

رداصمنماهلقنوأتاهجولالابقتسانكمي
.راسملاهيجوتلةحالملاقيبطتىلإةفلتخم
هذهضعبلمشتدق،اهرفاوتلاحيف
:رداصملا
.ثحبلاجئاتننمةحالملا.
.OnStarماظنراشتسمةهجوليزنت.
.لاصتالاتاهجةمئاقنمناونع.
لاسرإهنكمييكذلافتاهلاىلعقيبطت.

.ةرايسلاىلإتاهجو
لثمةرايسلاماظنىلعهليزنتمتقيبطت.

OnStar Servicesلاسرإهنكمييذلا
.ةحالملاماظنىلإتاهجو

تايثادحإلا

امم،ىصقأدحبةيعجرمطاقنةسمخفضأ
.راسملالوطىلعةيفاضإتاهجوربتعي
:ةيعجرمةطقنوأديدجفقوتناكمةفاضإل

.{سملا،طشنلاهيجوتلانم.١

مادختسابةهجولانعثحبا.٢
One-Boxزومروأيتوصلاثحبلاوأ

Quick Category)ةعيرسلاةئفلا(.
وأراسملالوطىلعثحبلاجئاتنرتخا.٣

.ةهجولانمبرقلابوأراوجلاب
مثةبولطملاةيعجرملاةطقنلارتخا.٤

Addسملا to Trip)ىلإةفاضإ
نمًالدباهمدختساوأ)ةلحرلا
سملقيرطنعةيلاحلاةهجولا

New Destination)ةديدجةهجو(.
.ةيعجرملاطاقنللراسملاتارايخرفوتتال
ةيعجرمةطقنىلإلوصولا

ضرعيس،ةيعجرمةطقننمبارتقالادنع
Destinationماظنلا Arrival view)ضرع
ةهجولاىلإةعباتملل.)ةهجولاىلإلوصولا
Driveةلاسرسملاةيلاتلا to)ىلإةدايق(
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
وأةيعجرملاةطقنلاةرايسلاتزواجتاذإ
كديعيسف،يلاحلاراسملانعتجرخ
.ةيعجرملاةطقنلاهذهىلإًايئاقلتماظنلا

Driveزمررهظيس،هسفنتقولايف to
ةيعجرملاةطقنلاناونععم)ىلإةدايق(
ةيعجرملاةطقنلازواجتنكميثيحبةيلاتلا
ةطقنلاىلإهيجوتلاةلصاوموةيلاحلا
.ةيلاتلاةهجولاوأةيعجرملا
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ةيعجرمةطقنليدعت

هيجوتلاءانثأةيعجرمطاقنةفاضإدنع
ىدحإفذحةيناكمإماظنلاحيتيس،طشنلا
ةطقنليدعتل.بيترتلارييغتوأتافقوتلا
:ةيعجرم

.Aسملا.١
Editسملا.٢ Destination)ليدعت

.)ةهجولا
قيرطنعةهجولابيترتليدعتبمق.

متينأىلإرارمتسالاعممهسلاسمل
ةطقنلالقنلبحسا.اهزييمت
.ةمئاقلالفسأوأىلعألةيعجرملا
نعةيعجرملاةطقنلافذحنكمي.

ةقثبنمةلاسررهظت.Yسملقيرط
.ةيعجرملاةطقنلاةلازإةيلمعديكأتل
ماظنلاليزيس،بلطلاديكأتدعب
zسملا.تاهجولاةمئاقنمناونعلا
نكمتيثيحبنميألايولعلانكرلانم
.راسملاباسحةداعإنمماظنلا
دحاوناونعىوسكانهنكيملاذإ

ماظنلالطعيسف،تاهجولاةمئاقيف
حيتينلو.فذحلاولقنلايتفيظو
.ةيئاهنلاةهجولافذحةيناكمإماظنلا

ةطيرخلاتامولعم

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقلمتشت
تامولعملجأنمقرطلاةكبشصئاصخ
ىلعصئاصخلاكلتلمتشت.ةطيرخلا
نيوانعو،عراوشلاءامسألثمتامولعم
لمتشت.اهريغوفاطعنالادويقو،عراوشلا
قرطلاعيمجىلعةيليصفتلاةقطنملا
قرطلاوةمدخلاقرطو،ىربكلاةعيرسلا
ىلعةيليصفتلاقطانملالمتشت.ةينكسلا
معاطملا:لثم)POI(مامتهالاطاقن
ماسقأوتايفشتسملاوكونبلاوتاراطملاو
بذجنكامأونيزنبلاتاطحموةطرشلا
.ةيخيراتلاراثآلاوحايسلا
الدقف،ةطشنةمدخةطخرفوتتملاذإ
تانايبىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحت
تاحيحصتلاىلعوأءاشنإلاةثيدحقطانملل
ةحالملاماظنلمعي.جاتنإلادعبتلمتكايتلا
قطانميفلماكلاراسملاداشرإريفوتىلع
.ةيليصفتلاةطيرخلا

ريغصتلاوريبكتلاىوتسميفمكحتلا

ريبكتلاىوتسميفمكحتلاةشاشرهظت
قرطلا.ةطيرخلاضرعيفريغصتلاو
:يهريغصتلاوأريبكتللةليلقلا
ىلعريغصتلاوأريبكتلل-وأ+سملا.

.ةطيرخلا
كعباصأدحأبةجودزمةطغضطغضا.

ريغصتللنيعبصإبةدحاوةطغضوأريبكتلل
.ةطيرخلاىلع

ريغصتللماهبإلاوةبابسلاعبصإمدختسا.
ضعبلاامهضعبىلإامهبيرقتلالخنم
داعبإقيرطنعريبكتلاكنكميمث
ىلعضعبلاامهضعبنعنيعبصإلا
.ةطيرخلا

ةطيرخلاسايقموةطيرخلاتاءاميإ

ماظنةشاشىلعةيلاتلاتاءاميإلامدختسا
ةطيرخلاسايقمطبضلهيفرتلاوتامولعملا
.ضرعلاتارايخو
.هريغصتوأضرعلاريبكتلكعباصأكرح.
.ةطيرخلالكشرييغت.
نمرييغتلاوةلامإللنيعبصإمدختسا.

.داعبألايثالثىلإداعبألايئانثضرعلا
يئانثعضولاىلإةداعإللىلعأللمأ
.داعبألا
.ةطيرخلاريودت.
.١١٤/ماظنلامادختساعجار

توصلامتك

توصمتكنكمي،طشنلاهيجوتلاءانثأ
قيبطتمادختساءانثأةيتوصلارماوألا
دوجوملاتوصلاربكمزمرسملا.ةحالملا
.يولعلاطيرشلانمنميألابناجلاىلع
توصلاربكمىلعةلئامةمالعرهظتس
.هيجوتلاتوصمتكىلإةراشإلل
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طشنلاهيجوتلاضرع

ةحالملاةسلجنوكتوامٍةهجورايتخادنع
هيجوتلاضرعةحالملاماظنأدبي،ةطشن
.)AGV(طشنلا

ةطيرخلاهيجوت

ىلإلوصوللةطيرخلاىلعAسملا
ةطيرخلاهيجوت.ةطيرخلاهاجتاتادادعإ
يثالثعضوىلعيضارتفالكشبطوبضم
.ىلعألهاجتالاعمداعبألا
:يهةحاتملاتادادعإلا
ىلعأللهاجتالاعمداعبألايثالث.

عمداعبألاةيثالثةطيرخ:)يضارتفا(
،عضولااذهيف.ىلعألةرايسلاهجوت
ىلعأللاًمودريشيعقوملازمرلظيس
.زمرلالوحةطيرخلارودتسو

ةطيرخ:ىلعأللهاجتالاعمداعبألايئانث.
يف.ىلعألةرايسلاهجوتعمداعبألاةيئانث
ريشيعقوملازمرلظيس،عضولااذه
لوحةطيرخلارودتسوىلعأللاًمود
.زمرلا
:ىلعأللامشلاهاجتاعمداعبألايئانث.

هاجتاريفوتعمداعبألاةيئانثةطيرخ
،عضولااذهيف.ىلعألابلامشلا
بسحىلعيلاحلاعقوملازمرلوحتيس
.اًراسيوأًانيميةرايسلافاطعنا
متي.ةطيرخلاةيعونرييغتلزمرلاسملا
.كلذلاًقفوةمالعلاوزمرلاثيدحت

ةطيرخلاضرعريبكتىوتسمبسحىلع
دق،ىلعألهاجتالاعمداعبألاةيثالثوأةيئانث
ىلإليدبتلابًايكيتاموتوأماظنلاموقي
هاجتاعمداعبألايئانثضرعلا
.ىلعأللامشلا
،طشنلاهيجوتلاضرعيفدجاوتلاءانثأ
رظنميفهلمكأبراسملاضرعنكمي

2D North Up)هاجتابداعبألايئانث
ةكرحطيرشسملقيرطنع)لامشلا
طبضلاةداعإوةطيرخلاريغصتمتي.رورملا
راسملاضرعدنع.لماكلابراسملاضرعل
،لامشلاهاجتابداعبألايئانثرظنميف
يف)زكرمتلاةداعإ(Recenterزمررهظيس
Recenterزمرامإسملا.ةشاشلافصتنم
رورملاةكرحطيرشوأ)زكرمتلاةداعإ(
2D،قباسلاضرعلاعضوىلإةدوعلل
.)داعبألايثالث(3Dوأ)داعبألايئانث(
ةراحلاهيجوت

ةروانمللةراحلاتامولعمةطيرخلاضرعتس
.ةحاتمتناكاذإةيلاتلا

عطاقتلاضرع

عيرسلاقيرطلايفةرايسلاتناكاذإ
ةروصرهظتسف،جراخملادحأنمبرتقتو
اهبمزتلتنأبجييتلاةراحلاضرعت
.ةيلاتلاةروانملامامتإلةرايسلا

عيرسلافاطعنالاضرع

هيليامٍفطعنمنمةرايسلابرتقتامدنع
ةمئاقضرعمتي،رخآفطعنمروفلاىلع
فطعنملارشؤملفسأعيرسلافطعنملا
نالعإللةيتوصًةبلاطمعمستس.يساسألا
.عيرسلافطعنملانع
يئاقلتلاريبكتلا

متيس،تاروانملاىدحإنمبارتقالادنع
زمرضرعلةطيرخلاريبكتًايكيتاموتوأ
حضوأةيؤرريفوتلةيلاتلاةروانملاوةرايسلا
دوعيس،ةروانملاءاهتنادعبو.ةروانملل
ىوتسمىلعقباسلاعضولاىلإماظنلا
ةطيرخلاىلعAسملا.هسفنريبكتلا
مث،)تادادعإلا(Settingsىلإلوصولل
Mapرايخسملا Preferences)تاليضفت
Auto-Zoomةزيمىلإلوصولل)ةطيرخلا
ةزيملاهذهنيكمتنكميو.)يئاقلتلاريبكتلا(
.اهليطعتوأ
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تاهاجتالا

مساراوجبدوجوملاةمئاقلارايخسملا
Directionsضرعليلاتلافطعنملاعراش
.)تاهاجتالا(
)تاهاجتالا(Directionsضرعت
يلاحلاعقوملانمتاهاجتالاوتافطعنملا
.ةيئاهنلاةهجولاىلإ
تاهاجتالاريرحت

نع)تاهاجتالا(Directionsريرحتنكمي
ةعسوتىلإيدؤيامم،yرايتخاقيرط
عضوىلإلوخدلاوةشاشلاءلملةمئاقلا

Edit)عضويفدجاوتلاءانثأ.)ريرحتلا
بوغرمريغءزجيأةلازإنكمي،ليدعتلا
راوجبYسملقيرطنعراسملانمهيف
ةلازإديكأتلةقثبنمةلاسررهظت.ءزجلااذه
.ءزجلااذه
رشؤملحي،راسملانمءزجةلازإدنع
ءانثأىرخألاءازجألاعيمجلحمطاشنلا
ءاهتنالادعبو.ديدجلاراسملاباسحةداعإ
ءازجألاعضومتي،باسحلاةداعإنم
.طاشنلارشؤمنمًالدبراسمللةديدجلا

ةعيرسلاقرطلانمجراخمةمئاق

رهظي.)جورخلا(ExitةمئاقحتفلCسملا
يلاحلاعراشلامساراوجبزمرلااذه
الإزمرلارهظيال.ةشاشلالفسأنمبرقلاب
.ةددحملاجراخملايذعيرسلاقيرطلايف
جراخملاتاذقرطلاىلعرفسلاءانثأ
.جراخملابةمئاقرفوتتدق،ةصصخملا
جرخملامقر)جورخلا(Exitةمئاقضرعت
عضومنمجرخملاىلإةيقبتملاةفاسملاو
يتلاةحارللفقوتلاقطانمويلاحلاةبكرملا
دوقولاتاطحملثم،ةحاتمنوكتدق
.تيبملانكامأومعاطملاويهاقملاو
Nextةمئاق Maneuver)ةمداقلاةروانملا(

Activeعضونوكيامدنع Guidance
ضرعمتي،ليغشتلاديق)طشنلاهيجوتلا(

Next Maneuver Turn Arrow)مهس
Streetو)ةيلاتلافاطعنالاةروانم Name
Maneuverو)عراشلامسا( Distance
يف)ةيلاتلاةروانملاىتحةفاسملا(

Next Maneuver)ةيلاتلاةروانملا(
متي.ةطيرخلاىلعةبكارتملاةشاشلاىلعأ
)لوصوللردقملاتقولا(ETAضرع
Distanceو to Destination)ةفاسملا
Trafficو)ةهجولاىلإةيقبتملا Indicator
ىلعةحوليف)ةيرورملاةكرحلارشؤم(
.ةشاشلانيمي
ةحالملابةيلاتلافاطعنالاةروانمهيبنت

دنعحوتفمريغةحالملاقيبطتناكاذإ
رهظيس،ةبيرقةروانمنأشبهيجوتءاطعإ
ضرعىلإلاقتناللهيبنتلاسملا.هيبنتككلذ
داعبتسالzسملاوأيساسألاةحالملا
.هيبنتلا
يتوصلاهيجوتلاررك

.ةيلاتلاهيجوتلاةروانمىلإزمرلااذهريشي
.ةقوطنمهيجوتتاميلعترخآراركتلهسملا
)رفوتاذإ(عئاقولاهيبنت

دوجوماظنلافشتكااذإطشنلاهيجوتلاءانثأ
يأدوجومدععمكمامأيرورمثداح
ماظنلالغشيسف،كلذنملضفأراسم
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Quickضرعيوةمغن Notice)راعشإلا
ةدحاوةرمرمألااذهرهظيسو.)عيرسلا
.يرورمثداحلكل
)اهرفاوتةلاحيف(عئاقولاريراقت

تانايبعمةيرورملاثداوحلاريراقتزومر
لكءانثأةطيرخلاىلعرهظترورملاقفدت
.طشنلاريغوطشنلاهيجوتلانم
راسملاءاهنإ

نميألاءزجلاىلعأ)ءاغلإ(Cancelسملا
هيجوتلاىلإعوجرلاوطشنلاهيجوتلاءاهنإل
لبقطشنلاهيجوتلاءاغلإدنع.طشنلاريغ
قثبنمرايخرهظيس،ةهجولاىلإلوصولا
.ةلحرلاةلصاومل
ةلحرلاةلصاوم

نعاهئاغلإةلاحيفةلحرلاةلصاومنكمي
ةلصاوم"قثبنملارايخلاسملقيرط
."ةلحرلا
امإ،ةهجولاىلإتلصوكنأماظنللنيبتاذإو
زواجتدنعوألوصولاضرعروهظدنع
."ةلحرلاةلصاوم"رايخرهظينلف،ةهجولا

ةلضفملا

تاهجةحالملاتاليضفتلمشتنأنكمي
يتلامامتهالانكامأوأنيوانعلاوألاصتالا
ىلعةلضفملازمرلالخنماهظفحمت
.ةطيرخلليليصفتلاضرعلا

تالضفملاىلإلوصولا

ةمئاقضرعا،ةحالملاقيبطتنم
طيرشنمHسملقيرطنعتالضفملا
.ةحالمللةطيرخلاضرعىلعأنمثحبلا
مث{سملاف،اًقلغمثحبلاطيرشناكاذإ
.Hددح
تالضفملاظفح

تاقيبطتةدعنمتالضفملاةفاضإنكمي
ظفحلتالضفملازمرسملا.ماظنلل
.تالضفملايفىوتحملا
ةحالملاتالضفمةيمستةداعإ

نم)تادادعإلا(Settingsزمرسملا.١
ةمالعسملامثةيسيئرلاةحفصلا
.)ماظنلا(Systemبيوبتلا
رايخىلإلوخدللتالضفملاسملا.٢

.تالضفملاةرادإ
لوصوللةظوفحمةحالمةلضفمسملا.٣

ليدعتلازمرسملا.ليدعتلازمرىلإ
.تالضفملاةيمستةداعإل

ةلضفملاظفحل)ظفح(Saveسملا.٤
.اهتيمستةداعإدعب

ةريخألا

تاهجولاةمئاقىلإلوخدللHسملا
.ةريخألا

عقوملازكرمتةداعإزمر

يفعقوملازكرمتةداعإمهسسملا
طبضةداعإلةطيرخلاضرعفصتنم
.يلاحلاعقوملاىلعةطيرخلا
نكررخآعقوم

متعقومرخآنعربعينكررخآعقوم
اذهرهظي.هيفةرايسلاكرحمليغشتفاقيإ
ةمئاقنملوألافصلايفعقوملا
ىلإنكررخآعقومسمليدؤي."ةريخألا"
وأناونعلاظفحلامإناونعلاليصافتضرع
رخآعقومفذحنكمي.هيلإةرايسلاةدايقل
.ليدعتلاةشاشىلإلوخدلاقيرطنعنكر
دعبرهظينل،نكررخآعقومفذحدعبو
فاقيإمتيملام"ةريخألا"ةمئاقيفكلذ
.ناكملااذهيفىرخأةرمةرايسلا

POIزومرضرع

،هذهمامتهالانكامأتائفةدهاشمل
سملامث،)تارايخلا(Optionsسملا

Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(.
زومرلانمتائفةينامثديدحتنكمي
.ىصقأدحب
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)اهرفاوتلاحيف(ةطيرخلاىلعةيكذلاPOIزومر

لثمةيكذلامامتهالانكامأزومررهظتدق
بسحنكرلاقطانمودوقولاتاطحم
قئاسلاثحبكولسوعقوملاوتقولا
.ةبكرملاةلاحوةدايقلافورظو
حتفلةيكذلامامتهالانكامأزومردحأسملا
:اهبةصاخلاليصافتلا
POIةمهملاةطقنلامسا:ىرسيلاةهجلا.

.اهناونعو
E:نميألابناجلا. + ETE)تقولا

.)هيجوتللردقملا
ةيكذلادوقولاتاطحمزومر

دوقولاتاطحمبدوقولاراعسأضرعمتي
دوقولاىوتسمضافخنادنعةبيرقلا
.ةرايسلاب

يكذلانكرلازومر

ناكسلابةظتكمةهجوىلإلوصولادنع
،نكرلاةيلمعةبوعصماظنلافاشتكاو
نكرللتاطحمبرقأضرعماظنلالواحيس
.ترفوتاذإةرجألانعتامولعمعم
ناكم"POIليصافتمادختسابةلكشمنعغالبإلا
)اهرفاوتةلاحيف("مامتهالا

نعغالبإلانكمي،POIليصافتةحفصنم
وأتانايبلاةقدمدعةلاحيفةلكشميأ

ةلكشمنعغالبإلاسملا.ناونعلاةحص
ىلإلوخدللةشاشلالفسأنمبرقلاب
دحأسملا.ةلكشملاةيعونديدحتةحفص
نماًقبسمةددحملالكاشملاتافينصت
.)لاسرإ(Sendسملامثديدحتلاةحفص
.اهليلحتلتامولعملاماظنلالسريس
ثحبلا

ماظنةشاشيف)ثحب(Searchسملا
.ثحبلاةشاشحتفلهيفرتلاوتامولعملا
ثحبلالقحيفلاخدإعبرمدجوي
زمروةعيرسلاتائفللزومرتاراصتخاو
تالضفمللزمروةريخألاثحبلاتايلمعل
.حيتافمةحولو

يئاقلتلالامكإلا

لقحعبرميفناكملامسانماًءزجلخدأ
ةزيملواحتس.ثحبلاةشاشىلعلاخدإلا
اًدانتساكلذوةهجولامامتإيئاقلتلالامكإلا
حرتقملارصنعلاسملا.هتباتكمتامىلإ
.ثحبلاءارجإل
دعقملايفبكاردجاوتمدععمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألا

ءارجإبحمستنلهذهثحبلاةشاش
ةحولمادختسابصوصنلاخدإوأتارييغت
ًةجيتنو.ةرايسلاكرحتةلاحيفحيتافملا
تائفللفوفصةثالثةشاشلاضرعت،كلذل
ىلإثحبلاعبرمسمليدؤي.اًعويشرثكألا
.مالكلاىلعفرعتلاةزيمطيشنت
دعقملايفبكاردجاوتعمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألا

دعقملايفبكاردجاوتماظنلافشتكااذإ
دعقمنملكمازحطبرعميمامألا
سملنإفنييمامألابكارلادعقموقئاسلا
بكارللحيتتهيبنتةلاسرضرعيسثحبلازمر
.ةفقوتمةرايسلانأكوةهجونعثحبلا

Connected Navigation)ةحالملا
)ةلصتملا

Connected Navigation)ةحالملا
تاناكمإحيتتكارتشاةمدخيه)ةلصتملا
تايناكمإلالثم،ةحالملاماظنلخادةنيعم
هيجوتلا/ثحبلاورورملاةكرحبةقلعتملا



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

١٣٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن

ماظنلارهُظيس.ةيؤبنتلاةحالملاويكذلا
بلطيسوكارتشالاءاهتنادنعاًهيبنت
.ةطخلاديدجت

)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظن
عقومديدحتمتي،ةزيملارفوتةلاحيف
ةيعانصلارامقألاتاراشإمادختسابةبكرملا
.ةطيرخلاتانايبوةفلتخملاةبكرملاتاراشإو
ىرخأتالخادتثدحتدق،نايحألاضعبيف
عقوملاديدحتىلعةحالملاماظنةردقعم
ةيعانصلارامقألاةلاحلثم،ةرايسللقيقدلا
وأ/وةرايسلاةلاحوقيرطلانيوكتو
.ىرخأفورظ
ديدحتليملاعلاماظنلانيبي،عقاوملاديدحتل
مادختسابةرايسلليلاحلاعضولاعقاوملا
ةيعانصلارامقألانمةلسرملاتاراشإلا
الامدنع.عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلل
،ةيعانصلارامقألانمتاراشإةبكرملاىقلتت
.ةلاحلاطيرشىلعزومرلادحأرهظي
ثدحتدقوأماظنلااذهرفاوتيالدق
:اًحيحصيليامميأناكاذإتالخادت
وأراجشألاوأةليوطلاينابملاةقاعإ.

.تاراشإللقافنألاوأةريبكلاتانحاشلا
رامقأللنيسحتوأحالصإلامعأءارجإ.

.ةيعانصلا

يفتامولعملانمديزمىلعلوصحللو
)GPS(ةحالملاماظنلمعمدعةلاح
عمثدحتيتلالكاشملارظنا،مئالملكشب
و١٣٥/راسملاهيجوت
.١٣٦/ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ

ةرايسلاعقومديدحت
ةرايسلاعقومنوكيدق،نايحألاضعبيف
رثكأوأدحاوببسبقيقدريغةطيرخلاىلع
:ةيلاتلابابسألانم
.قيرطلاريغت.
حطسأتاذقرطىلعةرايسلاكرحت.

.ديلجلاوأىصحلاوألامرلاكةقلز
قرطوأةجرعتمقرطىلعةبكرملاريست.

.ةليوطاهنكلوةميقتسم
ةبكرموأليوطىنبمنمةرايسلابارتقا.

.ةريبك
ةيزاومةيحطسلاعراوشلانوكتنأ.

.رحقيرطل
وأةلماحةبكرمقيرطنعةبكرملالقن.

.ةرابع
لكشبيلاحلاعقوملاةرياعمطبض.

.حيحصريغ
.ةيلاعةعرسبةرايسلاريس.
وأ،ةرمنمرثكأةرايسلاتاهاجتاريغت.

نكرةحاسيفةراّودةلواطىلعاهكرحت
.تارايسلا

نمةبكرمللرركتملاجورخلاوأ/ولوخدلا.
نموأبآرمنموأ،تابكرملانكرةحاس
.فقساهلةحاس

عقاوملاديدحتماظنةراشإلابقتسامدع.
.)GPS(يملاعلا
.ةبكرملافقسىلعلماحبيكرت.
.ةرايسلايفتاراطإلالسالسبيكرتمت.
.يلبللاهضرعتوأتاراطإلالادبتسا.
.بسانمريغتاراطإلايفءاوهلاطغض.
ثيدحتدعبةرملوألةحالملامادختسا.

.ةطيرخلاتانايب
١٢ةقاطبلمعتيتلاةيراطبلالصف.

.مايأةدعلتلوف
ثيح،ةمحدزمقرطىلعةرايسلاةدايق.

فاقيإوةئيطبتاعرسبةدايقلامتت
.رركتملكشباهليغشتءدبوةرايسلا

راسملاهيجوتعمثدحتيتلالكاشملا
لظيفراسمللبسانمريغهيجوتثدحيدق
:ةيلاتلافورظلانمرثكأوأفرظ
.روكذملاقيرطلاىلعفاطعنالامتيمل.
مادختسادنعراسملاهيجوترفاوتمدع.

يلاتلافاطعناللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.راسيلاوأنيميلاةهج

مادختسادنعراسملارييغتةيناكمإمدع.
.راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
فاطعنالادنعراسمللهيجوتدوجومدع.

.عطاقتدنع
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نمنكامألابةصاخلاعمجلاءامسأديدرت.

.رخآلنيح
ليغشتلليوطتقوقارغتساةيناكمإ.

ءانثأراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.ةيلاعةعرسبةدايقلا
راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإمايق.

ةنيعملاةيثادحإلاىلإدئاعراسمضرعب
تاهجولاىدحإىلإهاجتالادنعكلذو
.ةنيعمةيثادحإربعرورملانود

يأببسبةرايسيألوخدراسملاعنم.
يأوأمسوملاوأتقولابسحنوناق
.هبلومعمرخآنوناق

.تاراسملاضعبنعثحبلاةيناكمإمدع.

ةددحملاةهجولاىلإراسملاروهظمدع.
تريغتاذإوأ،ةديدجقرطكانهتناكاذإ
متيملاذإوأ،ةريخألاةنوآلايفقرطلا
.ةطيرخلاتانايبيفقرطلاضعبدرس
.١٢٧/طئارخلاعجار

فقوأ،ةطيرخلاىلعةرايسلاعقومطبضل
سمخةدملكرحملاليغشتعمةرايسلا
.ةرايسلاعقومثيدحتمتيىتح،قئاقد
نمآناكميفةرايسلانكرىلعصرحا
ديعبوءامسلانيبواهنيبتابقعهبدجويالو
.مجحلاةريبكتاقاعإيأنع

ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ
،ةنايصىلإجاتحيةحالملاماظنناكاذإ
.ليكولاعجارف

ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ثدحأةبكرملايفةطيرخلاتانايبلثمت
.ةبكرملاعينصتمتامدنعةحاتملاتامولعملا
،يرودلكشبةطيرخلاتانايبثيدحتمتي
دقةطيرخلاتامولعمنوكتنأةطيرش
ةمدخماظنىلعةرايسلالمتشتنأوتريغت
.ةلصيذ
ةقلعتملاليصافتىلعلوصحللكليكوعجار
اهئارشوةليدبوأةديدجSDةقاطببلطب
.رييغتللةضرعتازيملا.اهتيبثتو
ةحالملاماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
تازيمحيتتكارتشاةمدخيهو،لصتملا
رورملاةكرحلثم،ةحالملاماظنلةنيعم
،ةيؤبنتلاةحالملاوةحالملا/يكذلاثحبلاو
تانايبثدحأليزنتبماظنلاموقيسف
.ةباحسلانمةطيرخلا

تانايبلاةدعاقةيطغتتاحيضوت
ىوتسمبقلعتياميفةيطغتلاتالاجمفلتخت
ةقطنمةيأةطيرخنعةحاتملاليصافتلا
تايوتسمبقطانملاضعبزيمتتثيح.ةنيعم
ثدحاذإو.اهريغنعليصافتلانمربكأ
.ماظنلايفةلكشمدوجوينعيالهنإف،اذه
ديزملاحاتتدق،ةطيرخلاتانايبثيدحتدنعو
قبسيتلاقطانملالوحليصافتلانم
تاثيدحتعجار.ةدودحمليصافتاهلتناكو
.١٣٦/ةطيرخلاتانايب

توصلاىلعفرعتلا
ليغشتلاتوصلاىلعفرعتلاةزيمحيتت
تاقيبطتلنيديلامادختسانودبرحلا
نكمي.لومحملازاهجلاوتوصلاوةحالملا
gىلعطغضلابةزيملاهذهليغشتءدب
ماظنةشاشبgسملوأةدايقلاةلجعيف
قيبطتمادختسابهيفرتلاوتامولعملا
.ةحالملا
هذهنمضتازيملالكتسيلف،كلذعمو
.ةيتوصلارماوألاةطساوبةرفوتمقطانملا
يتلاةدقعملاماهملاطقف،ماعلكشب
يهاهمامتإلةيوديتالعافتةدعبلطتت
.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتتيتلا
رثكأبلطتتيتلاماهملا،لاثملاليبسىلع
وأةينغأديدحتلثمنيتسملوأةسملنم
يتلايه،طئاسوزاهجنمليغشتللنانف
ماهملاامأ.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتت
رييغتوأتوصلاىوتسمطبضلثم،ىرخألا
لهسييتلاةيتوصلاتازيملاوأويدارلاةجوم
،نيرايخوأرايخسمللالخنماهبمايقلا
رماوألالالخنمرفوتتالبلاغلايفف
.ةيتوصلا
رماوألابظفلتللةلهسةقيرطكانه،اًمومع
.ماهملامامتإلجأنم
لثمةدحاوةعفدرمألاقطنلواح
،ةنيدم،عراش،مقر<ناونعلاىلإتاهيجوت"
ةعفدةهجولاخدإرمألرخآلاثم".>دلب
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يفمامتهاناكمىلإتاهيجوت"وهةدحاو
لواحفرماوألاهذهحلفتملاذإ".>قدنف<
ثحبلا"وأ"مامتهاناكمىلإينذخ"لوق
نمديزمبماظنلاكرواحيسو"ناونعنع
.ةيحيضوتلاةلئسألا

توصلاىلعفرعتلاةيصاخمادختسا

ةئيهتروفتوصلاىلعفرعتلاةزيمرفوتت
دق.لاعشإلاليغشتدنعأدبياذهو.ماظنلا
.تاظحلةدعديهمتلاقرغتسي

ةلجعليغشترصانعنمgىلعطغضا.١
.توصلاىلعفرعتلاةزيمءدبلةدايقلا
ليغشتويتوصلاماظنلاتوصمتكمتي.٢

.ماظنلاةطساوبةيتوصلاتابلاطملا
يفةحضوملارماوألادحأحوضوبلق.٣

.مسقلااذه
ىلعفرعتلاماظنرمأريسفتنكمي
gىلعطغضلابهليغشتءانثأتوصلا
.ىرخأةرم
هجوملاناكاذإ،لاثملاليبسىلع
،ءاهتناللةياغللاليوطًاتقوقرغتسيس
لامكتسالراظتنالانودرمألاقطنل
.ةيناثgىلعطغضاوهجوملا
،توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشتدرجمب
تامولعملاماظنةشاشنملكضرعت
تاديدحتلاتادادعلاةعومجموهيفرتلاو
هذهليغشتنكمي.يرصبلاراوحلاىوتحمو

يفاهليغشتفاقيإوأتاشاشلا
Tutorial Mode)يحيضوتلاضرعلاعضو(

.١٥٣/تادادعإلانمض

:يتوصلاهجومللعاضوأةثالثرفوتت
هذهرفوت:يرابخإلايظفللاهجوملا.

نماًديزمتاهجوملانمةيعونلا
تاءارجإلاصوصخبتامولعملا
.ةموعدملا
نمةيعونلاهذه:ةريصقتاهجوم.

امنأشبةطيسبتاميلعترفوتتاهجوملا
.هلوقكنكمي

هذه:ةيكيتاموتوألاةيرابخإلاتاهجوملا.
لوأءانثألمعتتاهجوملانمةيعونلا
ًايئاقلتلوحتتمث،ةليلقلاثيدحلاتاسلج
ضعبباستكادعبريصقلاهجوملاىلإ
.ماظنلامادختسالالختاربخلا
ماظنموقي،رمأيأبظفلتلامدعةلاحيف
هجومقطنبتوصلاىلعفرعتلا
.ةدعاسملا
هيفرتلاوتامولعملاماظنتاشاشوةيتوصلارماوألا

توصلاىلعفرعتلاةسلجنوكتامدنع
ىلعاهلةمئالمتارايخرهظتدق،ةطشن
نعًايوديرايتخالاءارجإنكميو.تاشاشلا
مقرقطنلالخنموأرايخلاسملقيرط
لعافتلابحمسيو.هديدحتبولطملارايخلا
امك.توصلاىلعفرعتلاةسلجيفيوديلا
فرعتلاةسلجلالخلعافتلامامتإنكمي
رماوألامادختسابلماكلابتوصلاىلع

رماوألاضعبءارجإنكميامنيبةيتوصلا
يأءارجإةلاحيف.ةمهملاريصقتلةيوديلا
ليغشتلارصانعدحأمادختسابديدحت
توصلاىلعفرعتلاراوحمتيسف،ةيوديلا
نماهبمتيسناكيتلااهسفنةقيرطلاب
درجمبو.ةيتوصلارماوألامادختسالالخ
،ةسلجلاءاهنإدرجمبوأةمهمللماظنلامامتإ
.توصلاىلعفرعتلاراوحعبرمفقوتي
،يوديلالخدتلانمةيعونلاهذهةلثمأنمو
ماقرأةمئاقلتالاخدإلادحأسملمتي
ًابوحصممقرلاقطننمًالدبةضورعم
.بولطملالاخدإلاب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخءاغلإ
ءاهنإل"جورخ"وأ"ءاغلإ"لقوأسملا.

ضرعلوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
فرعتلاةزيمءدباهنممتيتلاةشاشلا
.توصلاىلع

ليغشتلارصانعنمiىلعطغضا.
ىلعفرعتلاةسلجءاهنإلةدايقلاةلجعب
ءدباهنممتيتلاةشاشلاضرعوتوصلا
.توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشت

ةيعيبطلاةغللارماوأ

ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلعةضورعملا
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رماوألالوقةقيرطلوحةديفمتاحيملت

مهفتوصلاىلعفرعتلاةزيملنكمي
يفةيئاقلتةروصبتردصيتلارماوألا
يتلاةرشابملارماوألامهفوأ،ةلمجلاةغيص
.ةمهملاوقيبطتلامسابقطنت
:جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
وأرمألاقطنلبقةبلاطملاىلإعمتسا.

.بلطلاىلعدرلا
ةعرسبسيل،ةيعيبطةروصبرمألاقطنا.

.مزاللانمربكأئطببالوةريبك
تاملكةيأنودةرشابملارماوألامادختسا.

لوقلاكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةيفاضإ
وأ"لمعلايف>لداعدمحمب<لاصتالا"
فلملاوأنانفلامساباًعوبتم"ليغشت"
ةطحممقرباًعوبتم"طبض"وأ،يتوصلا
.ويدارلا
رمأبةحالملاتاهجوديدحتنكمي.

نم.ةيسيئرلاتاملكلامادختسابدحاو
ىلعلوصحلاديرأ":ةليلقلاةلثمألا
ىلعروثعلاديرأ""ناونعلاىلإتاهاجتا

Place of Interest)وأ)مامتهالاناكم
)POI("لاصتالاةهجىلعروثعلاوأ".
نماًديزمبلطيوماظنلابيجتسيس
مامتهالاطاقنلةبسنلاب.ليصافتلا
لاثم،ةئفلامساقطنا،ىرخألا
"Restaurants)زكارم"وأ")معاطملا
."تايفشتسم"وأ"قوست

يلاحلادلبلاجراخةهجوىلإةحالملا.
وهلوألارمألا.دحاورمأنمرثكأبلطتت
ناونعلالثمةحالملاناكمبماظنلارابخإ
ةهجوأةمهملاةطقنلاوأعطاقتلاوأ
،عطاقتلاوأناونعلاديدحتدنعو.لاصتالا
،"دلبلارييغت"قطنوهيناثلارمألانوكي
لبقدلبلاقطناماظنلاةباجتسادرجمبو
.عطاقتلاوأ/وناونعلاةيقبركذ
لق،ةمهملاةطقنلانعلاؤسلاةلاحيف
."دلبلارييغت"لقمث"عقوملارييغت"
اًحوضورثكأنوكتةرشابملارماوألاف
رشابملارمألاىلعلاثمو.ماظنلااهمهفيو
“Call)ـبلاصتا(>number<.”ضرعتو
مظعميفةرشابملارماوألاهذهلةلثمأ
توصلاةسلجنوكتامدنعتاشاشلا
وأ"فتاهلا"قطندنع.ةطشن
"Phone Commands)فتاهلارماوأ("،
ةملاكمءارجإيفبغرتكنأماظنلامهفي
نيحلةلئسألاضعبكيلعضرعيوةيفتاه
ءارجإلةيفاكليصافتىلعلوصحلا
.ةملاكملا

عملومحملافتاهلامقرظفحةلاحيف
رمألانمضتينأبجيف،ناكمومسا
ليبسىلع،ناكملاومسالانمًالكرشابملا
يف>name<)ـبلاصتا(Call"لاثملا
."لمعلا

تارايخيفتوصلاىلعفرعتلامادختسا
مئاوقلا

هجوملاكنمبلطيس،ةمئاقضرعدنع
نمرايخيأديدحتوأرايخيأديكأتيتوصلا
.ةمئاقلاهذه
رفوتتدقف،ةمئاقىلعةشاشلايوتحتامدنع
لمعت.ةضورعمريغنوكتاهنكلوتارايخ
توصلاىلعفرعتلاةشاشيفةمئاقلا
ةشاشيأيفةمئاقيألةلثاممةروصب
كيرحتوأريرمتلامادختسانكميو.ىرخأ
تالاخدإلاضرعيفةدعاسمللعبصألا
.ةمئاقلانمىرخألا
ةمئاقللًايوديحفصتلاوأريرمتلايدؤي
فرعتلاةسلجءانثأةشاشلاىلعةدوجوملا
يلاحلاثدحلاقيلعتىلإتوصلاىلع
يتوصلارمألاليغشتوتوصلاىلعفرعتلل
Backزمرسملوأًايوديديدحتلاىجري"
تامولعملاماظنةشاشىلع)عوجر(
".ىرخأةرمةلواحمللهيفرتلاو
يوديديدحتءارجإنودبةقيقد١٥ترماذإ
ءاهتناحضوتةلاسررهظتوةسلجلايهتنتسف
ىرخأةرمضرعلادوعي.ةددحملاةلهملا
فرعتلاةزيمليغشتءدبيتلاةشاشلاىلإ
.اهنمتوصلاىلع
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"عوجر"رمألا

ىلععوجرلازمرسملاوأ"Back"لق
لاقتناللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةقباسلاةشاشلاىلإ

قطنلادنع،توصلاىلعفرعتلاعضويف
مث،ةيادبلاةشاشىتح"عوجر"ةملكب
متيسف،ىرخأةرم"عوجر"ةملكبقطنلا
.توصلاىلعفرعتلاةسلجءاغلإ
تاميلعتلا

ىلعفرعتللةشاشيأيف"تاميلعتلا"لُق
ةدعاسملاهجومليغشتمتيسوتوصلا
.ةشاشلاهذهل

هجومليغشتءانثأgسمليدؤيس
مايقلايدؤي.هجوملافاقيإىلإةدعاسملا
ةدعاسملاهجومفاقيإىلإءارجإلااذهب
.يتوصرمأمادختسانكميثيحب

ويدارللتوصلاىلعفرعتلا

سملءانثأتوصلارداصمحفصتدنع
توصلاىلعفرعتلارماوأرفوتتس،توصلا
يف(DABوFMوAMتاجومنملكل
.)اهرفاوتةلاح
AMىلإةجوملاليدبتل:”AMىلإليدبتلا"
.AMويدارةطحمرخآطبضو

FMىلإةجوملاليدبتل:”FMىلإليدبتلا"
.FMويدارةطحمرخآطبضو

ىلإةجوملاليدبتل:”DABىلإليدبتلا"
DABويدارةطحمرخآطبضوDAB.

“Tune to)ـلةفلاوم(<AM frequency>
AM”:متيذلاويدارلاةطحمىلإةفلاوملل
nine“لثم(رمألايفاهددرتديدحت fifty
.)”)نوسمخوةعست(
“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومFM<FM”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)١٠١٫٩لثم(رمألايفاهددرت

"Tune to)ةطحممسا<)ـلةفلاومDAB<
DAB":ويدارلاةطحممسانعثحبا.

MyMediaلجأنمتوصلاىلعفرعتلا

لجأنمةحاتملاتوصلاىلعفرعتلارماوأ
:يهMyMedia]حفصت[
“Play Artist)عبرمءدب:”)نانفليغشت
.ددحمٍدؤممسالاخدإلراوح
“Play Artist)مسا<)نانفليغشت
.ددحمنانفليغشتءدب:”>يدؤملا
“Play Album)عبرمءدب:”)موبلأليغشت
.موبلألامسالاخدإلراوح
“Play Album)مسا<)موبلأليغشت
.ددحمموبلأليغشتءدب:”>موبلألا
“Play Song)عبرمءدب:”)ةينغأليغشت
.ةينغألامسالاخدإلراوح

“Play Song)مسا<)ةينغأليغشت
،ددحميتوصفلمليغشتءدب:”>ةينغألا
.اًرفوتمناكاذإ
“Play Genre)عبرمءدب:”)عونليغشت
.ددحمعونلاخدإلراوح
“Play Genre)مسا<)عونليغشت
.ددحمعونليغشتءدب:”>عونلا
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(”:
ةمئاقمسالاخدإلراوحعبرمءدب
.ةددحمليغشت
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(
ةمئاقليغشتءدب:”>ليغشتلاةمئاقمسا<
.ةددحمليغشت
ليغشت:”>زاهجلامسا<ليغشت“
.مسالابفرعمددحمزاهجنمىقيسوملا
ديدحتدنعضورعملامسالاوهزاهجلامسا
.يتوصردصمكزاهجلا
“Play Chapter)ءدب:”)لصفليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
“Play Chapter)مسا<)لصفليغشت
.ددحملصفليغشتءدب:”>لصفلا
“Play Audiobook)باتكليغشت
باتكلاخدإلراوحعبرمءدب:”)يتوص
.ددحميتوص
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“Play Audiobook)يتوصباتكليغشت(
ليغشتءدب:”>يتوصلافنصملامسا<
.ددحميتوصباتك
لاخدإلراوحعبرمءدب:"ةقلحلاليغشت"
.ددحممسا
"Play Episode)لسلسمةقلحليغشت(
.ددحمثدحليغشتءدب:">ةقلحلامسا<
“Play Podcast)ءدب:”)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبلاخدإلراوحعبرم
"Play Podcast)مسا<)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبليغشتءدب:">تساكدوب
“My Media)راوحعبرمءدب:”)يطئاسو
.بولطملاطئاسولاىوتحملاخدإل
طئاسولاىوتحمنمربكأتايمكةجلاعم

ىوتحمنمةريبكرايمكراضحإعقوتملانم
نمنوكيدق.ةرايسلايفطئاسولا
ىوتحمنمةريبكتايمكةجلاعميرورضلا
ةجلاعمنعفلتختةروصبطئاسولا
دحيدقو.طئاسولانمةريغصلاتايمكلا
نمتوصلاىلعفرعتلاتارايخنمماظنلا
رماوألابتافلملاديدحتبحامسلامدعلالخ
ددعزواجتاذإىوتسمىلعأيفةيتوصلا
.هبحومسملاىصقألادحلاتافلملا

دودحببسبةيتوصلارماوألايفتارييغتلا
:يهطئاسولاىوتحم
ةيدرفلاتافلملاكلذيفامبتافلملا.

لثمطئاسولاعاونأعيمجلىرخألا
ةيتوصلابتكلالوصفوةيتوصلاتافلملا
.ويديفلاوتساكدوبلاتاقلحو

كلذيفامبتاموبلألاةيعونتادلجم.
.ةيتوصلابتكلاوتاموبلألالثماًعاونأ
ددعزواجتمدعةلاحيفدويقةيأدجوتال
ناكاذإو.١٢٠٠٠ددعللتاموبلألاوتافلملا
نيبحوارتيماظنلابةلصتملاتافلملاددع

ىلإلوصولانكميالف،٢٤٠٠٠و١٢٠٠٠
ليغشت"لثمدحاورمأبًةرشابمىوتحملا
.">ةينغألامسا<
Play"رمألانأيفديقلانمكيو Song
مث؛ًالوأهرادصإمتينأبجي")ةينغأليغشت(
.ةينغألامساةفرعمماظنلابلطيكلذدعب
بولطملاةينغألامساقطنوهدرلانوكيو
.اهليغشت
.موبلألاىوتحمنأشبةهباشمدويقدجوت
نكلو،موبلأ١٢٠٠٠نمرثكأدوجولاحيف
نكميالف،موبلأ٢٤٠٠٠زواجتيالددعلا
رمألالخنمةرشابمىوتحملاىلإلوصولا
بجي".>موبلألامسا<ليغشت"لثمدحاو
Play"رمألاقطنًالوأ Album)ليغشت
ديدحتبماظنلاكبلاطيسكلذدعبمث")موبلأ
مساقطنوهدرلانوكيو.موبلألامسا
.هليغشتبولطملاموبلألا

فلم٢٤٠٠٠تافلملاددعزواجتدرجمب
ىلإلوصوللمعدكانهنوكينلف،ًابيرقت
رماوألالالخًةرشابمةيتوصلاتافلملا
لوصولاناكمإلابلظيسنكلو.ةيتوصلا
مادختسالالخنمطئاسولاىوتحمىلإ
.عاونألاونينانفلاوليغشتلامئاوقلرماوأ
مئاوقللوصولارماوأمادختسارظحمتيو
ددعزواجتدعبعاونألاونينانفلاوليغشتلا
.١٢٠٠٠ددعلطئاسولانمعونلااذه

متيةرملوأيفتاقيلعتماظنلارفويس
نمناكاذإتوصلاىلعفرعتلاءدباهيف
مدعمتدقدويقلاهذهنمًايأنأحضاولا
.زاهجلاةئيهتةيلمعلالخاهبمازتلالا
دحىلإتوصلاىلعفرعتلاءادأردحنيس
دنعلماوعلانمديدعلابسحىلعام
.اهيلعفرعتللتانايبلانمريبكرادقمةفاضإ
ةيلمعلمعتدقف،كلذكرمألاناكاذإ
مئاوقلالخنميناغألاىلإلوصولا
.لضفألكشبنانفلامساوأليغشتلا

)ترفوتاذإ(توصلاىلعفرعتلاةزيم

تامولعملاخدإلراوحعبرمءدب:”ةحالملا“
.ةددحمةهجو
لاخدإلراوحعبرمءدب:"رماوألاةحالملا"
.ةددحمةهجوتامولعم
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ناونعلاخدإلراوحعبرمءدب:”ناونعلا“
لماكلاناونعلالمشيامم،ةددحمةهجول
عراشلامساولزنملامقرنمنوكتييذلا
.ةلودلاوةنيدملاو
“Place of Interest)مامتهالاناكم(”:
مامتهاناكمةئفلاخدإلراوحعبرمءدب
.يسيئريراجتمساوأةهجولل
روثعلامتينل.حوضوبمسالاقطنمزلي
ةطشنأللةريصقلاءامسألاوأباقلألاىلع
ريغةيراجتلاةطشنألاصوصخب.ةيراجتلا
،ةئفلابسحاهديدحتبجياهنإف،ةروهشملا
تابجولامعاطمةئفتحتًالثمجردنتنأك
.كونبلاوأقدانفلاوأةعيرسلا
“Navigate to Contact)ةهجىلإلاقتنا
ةهجمسالاخدإلراوحعبرمءدب:”)لاصتا
.ةهجوكلاصتا
.قيرطلاهيجوتءاهنإل:”ةحالملاغلإ“
ىلإراسمءاشنإ:"لزنملاىلإينبحطصا"
.لزنمللظوفحمعقوم

فتاهللتوصلاىلعفرعتلا

ءارجإ:”>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
يوتحيدق.ةظوفحملاصتاةهجىلإةملاكم
عقوملاظفحمتناكاذإعقوملاىلعرمألا
.مقرلاعملاصتالاةهجل

"،لزنملايف>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
ىلعوأ"لاوجلاىلع"وأ"لمعلايف"وأ
لاصتاةهجلةملاكمءدب:."ىرخأ"
لمعلايفوألزنملايفعقوملوةظوفحم
.رخآفتاهىلعوألاوجلازاهجىلعوأ
ءدب:">لومحملافتاهلامقر"<لاصتا"
نوكميولخفتاهمقرىلإةملاكمءارجإ
ماقرأوأماقرأ١٠وأماقرأةعبسنم
.ماقرأةثالثنمةنوكملائراوطلا
نارقإلاةيلمعءدب:"فتاهلانارتقا"
رهظتيتلاتاميلعتلاعبتا.ثوتولبمادختساب
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
متمقررخآلةملاكمءدب:"لاصتالاةداعإ"
.هبلاصتالا
“Switch Phone)ديدحت:”)فتاهليدبت
تاملاكملللصتمرخآلومحمفتاه
.ةرداصلا
راوحعبرمءدب:”ةيتوصلاحيتافملاةحول“
.ةيلودلاماقرألالثمةصاخماقرألاخدإل
ةيمقرتاعومجميفماقرألالاخدإنكمي
ماظنلاةطساوبةعومجملكقطنراركتمتي
ةعومجميأةحصمدعلاحيفو.ديكأتلل
""فذح""رمألامادختسانكمي،ةيمقر
ةروصباهلاخدإوةعومجمرخآفذحل
مدختسا،ةلماكماقرألالاخدإدعبو.ةحيحص

.مقرلابلاصتالاءدبل"لاصتا"رمألا

Phone Assistant Voice
Recognition)دعاسمتوصىلعفرعتلا

)فتاهلا

ليغشترصانعبgىلعرارمتسالاعمطغضا
Googleفتاهدعاسمريرمتلةدايقلاةلجع
.هليغشتءدبوSiriوأ
ًالصتمناكءاوس،ضفخنملاويدارللةبسنلاب
ةزيمنوكت،فتاهلاطاقسإوأثوتولبةينقتب
امإيهةحاتملاةديحولايتوصلافّرعتلا

Siri)وأ)نوفيآGoogle Assistant
.)ديوردنألا("لجوجدعاسم"

)PDR(ءادألاتانايبلجسم

)PDR(ءادألاتانايبلجسم
ىلعPDRءادألاتانايبلجسمزمررهظي
ةرايسلاتناكاذإ،ةيسيئرلاةحفصلا
.كلذبةزهجم

ةمهمتامولعم

تانايبلجسممادختسالبقاهتءارقىجري
تامولعملاعيمجقبطنتدق.)PDR(ءادألا
.اهبميقتيتلاةلودلاىلعاهضعبوأ
تانايبلجسمماظنمادختسانوكيدق.

اًعونمموأاًروظحم)PDRماظن(ءادألا
ضعبيفولودلاضعبيفًاينوناق
ةصاخلاكتيلوؤسمىلعلمحتتف.تالاحلا

لومعملاحئاوللاونيناوقلللاثتمالانامض
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اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،اهب
نيناوقلاوةيصوصخلانيناوقرصحلا
تاليجستلاوةبقارملاتاريماكبةقلعتملا
قرطلاىلعرورملاةكرحونمألانيناوقو
ةياعدلاقوقحةيامحبةقلعتملانيناوقلاو
.ةيصخشلاقوقحلاو

ليغشتةيلوؤسمكريغدحألمحتينل.
تانايبلجسمماظنمادختساوةبكرملا
عيمجكلذيفامب،)PDR(ءادألا
دقل.ةلصلاتاذةينوناقلاتايلوؤسملا

لجسمماظنبةزهجملاتابكرملاتُممص
ىلعمادختسالل)PDR(ءادألاتانايب
بجومبنكميوطقفةصاخلاتاراسملا
اهرظحمتينأةيلحملاحئاوللاونيناوقلا
قطانملايفاًمامتاهمادختساعنموأ
لثم،اهيلإةماعلالوصونكمييتلا
لوصحلاىلإجاتحتدق.ةماعلاقرطلا
نمىرخأةقفاوموأصيخرتوأنذإىلع
لاثتمالالجأنمةيلحملاتاطلسلا
.اهبلومعملاحئاوللاونيناوقلل
ءادألاتانايبلجسمماظنمادختسابنجت.

)PDR(نعكهابتناتتشيسناكاذإ
.ىرخأرطاخميألكضرعيسوأقيرطلا
ةلسلسىلعةرشابمدامتعالابنجت.

.ةبكرملاهيجوتلاريماكلاتاطقل

راطخإيأتابلطتمللاثتمالاكيلعيغبني.
ليجستوأ/وطاقتلالبقةقفاوموأ
عمجوأنيرخآصاخشألروصوأتاوصأ
ماظنمادختسابىرخأةيصخشتانايب
.)PDR(ءادألاتانايبلجسم

نأشبنيرخآلاكتبكرميقئاسربخأ.
مهنمبلطاوهالعأةروكذملانيناوقلا
.اهبمازتلالا
يأزروتوملارنجةكرشلمحتتنل.

مادختسالابقلعتياميفمازتلاوأةيلوؤسم
تانايبلجسمماظنلهبحومسملاريغ
.)PDR(ءادألا
ذافنإتاطلسلقحيهنأةظحالمىجري.

ويديفلاتاليجستةرداصمنوناقلا
/ةيئانجلامئارجلاىلعليلدكاهمادختساو
فارطألادضوأكدضةدايقلاتافلاخم
.ةينعملا
)PDR(ءادألاتانايبلجسمماظنطقتلي.

لخادهكاردإنكميتوصيألجسيو
نيبتاثداحميأكلذيفامب،ةبكرملا
يرسلاليجستلالثميدق.ةبكرملاباكر
تايالولاضعببجومبةميرجتاثداحملل
عيمجغالبإيغبني،كلذلو.ةيئاضقلا
نأشباهباكركلذكوتابكرملايمدختسم
هذهرمتسملايتوصلاليجستلاةفيظو
تانايبلجسمماظنليعفتدنع
.)PDR(ءادألا

ويديفلاPDRءادألاتانايبلجسملُجسي
ويديفلاطاقتلامتي.ةرايسلاتانايبوتوصلاو
ةطساوبةروصقملاتوصومامأللهجاوملا
ةيؤرلاةآرمفلخيفنوفوركيمواريماك
PDRتانايبوويديفنيزختمتي.ةيفلخلا
يفةدوجومةلازإللةلباقSDةقاطبىلع
نكمي.تازافقلاةبلعيفSDةقاطبئراق
نكميوأةبكرملايف)MP4(ويديفلاليغشت
وأرتويبمكىلعاهليغشتوSDةقاطبةلازإ
فلملاضرعنكميوألومحمزاهجىلع
ةيئزجعجار.Toolboxلخادهليلحتو

Toolboxمسقلااذهيفاًقحالةدراولا.
ناكميأيفةلجسملاتانايبلانيزختمتيال
نمالإاهيلإلوصولانكميالورخآ
.SDةقاطب
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،)PDR(ءادألاتانايبلجسُمءادأنيسحتل
مق.مظتنملكشبSDةقاطبةئيهتبىصوي
تاليجستلاعيمجنمةيطايتحاةخسنلمعب
ثيح.ةئيهتلالبقSDةقاطبىلعةدوجوملا
عيمجفذحبموقيسSDةقاطبةئيهتنإ
.ةظوفحملاتاليجستلا
قيسنتبةئيهمSDةقاطبلخدأ،ءدبلل

exFAT،١٠ةئفلانمنوكتنألضفيو،
وأتياباجيج١٦ةعسبنوكتنأحصنييتلا
يفةدوجوملاSDةقاطبئراقىلإ،رثكأ
.تازافقلاقودنص
ىلعماظنلايفأطخزمرروهظةلاحيف
،"####ماظنلاأطخزمر"لثم،ةشاشلا
دق.SDةقاطبةحصنمققحتلاىجُري
اذإ.اهلادبتساوأاهقيسنتةداعإىلإجاتحت
ليكولاةعجارمىجُريف،ةلكشملاترمتسا
.كبصاخلا
لجسمةمئاقىلإلوصوللPDRزمرسملا
تارايخلا.)PDR(ءادألاتانايب
:يهةضورعملا

ليجستلاءدب

ءيضي،ليجستلاءدبماظنلاىلعرذعتاذإ
.يدامرلانوللابليجستلاءدبرز
ءدبدعب.ليجستلاءدبلليجستلاءدبسملا
فاقيإىلإرزلااذهلوحتي،ليجستلا
.ليجستلاةسلجفاقيإلسملا.ليجستلا
لبقفلملاقلغوليجستلافاقيإيغبني
ةعجارمةداعإرذعتيسالإوSDةقاطبةلازإ
.ليجستلا

ءانثأقرغتسملانمزلاضرعمتيس
.ليجستلا
ةيلاتلاتاريذحتلاوأءاطخألاضرعمتيدق
:ليجستلاءانثأ
ةئلتممنيزختلاةدحو.
نيزختللةحاتمةحاسمدجوتال.
ماظنلايفأطخ.
SDةقاطبيفأطخ.
ةيفاكريغSDةقاطبةعرس.
عضومتلاماظنةقدريذحت.

)GPS(يملاعلا
يمحمSDةقاطبىلعخسنلا.

Video Overlay)ويديفلابكارت(

Videoسملا Overlay)ويديفلابكارت(
.ةقباسلاةمئاقلاضرعل
ةرشابمةنياعمةنياعملاسملرفوي
.ددحملابكارتلل
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:يليامماًدحاوددح
.None)دجويال(
يضاير.
راسم.
.Timing)تيقوتلا(

None)دجويال(:
ىلعأيفةرايسلاتانايبضرعمتيال
ةرايسلاتانايبلازتال.لّجسملاويديفلا
اهيلإلوصولامتيامدنعويديفلاعمةحاتم
ىلإبهذا.تاودألاقودنصتايجمربيف
.Toolboxجمانربليزنتلكليكو

:يضاير

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
يفماقرأةثالثوحنرهظت:ةرايسلاةعرس.

تادادعإبسحةعاسلا/ليموأةعاس/مك
.ةرايسلا

يفةفل(ةقيقدلايفكرحملاتافلددع.
ثلثملاويدومعلاطخلاضرعي:)ةقيقدلا
عمو،ةقيقدلايفةيلاحلاتافللاددع
عابتامتي،ةقيقدلايفتافللاددعةدايز
.ءلملاةداعإ
:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.

امو2و1سورتلاضرعةشاش
.كلذىلإ
.Lateral G-Force Graphic:)مسر

ىوقرهظت):ةيبناجلاةيبذاجلاىوق
مسرلائلتمي.ىنميلاوىرسيلاةيبذاجلا
ةميقلاًقفونيميلاىلإوأراسيلاىلإ
متيتلاةيبذاجلاةوقضرعمتي.سايقلا
.مسرلاىلعأيفمقرةروصىلعاهسايق

ةفاسملاكلذضرعي:ثدحلاةفاسمدادع.
.ليجستلاليغشتءدبذنماهتدايقمتيتلا
:راسم

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
.ةيضايرلاةعرسلاسفن:ةرايسلاةعرس.
ديدحتليملاعلاماظنلابةطيرخلاعبتت.

ةرايسلاعقومرهظي:GPSعقاوملا
.فورعمقيرطىلإةبسنلابيلاحلا
يفةفل(ةقيقدلايفكرحملاتافلددع.

ثلثملاويدومعلاطخلالدي:)ةقيقدلا
عمو،ةقيقدلايفةيلاحلاتافللاددعىلع
عابتامتي،ةقيقدلايفتافللاددعةدايز
.ءلملاةداعإ
سفن:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.

.ةيضايرلاةعرسلا
.Friction Bubble Graphic:)مسر

ةيبذاجلاىوقرهظت):كاكتحالاةعاقف
ةطقنلكشىلعةينالوطلاوةيبناجلا
ءارمحةطقنضرعمتي.ةعاقفلالخاد
اهنوللوحتيوةلمرفلابةبكرملاأدبتامدنع
.ةرايسلاعراستتامدنعرضخألانوللاىلإ
نوكتامدنعضيبأةطقنلانولنوكي
نوللا.ةكرحلانعةفقوتمةرايسلا
.يضارتفالانوللاوهةطقنللضيبألا
.Brake and Throttle Graphic:)مسر

ةبسنلاةميقضرعي):قناخلاولمارفلا
قناخلاولمارفلاةساودةيعضولةيوئملا
.%١٠٠ىلإ٠نم
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.Steering Angle:)أبعي):هيجوتلاةيواز

نيميلاوأراسيلاىلاطسولانممسرلا
ضرعمتي.هيجوتلاةهجىلعاًدامتعا
.مسرلالفسأةيددعلاهيجوتلاةيواز

.Active Handling Active Indicator:
متي):طشنلارشؤملاوةطشنلاةلوانملا(
ةمظنأنوكتامدنعطقفمسرلاضرع
.ليغشتلاعضويفةطشنلاةلوانملا
.Performance Traction

Management (PTM) Mode:
):)PTM(بحسلاءادأةرادإعضو(
PTMبحسلاءادأةرادإعضوضرعي
وأ،فاجوأ،بطر:يهتارايخلا.يلاحلا
.قابسوأ،٢ةضايروأ،١ةضاير

.Current Lap Time:)ةلوجلانمز
ةلوجللقرغتسملانمزلاضرعي):ةيلاحلا
تزواجتولوصولاطخنييعتمتاذإ
ةدحاوةرملوصولاطخةرايسلا
.لقألاىلع

ةفاسملاكلذضرعي:ثدحلاةفاسمدادع.
.ليجستلاليغشتءدبذنماهتدايقمتيتلا
ةلاحلاةدايقلاعضوضرعي:ةدايقلاعضو.

.ةبكرملايفمدختسُملا

Timing)تيقوتلا(:

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
.ةيضايرلاةعرسلاسفن:ةرايسلاةعرس.
ةعرسلاسفن:ةقيقدلايفكرحملاتافل.

.يضايرلاعضولالثم
سفن:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.

.ةيضايرلاةعرسلا
.Throttle Position:)قناخلاةيعضو:(

قبطملاقناخللةيوئملاةبسنلاضرعي
.%١٠٠-٠نم

.Active Handling Active Indicator:
متي):طشنلارشؤملاوةطشنلاةلوانملا(
ةمظنأنوكتامدنعطقفمسرلاضرع
.ليغشتلاعضويفةطشنلاةلوانملا
Timingديدحتدرجمب Overlay
يفنيوكتسملا،)تيقوتلابكرت(
سيياقمرايتخالةيلفسلاىنميلاةيوازلا

ىلعاهضرعيفبغرتيتلاءادألاتيقوت
Timing Video Overlay)ويديفبكارت

.)تيقوتلا
)ةعاسلايفليم٦٠–٠(ةعاس/مك١٠٠–٠.
يفليم١٠٠–٠(ةعاس/مك٢٠٠–٠.

)ةعاسلا
يفليم٠–١٠٠–٠(ةعاس/مك٠–٢٠٠–٠.

)ةعاسلا
)ليم١/٤(م٤٠٠.
صصخملاةعرسلادادع.
ةعرسةدايزدرجمبليجستلابدادعلاأدبي
لكةرايسلازواجتتنأدرجمب.ةبكرملا
ىلعاهضرعمتي،ةفاسمةمالعوةعرس
.بكارتلا
ةرودلاتقؤم

بيوبتةمالعيفةرودلاتقؤمسملا
ديدحتةشاشضرعلءادألاتانايبلجسُم
.راسملا
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ءاشنإملعتمث،صصخملاراسملارتخا.

.ةرودلاتقؤملصصخمراسم
ناكاذإامملعامث،اًصصخماًراسمددح.

لعفلابهديدحتمتدقصصخملاراسملا
.المأنيزختلازاهجىلعحاتمو

طقفدحاوراسمءاشنإةيفيكملعتنكمي.
،ديدجراسمملعتل.ليجستةسلجلكيف
اًدحاواًدباويلاحلاليجستلاءاهنإبمق
.اًديدج

Custom Track Learning - Circuit
)ةرود-ديدجراسمءاشنإملعت(

.راسملاعونك)ةرئادلا(Circuitددح.

.ةيادبلاطخدنع)ملعت(Learnسملا.

امدنع،ةرودلاراسمملعتًايئاقلتلمتكيس.
.ةياهنلا/ةيادبلاطخةبكرملاربعت
.ملعتلافاقيإل)ءاغلإ(Cancelسملا.

Custom Track Learning - Autocross
)سوركوتوأ-ديدجراسمءاشنإملعت(

عونك)سوركوتوأ(Autocrossددح.
.راسملا
.ةيادبلاطخدنع)ملعت(Learnسملا.
مث،راسملاىلعةبكرملاةدايقبمق.

ةبكرملالصتامدنع"ءاهنإ"ىلعطغضا
."ةياهنلاطخ"ىلإ
.ملعتلافاقيإل)ءاغلإ(Cancelسملا.
ةظوفحملاتاراسملا-ةرودلاتقؤم
ةظوفحملاتاراسملاليجستمتيس.

مساتحتءادألاتانايبلجسُمةطساوب
.gpx.دادتمالابةصصخملاتاراسملا
ةظوفحملاتاراسملاةيمستةداعإنكمي.

رتويبمكلابSDةقاطبىلعاهعضوب
مساىلإخيراتلا/تقولامسالادبتساو
دادتمافذحتوأريغتال.مادختسالالهس
.)gpx.(فلملا

ىلإريرمتلابمق،دوجومراسملتيقوتلاءدبل
متيس،"قفاوم"رتخاوبوغرملاراسملا
.ءادألاتانايبلجسُمبيوبتةمالعضرع
تاليجستلا

ضرعمتيس.تاليجستلابيوبتةمالعسملا
ددح.ًالوأثدحألاعضوعمتاليجستلا
.ليغشتلاءدبلليجستلا
رايتخاقيرطنعتاليجستلافذحمتيدق
فذحلل)معن(Yesرتخا.تافوذحملاةلس
.رمألاءاغلإل)ال(Noوأ
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كرحتءانثأويديفلاليغشتبحمسيال
.ةبكرملا
ويديفلاليغشتءانثأةشاشلاىلعرقنا
.ويديفلابةصاخلاليغشتلارصانعضرعل

Video Scrubber)رييغت:)ويديفلاحقنم
عمطيرشلالوطقفاوت.ليغشتلاوعضوملا
هعيجرتبوأويديفلاميدقتبمق.ويديفلاتقو
.طيرشلالوطىلعبحسلاةطساوب
تادادعإلا

ضرعلتادادعإلابيوبتلاةمالعسملا
.تادادعإلاةمئاق
فاقيإوأليغشتددح-توصلاليجست.

عمتوصلاليجستلليغشت
.لجسملاويديفلا
أدبيس،ليغشتلادنع-يئاقلتلاليجستلا.

ليجستلا)PDR(ءادألاتانايبلجسُم
عضويفةبكرملانوكتامدنعًايئاقلت
:تانيوكتلالمشت.ةقاطلاليغشت
يئاقلتلاويديفلاةدوجليجست‐
طقفمداخلاعضوءانثأ‐
قوفةباتكلابحامسلابجيناكاذإام‐

نيزختلاةدحوءالتمادنعليجستلا
وأ)لسكب٤٨٠(ةضفخنم-ويديفلاةدوج.

ةدوجلايدؤتس.)لسكب١٠٨٠(ةيلاع
.ربكأليجستتافلمىلإىلعألا
تانايبلجسمتايجمربتامولعمضرعت.

.رادصإلاماقرأو)PDR(ءادألا
ةحاسملا،مجحلا-SDةقاطبتامولعم.

.ةعرسلاو،ةئيهتلا،ةركاذلانمةيقبتملا
Toolboxجمانرب

ءانثأةرايسلاوقئاسلاءادأمييقتبحمست
صاخلاليكولاىلإعجرا.ثادحألاليجست
.جمانربلاتامولعمىلعلوصحللكب

فتاهلا

)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
عملماعتلاىلعرداقلاماظنللنكمي
ةزهجألانمديدعلاعملعافتلاثوتولب
:يليامبحامسللكلذو،ةلومحملا
نيديلارحعضويفتاملاكملاعضو.

.اهيقلتو
ةمئاقوأزاهجلانيوانعرتفدةكراشم.

.ةبكرملاعملاصتالاتاهج
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.لومحملازاهجلاتازيمىلعفرعت.

مئاوقوفتاهلاليلدميظنتىلعلمعاو
فذحو،ةحضاوةروصبلاصتالاتاهج
اماًردانيتلاتالاخدإلاوأاهنمرركملا
عيرسلابلطلاةزيمةجمرببمق.مدختست
ناكاذإ،تاراصتخالانماهريغوأ
.ًانكممكلذ

ليغشتةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
لومحملازاهجلانارتقايفعرشا،اًضيأ.

لمعيالدقهنأىلإريشنو.ةبكرملاعم
عجار.ةلومحملاةزهجألاعيمجعمماظنلا
.مسقلااذهيفدعباميف"نارقإلا"مسق
نمثوتولبماظنبةدوزملاتابكرملانكمتت
ةينقتبةدوزملاةلومحملاةزهجألامادختسا
ءارجإلنيديلارحثدحتلاةيصاخعمثوتولب
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مادختسامتيو.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
فرعتلاةزيموهيفرتلاوتامولعملاماظن
نكميو.ماظنلايفمكحتللتوصلاىلع
وألاعشإلاليغشتءانثأماظنلامادختسا
لصيدقو.تاقحلملاعضويفهدوجو
٣٠(اًرتم٩.١ىلإثوتولبلاماظنقاطن
ةلومحملاةزهجألاعيمجمعدتالو.)اًمدق
ةزهجألاعيمجليغشتمتيالوفئاظولالك
ىجري.Bluetoothماظنعمةلومحملا
تامولعملانمديزملليكولاىلإعوجرلا
.ةقفاوتملاةلومحملاةزهجألانأشب

ليغشتلارصانع

ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوىطسولاةدحولا
.ثوتولبماظن
ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

g:ءدبوةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
كزاهجيفتوصلاىلعفرعتلاةزيم
.ثوتولبربعلصتملالومحملا

i:وأاهضفروأةملاكمءاهنإلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.امٍةيلمعءاغلإ
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع

هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع

لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةرظنةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.١١١/ةماع

يتوصلاماظنلا

ةينقتعملومحمزاهجماظنمادختسادنع
ماظنلاتاربكمربعتوصلاردصي،ثوتولب
ماظنلازواجتيوةرايسلابةيمامألايتوصلا
ءانثأتوصلاىوتسمطبضنكمي.يتوصلا
قيرطنعلومحملازاهجلابةملاكمءارجإ
ةلجعيفليغشتلارصانعىلعطغضلا
توصلاىوتسميفمكحتلارصنعوأةدايقلا
ىوتسميقبي.ىطسولاةدحولاىلع
لجأنمةركاذلايفطوبضملاتوصلا
ىوتسمضفخرذعتي.ةقحاللاتاملاكملا
.نيعمىوتسمنمىندأتوصلا

مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
)فتاهلا

نارتقالا

دّوزملومحمزاهجنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةبكرملابهليصوت
هدعأيذلامدختسملاليلدعجار.همادختسا
فئاظونأشبلومحملازاهجلاعنصم

Bluetoothزاهجلانارقإلبق.

نارتقالاتامولعم
،ةلومحمةزهجأليصوتمدعةلاحيف.

يففتاهللةيسيئرلاةحفصلاضرعتس
رايخهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Connect Phone)فتاهلاليصوت(.
ىرخأةقيرط.ليصوتللرايخلااذهسملا
بيوبتةمالعسمليهليصوتلل

Phones)ءزجلايف)فتاوهلا
سملمثةشاشلانمنميألايولعلا

Add Phone)فتاهةفاضإ(.
ةينقتبدوزميكذفتاهيأنارقإنكمي.

لغشمويكذفتاهكةرايسلابتوصلا
.هسفنتقولايفةيتوصتافلم

ىصقأدحكةزهجأةرشعنارقإنكمي.
.ثوتولبماظنب
كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.

.ةبكرملا
ةرملاهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.

تامولعمفذحمتيملام،ةدحاو
،يويلخلافتاهلاتارييغتبةصاخلانارتقالا
.ماظنلانم،هسفنيويلخلافتاهلاوأ
فتاهنمرثكأدوجوةلاحيف.

لابقتساقاطنيفنرتقملومحم
فتاهلابماظنلالصتيسف،ماظنلا
ىلعهدادعإطوبضملالومحملا

First to Connect)نيلصتملالوأ(.
لومحمفتاهيأطبضمدعةلاحيفو
First،دادعإلااذهب to Connect)لوأ
فتاهرخآبطابترالامتيسف)نيلصتملا
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فتاهعمطابترالل.همادختسامتلومحم
ةيئزجعجار،رخآنرتقملومحم

اًقحالةدراولا"فلتخمفتاهعمطابترالا"
.مسقلااذهيف

)NFC(ىدملابيرقلاصتا

نارقإ)دجونإ(ىدملابيرقلاصتالاحيتي
تامولعملاماظنبةقفاوتملاةيكذلافتاوهلا
:نارقإلاةيلمعءدبىنستييكهيفرتلاو

يكذلافتاهلامدختسمليلدىلإعجرا.١
لاصتالاعمهقفاوتنمققحتلل
.ىدملابيرق

يكذلافتاهلالفقءاغلإ.٢
فتاهلابىدملابيرقلاصتالاليعفت.٣

نأيغبني.ًالعفمنكيملاذإيكذلا
طيرشبىدملابيرقلاصتالازمررهظي
.يكذلافتاهلايفماهملا
٢٫٥٤ةفاسمىلعيكذلافتاهلابكسمأ.٤

رعشتسمنملقأوأ)ةصوب١(مس
ىلعأدوجوملاىدملابيرقلاصتالا
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
/٤.

ةلاسررهظت،نارقإلاأدبينأدرجمب.٥
ماقرأةتسنمزمرىلعيوتحتةقثبنم
ماظنةشاشىلعويكذلافتاهلاب
.هيفرتلاتامولعم

يكذلافتاهلاىلع"معن"رايخلاددح.٦
ةنرتوصردصيس.نارقإلاةيلمعديكأتل
.نارقإلاأدبيامدنعسرج
ةيكذلافتاوهلانمديدعلانارقإنكمي
.ةينقتلاهذهمادختساب
زارطبسحةيليغشتلاةءافكلاتوافتت
ةيليغشتلاةءافكلامزلتست.ةقطنملاوزاهجلا
فتاهوBluetoothةينقتقفاوتةلماكلا
USBلاصتاةيناكمإىلإةفاضإلاب،يكذ
.ةزهجألاضعبل
فتاهلانارتقا

فتاهلايفثوتولبنيكمتنمققحت.١
.زاهجلانارقإةيلمعءدبلبقلومحملا
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.٢

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
ماظنةشاشىلعأفتاوهلاسملا.٣

رايخكلذكدجوي.هيفرتلاوتامولعملا
Connect Phones)فتاوهلاليصوت(

ةرابعيهوفتاهلاةشاشفصتنميف
.فتاهلاةمئاقىلإراصتخانع

.فتاهةفاضإسملا.٤
ىلعرهظييذلاةرايسلامساددح.٥

نمهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.لومحملافتاهللثوتولبتادادعإةمئاق

فتاهلاىلعةدراولاتاميلعتلاعبتا.٦
ةتسنمنوكملازمرلاديكأتللومحملا
ماظنةشاشىلعرهظييذلاوماقرأ
Pairسملامثهيفرتلاوتامولعملا
فتاهلايفزمرلارارقإمزلي.)نارقإ(
تامولعملاماظنةشاشولومحملا
.نارقإلاةيلمعحجنتيكهيفرتلاو

فتاهلامادختسابنارتقالاةيلمعأدبا.٧
.ةرايسلابهنارتقامتيسيذلايويلخلا
نمرداصلامدختسملاليلدىلإعجرا
يويلخلافتاهللةعنصملاةكرشلا
كلتنأشبتامولعملاىلعلوصحلل
،لومحملافتاهلانارقإدرجمب.ةيلمعلا
ةمالعلاتحترهظيس

Connected)لصتم(.
كفتاهىلعةرايسلامسارهظيملاذإ.٨

ءدبلىرخأقرطةدعدجوتف،يولخلا
:نارتقالاةيلمع

مثلومحملافتاهلاليغشتفقوأ.
.ىرخأةرمهلغش

نمفتاوهلامئاوقةيادبىلإعجرا.
مثهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.نارقإلاةيلمعءارجإدعأ
نكلولومحملافتاهلاطبضدعأ.

ةوطخلاهذهىلإءوجللاكنكمي
.ريخألحك
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لوبقبلومحملافتاهلاكبلاطاذإ.٩
،فتاهلارتفدليزنتبحامسلاوألاصتالا
دق."حامسلاواًمودلوبقلا"رايخسملا
لبقتملاذإفتاهلارتفدرفوتيال
.ةلاسرلا
نارتقال٨ىلإ١نمتاوطخلاررك.١٠

.ةلومحملافتاوهلانمديزملا
نيلصتملالوأنمةنرتقملافتاوهلا

ةنرتقمةددعتمةيولخفتاوهدجوتتناكاذإ
فتاهلابماظنلالصتي،ماظنلاقاطننمض
هبلاصتاللهنييعتمتيذلانرتقملايولخلا
ىلعنرتقملومحمفتاهنيكمتل.ًالوأ
:نيلصتملالوأفتاهدادعإ

.لومحملافتاهلاليغشتنمققحت.١
سملامث،)تادادعإلا(Settingsسملا.٢

System)ماظنلا(.
ىلإلوخدلل)فتاوهلا(Phonesسملا.٣

فتاوهلالكوةنرتقملافتاوهلالك
.ةلومحملاةزهجألاوةلصتملاةلومحملا
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٤

ةمئاقحتفللومحملافتاهلانيمي
.لومحملافتاهلاتادادعإ
Firstرايخلاسملا.٥ to Connect

اذهلدادعإلانيكمتل،)ًالوأهبلاصتالا(
.زاهجلا

وأةزهجألاوةلومحملافتاوهلاةفاضإنكمي
ةمئاقرهظت.اهلصفوأاهليصوتوأاهتلازإ
ةرادإوأةفاضإلبلطءارجإدنعةيعرف
.ةزهجألاوةلومحملافتاوهلا
يوناثفتاه

يوناثفتاهكلومحملافتاهلانيكمتنكمي
مسانيميتامولعملازمرسملقيرطنع
ةمئاقحتفلنرتقملالومحملافتاهلا
دحأنيكمتةلاحيف.فتاهلاتادادعإ
هنكمي،يوناثفتاهكةلومحملافتاوهلا
رخآلومحمزاهجعمدحاونآيفليصوتلا
فصومتيساذهبو.ثوتولبقيرطنعلصتم
تاملاكملاردصمهنأىلعيوناثلافتاهلا
هنكميلومحملازاهجلانأىنعمب.ةدراولا
رتفدرفوتينل.تاملاكملالابقتساطقف
عضورذعتيسامكيوناثلافتاهلانيوانع
نيديلارحعضويفةرداصلاتاملاكملا
.لومحملافتاهلااذهمادختساب
ءانثأيوناثلافتاهلاسملا،ةجاحلادنع
نيبليدبتللفتاوهلاةمئاقيفدجاوتلا
ةيلمعلاهذه.ةدراولاوةرداصلاتاملاكملا
تاهجنمةرداصتاملاكمءارجإلهست
.ةريخألاةمئاقولاصتالا

ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢

لصتمفتاهلصف

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٣

وألصتملالومحملافتاهلاراوجب
ةشاشضرعللومحملازاهجلا
.زاهجلاوألومحملافتاهلاتامولعم

.)لصف(Disconnectسملا.٤
نرتقمفتاهفذح

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٣

ضرعللصتملالومحملافتاهلاراوجب
وألومحملافتاهلاتامولعمةشاش
.زاهجلا
Forgetسملا.٤ Device)نايسن

.)زاهجلا
فلتخمفتاهعمطابترالا

نوكينأبجي،فلتخملومحمفتاهبطبرلل
ماظنبًانرتقموةرايسلايفديدجلافتاهلا
.ثوتولب

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
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.فتاوهلاسملا.٢
دارُملاديدجلايولخلافتاهلاسملا.٣

ريغفتاوهلاةمئاقنمهبلاصتالا
نمةنرتقملافتاوهلا"عجار.ةلصتملا
اًقباس"يوناثلافتاهلا"و"نيلصتملالوأ

.مسقلااذهيف

رحملكتوأفتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلا

:نيديلارحعضووةعامسلانيبليدبتلل
عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.

فتاهلاةعامسرايخلاسملا،نيديلارح
.فتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلل
لمعيالواًحاتمتوصلامتكزمرنوكينل
.اًطشنفتاهلاةعامسعضونوكيامدنع

عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.
فتاهلاةعامسرايخلاسملا،ةعامسلا
.نيديلارحعضوىلإليوحتلل

لاصتالاتاهجقيرطنعةملاكمءارجإ
تاملاكملاثدحأو

ثوتولبماظنلالختاملاكملاءارجإنكمي
نملاصتاتاهجتامولعممادختساب
عيمجيفةيصخشلاةلاوجلافتاوهلا
فرعت.فتاهلارتفدةزيممعدتيتلافتاوهلا
.ليغشتلاولومحملافتاهلاتادادعإىلع
معديلاوجلافتاهلانأنمدكأت
.ةزيملاهذه
ىلإلوصولالاصتالاتاهجةمئاقلنكمي
.لومحملافتاهلايفنزخملافتاهلاليلد

ىلإلوصولاتاملاكمرخآةمئاقلنكميو
كفتاهنمتاملاكملاثدحأةمئاق
.لومحملا
تاهجةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:لاصتالا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.لاصتالاتاهجسملا.٢
لاصتالاتاهجةمئاقيفثحبلانكمي.٣

نمي-أسملا.لوألافرحلامادختساب
ريرمتللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ءامسألاةمئاقلالخ
.هبلاصتاللمسالاسملا
بوغرملالاصتالاةهجمقرسملا.٤

.هبلاصتالل
رخآةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:تاملاكم

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعفتاهلاسملا.١
.تاملاكمرخآسملا.٢
يونتيذلامقرلاوأمسالاسملا.٣

.هبلاصتالا

ماقرألاةحولمادختسابةملاكمءارجإ

:ماقرألابلاصتالالالخنمةملاكمءارجإل
.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
مقرلخدأمثحيتافملاةحولسملا.٢

.فتاهلا

تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.٣
.مقرلابلاصتالاءدبلهيفرتلاو

ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلا
ةيمقرلاحيتافملا

ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلل
:ةيمقرلاحيتافملا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
ماقرألخدأوحيتافملاةحولسملا.٢

تاهجءامسأوأةيئزجلايولخلافتاهلا
ةدوجوملاماقرألامادختسابلاصتالا
.ثحبللحيتافملاةحولىلع
نمىنميلاةهجلاىلعجئاتنلارهظتس
جئاتنلادحأسملا.ةشاشلا
.ةملاكمءارجإل

اهضفروأةملاكملوبق

توصمتكمتي،ةدراوةملاكملابقتسادنع
ةمغنعامسمتيوهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةبكرملايفنينر
ةملاكملوبق

:ةملاكملوبقلناتقيرطكانه
ةلجعليغشترصانعنمgطغضا.

.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةباجإسملا.



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٢

ةملاكمضفر

:ةملاكمضفرلناتقيرطكانه
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
تامولعملاةشاشبلهاجتسملا.

.هيفرتلاو

راظتنالاديقتاملاكملاعضو

تاملاكملاعضوةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيفراظتنالاديق
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك

ةملاكملوبق

)ليدبت(Switchسملامث،درللgطغضا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشنم
ةملاكمضفر

Ignoreسملامث،ضفرللiطغضا
تامولعملاماظنةشاشنم)لهاجت(
.هيفرتلاو
)طقفتاملاكملاراظتناةمدخ(تاملاكملانيبليدبتلا

Phoneسملا،تاملاكملانيبليدبتلل
Homeيف)فتاهلا( Page)ةحفصلا
Call"ضرعل)ةيسيئرلا View")ضرع
،ةملاكملاضرعيفنوكتامدنع.)ةملاكملا
ديقةملاكمللةملاكملاتامولعمسملا
.تاملاكملارييغتلراظتنالا

فارطألايثالثلاصتالا

ةيثالثتاملاكملاةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيففارطألا
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك
ءارجإءانثأهاجتالاةيثالثةملاكمءدبل
:ةيلاحةملاكم

ةفاضإسملا،"ةملاكملاضرع"يف.١
.ىرخأةملاكمةفاضإلةملاكم

رايتخالاقيرطنعةيناثلاةملاكملاأدبا.٢
وألاصتالاتاهجوأتاملاكمرخآنم
.حيتافملاةحول

،ةطشنةيناثلاةملاكملانوكتامدنع.٣
اًعمتاملاكملاعضولجمدلازمرسملا

.رمتؤمةملاكميف

ةملاكمءاهنإ
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.

هذهءاهنإلةملاكميأراوجب،هيفرتلاو
.طقفةملاكملا

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ةرايسلايفجمدملاثوتولبماظنلنكمي
مادختسامتيو.ةملاكملاءانثأماقرألالاسرإ
هليغشتمتييفتاهماظنبلاصتالادنعكلذ
حيتافملاةحولمدختسا.مئاوقلامادختساب
.مقرلالاخدإلةيمقرلا

Apple CarPlay
Androidو Auto
كنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإبعاتمتسالا Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
لوحتيس،امهرفاوتةلاحيف.قفاوتم
Androidنازمرلا AutoوApple CarPlay
يفناولألاىلإتهابلانوللانم

Home Page)ةشاشل)ةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
Androidمادختسال Autoوأ/و

Apple CarPlay:

يكلسلافتاهلاطاقسإلةبسنلاب

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.
مادختساليرورضقيبطتيأدجويال

Apple CarPlay.
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مدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.٢
فتاهوأAndroidليغشتلاماظن

Apple iPhoneلباكقيرطنعUSB
يفهلاخدإمثفتاهلاعمدراولايلصألا
لضفأىلعلوصحلل.USBتانايبذفنم
لباكمادختسابةدشبىصوي،ءادأ

USBزاهجللعنصملايفرفوتملا،
ريبكلكآتدعبهلادبتسابجييذلاو
الدقو.لاصتالاةدوجىلعظافحلل
تاهجنمةعونصملاتالباكلالمعت
ءارشدعباهتيرتشايتلاوأةيجراخ
.زاهجلا
طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣

Apple CarPlayوأAndroid Auto،
ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٤
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayةيسيئرلاةحفصلاىلع
يذلايكذلافتاهلابسحىلعكلذو
Androidلمعيدق.همدختست Autoوأ/و

Apple CarPlayلاصتاعمًايئاقلتUSB.
زمرلاسملاف،كلذثدحيملاذإو

Android Autoوأ/وApple CarPlayيف
Home Page)ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا.

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا

نمديزمل.رييغتللةضرعتازيملا
Androidدادعإةيفيكنعتامولعملا Auto
Appleو CarPlayىجُري،زاهجلايف
.ليكولاىلإعوجرلا
Androidرفوتي AutoةطساوبGoogle
ةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخوهو
Appleرفوتي.اهبةصاخلا CarPlay
اهدونبلعضاخوهوAppleةطساوب
قبطنت.اهبةصاخلاةيصوصخلاةسايسو
لوصحلل.تانايبلامادختساططخةفيرعت
Androidمعدىلع Autoاذإامةفرعمو
عجار،اًقفاوتمكفتاهناك

https://support.google.com/
androidauto.معدىلعلوصحلل

Apple CarPlayاذإامةفرعمو
عجار،اًقفاوتمكفتاهناك

www.apple.com/ios/carplay/.زوجي
قيلعتوأرييغتGoogleوأAppleةكرشل
Android.تقويأيفرفوتلا Auto
GoogleوGoogleوAndroidو Play
ةيراجتتامالعيهتامالعلانماهريغو
Googleةكرشلةعبات Inc.كلذكو

Apple CarPlayةعباتةيراجتةمالعيه
Appleةكرشل Inc..

نمجورخللطسوألافرلانم}طغضا
Android AutoوأApple CarPlay.

Androidىلإىرخأةرملوخدلل Autoوأ
Apple CarPlay،رارمتسالاعمطغضا

.طسوألافرلانم}ىلع

Appleليطعتنكمي CarPlay
Androidو Autoتامولعملاماظننم
Homeسملا،اذهبمايقلل.هيفرتلاو
Settingsمث)ةيسيئرلاةحفصلا(
Appsبيوبتةمالعسملامث)تادادعإلا(
رايخمدختسا.ةشاشلاىلعأ)تاقيبطتلا(

On/Off)فاقيإل)ليغشتلافاقيإ/ليغشت
Appleليغشت CarPlayوأ

Android Auto.

تادادعإلا
عقاومنمتادادعإلاضعبةرادإنكمي

Owner Center)ءاشنإدنع)كلاملازكرم
كالتماةلاحيفاهليدعتنكميامك،باسحلا
ىلإلوصولاقحنيرخآنيمدختسم
اذهيدؤيدقو.باسحءاشنإوأةرايسلا
تامولعملاماظننامأيفتارييغتىلإ
ضعبلقنمتيدق.هتيفيظويفوأهيفرتلاو
.ترفوتاذإ،ةديدجلاةرايسلاىلإتادادعإلا
ةيصوصخلانايبومدختسملادونبعجار
،ضرعلل.ةمهمليصافتىلعلوصحلل
نم)تادادعإلا(Settingsزمرسملا
تامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاو
عبرأىلإتادادعإلاةمئاقبيترتمتيدق
سملقيرطنعةبولطملاةئفلاددح.تائف

System)ماظنلا(وأApps)وأ)تاقيبطتلا
Vehicle)وأ)ةرايسلا

Personal)يصخش(.
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:صيصختلامئاوقىلإلوصولل
ةيسيئرلاةحفصلايفتادادعإلاسملا.١

.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب
ةمئاقضرعلةبولطملاةئفلاسملا.٢

.ةحاتملاتارايخلاب
.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣
ماظنةشاشنمتارايخلاسملا.٤

وأةزيملاليطعتلهيفرتلاوتامولعملا
.اهنيكمت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملا.٥
.تادادعإلاةمئاقلل

"ماظنلا"

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
خيراتلا/تقولا

.ةعاسلاطبضبحمسي
)Language(ةغللا

ةشاشيفةمدختسملاضرعلاةغلطبضي
مادختساكلذكمتيدقو.هيفرتلاوتامولعملا
توصلاىلعفرعتلاةزيملةددحملاةغللا
.ةيتوصلاتاقيلعتلاو
فتاوهلا

زاهجوأرخآلومحمفتاهبلاصتالابحمسي
فذحوألصفلوأ،فلتخمطئاسو
.امهنميأ

Wi-Fiتاكبش

.ةحاتملاوةلصتملاWi-Fiتاكبشضرعي
4Gتانايبةمزحرفوتتملاذإ LTEةطشن

ماظنليصوتنكميسف،ةرايسلايف
ةيجراخيافياوةكبشبهيفرتلاوتامولعملا
ةطقنوألومحمزاهجةكبشلثمةرفشم
تامدخمادختسالكلذوةيلزنمليصوت
.تنرتنإلا
Wi-Fiلاصتاةطقن

.ةفلتخملاWi-Fiتازيمطبضبحمسي
ةيصوصخلا

تامولعملاةيصوصختادادعإليدعتبحمسي
.هيفرتلاو
ضرعلا

.هيفرتلاوتامولعملاةشاشطبضبحمسي
تاوصألا

تامولعملاماظنتاوصأطبضبحمسي
.هيفرتلاو
"توصلا"

توصلاىلعفرعتلاتازيمطبضبحمسي
.هيفرتلاوتامولعملل
تالضفملا

ماظنلةلضفملاتادادعإلاطبضبحمسي
.هيفرتلاوتامولعملا

تاثيدحتلا

ليزنتةبكرمللنكمي،كلذرفاوتةلاحيف
لاصتاربعاهتيبثتوةددحملاجماربلاتاثيدحت
ضعبليزنتبماظنلاكبلاطيس.يكلسال
ققحتللرايخاًضيأدجوي.اهتيبثتوتاثيدحتلا
.ًايوديتاثيدحتلانم
سملا،تاثيدحتدوجونمًايوديققحتلل

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)مسقىلإلقتنا.)ماظنلا
Vehicle Software)تابكرملاجمارب(

عبتا.)تاثيدحتلا(Updatesسملاو
دق.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتابلاطملا
تاثيدحتلانمققحتلاتاوطخفلتخت
.ةبكرملابسحاهتيبثتواهليزنتو
ءانثأيعيبطلكشبةبكرملامادختسانكمي
دق،ليزنتلالامتكادرجمب.جمانربلاليزنت
ثيدحتلاتيبثتلوبقبةبلاطمكانهنوكت
ةرملايفوأةيلاتلالاعشإلاةروددنع
عضولاىلإةبكرملالقناهيفمتييتلاةيلاتلا
P)متيس،تاثيدحتلامظعملةبسنلاب.)نكرلا
ءانثأاهتدايقنكمينلوةبكرملاليطعت
لئاسرميلستبماظنلاموقيس.تيبثتلاةيلمع
تايلمعءانثأأطخلاوأحاجنلاىلإريُشت
.اهدعبوتيبثتلاوليزنتلا
ربعةبكرملاجماربتاثيدحتليزنتبلطتي
نكمييذلاو،تنرتنإلابلاصتالاريثألا
ةكبشبلاصتالالالخنمهيلإلوصولا

4G LTEتناكاذإ،ةبكرملايفةجمدملا
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ريفوتمتي،رمألامزلاذإ.ةطشنوةرفاوتم
.يجراخفرطلبقنمتانايبلاططخ
ياولاصتاةطقنمادختسانكمي،ًايرايتخا
ةزهجألالاصتاةطقنلثمةنمآياف
لاصتالاةطقنوأةقفاوتملاةلومحملا
متيدق.ةماعلالاصتالاةطقنوأةيلزنملا
.اهبلومعملاتانايبلاتالدعمقيبطت
ةطقنبهيفرتلاوتامولعملاماظنليصوتل
لاصتاةطقنوأةنمآلومحمفتاهلاصتا
سملا،ةماعلاصتاةطقنوأةيلزنم

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)ياوتاكبشبةعوبتم،)ماظنلا
عبتاوةبسانملايافياوةكبشددح.ياف
دق.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتابلاطملا
.ليزنتلاتاعرسفلتخت
،ةقفاوتملاةلومحملاةزهجألامظعمىلعو
نميافياولاصتالاةطقنليعفتنكمي
لفسأ)تادادعإلا(Settingsةمئاقلالخ

Mobile Network Sharing)ةكراشم
Personal،)ةلومحمةكبش Hotspot
Mobile،)ةيصخشلاصتاةطقن( Hotspot
.كلذهباشاموأ،)ةلومحملاصتاةطقن(
ريثألاربعجماربلاتاثيدحترفاوتىدمفلتخي
ةضرعتازيملا.ةلودلاوةبكرملابسح
هذهلوحتامولعملانمديزمل.رييغتلل
.كليكوعجار،ةزيملا

تاليضفتلا

وأليطعتبهيفرتلاوتامولعملاماظنلحمسي
.ةيفلخلايفةديدجلاتاثيدحتلاليزنتنيكمت
ةذبن

تامولعملاماظنجمانربتامولعمضرعي
.هيفرتلاو
ًايلاحةلاَعفلاتاقيبطتلا

لمعتيتلاتاقيبطتلابةلماكةمئاقضرعي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفًايلاح
عنصملاتادادعإىلإةدوعلا

ماظنتادادعإطبضةداعإبحمسي
.ةبكرملايفهيفرتلاوتامولعملا

تاقيبطتلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
Android Auto

لومحمزاهجعمةرشابملعافتلابحمسي
عجار.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٥٢.

Apple CarPlay

لعافتلاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
ةشاشىلعلومحملاكزاهجعمًةرشابم
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظن

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٥٢.

تاقيبطتلا

.تامولعملاوقيبطتلاتادادعإرهظي
توصلا

.ةفلتخملاتوصلاتادادعإطبضي
خانملا

.ةفلتخملاخانملاتادادعإطبضي
ةحالملا

.ةفلتخملاةحالملاتادادعإطبضي
.١٢٤/ةحالملاماظنمادختساعجار

فتاهلا

.ةفلتخملافتاهلاتادادعإطبضي

ةرايسلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
Driver Mode Customization)صيصخت

)قئاسلاعضو

مكحتلايف"قئاسلاعضوصيصخت"عجار
.٢١٠/ةدايقلاعضوب

ءاوهلاةدوجوخانملا

.ةفلتخملاخانملاتادادعإطبضي
مداصتلا/فشكلاةمظنأ

قئاسلاةدعاسمماظنتادادعإطبضي
.ةفلتخملا
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ةمءالملاوةحارلا

.ةفلتخملاةمءالملاوةحارلاتادادعإطبضي
ةرانإلا

.ةفلتخملاةرانإلاتادادعإطبضي
ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ

.ةفلتخملابابلالفقتادادعإطبضي
دعُبنعليغشتلاوحتفلاولفقلا

.ةفلتخملادُعبنعلفقلاتادادعإطبضي
بوكرلاعافترا

.٢١٦/يمامألاعفرلاماظنعجار

سولجلاعضو

.ةفلتخملادعقملاتادادعإطبضي
نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنلفقباذهموقيسو
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:نكرلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتنالل"Enter"ددح.٢
.ديكأتلا

ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣
.ماقرأ

ماظنلانيمأتل"نيمأتءاغلإ"وألفقسملا
ىلإةدوعللBackسملا.هنيمأتءاغلإوأ
.ةقباسلاةمئاقلا
)PDR(ءادألاتانايبلجسمنيوكتل
عجار،Valetعضويفًايئاقلتليجستلل
ءادألاتانايبلجسميف"تادادعإلا"

(PDR)/١٤١.

"يصخش"

تادادعإلاطبضةمئاقلاهذهكلحيتت
اذإكلذو،مدختسملافيرعتفلملةفلتخملا
"نومدختسملا"عجار.ةزيملاهذهترفوت
نمديزمل١١٤/ماظنلامادختسايف
.مدختسملافلمدادعإنعتامولعملا
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
مسالا

رهظييذلامدختسملامساليدعتلسملا
.ةرايسلايف

ةرايسلاباسحتامولعم

ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو
ملمدختسمباسح"ةقثبنمةلاسررهظتس
ةيلمعنمءاهتنالانيحل"هنمققحتلامتي
ىلعباسحلاتامولعمنمققحتلا

ينورتكلإلاديربلاباسحنمققحت.تنرتنإلا
ديربلاليعفتلكبصاخلالجسملا
.ققحتلاةيلمعلامكإلينورتكلإلا

فيرعتلافلمةروص

فلملاةروصرييغتوأرايتخالسملا
.يفيرعتلا
فيرعتلاتافلمتافّرعم

يذلافرعملاىلعةرايسلافرعتتلسملا
.هترتخا
حاتفموأ/و١ةرايسلاحاتفمسملا
.٢ةرايسلا

نعمكحتلاحاتفمةقرسوأنادقفةلاحيف
.ليكولاعجار،دُعب

Security

قيرطنعيفيرعتلاكفلمنيمأتلسملا
.PINزمر

.)معن(Yesوأ)ال(Noسملا
ةرايسلامسا

.ةرايسلامساليدعتلسملا
ةرايسلاباسح

ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو
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فيرعتلافلمفذح

.ةرايسلانميفيرعتلافلملاةلازإلسملا
Cancelوأ)ةلازإ(Removeسملا
.)ءاغلإ(

تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا

Madeةرابعبدصقي for iPod)ةزهجألعنُص
iPhone(تاقحلملاميمصتمتدقهنأ

ةزهجأباًصيصخلاصتاللةينورتكلإلا
iPhone،روطملانماهدامتعامتهنأو

ةكرش.Appleةكرشلءادألاريياعمةيبلتل
Appleزاهجلااذهليغشتنعةلوؤسمريغ

.ةيميظنتلاريياعملاوةمالسلاريياعملهتيبلتوأ
عمقحلملااذهمادختسانأةظحالمىجري

iPhoneيكلساللاءادألاىلعرثؤيدق.
iPhoneةكرشلةكولممةيراجتتامالعيه

Apple Inc.،ةدحتملاتايالولايفةلجسم
.ىرخأنادلبو

ماظنوTouchSenseايجولونكت
TouchSense 1000 Seriesنمصيخرتب

Immersion Corporation.ماظن
TouchSense ® وأنوناقبيمحم1000

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولانيناوقنمرثكأ
يلاتلاناونعلاىلعكلذوعارتخالاةءاربل

www.immersion.com/
patent-marking.htmlىلإةفاضإلاب

.ةقلعملاىرخألاعارتخالاتاءارب
Bose

Bose AudioPilotوBose Centerpoint
Surroundنيتلجسمنيتيراجتنيتمالعامه

Boseةكرشحلاصل Corporationيف
.ىرخألانادلبلاوةدحتملاتايالولا

DTS

تاءاربنوناقنمصيخرتبعنصلامت
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولابعارتخالا
;5،974،380;5،956،674:ةيلاتلاماقرألاب

يفىرخأتاءاربىلإةفاضإلاب6،487،535
ىوتسمىلعوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
.ةقلعمىرخأولعفلاباهرادصإمتملاعلا

رظنا،DTSعارتخاتاءاربلةبسنلاب
https://patents.dts.com.عنصُم

ةكرشنمصيخرتبجومب
DTS Licensing Limited.لثمي

،SymbolوDTSنملك & DTS،
ةلجسمةيراجتتامالعاًعمSymbolو
DTSو 2.0 Channelحلاصلةيراجتةمالع

DTS، Inc. ©DTS، Inc.قوقحلاعيمج
.ةظوفحم

Dolby

ةكرشنمصيخرتبجومباهعينصتمتي
Dolbyلماعم Laboratories.Dolby
ناتيراجتناتمالعامهجودزملاDزمرو
Dolbyلماعمةكرشل Laboratories.

BDA

“Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
نعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجتتامالع

Blu-ray Disc Association.”

AVCHD

AVCHDراعشوAVCHDنعةرابع
ةكرشلنيتلجسمنيتيراجتنيتمالع

Panasonic Corporation
Sonyو Corporation.
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AVCREC

Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
نعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجتتامالع

Blu-ray Disc Association.

java

ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهافاج
Oracleنيعباتلاءاكرشلاوأ/و.

Cinavia

ةينقتمدختسيجتنملااذه:Cinaviaراعشإ
Cinaviaريغخسنلامادختسانمدحلل

تاهويديفلاومالفألاضعبلاهبحرصملا
كلذكويراجتلامادختسالاضرغبةجتنملا
.اهلةعباتلاةيتوصلاتاراسملامادختسا
ينوناقريغمادختسايأفاشتكادنعو
ةلاسرضرعمتيس،اهبحرصمريغةخسنل
.خسنلاةيلمعةعطاقممتيسوأ
Cinaviaةينقتنعتامولعملانمديزمل
ءالمعلاتامولعمزكرمىلإعوجرلاءاجرب
:يلاتلاعقوملاىلعتنرتنإلاىلع

https://www.cinavia.com.ديزمبلطل
،يداعلاديربلابCinaviaنعتامولعملانم
اهيلعنودمةيديربةقاطبلاسرإءاجرب
:يلاتلاناونعلاىلإيديربلاكناونع

Cinavia Consumer
Information Center،

P.O. Box 86851،
San Diego، CA، 92138، USA.

ةيكلمتاينقتجتنملااذهمضي
ةكرشنمصيخرتبجومبةصاخ

Verance Corporationنوناقبةيمحمو
مقربةدحتملاتايالوللعباتلاعارتخالاةءارب

عارتخالاتاءاربكلذكو7،369،677
اهرادصإمتيتلاىرخألاةيلودلاوةيكيرمألا
رشنلاوعبطلاقوقحىلإةفاضإلابةقلعملاو
نمةددحمرصانعلةراجتلارارسأةيامحو
ةيراجتةمالعيهCinavia.ةينقتلاهذه
Veranceةكرشحلاصل Corporation.
حلاصل٢٠١٠-٢٠٠٤رشنلاوعبطلاقوقح

Verance Corporation.قوقحلاعيمج
مادختسارظحي.Veranceحلاصلةظوفحم
.كيكفتلاوأةيسكعلاةسدنهلا
ثوتولبةينقت

Bluetoothةكرشكلتمت SIG, Inc.ةمالع
يأعضخيوBluetoothتاراعشوةملك
ةطساوبتامالعلاهذهلثملمادختسا
Generalةكرش Motorsيأو.صيخرتلل
دوعتىرخأةيراجتءامسأوأةيراجتتامالع
.اهيكلامىلإ

يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا

يئاهنلامدختسملاطورش

)تانايبلا(ةطيرخلاتانايبةدعاقريفوتمتي
سيلوطقفيلخادلايصخشلاكمادختسال
رشنلاقوقحبةيمحميهو.اهعيبةداعإل
صيخرتةيقافتا"(طورشللعضختو،فيلأتلاو
ةيلاتلاماكحألاو)هذه"يئاهنلامدختسملا
HEREةكرشكلذكو،اهيلعَتقفاويتلاو

North America، LLC ("HERE")
مهيصّخرمكلذيفامب(اهيصّخرمو
.ىرخأةهجنم)مهيدرومو
ماكحألاوطورشلا

ىلعقفاوتكنإ:طقفيصخشلامادختسالل
ةيصخشضارغألتانايبلاهذهمادختسا
سيلو،اهبكلصيخرتلامتًةيلكةيراجتريغو
ضارغألوأ،تامدخميدقتبتكملجأنم
ضارغألانمكلذريغوأةينمزلاةكراشملا
يفهيلعصوصنموهامءانثتساب.ةلثامملا
مدعىلعقفاوتكنإف،ةقيثولاهذه
وأ،تانايبلاهذهنمءزجيأخاسنتسا
وأ،هكفوأ،هكيكفتوأ،هليدعتوأ،هخسن
هذهلقنكلزوجيالامك.هتسدنهسكع
،لاكشألانملكشيأباهعيزوتوأتانايبلا
هبحمستيذلاردقلابالإ،ضرغيألو
تانايبلالقنكلزوجيامك.ةيمازلإلانيناوقلا
مئادساسأىلعاهلةعباتلاداوملاعيمجو
دعبوخسنيأبكظافتحامدعةطيرش
ةيقافتاطورشىلعيقلتملاةقفاوم
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.كيدينيبيتلايئاهنلامدختسملاصيخرت
ةددعتمتاعومجملاةيكلملقنزوجيال
ىلعةلماكةعومجمكاهعيبوأصارقألا
ةعومجمكاًضيأوكلهريفوتمتيذلاوحنلا
.ةيعرف
تادييقتلا

هجوىلعكلاًصخرمناكاذإالإ،زوجيال
رصحنودوHEREةكرشلبِقنمديدحتلا
تانايبلاهذهمادختسا)أ(،ةقباسلاةرقفلا
ةتبثمتاقيبطتوأمُظنوأتاجتنميأعم
عم،اهعمةقالعاهلوأاهبةلصتموأةبكرملاب
تاقيبطتلاوأمُظنلاوأتاجتنملاكلتةردق
ديدحتوأةبكرملابةحالملاءارجإىلع
تايلمعءارجإوأاهنمةلسارملاوأاهعقوم
عالطضالاوأيقيقحلاتقولابراسملاهيجوت
نمكلذهباشاموألوطسألاةرادإماظنب
دوجوعمكلذبمايقلا)ب(وأ،تاءارجإ
،رصحلااللاثملاليبسىلع،عمةقالع
ةريغصلارتويبمكلاةزهجأوةلاوجلافتاوهلا
تادِعاسملاوءاعدتسالاةزهجأوةلومحملاو
قلُطيامكوأةيصخشلاةيمقرلا
.)PDA(اهيلع

ريذحت

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحتدق
اًرظنةلماكريغوأةقيقدريغتامولعم
ببسبوأةريغتملافورظللوأتقولارورمل
عمجةعيبطو،مَدختسملاردصملاةعيبط
دقيذلارمألا،ةلماشلاةيفارغجلاتانايبلا
.ةحيحصريغجئاتنىلإيدؤي

تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

تنأو،"يهامك"تانايبلاهذهريفوتمتي
كتيلوؤسمىلعاهمادختساىلعقفاوت
تاكرشلاوHEREرفوتالو.ةصاخلا
ةصخرملاتاكرشلاو(اهلبِقنمةصخرملا
يأ)اهودروموتاكرشلاكلتلبِقنم
ءاوس،عونيأنممعازموأتانامض
وأنوناقلامادختسابأشنت،ًاينمضوأةحارص
اللاثملاليبسىلعنمضتيامب،هفالخ
وألامكلاوأةدوجلاوأىوتحملا،رصحلا
ضرغلةمءالملاوأةيقوثوملاوأةءافكلا
جئاتنلاوأمادختسالاوأةدئافلاوأنيعم
فقوتمدعوأ،تامولعملاهذهنعةمجانلا
.ءاطخألانمامهولخوأمداخلاوأتانايبلا
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

"هذهاهتلاحب"تانايبلاةدعاقريفوتمتي
دقيتلابويعلالكلمشيساسأىلع"و
تاكرشلاو(BOSCHيلختو"اهنمضتت
اهتيلوئسم)اهودرومواهلبِقنمةصخرملا
ءاوس،ىرخألاتانامضلالكنعةحارص
ليبسىلعكلذلمشيو،ةحارصوأًاينمض
مدعلةينمضلاتانامضلا:رصحلااللاثملا
ةدوجلاو،قيوستللةيلباقلاو،يدعتلا
،ةيعرشلاقوقحلاو،ةقدلاو،ةيضرُملا
لثمتالامك.نيعمضرغلةمئالملاو
وأًةباتكةررحملاوأةيهفشلاحئاصنلا
وأ(BOSCHلبِقنمةمدقملاتامولعملا
وأاهلبقنمةصخرملاتاكرشلانميأ
)نييجراخلانيدوزملاوأاهيفظوموأاهئالمع

نميأىلعدامتعالابًالوخمتسلو،ًانامض
اذهدُعي.تامولعملاوأتاراعشإلاهذه
اًطرشتانامضلانعةيلوؤسمللءالخإلا
.ةيقافتالاهذهيفًايساسأ
ةيلوؤسملاءالخإ

اهوصخرموHEREةكرشلمحتتال
)اهيدرومواهلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(
وأبلطيأبقلعتياميفكهاجتةيلوؤسملا
ةعيبطنعرظنلاضغب،ىوعدوأةبلاطم
دقامم،ىوعدلاوأةبلاطملاوأبلطلاببس
وأتاباصإوأرئاسخةيأقاحلإبيعدي
يتلاو،ةرشابمريغوأتناكةرشابم،رارضأ
وأتانايبلاهذهمادختسانعأشنتدق
حابرألايفرئاسخةيأدوجونعوأ؛اهتزايح
ةيأوأتارخدملاوأدوقعلاوأتاداريإلاوأ
رارضألاكلتتناكءاوس،ىرخأرارضأ
وأةصاخوأةيضرع،ةرشابمريغوأةرشابم
وأتانايبلاهذهلكمادختسانعأشنتةيعبت
للخيأنعوأ،اهمادختساىلعكتردقمدع
،طورشلاوأماكحألاهذهلقرخوأاهيف
دقعلايفةمربملاتاءارجإلادحأيفءاوس
ساسأىلعةمئاقلاوأأطخلابةدراولاوأ
HEREةكرشراطخإمتولىتح،نامضلا
هذهلثمعوقولامتحالاهيصخرموأ
لودلاضعبنأىلإريشنو.رارضألا
ضعببحمستالنادلبلاوميلاقألاو
دقامم،ةيلوؤسملابةصاخلاتاءانثتسالا
دراولاءانثتسالاقابطنامدعكلذىلعبترتي
.كيلعهالعأ
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تارداصلاىلعةباقرلا

نم-ءزجيأريدصتمدعىلعقفاوتكنإ
يأوأكيلإةمدقملاتانايبلانم-ناكميأ
ريدصتلانيناوقبجومبالإاهنمرشابمجتنم
صيخارتلاعيمجعمو،هحئاولوهدعاوقو
لمجم.كلذبجومبةبولطملاتاقفاوملاو
ماكحألاوطورشلاهذهلكشت:ةيقافتالا
HEREةكرشنيباميفقافتالالمجم

كلذيفامب،اهوصخرمكلذيفلخديو(
قلعتياميف،كنيبو)مهودرومومهوصّخرم
يفواهلحملحتو،هلحمروكذملاعوضوملاب
ةيهفشلاوأةبوتكملاتاقافتالاعيمجاهلمجم

اذهبقلعتياميفاننيباميفاًقبسمةمربملا
.عوضوملا
يراسلانوناقلا

هالعأةدراولاماكحألاوطورشلاعضخت
)أ(ذافنإنود،"يونيلإ"ةيالونيناوقل
ةيقافتال)ب(وأ،اهبنيناوقلاماكحأضراعتل
يلودلاعيبلادوقعبةصاخلاةدحتملاممألا
.حيرصلكشباهداعبتسامتييتلاو،عئاضبلل
ةيئاضقلاةطلسللعوضخلاىلعقفاوتكنإ
تابلاطملاعيمج/يأنع"يونيلإ"ةيالول
تانايبلانعةئشانلاتاءارجإلاوتاعزانملاو
.اهبقلعتياميفوأكيلإةمدقملا
نويئاهنلانويموكحلانومدختسملا

ًةباين/لبِقنمتانايبلاىلعلوصحلامتاذإ
ةهجيأوأةدحتملاتايالولاةموكحنع
كلتلةلثاممقوقحءاروىعستىرخأ

تايالولاةموكحلبِقنمةدوهعملابلاطملا
تانايبلاهذهدعتسف،اهقبطتوأةدحتملا
اذهفيرعتىرجامك"يراجترصنع"ةباثمب
48ةرقفلايفحلطصملا C.F.R.)ماظن
امك،2.101)("FAR")يداحتالاتايرتشملا
صيخرتةيقافتالاًقفواهبصيخرتلامتي
عضوتنأبجيو،هذهيئاهنلامدختسملا
ةٰملسملاتانايبلانمةخسنلكىلعةمالع
اهمتخو،ةزهجملاتانايبلانماهريغوأ
راعشإ"قيرطنع،ءاضتقالابسح
اًقفواهعملماعتلاعم،يلاتلا"مادختسالا
:راعشإلااذهل

مادختسالاراعشإ
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا
:مسالا

HERE North America، LLC
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا

:ناونعلا
425 West Randolph Street،

Chicago، IL 60606.

ىلعيراجتدنبةباثمبتانايبلاهذهربتعت
ماظننم٢٫١٠١ةرقفلايفددحملاوحنلا
عضختيهو،)FAR(يداحتالاتايرتشملا
متيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتال
.تانايبلاهذهريفوتاهاضتقمب

© 2014 HERE North America, LLC.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
وأ،دِقاعتملافظوملاضفرةلاحيف
لوؤسميأوأ،ةيلارديفلاةيموكحلاةلاكولا
،انهةمدقملاةمالعلامادختساليلارديف
راطخإمهركذقبساممٍيأىلعبجيف

HEREيأىلعلوصحلليعسلالبق
.تانايبلاهذهيفةليدبوأةيفاضإقوقح

Unicode

رشنلاوعبطلاقوقح
© 1991-2010 Unicode, Inc.عيمج

بجومبعيزوتلامتي.ةظوفحمقوقحلا
يفةدراولامادختسالاطورش

https://www.unicode.org/
copyright.html.
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Free Type Project

جمانربلااذهءازجأعضخت
٢٠١٠©رشنلاوعبطلاقوقحل
FreeTypeعورشمبةصاخلا
)https://www.freetype.org(.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا
ردصملاحوتفمجمانرب

صوصخبتامولعملانمديزمضرعمتي
تامولعملاماظنةشاشيفOSSصيخارت
.هيفرتلاو

QNX

نمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
،٢٠١١-٢٠٠٨©ةكرشلرشنلاوعبطلاقوقح

QNX Software Systems.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا
يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا-جءزجلا

،٢٠١١رشنلاوعبطلاقوقح
Software Systems GmbH & Co. KG.

.ةظوفحمقوقحلاعيمج
هتيرتشايذلاجتنملايوتحي
Runtime(جمانربىلع)"جتنملا"(

Configuration No. 505962;
"Software"(هعيزوتمتييذلا

جتنملاعنصمنعًةباينوأةطساوب
نمصيخرتبجومب)"ّعنصملا"

Software Systems Co. ("QSSC").الو
نمضجمانربلامادختساىوسكلقحي
.ةيلاتلاصيخرتلادونبعمقفاوتيامبوجتنملا
كحنمت،صيخرتلااذهطورشودونببجومب
يرصحريغاًدودحماًصيخرتQSSCةكرش
جمانربلااذهمادختساللقنلللباقريغو
.ّعنصملانمدوصقملاضرغلابجتنملانمض
فالخىلعّعنصملاوأنوناقلاصنيملام
ةدحاوةخسنبظافتحالاكنكمي،كلذ
.جمانربلانمءزجكجمانربللةيطايتحا
عيمجبنوصخرملاوQSSCةكرشظفتحت
يفًةحارصةحونمملاريغC31+قوقحلا
قوقحلالكبظفتحتامك،ةقيثولاهذه
،جمانربلاخسنعيمجبتامامتهالاوباقلألاو
ملامو.ةيركفلاةيكلملاقوقحكلذيفامب
قحيالهنإف،كلذفالخىلعنوناقلاصني
كفوألقنوأعيزوتوأجاتنإةداعإكل
وأكفلىرخأةلواحميأوأمدهوأعيمجت
لامعأءاشنإوأليدعتوأةسدنهسكع
)١(ىلعقفاوتتنأ.جمانربلانمةيقاقتشا
تاراعشإليدبتوأةيطغتوأةلازإمدع
ةدوجوملاتامالعلاوأتاقصلملاوةيكلملا

نامضبمزتلتكلذكو،هيلعوأجمانربلايف
يفدوجومراعشإيألمحتخسنلاعيمجنأ
وأجتنملاريدصتمدع)٢(و؛ةيلصألاةخسنلا
ريدصتلاةيامحنيناوقفلاخيامبجمانربلا
.ةيراسلا

،يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
نوعباتلانوصخرملاوQSSCةكرشرفوت
وأتانامضيأنودب"وهامك"جمانربلااهل
مأةحيرصتناكأٌءاوسعونيأنمطورش
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،ةينمض
مدعوةيكلمللطورشوأتانامضيأ،رصحلا
ةمءالملاوأيراجتلاعيبلاةيناكمإوأكاهتنالا
تاديروتوأتانامضيأ.نيعمضرغل
هلةعباتةهجيأوأعنصملانمةمدقم
متي،ةيقافتالاهذهيفدروامنعفلتخت
ةكرشعبتتالوةيدرفةروصباهميدقت

QSSC،وأاهلةعباتةكرشيأوأ
يأةيلوؤسملمحتتتنأو.نيصخرملا
جمانربللكمادختسابةطبترمةرطاخم
.ةيقافتالاهذهبجومب
يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
ال،)دمعتملالامهإلادنعلاحلاوهامك(
اهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرشعضخت
كتهجنمينوناقءاعدايألصخرميأوأ
ررضببسبءاوس،لاوحألانملاحيأب
)لامهإلاكلذيفامب(نوناقلاهيلعبقاعي
ببسبكلذفالخوأدقاعتلاببسبرارضأوأ
وأةصاخ،ةرشابمريغوأةرشابمتايفلتيأ
نعجتانمادختسايألةعباتىتحوأةيضرع
ىلعةردقلامدعلعجاروأصيخرتلااذه
ىلعكلذيفامب(جتنملااذهمادختسا
نعةجتانلاتايفلتلا،رصحلااللاثملاليبس
لمعلايففقوتيأوأةكرشلاةعمسدقف
تايفلتيأوألطعوأجتنمللقافخإوأ
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راطخإمتولىتح،)راطخأوأىرخأةيراجت
وأاهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرش
.تايفلتلاهذهصوصخبةصخرم

WMA

ةنيعمقوقحبجومبيمحمجتنملااذه
.Microsoftةكرشلةعباتةيركفلاةيكلملل
اهعيزوتوأةينقتلاهذهمادختسارظحيو
ىلعلوصحلانودجتنملااذهجراخ
.Microsoftنمصيخرت

يفامبجمانربلانعتامولعملانمديزمل
جماربللصيخرتطورشوأدونبيأكلذ
)ةرفوتملارداصملازومرو(ردصملاةحوتفم
رشنلاوعبطلاقوقحتامسىلإةفاضإلاب
Runtimeىلعةيراسلا Configuration
ّعنصملابلاصتالاءاجرب،هالعأاهيلإراشملا
ناونعلاىلعQSSCةكرشبلاصتالاوأ

175 Terence Matthews Crescent،
Kanata، Ontario، Canada K2M 1W8

(licensing@qnx.com).

Linotype

Helveticaةعباتةيراجتةمالعنعةرابع
Linotypeةكرشل Corp.بتكميفةلجسم
يفةيراجتلاتامالعلاوعارتخالاتاءارب
نوكتدقوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
مساتحتىرخأقطانميفكلذكةلجسم

Linotype Corpصخرملامسابوأ
Linotype GmbH.

ةيراجتةمالعلكلةيصنةروصبمادختسالا
:يلاتلاكةلجسم
ةمالعلاتافصاومتابلطتم
ةيراجتلاةمالعلايفةيراجتلا
عقوملاىلعاهتفرعمنكميةلجسملا

https://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.

مدختسملاراعشإ

ةروكذملاتاكرشلابةصاخلاتامالعلانإ
ةطشنأعقاومحيضوتلجتنملااذهيف
هذهيكلاملةكولممتامالعيهةيراجت
هذهمادختسانمضتيالو.تاكرشلا
وأةلافكيأجتنملااذهيفتامالعلا
.تاكرشلاهذهبناجنمقيدصتوأةقفاوم
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خانملايفمكحتلاحيتافم
خانملايفمكحتلامظن

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
١٦٣....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٦٦.................ءاوهلاذفانم

ةنايصلا
١٦٦....باكرلاةروصقمءاوهرتلف
١٦٧.....................ةمدخلا

خانملايفمكحتلامظن

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
خانملاب
اهديربتوةبكرملاةئفدتيفمكحتلانكمي
.ماظنلااذهلالخنماهتيوهتو

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.١
قئاسلل
بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت.٢

)ةدوجومتناكاذإ(
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٣.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
٤.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٥
ةحورملايفمكحتلا.٦
٧.O)ةقاطلارز(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاريودتةداعإ.٩
عيقصلاةلازإ.١٠
ىلعنمبابضلاةلازإةادأ.١١

يفلخلاجاجزلا
بناجبةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.١٢

بكارلا

خانملابمكحتلاةشاش

نملكىدلةرارحلاةجردتادادعإ.١
قئاسلاوبكارلا
ةحورملايفمكحتلا.٢
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٣

قئاسلاوبكارلانملك
٤.Sync)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٦
٧.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
)ةقاطلا(ليغشتفاقيإ/ليغشت.٩
عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
نمSyncوبكارلاوقئاسلانماًلكىدل
ةحفصلايفCLIMATEسمللالخ
رزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا

climate)ةشاشبقيبطتلاةحوليف)خانملا
ءارجإنكميمثنمو.خانملابمكحتلا
خانملابمكحتلاماظنةحفصيفرايتخالا
ماظنليغشتليلدرظنا.ةضورعملا
.هيفرتلاوتامولعملا

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

لکشبخانملايفمکحتلاةلاحةشاشرھظت
خانملايفمکحتلارصانعطبضدنعزجوم
.طسوألالوسنوكلابةدوجوملا
يكيتاموتوألاليغشتلا

ةعرسيفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتوةحورملا
ةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلاريودتةداعإو
يتلاةرارحلاةجردىلإلوصوللاهديربتوأ
:اهيفبغرت
عيمجلمعت،AUTOىلعطغضلادنع
اًضيأنكميو.ًايكيتاموتوأةعبرألافئاظولا
متيوًايوديةدحىلعةفيظولكنييعت
مكحتلارارمتسامتيسو.دادعإلاضرع
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اهنييعتمتيمليتلافئاظولايفًايكيتاموتوأ
رشؤملانكيملاذإىتح،ًايودي

AUTOًائيضم.
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

ماظنلاكرتاو.ةرارحلاةجردنييعت.٢
ةجردطبضا.رقتسيىتحفاكتقول
ىلعلوصحللةجاحلابسحةرارحلا
.ةمءالملضفأ

يوديلاليغشتلا

O:وأةحورملاليغشتمتييكطغضا
.اهليغشتفاقيإ

hوأi:ةعرسضفخوأةدايزلطغضا
.ةحورملا
لكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم
ةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلانم
ىلإةبسنلابلصفنموحنىلعةرارحلا
.بكارلاوقئاسلا

SYNC)ةجرددادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
بناجدادعإةمءالملبكارلابناجةرارح
.SYNCرشؤمحابصمءيضيس.قئاسلا
ئفطنيس،بكارلادادعإطبضمتيامدنع
.SYNCرشؤملاحابصم

طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
قفدتهاجتارييغتلzوأ]وأYىلع
ةثالثنمةعومجميأديدحتنكمي.ءاوهلا
رزيفرشؤمحابصمءيضي.مكحترصانع
.ددحملاعضولا
ليغشتلاءاغلإىلإعضولارييغتيدؤيو
عضولاىلإماظنلالاقتناويكيتاموتوألا
ىلإةدوعللAUTOىلعطغضا.يوديلا
.يكيتاموتوألاليغشتلا
:يليامماًدحاورتخا،يلاحلاعضولارييغتل

Y:فييكتجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.ءاوهلا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
يمامألاجاجزلاوحنءاوهلاضعبهيجوتعم
.ةيبناجلاجراخملاو

z:جاجزلاجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي
.ةيبناجلاذفاونلاويمامألا

ىلإءاوهلاهيجوتمتي:ىصقألادحلا0
ةعرسبةحورملالمعتويمامألاجاجزلا
ةعرسقوفلعفلابنكتملاذإىلعأ
ىلععضولااذهلمعي.ةطسوتملاةحورملا
حسميوددحملاقباسلاعضولاءاغلإ
يمامألاجاجزلاىلعنمعيقصلاوأبابضلا
مكحتلارزىلعطغضلادنع.ربكأةعرسب
عضولادادعإىلإماظنلادوعي،ىرخأةرم
اهتعرسىلإةحورملاةعرسدوعتوقباسلا

.عضولااذهيف

يأفيظنتبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
ةلازإلبقيمامألاجاجزلانمديلجوأجلث
.عيقصلا

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا
ةليوطتارتفلريودتلاةداعإمادختسابنجت
.ةبطرلاوأةدرابلافورظلايفتقولانم
فورظلايفريودتلاةداعإمادختسانإ
ىلإيدؤينأنكميةبطرلاوأةدرابلا
.بابضثودح
فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا

متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
فاقيإمتاذإ.ضافخنالاةديدشجراخلاب
ةجردنوكتدقف،ءاوهلافييكتليغشت
ماظنلالخنمةمداقلاءاوهلاةرارح
ةجردنمًائفدرثكأخانملايفمكحتلا
مكحتلامادختسابىصوي.ةطيحملاةرارحلا
.ةحارلاىلعظافحللخانملايفيئاقلتلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٦٦

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

طغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ:فلخلا1
بابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإوأليغشتل
ءيضياهدنعو.ةيفلخلاذفاونلاىلعنم
ريشييكلرزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصم
.يجراخلاعضولاليغشتىلإ
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادألمعت
نكمي.كرحملاليغشتدنعطقفيفلخلا
قيرطنعبابضلاليزمليغشتفاقيإ
عضويفهعضووأةبكرملاليغشتفاقيإ
.تاقحلملا
،ةأفدمةيجراخايارمبةزهجمتناكاذإ
وأاهليغشتل1REARىلعطغضاف
ةلباقلاايارملاعجار.اهليغشتفاقيإ
.٢٧/نيخستلل

هيبنت
مسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
دقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتلداح
ىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلاقحلي
نامضيطغينلو.يفلخلاجاجزلا
جاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكتةبكرملا
مادختسابلخادلانميفلخلا
.ةداحماسجأ

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
دق،دُعبنعليغشتلاةيناكمإرفوتةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعي

ةزهجمتناكاذإ.دُعبنعةبكرملاليغشت
ةلجعةئفدتوأةاوهموأةأفدمدعاقمب
ءدبءانثأتازيملاهذهرهظتدقف،ةدايقلا
ةبكرملاليغشتءدبعجار.دُعبنعليغشتلا
و١٣/دعبنع
و٤٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

.٧٧/ةئّفدُمةدايقةلجع
قحاللاخفنلاةزيم

،ةنيعمفورظلظيف،ةزهجمتناكاذإ
متيدقوأليغشتلاديقةحورملالظتدقف
فاقيإدعبتارمةدعاهفاقيإواهليغشت
اًرمأدعياذهو.اهلفقوةبكرملاليغشت
.ًايعيبط

ءاوهلاذفانم
ءاوهلاجراخمىلعدوجوملاناسللامدختسا
.ذفنملاقالغإلوأءاوهلاقفدتهاجتارييغتل
ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفّظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتءايشألاهذهقيعتدقثيح
.ةبكرملالخاد

كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.
صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي

ةدعاقبةطيحملاقطانملاىلعظفاح.
لفسأوهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.ءاوهلانارودنيسحتلةفيظندعاقملا

ةنايصلا

باكرلاةروصقمءاوهرتلف
ةبرتألانمباكرلاةروصقمءاوهرتلفللقي
اهلمحييتلاىرخألاتاّجيهملاوعلطلارابغو
ىلإبوحسملايجراخلاءاوهلانمءاوهلا
،ءاوهلاقفدتضافخناريشيو.ةبكرملالخاد
قطانملايفربكأةروصبثدحيدقيذلا
دوجولامتحاىلإ،ةبرتألااهيفرشتنتيتلا
ةنايصلالودجعجار.رتلفلالادبتسالةجاح
/٣٠٨.

هيبنت
نودةبكرملاةدايقببستتنأنكمي
يفباكرلاةروصقمءاوهرتلفبيكرت
لثم،ةريغصلاتاميسجلاوءاملاباذجنا
ماظنلخادىلإ،رجشلاقاروأوقرولا
فلتىلإيدؤيدقامم،خانملايفمكحتلا
رتلفلالادبتسانماًموددكأت،اذل.ماظنلا
.ديدجرخآبميدقلا
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بكارلاةريجحبصاخلاءاوهلارتلفدجوي
جاجزلاوةيراطبلانيبكرحملاءاطغلفسأ
ةرجحلوحةماعةرظنعجار.يمامألا
.٢٣٧/كرحملاءاطغلفسأ

:هلادبتساوأءاوهلارتلفصحفل

ةيجراخلاةيطغأللةعبرألاكباشملاررح.١
.ىرسيلاوىنميلا

ءاطغلالزأوسمخلاكباشملاررح.٢
.يجراخلا

نيدوجوملاطغضلايناسلىلعطغضا.٣
يفءاوهلارتلفءاطغلفسأوىلعأيف
.ءاطغلاعزناوةروصقملا
.ءاوهلارتلفلزأ.٤
.نيديدجلاءاطغلاوءاوهلارتلفبكر.٥
.يجراخلاءاطغلابكر.٦
نميألانييجراخلانيئاطغلابكر.٧

.رسيألاو

ةمدخلا
لفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملاءاطغ
مدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظنةنايص
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدُعي
قارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
نماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلاوأ
.ةيحصلاللعلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣٠٨/ةنايصلالودجعجار
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٨

ليغشتلاوةدايقلا
ةدايقلاتامولعم
يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا

١٦٩............دوقولاكالهتسا
١٦٩.....ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
١٧٠..............ةيئاقولاةدايقلا
١٧٠...........ةبكرملايفمكحتلا
١٧٠....................لمارفلا
١٧١.....................هيجوتلا
١٧٢.......قيرطلاجراخدادرتسالا
١٧٢................ةرطيسلادقف
ةدايقلاوراسملاثادحأ

١٧٢..................ةيسفانتلا
١٨٣.......ةللبمقرطىلعةدايقلا
١٨٤........ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
١٨٤............ءاتشلايفةدايقلا
١٨٦............ةبكرملاتقلعاذإ
١٨٦.........ةبكرملاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٨٩......ةديدجلاةرايسلاضيورت
يمامألايئاوهلادصملا

١٩٠................)لصافلاو(
١٩٠...............ةبكرملاداوملا
١٩٠..............لاعشإلاعاضوأ
١٩٢..........كرحملاليغشتءدب

ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
)RAP(...................١٩٣
١٩٣......نكرلاعضوىلإلاقتنالا
١٩٤....نكرلاعضونمرايغلالقن
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٩٥..................لاعتشالل
١٩٥..........ةلاعفلادوقولاةرادإ
١٩٥................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٩٥.............كرحملاتاثاعبنا
١٩٦....اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت

جودزمضباقةكرحلقان
١٩٦......جودزمضباقةكرحلقان
١٩٩...............يوديلاعضولا

لمارفلا
٢٠٥......ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
قالغناللعناملالمارفلاماظن

)ABS(...................٢٠٥
٢٠٦.......يئابرهكلانكرلالمارف
٢٠٧..............لمارفلادعاسم
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
٢٠٧.........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٠٨........تابثلايفينورتكلإلا
فلخللعوجرلايفمكحتلارصانع

٢١٠............تاعفترملاىلع
٢١٠.........ةدايقلاعضوبمكحتلا
٢١٦..........يمامألاعفرلاماظن
٢١٧........ةيسفانتلاةدايقلاعضو
ةدودحمةيلضافتسورتةعومجم
٢٢١....................ذفانملا

ةعرسلاتبثم
٢٢٢................ةعرسلاتبثم

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٢٤.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٢٥....................فلخلل
ةيفلخلاةيؤرلااريماك
)RVC(..................٢٢٥
٢٢٧..........فيصرلاةيؤراريماك

Park Assist)دعاسم
٢٢٧....................)نكرلا
يفلخلاضراعتملارورملاهيبنتماظن

)RCTA(.................٢٢٨
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(.................٢٢٨
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دوقولا
٢٣٠.............ايلعلاةئفلادوقو
٢٣٠...........هبىصوملادوقولا
٢٣٠.....همادختساعونمملادوقولا
٢٣١..............دوقولاتافاضإ
٢٣١.................نازخلاءلم
٢٣٢....ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ةروطقمبحس
٢٣٣....بحسلانعةماعتامولعم

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٣٣....ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةدايقلاتامولعم

يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا
دوقولاكالهتسا
ةفاسملاىلعةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ضعبيلياميف.اهعطقلدوقولايفكييتلا
كالهتسالضفأقيقحتلةدايقلاحئاصن
:دوقوللنكمميداصتقا
ةجردىلعخانملابمكحتلارصانعطبضا.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
مدعدنعاهليغشتفقوأوأ،كرحملا
.اهيلإةجاحلا
عراستلابمقوعيرسلاليغشتلاءدببنجت.

.ةسالسب
بنجتويجيردتلكشبلمارفلامدختسا.

.ةئجافملاتافقوتلا
.ةليوطتارتفلكرحملاؤطابتبناجت.
سقطلاوقيرطلافورظتناكاذإ.

تابثيفمكحتلاماظنمدختساف،ةمئالم
.ةعرسلا
ةعرسلادودحعابتاىلعًامئادصرحإ.

ةعرسىلعةدايقلابمقوأاهنعنلعُملا
.كلذيضتقتفورظلاتناكاذإأطبأ
لكشلابةبكرملاتاراطإخفنىلعصرحإ.

.بسانملا
ةلحريفتالحرلانمديدعلاجمدبمق.

.ةدحاو

لمحتىرخأبةبكرملاتاراطإلدبتسا.
كوبسملاTPCتافصاوممقرسفن
.ساقملانمبرقلابراطإلابناجىلع

.اهبىصوملاةيرودلاةنايصلاعبتا.

)يحايس(Tourعضومادختسايدؤيس.
وأ)يضايرلا(Sportنيعضولانمًالدب

Sport)ةرادإللضفأليغشتىلإ)راسملا
ةلاعفلادوقولاةرادإرظنا.ةلاعفلادوقولا
/١٩٥.

ىصوملارييغتلاتاعرسىلعلوصحلل.
/جودزمضباقةكرحلقانعجار،اهب

١٩٦.

زاتممدوقو

رظنا.هبىصوملادوقولاعونمدختسا
.٢٣٠/هبىصوملادوقولا

ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
يتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
مكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصتدق
ىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلعبئاصلا
ّتنسدقو.قيرطلانعكهابتنافرصت
نأشبنيناوقلاةيلحملاتاموكحلانمديدعلا
فرعتلاكيلعاذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلع
كينيعيقبا،ةدايقلاءانثأتتشتلابنجتل
ةدايقلاةلجعىلعكيدييقباوقيرطلاىلع
.ةدايقلاىلعكهابتنازكرو
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٠
ةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا
عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.

.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا
ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.

.ةبكرملابفقوتلالبق
.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.

.ةبسانمتيبثتةليسو
،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.

فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}

قيرطلانعكينيعفرصببستيدق
عوقويفةرركتمةفصبوأةليوطةرتفل
اذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤيثداح
.ةدايقلايفزيكرتلاكيلع

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،لقنتلاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصُقي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٤٦/نامألاةمزحأرظنا
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكوهلعفنكميامعقوت.ءاطخألا
.هلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا
.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةبكرملايفمكحتلا
لماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسمللةمهم
.ةدايقلاءانثأ

لمارفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
طغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
يف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساودىلع
تقووهكلذليلعفلاءارجإلانأنيح
.ةباجتسالا
ةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
كرحتت،ةدملاهذهيف.ًابيرقتةيناثلاعابرأ
/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠اهتعرسةبكرم
يهو،)اًمدق٦٦(اًرتم٢٠ةفاسم)ةعاس
.ئراوطلاتالاحيفةريبكنوكتدقةفاسم
رابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلانأشب
كتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

.رورملا
وألمعلانعكرحملافقوتةلاحيف
لمارفلادقفيدق،لمارفلابلطعثودح
ديزملالذبمزليس.ةقاطلابةززعملاةلمرفلا
قرغتستدقف.ةبكرملافاقيإلدهجلانم
.فقوتلللوطأًاتقو
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هيجوتلا

هيبنت
ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
تابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألاوأ
خوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس/مك
لثمىرخأءايشأقوفةدايقلادنعرذحلا
فلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلالصاوف
نوكيالةبكرملامادختساءوسنعجتانلا
.ةبكرملانامضبالومشم

دوقملابيئابرهكلامكحتلا

يئابرهكمكحتماظنبةدوزمةبكرملا
بولطملادهجلاليلقتىلعلمعيدوقملاب
لئاسىلعيوتحتالاهنكل.ةبكرملاهيجوتل
ةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلاهيجوتلا
.ةيرودلا
ماظنلايفللخلةبكرملاتضرعتاذإ
رمألابلطتيدقف،يئابرهكلاهيجوتلاتدقفو
اًضيأمتيدق.هيجوتلايفربكأدهجلذب
هيجوتلايفةدعاسملاماظنليلقت
ردقبةدايقلاةلجعةرادإبتمقاذإيئابرهكلا
ةرتفلةوقبكانهاهتبثتورودتنأنكميام
.تقولانمةليوط
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

يكيمانيدلاةننسملاةديرجلالاقتناةفاسم

يكيمانيدلاةننسملاةديرجلالاقتناةفاسم
)DRT(هيجوتلاماظنتازيمىدحإيه
متاذإ.ةدايقلابيسيطانغملامكحتلل
ردقىصقأةزيملاهذهرفوتف،اهزيهجت
حامسللةدايقلاةلجعنارودنميفاضإ
تاعرسبةدايقلادنعاماكحإرثكأتافطعنمب
اذإوأةبكرملاةعرسةدايزعم.ةضفخنم
،تالجعللةريبكلاقتناةفاسمقيلعتلاهجاو
نارودىصقأيفنوكيامنيب،رمملثم
ةديرجلالاقتناةفاسمعفدتدقف،دوقملل
ءارولاىلإهيجوتلاقفربيكيمانيدلاةننسملا
نمةيمامألاتاراطإلاعنملريغصرادقمب
ليغشتلاعضووهاذهو.ةبكرملابكاكتحالا

ضرعوأليمعةهجاودجوتال.يعيبطلا
امدنعحاتمريغDRTةزيم.ةزيملاهذهل
.)راسملا(Trackعضويفنوكت

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
مث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادز
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا
ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.

دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا
هيجوتقالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.

.ةلمرفلاءانثأةبكرملا
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قيرطلاجراخدادرتسالا

ةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
بناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلعنم
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأقيرطلا

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،ًايلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،ًابيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا
ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣

.قيرطلاىلع

ةرطيسلادقف

قالزنالا

ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا
.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.
ببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
ةوقدقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالا
دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.

تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا
بولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
قيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتبيئاقو
فورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلاذاختا
تافاسملةدايقلامدعقيرطنعو،ةيلاحلا
امًامئادنكل.فورظلاهذهيفةليوط
.تاقالزناثدحتنأنكمي
عبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلاتاحارتقالا
،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

اًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
ةفاسملاديزتدق.سقطلافورظل
ىلعةرطيسلارثأتتوفقوتللةبولطملا
لعفبرجلاةوقضافخنادنعةبكرملا
وأ،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأءاملا
ملعت.قيرطلاىلعداوملانماهريغ
لثم،ةيريذحتلاتامالعلاىلإهابتنالا
وأجلثلاوأءاملانمةيفاكةيمكدوجو
يفكيامبقيرطلاىلعمكارتملاديلجلا
ةعرسلاءاطبإبمقو،ًاعمالحطسلالعجل
.كوكشيأكيدلتناكاذإ
ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.

ضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
ىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملاةعرس
يأببستتنأنكمي.ىندألاسرتلا
.تاراطإلاقالزنايفةئجافمتاريغت
يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

ةيسفانتلاةدايقلاوراسملاثادحأ
زرطوأZ06زرطعيمجمادختسانكمي

StingrayءادألاةمزحبةدوزملاZ51يف
لوصحلل.ةيسفانتلاةدايقلاوراسملاثادحأ
راسمزيهجتلوحةيفاضإليصافتىلع
>Chevrolet.comعقومعجار،ةرايسلا

Corvette Experience)تيفروكةبرجت(<
Guides)ةلدألا(<Track Prep Guide

.)راسملادادعإليلد(
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رطخ}

مادختساللةصصخميلاعلاءادألاتازيم
ةطساوبوةقلغملاتاراسملايفطقف
مدعبجيو،نيلهؤمونيفرتحمنيقئاس
ةدايقلا.ةماعلاقرطلايفاهمادختسا
داحلافاطعنالاواًدجةعفترمةعرسب
بيلاسأنماهريغو،ةيوقلاةلمرفلاو
مستتدقعفترملاءادألابةدايقلا
ةبسانملاريغتالخدملا.ةروطخلاب
ىلإيدؤتدقطورشلاصوصخبقئاسلل
هنعجتنيدقاممةرايسلايفمكحتلادقف
صرحا.نيرخآللوأكللتقوأتاباصإ
.فورظلاعيمجيفنامأبةدايقلاىلع

تارايسللتاقباسميأيفةكراشملاربتعت
نودةهباشمةيسفانتةدايقةطشنأيأوأ
نامضلكاهتناةباثمبتاداشرإلاعابتا
مادختسالبقنامضلاليلدعجار.ةبكرملا
.ةيسفانتلاةدايقلاوأتاقابسلايفةبكرملا
.٢١٧/ةيسفانتلاةدايقلاعضورظنا

ريذحت}

تاءارجإلاوتاليدعتلاضعببلطتتدق
بيردتوتاراهممسقلااذهيفةددحملا
ذيفنتمدعيدؤيدق.ةصصختمتادعمو
ثودحىلإحيحصلكشبتاءارجإلاهذه

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأةافولاىلإيدؤيدقامم،لطع
وأةرايسلافلتوأةيصخشلاةباصإلا
هذهءارجإلواحتال.تاكلتمملا
ًالهؤمنكتملامتاءارجإلاوأتاليدعتلا
.حيحصلكشب

ةمدخلاتاءارجإعيمجعابتاىلعصرحا
وأقابسللثادحأيأيفةبكرملاةدايقلبق
ةرايسلاضيورترظنا.ةيسفانتتاقباسميأ
.١٨٩/ةديدجلا

ريذحت}

ةقباسميأيفةكراشملالبق،مق
ىرخأةرملوخدلاةداعإلبقوتارايسلل
ليماوصطبرماكحإب،ةماعلاقرطلاىلإ
اًقفوطبرحاتفممادختسابتالجعلا
نكمي.ةبسانملاطبرلامزعتافصاومل
متيتلاتالجعلاليماوصببستتنأ
ريغوأميلسريغلكشباهطبرماكحإ

،رجفنتوأتالجعلايخترتنأيفحيحص
عجار.مداصتثودحىلإيدؤيامم
ةفرعمل٣١٩/تافصاوملاوتاردقلا
.لجعلاليماوصطبرمزعتافصاوم

ةحوللزأ،طقفZ06تابكرملةبسنلاب
)اهبيكرتمتاذإ(لماحلاوةيمامألاصيخرتلا
مادختسالبقةيمامألاءاوهلاةيطغألزأو
ءارجإلاىلعلوصحللليكولاعجار.ريزنجلا
.لماكلا

كرحملاتوصةرادإدادعإ

هيبنت
رحملاتوصةرادإيفةبكرملاعضتال
ررضثدحيدق.ضفخنملاعضولا–ك
مامصلةيكيناكيملاتالغشملايف
.مداعلا
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كرحملاتيز

هيبنت
وأتاقابسلايفةبكرملامادختسامتاذإ
كرحملاكلهتسيدقف،ةيسفانتلاةدايقلا
يفهنعتيزلانمرثكأةيمك
ببستتنأنكمي.ةيداعلاتامادختسالا
فلتيفتيزللةضفخنملاتايوتسملا
لكشبتيزلاىوتسمصحفا.كرحملا
.بسانملاىوتسملاىلعظفاحورركتم
)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيزرظنا
وا٢٤٥/
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

ثادحألالخاًريثكتيزلاىوتسمنمققحت
صحف"عجار.ةيسفانتلاةدايقلاوراسملا
٥٫٥كرحم(كرحملاتيزيف"كرحملاتيز
وا٢٤٥/)LT6رتل
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingrayةعس

.٢٤٨/)رتل٦٫٢

كرحملاديربت

ءانثأءادألايفضافخنابروعشلاةلاحيف
فاقيإكنكمي،ةيسفانتلاةدايقلاوأقابسلا
نيسحتيفةدعاسمللءاوهلافييكتليغشت
.كرحملاءادأ

ديربتلالئاسنم٪٤٠ةبسنمدختسا
DEX-COOLةحلاصةفيظنهايم٪٦٠عم

.كرحملاءادأنيسحتلبرشلل

دوقولا

صاصرلانميلاخنيزنبمادختسايغبني
95رايعنم RON)ىلعأوأ(.

هيبنت
ةبسنتاذدوقولاعاونأضعبيوتحت
ةيفاضإداومىلعةيلاعلاناتكوألا
ةبكرملافلتىلإيدؤتنأنكميتابكرمو
دوقولارظنا.ةبكرملانامضلاطبإو
.٢٣٠/همادختساعونمملا

)DCT(جودزملاضباقلاةكرحلقانلئاس

ةبلعلارتلفوةكرحلالقانلئاسرييغتبجي
مادختسانمةعاس٢٤لكةيجراخلا
ةبلعلارتلفولئاسلارييغتبمق.راسملا
بلطاذإنكممتقوعرسأيفةيجراخلا
لقانلئاسرمعةبقارمزاهجكلذكنم
.ضفخنميقبتملالئاسلارمعنأةكرحلا

Stingray

لئاسنميفاضإ)تراوك٢(رتل٢فضأ
.راسملامادختسالبقDCTةكرحلقان
ةيفاضإ)تراوك٢(رتل٢ةلازإًابولطمسيل
.راسملاثدحدعبDCTلئاسنم

ىوتسملرييغتوأطبضيأءارجإمزلي
.ليكولاىدلسورتلاقودنص

Z06

ـلبولطمريغيفاضإلاةكرحلالقانلئاس
Z06.يتأتZ06نمراسمللةزهاج

.عنصملا

لمارفلا

ةيراطبلالصف

لمارفلاماظنةنايصلبقةيراطبلالصفا
لبقةيراطبلالصفمهملانم.يكيلورديهلا
يأوأتاناطبلالادبتساوأماظنلافيرصت
عنملةيراطبلالصفبجي.رخآلمع
ىلعطغضلانمةيسيئرلالمارفلاةناوطسأ
تارابتخاءانثأيفيكيلورديهلاماظنلا
ثدحتنأنكمييتلاةيلآلايتاذلاصيخشتلا
.دُعبنعحاتفملادوجووأبابلاحتفدنع

ريذحت}

فلتوأ/وةيصخشلاةباصإلابنجتل
ءادألبقةيراطبلااًمئادلصفا،ةبكرملا
لمارفلاماظنىلعةمدخلالامعأ
ماظنفيزنيدؤينأنكمي.يكيلورديهلا
مايقىلإةيراطبلاليصوتعملمارفلا
يفءاوهوأبرستصيخشتبماظنلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

صيخشتزمرطبضمتيدق.ةلمرفلاماظن
ةعرسنوكتدقو)DTC(لاطعألا
.ةدودحمةبكرملا

لمارفلاتيز

هناكمعضويلاحلالمارفلالئاسلدبتسا
.ةقلغمةبلعنمقئافلاءادألللمارفلئاس
نايلغلاةطقنتافصاومبلمارفلالئاس
ةجرد٥٩٠(ةيوئمةجرد٣١٠>ةفاجلا
ةلاحيف.لهؤملئاسوه)تياهنرهف
،يلاعلاءادألللمارفلئاسمادختسا
دمتعملالمارفلالئاسهنمًالدبمدختساف
.ةماعلاقرطلايفةدايقلالبقGMنم
يلاعلاءادألللمارفلئاسدوجوةلاحيف
رهشنمرثكألئاسلارمعناكوةرايسلايف
،ةرايسلايفهتعضوىتمملعتالتنكوأ
لبقديدجلمارفلئاسمادختسابكيلعف
مدختستال.ةيسفانتلاةدايقلالبقوأقابسلا
.DOT-5وأنوكيلسلمارفتويز

ثدحلكلبقلئاسلاىوتسمنمققحت
.يسفانتةدايق
هفيرصتولمارفلاماظنةفاضإ

J57وJ56وJ55لمارفلاماظنبلطتي
.اهتفاضإولئاوسلافيرصتلةددحمتايلمع
.ةمدخلاليلديفاهيلعروثعلانكمي

حيحصلكشبلمارفلاماظنفيرصتبولطم
لمارفلاماظنلميلسلاليغشتلالجأنم
.يكيلورديهلا
لمارفلابرستفاشتكا

ةردقبيكيلورديهلاةلمرفلاماظنعتمتي
فاشتكايفةدعاسمللةمدقتمةيصيخشت
رصاحملاءاوهلاوةيكيلورديهلاتابيرستلا
هذهنوكت.ىرخألاءادألاتالكشمو
ماظنلاليغشتدنعةطشنتاصيخشتلا
نعDTCبرستطبضبنجتل.يكيلورديهلا
ماظنةنايصلبقةيراطبلالصفا،دصقريغ
.لمارفلا
صيخشتزمرنييعتبةبكرملاتماقاذإ
،لمارفلاماظنبيرستبقلعتياميفةلكشملا
لمارفلاماظنريذحتءوضليغشتمتيسف
١٠٠ىلعةدودحمةرايسلاةعرسنوكتدقو
يأيف.)ةعاسلايفًاليم٦٢(ةعاس/مك
صيخشتزمربرستنييعتهيفمتيتقو
ًاثحبةيانعبةبكرملاصحفبجي،ةلكشملا
هحالصإبجيوبرستدوجوىلعليلدنع
.ليكولاعمرمألاعجار.روفلاىلع
لمارفلالالحمضاريذحتدعاسمماظن

لالحمضانمريذحتلادعاسمماظنبقاري
فشتكااذإ.لمارفلاماظنءادألمارفلا
لئاسناكاذإوأ،لمارفلالالحمضاماظنلا
متيسف،نايلغلاةطقننمبرقلابلمارفلا
.قئاسلاهيبنت

لالحمضاريذحتدعاسمماظنميمصتمت
لمارفلاتاداسوعممادختسالللمارفلا
ةدمتعمةليدبتاداسووأعنصملايفةتبثملا
لادبتسالةجاحكانهتناكاذإ.GMنم
،ةبكرملابةدوجوملالمارفلاتاداسو
.GMنمةدمتعملمارفتاداسومدختساف
ريذحتلاماظنلمعيالدقف،كلذمتيملاذإو
.حيحصلكشبلمارفلالالحمضانم
زكرمضرعي:١ةلحرملا
Reduce"ةلاسرقئاسلاتامولعم

Braking to Avoid Overheating"
،)ةرارحلاةجردعافترابنجتلةلمرفلاليلقت(
لمارفلاةساوددهجونينرلاتاوصأدادزتو
ىلعبجي،ةلاسرلارهظتامدنع.ةكرحلاو
ليلقتوًايطايتحاةلمرفلاطاقنخسنقئاسلا
ةرارحةجردليلقتللمارفلامادختسا
فللايفرارمتسالاباذهحمسيس.لمارفلا
.ةعرسلاىلعدويقدوجومدععم
قئاسلاتامولعمزكرمضرعي:٢ةلحرملا
Brakes"ةلاسر Overheated Service

Now")لمارفلاةرارحةجردتعفترا،
دهجونينرلاتاوصأدادزتو،)نآلاةمدخلا
زمرلااذهريشي.ةكرحلاولمارفلاةساود
ةعفترملمارفلالئاسةرارحةجردنأىلإ
ةعرسنمماظنلادحي.نايلغلاكشوىلعو
.)ةعاس/ًاليم٦٢(ةعاس/مك١٠٠ىلإةرايسلا
ةئداهةفلبروفلاىلعقئاسلاأدبينأبجي
ترهظاذإ.حيحصلاراسملاىلعناكاذإ
ىلإةجاحبةبكرملانإف،ةلاسرلاهذه
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،ديربتلاىلإلمارفلاماظنجاتحي.ةنايصلا
مادختساباًروفلمارفلالئاسةفاضإبجيو

DOT4لئاسىلإوأعراشلايفمادختسالل
يفهمادختساللهؤملاDOT4قابسلا
يلغملالمارفلالئاسكضرعي.راسملا
.هلادبتسابجيورطخلل
لمارفلاعيبطت

هيبنت
ماظنىلعلمارفلاعيملتءارجإذيفنت
فلتىلإيدؤينأنكمييساسألمارف
.لمارفلا

هيبنت
ةديدجلاةرايسلاضيورتةرتفءاهتنابجي
ىتحلمارفلاعيملتتاءارجإبمايقلالبق
/مكحتلاةدحوفالتإيفكلذببستيال
ةديدجلاةرايسلاضيورتعجار.كرحملا
/١٨٩.

هيبنت
ءارجإبمايقلادنعلمارفلافعضتس
ببستينأنكميوراسملللمارفلاعيملت
ةدايزولمارفلاةساودكرحتيفكلذ
ةفاسمةدايزىلإكلذيدؤيامبر.ةوقلا
.لماكلابلمارفلاعيملتمتيىتحفقوتلا

لبقةديدجلالمارفلاليتعيبطتبجي
ةيسفانتلاةدايقلاوأتاقابسلالالخةدايقلا
.ىرخألا
،تاداشرإلاعابتاعمةيلمعلاهذهءارجإدنع
نمردصيس.فلتلللمارفلاضرعتتنلف
.ةحئاراهنمجرختوناخدلمارفلاتاناطب
.ةساودلاةكرحولمارفلاطغضديزيامبر
لمارفلاتاناطبودبتدق،ةيلمعلامامتإدعب
اهيفلصتتيتلاةطقنلادنعنوللاءاضيب
.راودلاءزجلاب
ةدهممضرأىلعءارجإلااذهذيفنتبمق
عيمجللاثتمالاعمنمآبولسأبوةفاج
ةلودلابةصاخلاوةيلحملانيناوقلا/حئاوللا
.ةرايسلاكرحمليغشتبةقلعتملا
لمارفللمارفلاعيبطتتاءارجإ

J55)StingrayعمZ51(
)يسايقلكشبJ56)Z06و

طقفهذهلمارفلاعيبطتةيلمعءارجإبجي
لمارفلاةمظنأبةدوزملاتابكرملاىلع

Z06عمJ56وأZ51ةمظنأبةدوزملا
.عنصملايفةزهجملاJ55لمارف

ةمئاقيفكاكتحالاةعاقفمادختساب.١
مدختسا،تادادعلاةعومجمءادأ
ةعاس/مك١٠٠نماًءدبةرم٢٥لمارفلا
ةعاس/مك٥٠ىلإ)ةعاسلايفليم٦٠(
دنعأطابتتامنيب)ةعاسلايفليم٣٠(

/تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.٠٫٤
.طسوتملمارفمادختساوهاذه.٨٣

٠٫٦(مك١ةفاسملةبكرملاةدايقبمق
ةرملكنيباملقألاىلع)ليم
متيامبر.ىرخألاولمارفلااهيفمدختست
عطقمتاذإىلوألاةوطخلاهذهزواجت
مادختساب)ليم٢٠٠(مك٣٢٠نمرثكأ
.لمارفلاليت
نماًءدبةرم٢٥لمارفلامدختسا.٢

)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠ةعرس
عم)ةعاس/ًاليم١٥(ةعاس/مك٢٥ىتح
اذهدعيو.ج٠٫٨رادقمبؤطابت
مدععم،لمارفللاًفينعاًمادختسا
قالغناللعناملالمارفلاماظنطيشنت
)ABS(.ىلعمك١ةفاسملةبكرملادُق
تارمنيبام)ليم٠٫٦(لقألا
دق،فورظلاىلعاًدامتعا.مادختسالا
ةساودةكرحيفةدايزلاضعبهجاوت
.لمارفلاةساودةوقولمارفلا
اس/مك١٠٠ةعرسبةبكرملادُق:ةئدهتلا.٣

ًابيرقتمك١٥ةفاسمل)ةعاس/ليم٦٠(
.لمارفلامادختسانود)لايمأ١٠(

ةعرسنمةرم٢٥لمارفلامدختسا.٤
٥٠ىتح)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠
ؤطابتعم)ةعاس/ًاليم٣٠(ةعاس/مك
اًمادختسااذهدعيو.ج٠٫٤رادقمب
١ةفاسملةبكرملادُق.لمارفللاًطسوتم
تارمنيبام)ليم٠٫٦(لقألاىلعمك
.مادختسالا
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ةيلاعلمارفلامظنةفاكعملاحلاوهامك
اًرمأريرصلاضعبرودصربتعي،ءادألا
.ًايعيبط
J57حباكمعمZ06ـللمارفلاعيبطتتاءارجإ
ةرفوتملاكيماريسلاوةينوبركلا

طقفاذهلمارفلاعيبطتءارجإليغشتبجي
لمارفةمظنأبةدوزملاZ06تابكرميف
J57عنصملايفةزهجملا.
ةدهممضرأىلعءارجإلااذهذيفنتبمق
عيمجللاثتمالاعمنمآبولسأبوةفاج
ةقلعتملاةلودلابةصاخلاوةيلحملاحئاوللا
.ةرايسلاكرحمليغشتب

ةمئاقيفكاكتحالاةعاقفمادختساب.١
نماًءدبةرم٢٥لمارفلامدختسا،ءادأ

)ةعاسلايفليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠
)ةعاسلايفليم٣٠(ةعاس/مك٥٠ىلإ
اذهدعيو.ج٠٫٤دنعأطابتتامنيب
ةبكرملادُقلمارفللاًطسوتماًمادختسا
)ليم١٫٠(لقألاىلعمك١٫٦ةفاسمل
زواجتمتيامبر.مادختسالاتارمنيبام
رثكأعطقمتاذإىلوألاةوطخلاهذه
ليتمادختساب)ليم٢٠٠(مك٣٢٠نم
.لمارفلا

نمةيادبةرم٢٠لمارفلامدختسا.٢
)ةعاس/ليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠ةعرس
عم)ةعاس/ليم١٥(ةعاس/مك٢٥ىتح
اذهدعيو.ج٠٫٨رادقمبؤطابت
ةبكرملادُق.لمارفللاًفيثكاًمادختسا
)ليم١٫٠(لقألاىلعمك١٫٦ةفاسمل
.مادختسالاتارمنيبام

نمةيادبةرم١٢لمارفلامدختسا.٣
)ةعاس/ليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠ةعرس
عم)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٨ىتح
اذهدعيو.ج٠٫٨رادقمبؤطابت
ةعرسلادز.لمارفللاًفيثكاًمادختسا
يفمكحتلاليعفتنودنكميامعرسأب
.تاقيبطتلانيبرجلا
اس/مك١٠٠ةعرسبةبكرملادُق:ةئدهتلا.٤

ًابيرقتمك١٥ةفاسمل)ةعاس/ليم٦٠(
.لمارفلامادختسانود)لايمأ١٠(
ةيلاعلمارفلامظنةفاكعملاحلاوهامك
اًرمأريرصلاضعبرودصربتعي،ءادألا
.ًايعيبط

لمارفللةليدبلاةقلغملالمارفلاعيبطتتاءارجإ
J55)StingrayعمZ51(وJ56)لكشب

)ينوبرككيماريسZ06(J57و)Z06يسايق

ىلعهذهلمارفلاعيبطتةيلمعءارجإبجي
عمZ51لمارفلاةمظنأبةدوزملاتابكرملا

J55وأZ06عمJ56وأZ06ةدوزملاعم
.عنصملايفةزهجملاJ57لمارفةمظنأب
قرطلاىلعوقرطلاىلعكلذبمايقلابجي
دنعلمارفلاةساودفعضتس.طقفةفاجلا
نكميوقابسلللمارفلاعيملتءارجإبمايقلا
لمارفلاةساودكرحتيفكلذببستينأ
ةدايزىلإكلذيدؤيامبر.ةوقلاةدايزو
لمارفلاعيملتمتيىتحفقوتلاةفاسم
.لماكلاب

لقأتاعرسدنعراسملابقعتيفأدبا.١
ثالثةدملةلمرفلاضفخدوهجبو
ةدايزةحاتإبمق.ةدايقلانمقئاقد
جاتنإضافخناببسبلمارفلاتافاسم
.لمارفلا
ةعرسلاةدايزبمق،1ةوطخلادعب.٢

ةيلاتلاتسلاقئاقدلايفحبكلادهجو
ةبسنبًايجيردتيهتنتثيحب،فللانم

ةدايزةحاتإيفرمتسا.دهجلانم٪٩٠
جاتنإضافخناببسبلمارفلاةفاسم
.لمارفلا
لقصلاقيرطنعلمارفلاديربتبمق.٣

نمىندألادحلامادختسابنيضحتلاب
.قئاقدتسةدمللمارفلاءوض
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لمارفلاديربتمقط

يلاعةدايقثدحوأ،راسمثدحيألبق
لامكإبجي،ةيسفانتةدايقوأ،ةعرسلا
:يليام
لمارفلاديربتءازجأعيمجتيبثتنمدكأت.

.نمآوحيحصلكشب
مكحتلاعارذديربتتاونقبيكرتبمق.

ةقفرملاتاميلعتللًاقفوةيفلخلايلفسلا
راسملاىلعثدحيأدعب.ةعومجملاعم
ديربتتاونقةلازإبمق،ةيسفانتةدايقوأ
هذه.ةيفلخلاةيلفسلامكحتلاعارذ
.طقفراسملامادختسالةصصخمءازجألا
مقوبيبانألايفدادسنايأصحفا.

.هتلازإب
.اهلدبتساورارضأاهببيبانأيأصحفا.

بناجلهباشم،ضورعمنميألايمامألابناجلا
يمامألارسيألا

ةيمامألالمارفلاديربتبيبانأ.١
يمامألايلفسلامكحتلاعارذةفراح.٢

بناجلهباشم،ضورعمنميألايفلخلابناجلا
يفلخلارسيألا

روحملايفةبكرملاديربتلابيبانأ.٣
يفلخلايلصفملا
مكحتلاعارذبديربتلابيبانأ.٤

يفلخلايلفسلا
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ةيئاوهلااكيمانيدلا

عمZ06تابكرمل(يلفسلالكيهلاطيرشصحف
RPO(TOF(حباكللمظتنملاجاتنإلاتارايخ
)TOGوأ

نميألابناجللهباشم،ضورعمرسيألابناجلا

نمدكأت،يلاثميئاوهءادأىلعلوصحلل
ءزجلابةوقبةلصتمةيمامألاةطرشألانأ
ملاذإ.فلتلانمةيلاخولكيهلانميلفسلا
.ةمدخلاءازجأباهلدبتساف،كلذكنكي

يفاهبىصوملاةيئاوهلاةيكيمانيدلاتانيوكتلا
Corvette Z06

هباشم،ضورعمليوطصوخعميفلخحباك
ريصقلاصوخلل

يمامألايلفسلاحانجللفقوتللةريغصفرافر

لوصحللZ06دادعإليلاتلالودجلاعجار
.نسحميئاوهيكيمانيدءادأىلع
ةمواقمىندأعراوشلايفةدايقلافدهتست
ةدايقلافدهتستامنيب،ةيئاوهلاةيكيمانيدلل
.ةيلفسلاةوقللًايلاثمًانزاوتراسملاىلع
يمامألالصافلاىلعًءانبدادعإلافلتخيس
حباكلاويمامألايلفسلاحانجلاوةبكرملل
.حانجلانيوكت/يفلخلا
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RPOزمر
يئاوهلايكيمانيدلانيوكتلا-عراشلايفةدايقلا
هبىصوملا

يئاوهلايكيمانيدلانيوكتلا-راسملايفةدايقلا
هبىصوملا

يفلخلامامألايفلخلامامألا
Z06ةريغصفرافربيكرتمت

يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغبيكرتمت.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

حباكلاصوخبيكرتمت
دجوتال.ريصقلايفلخلا
مكحتلاعارذلمارفةانق
.ةيلفسلاةيفلخلا

ةريغصلافرافرلاةلازإ
يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغةلازإ.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

حباكلاصوخبيكرت
بيكرت.ليوطلايفلخلا
مكحتلاعارذلمارفةانق
.ةيلفسلاةيفلخلا

Z06وCFV/CFZةريغصفرافربيكرتمت
يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغبيكرتمت.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

حباكلاصوخبيكرتمت
دجوتال.ريصقلايفلخلا
مكحتلاعارذلمارفةانق
.ةيلفسلاةيفلخلا

ةريغصفرافربيكرتمت
يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغةلازإ.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

حباكلاصوخبيكرت
بيكرت.ليوطلايفلخلا
مكحتلاعارذلمارفةانق
.ةيلفسلاةيفلخلا

Z06وCFV/CFZ
T0G/T0Fو

ةريغصفرافردجوتال
يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغبيكرتمت.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

عارذلمارفةانقدجوتال
.ةيلفسلاةيفلخلامكحتلا

ةريغصفرافردجوتال
.يلفسلاحانجللفقوتلل
ةهجاولليئاوهءاطغةلازإ
ةطرشأبيكرت.ةيمامألا
.ةعبرألايلفسلالكيهلا

عارذلمارفةانقبيكرت
.ةيلفسلاةيفلخلامكحتلا

Z06وZ07ةريغصفرافردجوتال
يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغبيكرتمت.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

عارذلمارفةانقدجوتال
.ةيلفسلاةيفلخلامكحتلا

ةريغصفرافردجوتال
.يلفسلاحانجللفقوتلل
ةهجاولليئاوهءاطغةلازإ
ةطرشأبيكرت.ةيمامألا
.ةعبرألايلفسلالكيهلا

عارذلمارفةانقبيكرت
.ةيلفسلاةيفلخلامكحتلا

Z065وV5ةريغصفرافربيكرتمت
يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغبيكرتمت.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

عارذلمارفةانقدجوتال
.ةيلفسلاةيفلخلامكحتلا

ةريغصفرافربيكرتمت
يلفسلاحانجللفقوتلل
ءاطغةلازإ.يمامألا
.ةيمامألاةهجاولليئاوه

عارذلمارفةانقبيكرت
.ةيلفسلاةيفلخلامكحتلا
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مادطصالاكربنزدعقمطبض

يف،يمامألاتامدصلاصتمميوتحي
يمامأعفراهبدجوياليتلاتابكرملا
ىلع،يفلختامدصصتممويكيلورديه
ليمحتلاطبضبحمستةبلولمةيكربنزدعاقم
طبضنكمي.فلملاتاكربنزىلعقبسملا
اذإ.راسملامادختسالةبكرملاةيوازنازوأ
هتداعإبجي،ةبكرملاشرفعافتراليدعتمت
مادختسالالبقيعيبطلاشرفلاعافتراىلإ
.عراشلاب
٢٠ةفاسمليكربنزلادعقملاطبضنكمي
نملفسألوىلعأل)ةصوب٠٫٨(ًابيرقتمم
ةلماكةفللكريغتس.يمسالاعضوملا
١٫٥رادقمبةبكرملاعافترايكربنزلادعقملل
دعقملاطبضدنع.)ةصوب٠٫٠٦(ًابيرقتمم
دكأتورابغلاقودنصعفرا،يولعلادحلاىلع
معدلابوبنأجراخدعقملارورممدعنم
نانسأدعتملامدنعطبضلافقوأ(يزكرملا
دحلاىلعدعقملاطبضدنع.)ةيئرمبلوللا
٠٫٤(ًابيرقتمم١٠ةفاسمكرتا،ىندألا
ةلوماصلالفقلًايئرمطيخلانم)ةصوب
نانسأطابتراىلعلوصحللةيلفسلا
.ةلماكبلول
بجيوًادقعميلاتلاءارجإلانوكينأنكمي
.نيبردمنيفظومةطساوبالإهذيفنتمتيالأ
.ليكولاعمرمألاعجار

:يلفسلايكربنزلادعقملاطبضل
تاراطإلانوكتثيحبةبكرملاعفرا.١

.ضرألانعاًمامتةديعب

فلخلانمةهباشم/مامألانمةضورعم

يكربنزلادعقملالفقةلوماصكف.٢
.)2(يلفسلا
)2(يلفسلادعقملالفقةلوماصطبرا.٣

اهناكمىلإبلوللانانسأجراخلفسأل
.يزكرملامعدلابوبنأفتكىلعحيرملا
معدلابوبنأتاحتفىلعطغضلاءانثأ.٤

يكربنزلادعقملاكيرحتبمق،يزكرملا
قبسملاليمحتلاةدايزلىلعأىلإ)1(
ليمحتلاليلقتللفسألوأ،كربنزلل
.كربنزللقبسملا

ةرم)2(ةيلفسلالفقلاةلوماصطبرا.٥
طبراويزكرملامعدلابوبنأىلعىرخأ
)1(يكربنزلادعقملالباقمنارودمزعب
٢٥Yىلإ (١٨٫٤ lbمدق(.

Stingray(ليمحتلادح Z51(

نودب،طقفقئاسللدودحمةرايسلاليمحت
ىتحةيمامألاتاراطإلاخفنا.ىرخأةعتمأ

ةصوبلايفلطر٢٣(لاكسابوليك١٦٠
١٦٥ىلعةيفلخلاتاراطإلاو)ةعبرملا
.)ةعبرملاةصوبلايفالطر٢٤(لاكسابوليك
/مك٢٩٦غلبتةعرسىصقأىلعةدايقلابمق
.)ةعاسلايفاليم١٨٤(ةعاس
غلبتقيرطلاراسملةنخاسطوغضفدهتسا

يفالطر٣٥–٣٢(لاكسابوليك٢٤٠-٢٢٠
فالتخابةميقلافلتخت.)ةعبرملاةصوبلا
ةرارحلاةجردوراسملاوةدايقلابولسأ
تاراطإلاطغضعجار.سقطلافورظو
٢٨١/ةعرسلاةيلاعةدايقلاةيلمعيف
.ةيلاعةعرسبراسملاريغىلعمادختسالل

)Z06(ليمحتلادح

ةعفترملاتاعرسلانيبعمجتيتلاقابسلاتاراسم
ةيلاعلالامحألاتاذتافطعنملاو

ابسيدوأجنيرجربرونةبلح،لاثم(
)هباشاموأبموشروكنارف
بكاروقئاسلاىلعةرايسلاةلومحرصتقت
.ةيفاضإةعتمأيأنودبطقفدحاو
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خفنا:ةدرابلاتاراطإلاطغضتابلطتم
لاكسابوليك٢١٠نعلقيالامبراطإلا
يمامألاراطإلل)ةعبرمةصوبلكللطر٣٠(
.درابلاىلعيفلخلاو
تاراطإلاطغضلفدهتسملاقاطنلا
٣٥-٣٢(لاكسابوليك٢٤٠–٢٢٠:ةنخاسلا
.)ةعبرمةصوب/لطر
عراوشلا/قرطلاتاراسم

قيرطوةيلودلااينيجريفقابسةبلحلاثم(
)هباشاموأاطنالطأ
بكاروقئاسلاىلعةرايسلاةلومحرصتقت
.ةيفاضإةعتمأيأنودبطقفدحاو
خفنا:ةدرابلاتاراطإلاطغضتابلطتم
٢٤(لاكسابوليك١٦٥نعلقيالامبراطإلا
يمامألاراطإلل)ةعبرمةصوبلكللطر
.درابلاىلعيفلخلاو
تاراطإلاطغضلفدهتسملاقاطنلا
٣٥-٣٢(لاكسابوليك٢٤٠–٢٢٠:ةنخاسلا
.)ةعبرمةصوب/لطر
ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضعجار
ريغىلعمادختسالل٢٨١/ةعرسلاةيلاع
.ةيلاعةعرسبراسملا

تالجعلاةاذاحم

هيبنت
طبضلتادادعإلاهذهمادختسايدؤيدق
ال.تاراطإللطرفملالكآتلاىلإتالجعلا
تاقابسلايفالإتادادعإلاهذهمدختست
لكآتلالخديال.ةيسفانتلاةدايقلايفوأ
.ةبكرملانامضيفتاراطإللطرفملا

هيبنت
ةلازإدنعةيئابرهكتاودأمدختستال
يففلتثدحيدق.اهبيكرتوأتاتبثملا
،طقفةيوديلاتاودألامدختسا.نونسلا
ليغشتبمق.طغضلايفطرفتالو
النونسلانأنمدكأتللًايوديتاتبثملا
.نسلاعمعطاقتتوأقصتلت

هيجوتةلجعةاذاحمتادادعإطبضبجي
وهامكةيسفانتلاةدايقلاوقابسلا
.انهحضوم

Stingray Z51

:راسملاةاذاحملةددحملاتادادعإلاقيقحتل
يولعلامكحتلاعارذكيرحتبجي.١

عبرألااياوزلاعيمجبلكيهلاتالساغل
اهلقنومكحتلاعارذولكيهلانيبنم
.مكحتلاعارذورامسملاسأرنيب

مكحتلاعارذةماكرامسمعضومطبضا.٢
:ةيلاتلاتافصاوملاقيقحتليلفسلا

)ةيوازلكل(يمامأ
تاجرد٨٫٠+:يلبلاناملور.
تاجرد٣٫٠-:بدحتلا.
ةجرد٠٫١)يلامجإ(:سادملا.

يفسادملل
)ةيوازلكل(يفلخ
تاجرد٠:يلبلاناملور.
تاجرد٢٫٥-:بدحتلا.
ةجرد٠٫١)يلامجإ(:سادملا.

يفسادملل
تاجرد٠:طغضلاةيواز.
تالساغلاتيبثتدعأ،راسملامادختسادعب
ىلعطبضلادعأ.مكحتلاعرذأولكيهلانيب
عمرمألاعجار.عنصملاةاذاحمتادادعإ
.ليكولا

Z06

ةيولعلامكحتلاعارذتالساغجاتحتال.١
.Z06ـلةلازإلاىلإ

مكحتلاعارذةماكرامسمعضومطبضا.٢
:ةيلاتلاتافصاوملاقيقحتليلفسلا

)ةيوازلكل(يمامأ
تاجرد٨٫٠+:يلبلاناملور.
تاجرد٢٫٠-:بدحتلا.
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ةجرد٠٫١)يلامجإ(:سادملا.

يفسادملل
)ةيوازلكل(يفلخ
تاجرد٠:يلبلاناملور.
تاجرد٢٫٠-:بدحتلا.
ةجرد٠٫١)يلامجإ(:سادملا.

يفسادملل
تاجرد٠:طغضلاةيواز.

Z06ءادألاةمزحعمZ07نمتالجعبةزهجملا
)ROZوRPOsROY(نوبركلافايلأ

ةدايقلاوأراسملاثادحأيفةكراشملادنع
نإف،تالجعلاهذهمادختسابةيسفانتلا
ةنخاسلاتالجعلاعقننودبسانملاديربتلا
.ةيمهألاغلابرمأ
نمهلوطغلبييجذومنقيرطراسميف.

،ةفللكل)لايمأ٤-٢(مك٦٫٥ىلإ٣٫٢
مادختسانودديربتللةدحاوةروديفكت
هتدايقمتييذلاراسملاناكاذإ.لمارفلا
ءارجإبمقف،)ليم٢(مك٣٫٢نمرصقأ
.لمارفلامادختسانودةئدهتللنيترود

يفاكلاديربتلاقيقحتنكميالناكاذإ.
ليبسىلع(لمارفلامادختسانود
راسملاىلعرمحألاملعلا،لاثملا
ريغلكشبفقوتينأبجي،حيحصلا
فدهلانإف،)كلذىلإامو،عقوتم
ةقطنمضرعتمدعيفلثمتييساسألا
"ةنخدملاريثأت"ـلتالجعلانمةدحاو
لمارفلاراودنمعفترييتلاةرارحلل

لالخنمكلذعنمنكمي.تباثلاةنخاسلا
ثيحباًدجةضفخنمةعرسبةبكرملاةدايق
.ةرارحلللماكلابةلجعلاطيحمضرعتي
ةحاسميفًابايإوًاباهذةبكرملاكرحتنإ
عمكارحنودفقوتلانملضفأةريغص
.ةنخاسلالمارفلا

ةللبمقرطىلعةدايقلا
ةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
ةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلايف
فقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلايلاتلابو
ةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاو
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأ
وأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلاهايملا

ريذحت}

عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
طغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعبوأ
لمعتىتحلمارفلاةساودىلعةفخب
.يعيبطلالكشلاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملاءاملا
كرمغينأنكمي،كلذثودحلاحيفو
لهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملا
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

هيبنت
وأةقيمعلاكربلاربعةدايقلايدؤتدقو
ىلإهايملالوخدىلإةدكارلاهايملا
فلتيلاتلابوكرحملاءاوهذخأم
ريسلابنجتنكميالناكاذإو.كرحملا
مقف،ةدكارلاهايملاوأةقيمعلاكربلايف
٨ةعرسزواجتتالورذحباًمدقيضملاب
بنجت.)ةعاسلايفليم٥(ةعاس/مك
وأنمبرتقيدقيذلاءاملالالخةدايقلا
.ةبكرملليلفسلاءزجلايطغي

ءاملاقوفقالزنالا

.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
تاراطإتحتءاملامكارتينأنكميو
وهو.لعفلابءاملاقوفريستثيحبةبكرملا
ًالتبمقيرطلاناكاذإثدحينأنكميام
.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلاب
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ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ
قيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
.ًادوجومريغوأًاليلق
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
صوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا

ناكاذإةعرسلائطبتنأيه
.ًاللبمقيرطلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
سقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا
:يليامبطر
.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.
.صرحبرورملابمق.
جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٢٧٦/تاراطإ
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم

Dعضولايفردحنملفسأةدايقلادنع.
ىلإًايئاقلتةبكرملاهجتتدق،)ةدايق(
يفمكحتلايفةدعاسمللردحنملالفسأ
.ةعرسلا
ريفوتلضفخنمسرتديدحتاًضيأنكمي.

.ةعرسلايفمكحتلانمٍديزم

ريذحت}

ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلا
.رادحنالا

ريذحت}

لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
طبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
فاقيإعضوىلعلاعشإلاحاتفم
ىلإاذهيدؤينأنكمي.ليغشتلا
يفةدعاسملانادقفولمارفلانيخست
ليغشتىلعًامئادصرحا.هيجوتلا
دحأىلعةبكرملاقيشعتوكرحملا
.ةبسانملاسورتلا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا
؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.

اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

ةقطنم(ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
وأ،ةفطعنمقرطوأ،ةطقاستمروخص
وأرورملاقطانموأ،ةليوطتاردحنم
تاءارجإلاذاختابمقو)رورملاعونمم
.ةبسانملا

ءاتشلايفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

هيبنت
قاحلإّبنجتةيغبوةدايقلابءدبلالبق
ُمق،لمارفلاتانّوكموتالجعلابررضلا
لخادنمديلجلاوجلثلاةلازإباًمئاد
.ةبكرملاتحتوتالجعلا

تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
رذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
لتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلاءانثأ
)تياهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرددنع
.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبيامدنع
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دنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلابنجت
ةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألالوطه
.قرطلا
:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٠٨/تابثلايفينورتكلإلا
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.

)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
ىلعطغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
لاحلاهيلعوهاممعرسأةروصبلمارفلا
لمارفلاماظنرظنا.ةفاجلاقرطلاىلع
.٢٠٥/(ABS)قالغناللعناملا
مكحتلارظنا.سقطلاعضوليغشت.

.٢١٠/ةدايقلاعضوب
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.
يتلاةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.

نمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأ
ةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلا
قطانملايفةيلاخلاقرطلاىلعىتح
حطسلظينأنكميامك.ةللظملا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملا
بنجت.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ءانثأةلمرفلاوةئجافملاهيجوتلاتاروانم
.جولثلاىلعريسلا

درابلاسقطلاعضو

دق،اًدجةضفخنملاةرارحلاتاجرديف
زكرميفدرابلاسقطلاةلاسررهظت
ةعرسلمعتدق.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةعرسوةكرحلالقانطامنأوكرحملا
نيكمتلفلتخملكشبةروصقملاةحورم
كنكمي.عرسألكشبنيخستلانمةبكرملا
يفًايوديةروصقملاةحورمةعرسزواجت
.درابلاسقطلاعضو

ةيجلثلافصاوعلافورظ

ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.

.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}

مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف
لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
يعولانادقفببسيدقو.ةحئارلاو
.توملاوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ
،ةرايسلالفسأدوجوملاديلجلافظن.

.مداعلابوبنأدنعدوجوملاًةصاخو
)نيتصوب(مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.

هجاوملاريغةرايسلابناجىلعًابيرقت
ءاوهلالخدينأنكميثيحبحايرلل
.ةرايسلالخادىلإددجتملا
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
دادعإىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.

طبضاو،ةرايسلالخادءاوهلاريودت
.اهلدادعإىلعأىلعةحورملاةعرس
".خانملابمكحتلاةمظنأ"عجار
عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٩٥/كرحملاتاثاعبنا

تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ىلعظافحلايفًاضيأةكرحلادعاست
.ءفدلابساسحإلا
ضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
كرحملاليغشتدنعف،لوصوللتقولا
لمعيىتحدوقولاةساودىلعًاليلقطغضا
.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسبكرحملا
ةيراطبلانحشىلعظافحلايفكلذدعاسي
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تاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشتةداعإل
مق.ةدعاسملابلطلةيمامألاحيباصملاب
ىلعظافحللنكممردقلقأبكلذءارجإب
.دوقولا

ةبكرملاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
الثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
فقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنلنكمي
ةقيرطمدختساوبحسلاماظنليغشت
/رجلايفمكحتلارظنا.تالجعلاحيجرت
.٢٠٨/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

ريذحت}

لوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسباهروحم
نورخألاوتنأضرعتتنأنكميو
امم،ةبكرملانخستنأنكمي.ةباصإلل
وأكرحملاةريجحلاعتشايفببستي
لقأبتالجعلارِدأ.ىرخأرارضأةيأيف
نعةعرسلاةدايزبنجتوهنكممةعرس
.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦

اهجارخإلةبكرملاحيجرت

ءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
فقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملاةقطنملا
ًابايإوًاباهذلقتنا.بحسماظنيأليغشت
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولانيب
ميودتعم،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلا
لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلا
نعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوحنارودلا
،ليدبتلاءانثأدوقولاةساودنعكمدقعفرا
دنعدوقولاةساودىلعًاليلقطغضاو
تالجعلاناروددنع.ةكرحلالقانقيشعت
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحتنأنكمي
تالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةبكرملاتناكاذإ.اهبحسىلإجاتحتدقف
ةبكرملقنعجارف،بحسلاىلإجاتحت
.٢٩٥/ةلطعم

ةبكرملاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
يفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
دقةرايسلاىلعناقصلمدجوي.عنصملا
هلمحاهنكمييذلانزولاناحضوي

قصلمامهو،حيحصلالكشلاب
قصلموةلومحلاوتاراطإلاتامولعم
.دامتعالا

ريذحت}

لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو
ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق
يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
فقوتلاءادأليلقتىلإةلومحلاةدايز
.ةبكرملارمعريصقتوتاراطإلافلتو
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ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةصصخُملادعاقملاددعقصلملااذه
نزولىصقألادحلاو)1(باكرلل
مارجوليكلاب)2(ةبكرملاباعيتسا
.لطرلاو
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب

تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
و٢٧٦/تاراطإعجار،خفنلاو
.٢٨٠/تاراطإلاطغض

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
حضوتدقو.ةبكرملادامتعاقصلميف
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتكل
)GVWR(يلامجإلانزولاريدقتو
روحمللةبسنلاب)GAWR(روحملل
قصلم"عجار.يفلخلاويمامألا
.مسقلااذهيفًاقحال"دامتعالا
-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight

of occupants and cargo
should never exceed
XXX kg or XXX lbs”

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا
باكرلاوقئاسللعمجملانزولاددح.٢

.ةبكرملانوبكريسنيذلا
قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣

وأمغكXXXنمباكرلاو
XXXلطر.

حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤
.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
رادقملاناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
"XXX"كانهولطر١٤٠٠يواسي
يفًالطر١٥٠نزوبباكرةسمخ
ةلومحلارادقمحبصيذئدنع،ةبكرملا
٦٥٠بئاقحلالمحةعسوةحاتملا
=)١٥٠×٥(٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا
يفمدختُستسكترايستناكاذإ.٦

ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
ةلومحلانمكلذللُقيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

الوةممصمتسيلةبكرملاهذه
.ةروطقمبحسلةصصخم
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١لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر٤٠٠(مجك١٨١=لوألا

١٥٠(مجك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر١٥٠(مجك٦٨=١×)ًالطر

١١٣=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر٢٥٠(مجك

٢لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر٤٠٠(مجك١٨١=يناثلا

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر٣٠٠(مغك١٣٦=٢×)ًالطر

مجك٤٥=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر١٠٠(

٣لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر٤٠٠(مجك١٨١=ثلاثلا

٢٠٠(مجك٩١@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر٤٠٠(مجك١٨١=٢×)ًالطر

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
ىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
ةبكرملاةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.دعاقملانكامأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.ةبكرملاةعسنزو
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دامتعالاقصلم

صاخلادامتعالاةداهشقصلمدجوي
بابنمةيفلخلاةفاحلاىلعةبكرملاب
قصلملااذهكلحضويدق.قئاسلا
اموأ،ةرايسلليلامجإلانزولاةعس
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتبىُمسي
)GVWR(.نزولاريدقتلمشي
عيمجوةبكرملانزوةبكرملليلامجإلا
.ةلومحلاودوقولاوباكرلا

هيبنت
تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

ريذحت}

لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملافاطعنالا
ةيفلخلاةقطنملايفءايشألاعض.

لمحلاعزوتنألواح.ةبكرملاب
.يواستلاب
،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.

ةبكرملالخاد،رفسلابئاقحلثم
ىوتسمقوفاهضعبنوكتثيحب
.دعاقملابسأرلادنسم

تبثمريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملالخاد

،ةبكرملالخادءيشيألقندنع.
ردقهطبرىلعصرحلابجي
.ناكمإلا

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت
لوألالخاهبىصوملاتاداشرإلاهذهعبتا

هذهةدايقنم)ليم١٥٠٠(مك٢٤١٤
ءازجأللةددُحمنييلتةرتفدجوت.ةبكرملا
ةرتفلليغشتلادعبءادألانسحتيفوسو
.ةليوط
٥٠٠(مك٨٠٠لوأةفاسملةدايقلاءانثأ
يفكرحملانارودمزعديدحتمتيس،)ليم
.ةضفخنملاسورتلا
:)ليم٢٠٠(مك٣٢٢لوأىلإةبسنلاب
ةدايقلابكيلع،ةديدجلاتاراطإلانييلتل.

.داحلافاطعنالابنجتوةلدتعمتاعرسب
ىلإةديدجلالمارفلاتاناطبجاتحتدقو.

ئجافملافقوتلابنجت.ًاضيأنييلتةرتف
لادبتسالكدنعهبىصوياموهو.يوقلا
.لمارفلاتاناطبل
:)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوأىلإةبسنلاب
ءدبدنعقناخلللماكلاحتفلابنجت.

.ةئجافملاتافقوتلاوليغشتلا
.ةقيقدلايفةفل٤٠٠٠ةعرسزواجتتال.
،ةتباثةدحاوةعرسىلعةدايقلابنجت.

كلذيفامب،ءطببوأةعرسبتناكءاوس
.ةعرسلاتبثممادختسا
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وأةلمرفللىندأةعرسىلإلاقتنالابنجت.

كرحملاةعرستناكاذإةبكرملاءاطبإل
.ةقيقدلايفةرود٤٠٠٠نعديزت
داهجإبنجت.ًالماعكرحملاكرتتال.

عيمجيفةدعاقلاهذهقبطنت.كرحملا
.طقفنييلتلاةرتفلالخسيلو،تاقوألا
:)ليم١٥٠٠(مك٢٤١٤لوأىلإةبسنلاب
سرادموأتاقابسلاثادحأيفكراشتال.

.ةهباشمةطشنأيأوأةيضايرلاةدايقلا
ةداعإلةرملكدنعكرحملاتيزصحفا.

دنعتيزلاةفاضإبمقودوقولابدوزتلا
تيزلاكالهتساعفتريدق.ةرورضلا
.ةيدايتعالاةروصلانعدوقولاو

)لصافلاو(يمامألايئاوهلادصملا
قودنصويمامألايئاوهلادصملايوتحي
،يضرألاصولخللدحىندأىلععيزوتلا
.اًرفوتمناكاذإكلذو
كلتمدطصتس،يعيبطلاليغشتلادنع
حطسأضعببنايحألاضعبيفتانوكملا
تاردحنموةعرسلافيفختتابطم(قيرطلا
لخادكلذعامسنكمي.)خلإ،قرطلا
دعيو.كاكتحالانعةجتانءاضوضكةبكرملا
دوجوىلإريشيالوًايعيبطاًرمأكلذ
.ةلكشميأ
وأتابطملانمبارتقالادنعرذحلاخوت
قيرطلاحطسأىلعةدوجوملاماسجالا
.ناكمإلاردقباهبنجتو

ةدايزليمامألاعفرلاماظنمادختسانكمي
قودنصصولخوأيمامألاءاوهلادس
عفرلاماظنرظنا.اًرفوتمناكاذإعيزوتلا
.٢١٦/يمامألا

ةبكرملاداوملا
ءازجأبةدوزمةبكرملاهذهنوكتنأنكمي
ةبلوقبكرموأةينوبركفايلأىلعيوتحت
يوتحتدق.ىرخأةبكرمداوموأحئافص
ىلعليكولاةفرعمببكُرتيتلاتاقحلملا
هذهنمضتتنأنكمي.ىرخأةبكرمداوم
تالصووأئزجمتاقحلملاوءازجألا
.ةحجرأتم

ريذحت}

ةفوشكملافاوحلانوكتنأنكمي
ةينوبركفايلأىلعيوتحتيتلاءازجألل
يدؤيدق.ةداحىرخأةبكرمداومو
.حورجبةباصإلاىلإءازجألاهذهةسمالم
هذهةسمالمبنجتلرذحلاخوتكيلع
.ةبكرملاليسغدنعكلذيفامب،ءازجألا
اهلادبتساكيلعف،ءازجألافلتةلاحيف
.ليكولانمىرخأءازجأبروفلاىلع

ريذحت}

ةحجرأتملاتالصولارسكنتنأنكمي
فلتىلإيدؤيامم،طغضللاهضرعتلاح
قوففقتال.حورجبةباصإلاوأةبكرملا
ةجردكاهمدختستوأةحجرأتملاةلصولا
.دوعصلل

لاعشإلاعاضوأ

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
لخاددُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
رزناكاذإ.ماظنلاليغشتمتييكةبكرملا
،لمعيالطغضلابلماعلاليغشتلاءدب
يئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملانوكتامبرف
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ماظنعملخادتلاببُسيامميوقويدار
نعحاتفملاليغشترظنا.حاتفمالبلوخدلا
.٨/دُعب
ليغشتبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودمادختسابجيو،ةرايسلا

Stopping the Engine/OFF)فاقيإ
حيباصمدجوتال()ليغشتلافاقيإ/كرحملا
ىلعطغضا،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤم

ENGINE START/STOPةدحاوةرم
.كرحملاليغشتفاقيإل
،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
فوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتيفوس
)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاطلظت
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن

(RAP)/١٩٣.

عوجرلا(Rعضولايفةبكرملاتناكاذإ
عضولا(Mوأ)ةدايقلا(Dوأ)فلخلل
)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتتسف،)يوديلا
ةقاطلظتامنيبلاعشإلاليغشتفقوتيو
.ةطشن)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
،)دياحم(Nعضويفةرايسلاتناكاذإ
تاقحلملاعضوىلإلاعشإلادوعيفوس
SHIFTةلاسرضرعمتيو TO PARK
تامولعمزكرميف)نكرلاعضوىلإلقتنا(
ىلإةبكرملالاقتنادنعو.)DIC(قئاسلا
ماظنلقتنيفوس،)P(نكرلاعضو
.ليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلا

كرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
دعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح.ةبكرملا
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلليئابرهكلا
.ةيئاوهلادئاسولا
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةرايسلا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا
نكمي.)دياحم(Nعضولاىلإلقتنا.٢

دعب.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلا
طغضا،)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالا
وحنةبكرملاهّجوو،لمارفلاىلعةوقب
.نمآناكم

عضوىلإلّدب.ًامامتةبكرملافقوأ.٣
P)نكر(.

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
طغضا.٢٠٦/يئابرهكلا

ENGINE START/STOP
ليغشتفاقيإل)كرحملافاقيإ/ءدب(
.ةرايسلا

ريذحت}

اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

يحنتلانكمملاريغنمناكاذإ
اهليغشتفاقيإبجيو،ًابناجةرايسلاب
رزلاىلعطغضاف،ةدايقلاءانثأ

ENGINE START/STOPنمربكأةدمل
لالخيفنيترمطغضاوأ،نيتيناث
.ناوثسمخ
:)يلاقتربلارشؤملاحابصم(تاقحلملا
ضعبمادختسابعضولااذهحمسي
فاقيإءانثأةيئابرهكلاتاقحلملا
.كرحملاليغشت
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسفلمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضوىلعلاعشإلاماظنطبضمتي
.تاقحلملا
تاقحلملاعضونملاعشإلالقتنيفوس
سمخدعب)ليغشتلافاقيإ(OFFىلإ
.ةيراطبلافاعضإبنجتلقئاقد
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ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
عضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
فاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلابصاخ
اذإ،لمارفلاةساودطبرو،لاعشإلاليغشت
متيسفةدحاوةرملرزلاىلعطغضلابتمق
ON/RUN/STARTىلعلاعشإلاطبض
مق،نارودلاأدبينأدرجمبو.)ليغشت(
كرحملانارودرمتسيفوس.رزلاريرحتب
ليغشتءدبرظنا.كرحملاليغشتأدبيىتح
لاعشإلالظيسذئدعب.١٩٢/كرحملا
.)ليغشت(ON/RUNعضولاىلعاًطوبضم
ةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
حابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤم
ليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالاصحف
،لمارفلاةساودقيشعتمدععمةرايسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤي

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ليوحتىلإٍناوثسمخنمرثكأل)كرحملا
Serviceىلإةرايسلا Mode)عضو
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلا
ON/RUNعضويفامكاًمامتتوصلاو
ةدايقنكميالنكلو،)ليغشت(
ليغشتءدبنكميالف.ةبكرملا
طغضا.ةمدخلاعضويفكرحملا

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
.ةرايسلاليغشتفاقيإلىرخأةرم)كرحملا

كرحملاليغشتءدب

هيبنت
تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريُغتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكلاتادعملارظنا.كلذنعجتان
.٢٣٣/ةيفاضإلا

هيبنت
اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
كلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
ال.فلتللةكرحلالقانضرعتينأنكميف
فقوتدنعالإ)نكر(Pعضولاىلإلقتنت
.ةبكرملا

Nوأ)نكر(Pعضولايفةكرحلالقانعض
ءانثأةبكرملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
Nعضولامدختسا،لعفلاباهكرحت
.طقف)دياحم(
ةرايسلاليغشتءدب

لخاددُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
.لاعشإلالمعييكةبكرملا

لومحملافتاهلانحاشببستينأنكمي
لوخدلاماظنليغشتىلعشيوشتلايف
ليصوتمدعبجي.دُعبنعحاتفمنودب
وأليغشتدنعةيراطبلانحاش
.كرحملاءافطإ

طغضامث،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
Engineىلع START/STOP)ءدب
ةحولب)كرحملافاقيإ/ليغشت
.تادادعلا
نعمكحتلاحاتفمدوجومدعةلاحيف
يأدوجوةلاحيفوأةبكرملايفدُعب
اذهىلعشيوشتلايفببستيمسج
تامولعمزكرمضرعيسف،زاهجلا
.ةلاسر)DIC(قئاسلا
ررح،نارودلايفكرحملاأدبيامدنع.٢

لكشبنارودلايفكرحملاأدبيسورزلا
.ليغشتلاأدبيىتحيئاقلت
دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبتناكاذإ
تامولعمزكرمضرعيسف،ةفيعض
ةدايقكناكمإبلظي.ةلاسرقئاسلا
.ةبكرملا
ضافخناعمةبكرملاليغشتءدب"عجار
يف"دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطب
تدفناذإ.٨/دُعبنعحاتفملاليغشت
كنكميف،دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطب
ىلإهسفندُعبنعمكحتلاحاتفملاخدإ
حادقألالماحيفلاسرإلازاهجبيج
.كرحملاليغشتءدبنمنكمتلل
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ءدبدعبكرحملاةعرسةدايزبمقتال.٣
طبضاوكرحملالغش.ةرشابمليغشتلا
تيزلانخسيىتحقفربةكرحلالقان
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزتمتيو

ملولمعلايفكرحملاأدبيملاذإ.٤
تامولعمزكرميفلئاسريأرهظت
لبقةيناث١٥ةدملرظتنا،)DIC(قئاسلا
روتومللةصرفلاةحاتإلىرخأةرمءدبلا
.دربييكرئادلا
ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ

اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
نيزنبلابهرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
عفدلواح.مزاللانمرثكألكشب
يفكتوقلكبةعرسلاةدايزةساود
١٥ىلإلصتةدملريودتلاءانثأةيضرألا
ةيناث١٥ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلع
ليغشتءدبدنعو.نارودلاروتوم
اذإ.دوقولاةساودريرحتبمق،كرحملا
مثةزيجوةرتفدعبةبكرملاليغشتءدب
.تاوطخلاهذهرركف،اًددجمفقوت
دئازلانيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي
.كرحملانم

هيبنت
تارتفلكرحملاريودتلاحيف
رزىلعطغضلاقيرطنع،ةليوط

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
نارودلاءاهتنادعب)كرحملاليغشت
ةنوخسلاىلإيدؤينأنكمي،ةرشابم
دافنتساوهفلتوريودتلاروتوملةدئازلا
لقألاىلعةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلا
.نارودلاروتومدربيىتحةلواحملكنيب

كرحملاليغشتفاقيإ

عمطغضا)نكر(Pعضولاىلإلقتنا
ENGINEىلعرارمتسالا START/STOP
.كرحملافقوتيىتح،تادادعلاةحولىلع
Pعضولايفةكرحلالقاننكيملاذإ
كرحملاليغشتفاقيإمتيسف،)نكر(
.تاقحلملاعضوىلإةبكرملالوحتتو
لقانليدبتقئاسلاتامولعمزكرمضرعي
ىلإلاقتنالانع.Pنكرلاعضولةكرحلا
.ةبكرملافقوتت)نكر(Pعضولا
دُعبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتيملاذإ
فاقيإدنعةبكرملالخادRKEحاتفمنودب
تامولعمزكرميفةلاسررهظتسف،اهليغشت
.قئاسلا

)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
ىلإليغشتعضونمةبكرملاليدبتدنع
اذإ(ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناك
.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد
نوكتامدنعاًضيأتازيملاهذهلمعتس
عضويفوأليغشتلاعضويفةبكرملا
:تاقحلملا
هيفرتلاوتامولعملاماظن.
هذهدقفتس،RAPءانثأ(ةيلآلاذفاونلا.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.
يتوصلاماظنلا.
OnStarماظن.

نكرلاعضوىلإلاقتنالا

ريذحت}

ةرايسلانمجورخلايفةروطخكانه
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبضعملماكلاب)نكر.
.ةبكرملاريستنأنكميف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
سورتلالقنعارذكيرحتونكرلالمارف
.)نكر(Pعضولاىلإ

:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل
لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

نكرلالمارفرظنا.ديلالمارفطبضعم
.٢٠٦/يئابرهكلا

)نكر(Pعضولاحاتفمىلعطغضا.٢
لقانرظنا.يزكرملالوسنوكلاةحولب
.١٩٦/جودزمضباقةكرح

ىلعطغضا.٣
ENGINE START/STOP

فاقيإل)كرحملافاقيإ/ءدب(
.كرحملاليغشت

)نكر(Pعضولاىلإةبكرملالقنمتاذإ
نكرلالمارفقيشعتمتيدقف،ردحنمىلع
لمارفررحتتالدق.ًايئاقلت)EPB(ةيئابرهكلا
لمارفحاتفممادختسادنعةيئابرهكلانكرلا

لمارفررحتتنأبجي.ةيئابرهكلانكرلا
ةبكرملالقتنتامدنعًايئاقلتةيئابرهكلانكرلا
.)نكر(Pعضولانم

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}

كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا

ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
سورتلالقنعارذكيرحتونكرلالمارف
.)نكر(Pعضولاىلإ

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
عم)نكر(Pعضويفةبكرملانوكت
.ةبكرملاةرداغملبقنكرلالمارفقيشعت

نكرلاعضونمرايغلالقن
مكحتلامتيسورتقودنصبةدوزمةبكرملا
.ًاينورتكلإهب
دهجلاةضفخنمةبكرملاةيراطبتناكاذإ
ةيراطبلانحشبموقتنألواحف،يئابرهكلا
رظنا.ةيراطبللةلصولمعبليغشتلاءدبوأ
.٢٩٢/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.كرحملالمعنمدكأت.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
بولطملاحاتفملابحساوأىلعطغضا.٣

عضوللةبسنلاب.يزكرملالوسنوكلايف
N)ىلعرارمتسالاعمطغضا)دياحم
ئيضيىتح)دياحم(Nعضولاحاتفم
.رمحألانوللابNعضولارشؤم

لوحتيوضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس
ىلإسورتلالقنحاتفمىلعسورتلارشؤم
نمةرايسلاجرختامدنعرمحألانوللا
.)نكر(Pعضولا
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عضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
P)زكرميفةلاسررهظتسف،)نكر
ةرايزبمق،اذل.)DIC(قئاسلاتامولعم
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}

سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

ةلاعفلادوقولاةرادإ
ةزيمبةبكرملاهذهكرحمزيهجتمتيدق
كرحمللحيتتيتلاو،ةلاعفلادوقولاةرادإ
،هتاناوطسأفصنوأعيمجىلعلمعلا
.ةدايقلافورظبسحكلذو
لثم،لقأةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع
ماظنلالغشيس،ةتباثةعرسىلعريسلا
ةبكرمللحمسيامم،تاناوطسالافصنعضو
.دوقولاكالهتسايفلضفأداصتقاقيقحتب
لثم،ربكأةقاطىلإةجاحلالاحيف
ىلعريسلاوأ،زواجتلا،تابثلانمعراستلا
لمعىلعماظنلايقبيس،عيرسقيرط
.تاناوطسالاعيمج

ةرادإرشؤمىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
تامولعمزكرمعجارف،ةطشنلادوقولا
نمديزمىلعلوصحلل)DIC(قئاسلا
.ةشاشلاهذهمادختسالوحتامولعملا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و١٩٣/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار
.١٩٥/كرحملاتاثاعبنا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهجراخدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد١٥
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهلخادبدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد٣٠
متاذإًابيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
دوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
.حاتملا
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

ريذحت}

لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
ديسكألوأزاغلضرعتلانإ.ةحئارلاو
دقفببسينأنكمي)CO(نوبركلا
.ةافولاىتحويعولا
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.

وأقافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
قيعينأنكمييذلاقيمعلاديلجلا
وأةبكرملاندبتحتءاوهلاقفدت
.)مداعلاريساوم

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

وألكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلا
وأةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.

.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلت
لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.

لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
تاليدعتءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبام

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
نوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
ةقطنميفليغشتلاعضويفكرحملا
اليتلاينابملاوأبآرملالثمةقلغم
.ددجتمةيوهتاهيفدجوت

ريذحت}

ةبكرملالوخدنممداعلاتازاغعنمل
نيمأتبجي،ةبكرملافالتإنمةرارحلاو
ةئبعتتادادسعيمجوكرحملاءاطغ
دعقملاءاطغقالغإلبقلئاوسلا
ليغشتو)طقفليوحتلللباق(يفلخلا
عيمجمزعطبرماكحإنمدكأت.ةبكرملا
.GMتافصاوملاًقفوريماسملا

اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا

نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلاقتنالاعجار.كرحتتنلةرايسلا
و١٩٣/نكرلا
.١٩٥/كرحملاتاثاعبنا

جودزمضباقةكرحلقان

ضباقلاةكرحلقانبةبكرملاهذهديوزتمت
يلضافتماظنىلعيوتحييذلاجودزملا
ضباقلاةكرحلقانرفوي.جمدميفلخ
ببسبةياغللاًطبارتماًسملمجودزملا
ةبلعوكرحملانيبرشابملالاصتالا
لقنتتاقوأبيترتلااذهرفوي.سورتلا
.ءادأىصقأىلعلوصحللةياغللةعيرس
قيرطنعيئاقلتلاةدايقلاعضوديدحتمتي

رفويولقنلاقاطنديدحتةحولبDبحس
نكمييتلاولماكلابةيئاقلتلقنةيلمع

عضويفمكحتلامادختسابرثكأاهنيسحت
لقنتايلمعرخأتتدق.ليغشتلاجمانرب
عضولاديدحتنعرظنلاضغبىلعألسرتلا
نيخستمتيىتحةطيحملاةرارحلاةجردوأ
.يوديلاليغشتلاديدحتنكميامك.كرحملا
.مسقلااذهيفاًقحال"يوديلاعضولا"رظنا
دجوت.ًاينورتكلإةكرحلالقانيفمكحتلامتي
.يزكرملالوسنوكلايفليوحتلاحيتافم
نوللابًايلاحددحملاسرتلاعضوءيضيس
متيامنيبسورتلالقنحاتفمىلعرمحألا
.ضيبألانوللابىرخألاعاضوألالكضرع
حاتفمىلعدوجوملارشؤملاضمويدق
ناكاذإوأًايروفلقنلانكيملاذإلقنلا
ثدحيدقو.لماكلكشبطشنريغسرتلا
دنعوأةدوربلاةديدشفورظيفاذه
Doubleمادختسا Paddle Declutch
.)ةجودزملاةساودلاضباقريرحت(
فاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلاليغشت
،تاقحلملاعضويفةبكرملاتناكاذإ
Pعضوىلإسورتلاقودنصرييغتنكميف
.)نكرلا(
ىلعطغضلامتاذإ

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ةيلاعةعرسبهليغشتءانثأنيترمل)كرحملا
متيسوكرحملاليغشتفاقيإمتيسف،ًايبسن
.)دياحم(Nىلإًايئاقلتةكرحلالقانلقن
ديدحتنكمي،ةرايسلافقوتدرجمب
P)نكر(.
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P)لفقيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
)نكرلا(Pعضولامدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
كرحتمدعنامضلةرايسلاليغشتءدبدنع
.ةرايسلا

ريذحت}

ةرايسلانمجورخلايفةروطخكانه
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبضعملماكلاب)نكر.
.ةبكرملاريستنأنكميف
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
سورتلالقنعارذكيرحتونكرلالمارف
ىلإلاقتنالارظنا.)نكر(Pعضولاىلإ
.١٩٣/نكرلاعضو

طغضا،ةرايسلافقوتدنع
ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب

لقتنيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
امًايئاقلت)نكر(Pعضولاىلإةكرحلالقان
.)دياحم(عضولاديدحتمتيمل

اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو
عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
رايغلالقنو١٩٣/نكرلاعضوىلإلاقتنالا
.١٩٤/نكرلاعضونم

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
عوجر(Rعضولاىلإةبكرملالقنمتاذإ
،ةياغللةعفترملاةعرسلاءانثأ)فلخلل
للق.)دياحم(Nعضولاىلإةبكرملالقتنتس
.ىرخأةرمرييغتلالواحمثةبكرملاةعرس
:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
)فلخللعوجرلا(Rحاتفمبحسا.٢

.يزكرملالوسنوكلاىلعدوجوملا
:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
.١٨٦/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

N:ًاطبترمكرحملانوكيالعضولااذهيف
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلاب
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

ريذحت}

رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
دقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلا
ليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرسىلعكرحملا

هيبنت
وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا
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هيبنت
عضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
N)تقولانمةليوطتارتفل)دياحم.
عضولاىلإًايكيتاموتوألوحتتسو
P)نكر(.

عمطغضا،)دياحم(Nعضولاىلإرييغتلل
)دياحم(Nعضولاحاتفمىلعرارمتسالا
.رمحألانوللابNعضولارشؤمنوكيىتح
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

ليغشتفاقيإعم)دياحم(Nعضولاىلعظافحلا
كرحملا

ىلعظافحللةقيرطةبكرملاهذهنمضتت
فقوتءانثأ)دياحم(Nعضولايفةبكرملا
.كرحملاليغشت
رجلةقيرطلاهذهمادختسابجيالو
ىلإةجاحبةرايسلاتناكاذإ.ةبكرملا
.٢٩٥/ةلطعمةبكرملقنرظنا،بحسلا

ةبكرملاعضول:ةبكرملايفقئاسلالظي
كرحملاليغشتفاقيإعم)دياحم(Nيف
:صخشاهيفةبكرملاو

،ةيوتسمضرأىلعةبكرملانأنمدكأت.١
ةبكرملانأوليغشتلاديقكرحملانأو
.)نكر(Pعضويف

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٤

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٥

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٤-٢نمتاوطخلارركوكرحملا
عضولايفنآلاةبكرملالظتس.٦

N)دياحم(.
يفةبكرملاعضول:ةبكرملاقئاسلارداغي
N)كرحملاليغشتفاقيإعم)دياحم
:صخشاهيفسيلةبكرملاو

،ةيوتسمضرأىلعةبكرملانأنمدكأت.١
ةبكرملانأوليغشتلاديقكرحملانأو
.)نكر(Pعضويف

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٤
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٥

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٦

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٥-٢نمتاوطخلارركوكرحملا
.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٧
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٨

.ىرخأةرماهلوخددنعًايئاقلت)نكرلا(

هيبنت
قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
ةكرحلالقانلئاسحبصأاذإسورتلا
يفةدايقلايدؤتنأنكمي.اًدجًانخاس
فقوت.ةبكرملارّرضتىلإةلاحلاهذه
ديربتلؤطابتلاعضويفكرحملاكرتاو
ةلاسرلاهذهحسمنت.ةكرحلالقانلئاس
سورتلاقودنصلئاسدربيامدنع
.فاكلكشب

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.دوقولاةساودىلعطغضا
)ةدايق(Dعضولاىلإةبكرملالقنمتاذإ
لقانحبصيسف،اًدجةيلاعةعرسلاتناكامنيب
Dعضولايفقيشعتللاًزهاجةكرحلا
ذئنيحو،ةبكرملاةعرسضفخ.)ةدايق(
Dعضولايفةكرحلالقانقشعتيس
.)ةدايق(
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
ىلعدوجوملا)ةدايق(Dحاتفمبحسا.٢

.يزكرملالوسنوكلا
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:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
.قالزنالاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٧٢/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"عجار

سورتلاقودنصيفتاعرسلارييغتنكمي
يوديلاسورتلاقودنصيفلاحلاوهامك
يفلقنلاكارحمليغشترصانعمادختساب
/يوديلاعضولارظنا.)ةدايق(Dعضولا

١٩٩.

هيبنت
اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
طقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلتىلإ
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

يوديلاعضولا
يوديلالقنلاةساود

)ةدايق(Dعضولايفةكرحلالقاندوجوعم
)يوديلاعضولا(Mحاتفملاىلعطغضا،
عضولاىلإلوخدلليزكرملالوسنوكلاب
ةلجعيفتاساودلامدختسا.يوديلا
وأىلعألاسرتللةكرحلالقانرييغتلةدايقلا
ةمالعلامادختسابىلعأسرتلرييغتلل.لقألا
لقأسرتلرييغتللو،)دئاز(+ىنميلا
.)صقان(−ىرسيلاةمالعلامادختساب

مادختسابرييغتلاماظنمادختسادنع
يلاحلاسرتلاضرعمتيس،ةيوديلاةساودلا
ةيولعلاةشاشلاوأتادادعلاةعومجميف
)HUD(،رظنا.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.٩٩/ةيمامألاضرعلاةشاش
فورظيفتابثلانمةبكرملاةدايقدنع
ىلإرييغتلايدؤيس،ةيجلثوأةيديلجةيوج
ةدايزىلإ،هرفاوتدنع،)يناثلا(2سرتلا
.ةبكرملارجمزع
ماظنطيشنتءاغلإنكمي

Manual Paddle Shift)لقنلاةساود
)ةدايق(Dحاتفمبحسقيرطنع)يوديلا
.يزكرملالوسنوكلاب
Dعضولايفةكرحلالقاننوكيامدنع
−ةساودوأىنميلا+ةساودبحسا،)ريوت(
عضولايفةكرحلالقانعضولىرسيلا

Temporary Manual Paddle Shift
.)تقؤملايوديلالقنلاةساود(
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عضونمجورخلل
Temporary Manual Paddle Shift

تاءارجإلادحأبمق،)يوديلالقنلاةساود(
:ةيلاتلا
ةيناثنمرثكأل+ةساودلاىلعطغضا.

.ةدحاو
يوديليدبتنودةتباثةعرسبةدايقلابمق.

.ناوثةدعلداحفاطعناوأ
ةعاس/مك٦ىتحةبكرملاةعرسضفخ.

.لقأوأ)ةعاس/ليم٤(
متيس،يوديلالقنلاةساودماظنطيشنتدنع
لقألاتاعرسلاىلإيئاقلتلكشبضفخلا
ةكرحلالقانلقتنيس.ةبكرملائطبتامنيب
.ةرايسلافقوتتامدنع)لوألا(1سرتلاىلإ
)لوألا(1سرتلانمأدبتنأةبكرمللنكمي
،عضولااذهىلعظفاحتوتابثلاعضونم
تاساودمادختسابرايغلامادختسامتيملام
رايتخامتيوأ،رخآسرتىلإيوديلالقنلا
.)ةدايق(Dعضو

ضفخنملاسرتلاىلإةكرحلالقانريغتل
يف،ةبكرملاةعرسلةنكممةعرسىندأىلإ
ةساودعضووأيوديلالقنلاةساودعضو
:تقؤملايوديلالقنلا
ةرتفلرارمتسالاعمطغضاوبحسا.

طغضرمتسااذإ.−ةساودلاىلعةزيجو
،ؤطابتلابةبكرملاذخأتامنيبةساودلا
ةضفخنملاسورتلاىلإرييغتلارمتسيسف
.كلذبحمستةبكرملاةعرستمادام
لاقتنالابيوديلاةكرحلالقنماظنموقينل
ةبكرملاةعرستناكاذإلقأوأىلعأسرتل
حمسينلو،ةياغللةئيطبوأةياغللةعيرس
سرتلافالخبةعرسيأنمءدبلاب
.)لوألا(١
يفةرورضلادنعىلعألرييغتلاثدحيملاذإ
ةعرسنإف،يوديلاةكرحلالقنعضو
.كرحملاةيامحلةدودحمنوكتةبكرملا
يوديلالقنلاةساودعضويفنوكتامدنع
ةعرسلاعفريسةكرحلالقاننإف،تقؤملا
نيزنبلاةساودىلعطغضلاةلاحيفًايئاقلت
.ةيضرألاىتحلماكلاب

عميوديلالقنلاةساودمادختسانكمي
تبثمرظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.٢٢٢/ةعرسلا

يفةرود(كرحمللةعرسىصقأيف
ةرتفدعبيئاقلتلالقنلاثدحيس،)ةقيقدلا
.كرحملاةيامحلةددحمةينمز
تاعرسلاعفرلةبولطملاةبكرملاتاعرس
ةبكرملاتالخدمىلعدمتعتًايوديكارحملاب
تاعرسلاعفرنمعونيسامم،ةفلتخملا
اس/ةليلقتارتموليكةفاسملاهبحومسملا
.)ةعاسلا/ليم(
ال،ةكرحلالقنةعومجملفلتثودحعنمل
لفسأللسرتلالقنتايلمعءارجإنكمي
.ةنيعمتاعرسقوفًايودي
يفةبكرملاتاعرسفلتختنأنكمي
اهبحومسملاةيوديلاةكرحلالقنتايلمع
تادعملاوأةبكرملازارطفالتخاب
Stingrayلثم؛ةيرايتخالا Z51لضافتلاعم
)eLSD(قالزنالادودحملاينورتكلإلا
يكيناكيملالضافتلاعمZ51نعفلتخي
.)mLSD(قالزنالادودحم
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Stingrayتابكرملةبسنلاب (LT2)ينورتكلإقالزنالادودحميلضافتسرتبةدوزملا)Z51(

)سرتلايف(ةعرسلاعفربحومسم
ًابيرقتىلع

ةعاسلايفًاليمةعاس/مك
١٥٩يناثلا

٢٥١٦ثلاثلا

٣٦٢٢عبارلا

٤٧٢٩سماخلا

٦٠٣٧سداسلا

٧٦٤٧ةعباسلا

٩٢٥٧ةنماثلا

ةضفخنملاةعرسلارييغتطيبثتةعرسلىصقألادحلا
)سرتلايف(

ًابيرقتىلع
ةعاسلايفًاليمةعاس/مك

٣٠١٩لوألا

٦٣٣٩يناثلا

١٠٤٦٥ثلاثلا

١٦٤١٠٢عبارلا

٢٣٢١٤٤سماخلا

Aeroسداسلا LimitedAero Limited

Aeroةعباسلا LimitedAero Limited
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Stingrayتابكرملةبسنلاب (LT2)نودب(يكيناكيمقالزنالادودحميلضافتسرتبةدوزملاZ51(

)سرتلايف(ةعرسلاعفربحومسم
ًابيرقتىلع

ةعاسلايفًاليمةعاس/مك
١٦١٠يناثلا

٢٦١٦ثلاثلا

٣٧٢٣عبارلا

٤٩٣٠سماخلا

٦٣٣٩سداسلا

٨٠٥٠ةعباسلا

٩٧٦٠ةنماثلا

ةضفخنملاةعرسلارييغتطيبثتةعرسلىصقألادحلا
)سرتلايف(

ًابيرقتىلع
ةعاسلايفًاليمةعاس/مك

٣٠١٩لوألا

٦٣٣٩يناثلا

١١٣٧٠ثلاثلا

١٧٤١٠٨عبارلا

٢٤٥١٥٢سماخلا

Aeroسداسلا LimitedAero Limited

Aeroةعباسلا LimitedAero Limited
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Z06 (LT6)

)سرتلايف(ةعرسلاعفربحومسم
ًابيرقتىلع

ةعاسلايفًاليمةعاس/مك
١٤٩يناثلا

٢٤١٥ثلاثلا

٣٥٢٢عبارلا

٤٧٢٩سماخلا

٦٠٣٧سداسلا

٧٧٤٨ةعباسلا

٩٣٥٨ةنماثلا

ةضفخنملاةعرسلارييغتطيبثتةعرسلىصقألادحلا
)سرتلايف(

ًابيرقتىلع
ةعاسلايفًاليمةعاس/مك

٦٦٤١لوألا

١١٣٦٩يناثلا

١٦٢١٠١ثلاثلا

٢٢٥١٤٠عبارلا

٣٠٣١٨٨سماخلا

Aeroسداسلا LimitedAero Limited

Aeroةعباسلا LimitedAero Limited
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ةجودزملاةساودلاضباقريرحت

ةجودزملاةساودلاضباقريرحتحيتي
،تالجعلانمًاتقؤمكرحملالصفبةبكرملل
طيشنتمتي.)دياحم(Nعضولاىلإهباشم
ىلعطغضلاوبحسقيرطنعةزيملاهذه
سفنيف−ةساودلاو+ةساودلانمٍلك
Rعضولايفةبكرملانوكتامنيبتقولا
Mوأ)ةدايقلا(Dوأ)فلخللعوجرلا(
هذهيفةبكرملاىقبتس.)يوديلاعضولا(
ةساودلانمٍلكريرحتمتيىتحةلاحلا
وأDوأRرشؤمضمويس.−ةساودلاو+
Mرمحألانوللابيزكرملارييغتلالوسنوكب
ريرحت"عضويفةرايسلانأىلإةراشإلل
ىلإةفاضإلاب."ةجودزملاةساودلاضباق
يلاحلاسرتلاةلاحرشؤمريغتيدق،كلذ
نوللاىلإقئاسلاتامولعمزكرميف
يفةبكرملانأىلإةراشإللضماولاقرزألا
.ةجودزملاةساودلاضباقريرحتعضو
ةساودلاضباقريرحتعضونمجورخلل
ةساودلانمالكررح،ةجودزملا
كرحملاليصوتةداعإمتتس.−ةسوادلاو+
نعرييغتلارشؤمفقوتيسوتالجعلاب
ريرحتنمجورخللناطمنكانه.ضيمولا
:ةجودزملاةساودلاضباق

ةقاطليغشتةداعإمتت:يسايقلاجورخلا
ليغشتلامعدلقفربتالجعللكرحملا
اذهو.ةماعلاقرطلاىلعةبكرملليعيبطلا
نميأتحتتاساودلاريرحتدنعثدحي
:فورظلاهذه
لماكلابدوقولاةساودريرحتمت.
/مك١٠نمىلعأةبكرملاةعرستناك.

)ةعاسلايفليم٦(ةعاس
)عوجر(Rعضولايفةبكرملا.
لصفنملكشبتاساودلاريرحتمتي.
لقنلاةساودعضويفةبكرملاتناكاذإ
عضوىلإلوخدلالبقتقؤملايوديلا
دوعتسف،ةجودزملاةساودلاضباقريرحت
رييغتلاعم)ةدايق(Dعضولاىلإةبكرملا
ضباقريرحتعضونمجورخلادنعيئاقلتلا
.ةجودزملاةساودلا

مادختساللصصخماذهو:عيرسلاجورخلا
قرطلاىلعسيلوقلغمقابسراسميف
كرحملاةقاطمادختساةداعإمتت.ةماعلا
ةمعفملاةدايقلامعدلةعرسبتالجعلاىلع
ىلعليغشتلاءدبلدعمدمتعي.ةوقلاب
ريرحتدنعدوقولاةساودطغضرادقم
ةساودىلعطغضلادازاملك.تاساودلا
ثدحيدق.ليغشتلاءدبلدعمداز،دوقولا
ماظنليغشتفاقيإةلاحيفراطإللنارود
ذيفنتءانثأيف)TCS(رجلايفمكحتلا
جورخلاليغشتثدحي.عيرسلاجورخلا
:ةيلاتلاطورشلاعيمجءافيتسادنععيرسلا
/مك١٠نملقأةبكرملاةعرستناك.

)ةعاسلايفليم٦(ةعاس
Mوأ)ةدايقلا(عضولايفةبكرملا.

)يوديلاعضولا(
تقولاسفنيفنيتساودلاريرحتمتي.
لماكلابدوقولاةساودىلعطغضلاعم
ءادأثدحيال،ريودتلاددحمىلعكرحملاو
لالخيفتاساودلاريرحتمتاذإالإةورذلا
دحىلإلوصولادعبةريصقةينمزةرتف
.)ٍناوثعضب،يأ(ريودتلا
ءانثأ:)طقفZ06زارط(يوديلاليغشتلا
ةساودلاضباقعضويفةبكرملادوجو
يوديلاليغشتلاطيشنتنكمي،ةجودزملا
ةعرسيفةقدرثكأمكحتىلعلوصحلل
وأيسايقلاجورخللدادعتساللكرحملا
ًالوأمق،ةزيملاهذهطيشنتل.عيرسلا
ةساودلاضباقريرحتعضوىلإلوخدلاب
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ةساودامإكيرحتدعأوررحمث،ةجودزملا
ةساودلاىلعظافحلاعم−ةساودوأ+
طشنلاحابصملاءيضيس.ةتبثمةسكاعملا
سايقلاةزهجأةعومجميفءادألالقنل
رظنا.يوديلاليغشتلاطيشنتىلإةراشإلل
.٩٣/طشنءادألابصاخلاةكرحلالقان
،اًطشنيوديلاليغشتلانوكيامدنع
دنعفلتخملكشبكرحملابيجتسيس
ريرحتبًةنراقمدوقولاةساودىلعطغضلا
طغضلابجي.ةجودزملاةساودلاضباق
تارودددعةدايزلدوقولاةساودىلعرثكأ
لقأدحقيبطتمتيسوةقيقدلايفكرحملا
هذهرفوت.ةقيقدلايفكرحملاتارودددعل
ءانثأكرحمللعرسأةباجتسااًضيأةزيملا
عاضوأنميأديدحتمتاذإعيرسلاجورخلا
مكحتلاماظنوأ)PTM(ءادألارجةرادإ
نمجورخلل.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
ةساودنملكريرحتبمق،يوديلاليغشتلا
نماًضيأةبكرملاجرختس.−ةساودو+
ديعيسوةجودزملاةساودلاضباقريرحت
ذيفنتمتيس.تالجعلابلاصتالاكرحملا
ىلعًءانبعيرسجورخوأيسايقجورخ
.اًقباسةروكذملاطورشلاسفن

ريذحت}

ةساودلاضباقريرحتنمجورخلادنع
.ةعرسبةبكرملاكرحتتدقف،ةجودزملا
ثودحيفببستلاومكحتلادقفكنكمي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ماسجألاوأصاخشألاعممادطصا
وأدوقولاةساودريرحتلدعتسا.ةبيرقلا
اذإروفلاىلعلمارفلاىلعطغضا
مدختستال.ةياغللةعرسبةبكرملاتكرحت
ةجودزملاةساودلاضباقريرحتعضو
ماسجأوأصاخشأكانهنوكيامدنع
.ةبيرق

لمارفلا

ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
زيزعتةزيمبةدوزملاتابكرملايوتحت
لمارفرئاودىلعةيئابرهكلالمارفلا
دنعًاينورتكلإاهيفمكحتلامتيةيكيلورديه
ليغشتلاءانثألمارفلاةساودقيشعت
تارابتخاءارجإبماظنلاموقي.يداعلا
دعبةليلققئاقدنوضغيفئفطنيوةينيتور
اذهلالخءاضوضعُمستدق.ةبكرملافاقيإ
ةساودىلعطغضلاةلاحيف.تقولا
فاقيإدنعوأتارابتخالاءارجإءانثألمارفلا
دقف،ةيئابرهكلالمارفلازيزعتماظنليغشت
ةساودلاةوقيفظوحلمرييغتكانهنوكي
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.رفسلاو

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن
قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
)ABS(ظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلاىلع

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتحابصمرظنا.ًالماعيريذحتلا
.٩٣/(ABS)قالغناللةعناملالمارفلا
قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
)ABS(ىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
ةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلاةساود
يتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ.فقوتلا
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأريست
هذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
ىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأةبكرملا
ىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسمكرت
.قالغناللعناملالمارفلاماظنمادختساب
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ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
عامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
عناملالمارفلاماظنلمعبروعشلاو
.ًايعيبطاًرمأدُعيقالغنالل

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي
يف.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلا
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلانمرثكأهيجوتلا

يئابرهكلانكرلالمارف

امًامئاد)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
ةبكرملاطبضعمىتح،طبرللةلباقنوكت
ةقاطلاتناكاذإ.ليغشتلافاقيإعضوىلع
لمارفطبركنكمينلفةيفاكريغةيئابرهكلا
فازنتساعنمل.اهريرحتوأةيئابرهكلاديلا
ريغةرركتملاتارودلابنجت،ةيراطبلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفلةيرورضلا

لمارفعضوحابصمىلعماظنلايوتحي
رفصأيريذحتحابصمورمحأنولبنكرلا
عجار.ةمدخللنكرلالمارفبصاخ

Electric Parking Brake Light)حابصم
و٩٢/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.٩٢/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
نكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسركانه
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
قيشعتنمدكأتللرمحألانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.ًايظحلةيئابرهكلا
رمحألانكرلالمارفةلاححابصمضمويس
ديلالمارفطبردنعتابثبءيضيمث
ناكاذإو.لماكلكشب)EPB(ةيئابرهكلا

رمحأنولبضموتديلالمارفةلاحةبمل
ةيئابرهكلاديلالمارفنوكت،رمتسملكشب
كانهنوكتدقوأ،طقفًايئزجةطوبرم
فوسو.ةيئابرهكلاديلالمارفيفةلكشم
تامولعمزكرميفةلاسرضرعمتي
ةيئابرهكلاديلالمارفررح.)DIC(قئاسلا
)EPB(ةلاحيف.ديدجنماهطبرلواحو
يفرمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدع
.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولا
ضيموةلاحيفةبكرملاةدايقرذحاو
عجار.رمحأنولبنكرلالمارفعضوحابصم
.ليكولاعمرمألا
لمارفبصاخلايريذحتلاحابصملاءاضأاذإ
ىلعطغضافرفصألانوللابةمدخللنكرلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نولبنكرلالمارفعضوحابصمءيضيىتح
حابصملاناكاذإ.رمتسملكشبرمحأ
نكرلالمارفبصاخلارفصألايريذحتلا
.ليكولاعمرمألاعجارف،ًائيضمةمدخلل
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
متيو،يعيبطرمأاذه.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلانميرودلكشبققحتللهبمايقلا



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

٢٠٧ ليغشتلاوةدايقلا

)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلحيحصلا
ىرخألاةمالسلافئاظوبلطىلعءانبوأ،
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفمدختستيتلا

مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
.تاقحلملاعضو

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.ًايظحلةيئابرهكلا
امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
ةمدخللنكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
ديلالمارفريرحتكنكميف،رفصألانوللاب
رارمتسالاعمطغضلاب)EPB(ةيئابرهكلا
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمىلع
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نكرلالمارفعضوحابصمئفطنيىتح
دعبًالعتشمنيحابصملادحأيقباذإ.رمحألا
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحم

هيبنت
نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا

ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
عيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكتامدنع
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلادعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
لصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلاوأ/و

كيلعهيلمتامكلمارفلاةساودىلعطغضلا
ةدعاسمماظنقيشعتكفي.ةدايقلاةلاح
.لمارفلاةساودريرحتدنعلمارف

ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

ريذحت}

HSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
ةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحتال
وأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارمعم
.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
ةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلادنع
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلتوأ

١٧٠.

عنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
هاجتايفنارودلانمةبكرملاتاعفترملا
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقمريغ
متيسو.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
.دوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
يفدوقولاةساودقيشعتمدعةلاحيف
لمارفقيشعتمتيس،قئاقدعضبنوضغ
اًضيألمارفلاريرحتمتيدق.ةيبرهكلافقوتلا
ماظنىلعدمتعتال.ىرخأفورظلظيف
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
.ةبكرملاتيبثتل
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ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل
.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلعةدايقلا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنو

(ESC)/StabiliTrak.ةمظنألاهذهدعاست
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نأفشتكااذإطقفTCSماظنلمعي
تأدبوأةريبكةعرسبرودتةيفلخلاتالجعلا
ثدحيامدنع.بحسلاىلعةردقلادقفت
ليغشتبرجلايفمكحتلاماظنموقي،كلذ
ةريبكةعرسبرودتيتلاةلجعلللمارفلا
قالغإلالخنم(كرحملاةقاطنمففخيو
دحلل)كرحملاليغشتيفمكحتلاومامصلا
.تالجعلانارودنم

مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض"ESC"تابثلا
ةرايسلاتالجعلمارفنميأىلع
ةرايسلاىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسمل
.حيحصلااهراسميف
ماظنأدبيامدنعةعرسلاتبثممادختسادنع
نارودنمدحلاببحسلايفمكحتلا
لكشبةعرسلاتبثملصفنيس،ةلجعلا
تبثممادختساةداعإنكميو.يئاقلت
.كلذبقيرطلافورظتحمسىتمةعرسلا
.٢٢٢/ةعرسلاتبثمرظنا

كفمتيسف،TCSليطعتبقئاسلاماقاذإ
امك.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنقيشعت
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليطعتمتيس
يفوأ،)PTM(رجلاءادأةرادإديدحتمتاذإ
.StabiliTrakماظنليغشتفاقيإةلاح

ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي

يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
لحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوأ

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٨٦
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

اهناكميفتالجعلانارود
ماظنطيشنتدنعضموي.

StabiliTrak/يفينورتكلإلامكحتلا
"ESC"تابثلا
.اًطشنABSماظننوكيامدنعضموي.
دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.

نيماظنلا
،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
ىلإةراشإللًالعتشمىقبيو=لعتشيو
قئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلانأ
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.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايف
يغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلاطبض

:ًالعتشميقبو=لعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

يقبو=لعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
يفاضإتقولةبكرملاجاتحتدق،ًالعتشم
ىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملاصيخشتل
.كليكوعجار،هيلعيهام

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

يفTCS/StabiliTrak/ESCرزدجوي
.يزكرملالوسنوكلا

هيبنت
وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Tractionحابصمءيضي.@ررحو Off
.تادادعلاةعومجميفi)فقوتمرجلا(
طغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
iأفطمرجلاءوضئفطنيس.@ررحو
.تادادعلاةعومجميفضورعملا
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ئفطنينلف،@طغضدنعاهناكميف
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحماظنلا
.اهناكميف
TCSماظنليغشتفاقيإل
رارمتسالاعمطغضا،StabiliTrak/ESCو
iرجلافقوتحابصمءيضيىتح@ىلع
@StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو
ةعومجميفةءاضإلايفنارمتسيو
.تادادعلا

TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
iرجلافقوتحابصمئفطني.@ررحو
@StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو
.تادادعلاةعومجميف
تاراطإلاطغضةبقارمماظنناكاذإ
)TMPS(ةمدخةلاسرلاضرعمتوًالطعم.
تامولعمزكرميفتاراطإلاةبقارمماظن
StabiliTrak/ESCماظنرثأتيسف،قئاسلا
:يليامك
ماظنليغشتفاقيإنكميال.

StabiliTrak/ESCقئاسلاةطساوب.
يفStabiliTrak/ESCماظنناكاذإ.

هليغشتمتيسف،ليغشتلافاقيإعضو
.ًايئاقلت
ةرادإوأةيسفانتلاةدايقلاعضورفاوتيال.

.يقاصتلالاكاكتحالاءادأ
StabiliTrak/ESCماظنءادأريغتيس.

مكحتلاىلعظافحلاوةدعاسملانأشب
.هاجتالايف

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٢٣٥/تاليدعتلاوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

طقفZ06زرطل

ليوحتلللباقلايولعلاءزجلانوكيامدنع
بلصلايولعلاءزجلاةلازإمتتوألفسأل
يفESCنوكيوةبكرملانمةلازإلللباقلا
ءادألارجةرادإعضووأيسفانتلاعضولا
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)PTM(ئفطنيس،هليغشتفاقيإمتاذإوأ
زواجتتامدنعESCليغشتفاقيإحابصم
لكلليم١٠٠(ةعاس/مك١٦٠ةرايسلا
نيكمتىلإريشيامم،)ةعاس

StabiliTrak/ESCلماكلاب.

ىلعفلخللعوجرلايفمكحتلارصانع
تاعفترملا
تناكوبهأتةلاحيفةبكرملاتناكاذإ
يفمكحتلانإف،دصقريغنعفلخللعجرت
يفدعاسيتاعفترملاقوففلخلللرحتلا
ةضفخنمةعرسىلإفلخللكرحتلانمدحلا
يفمكحتلاءانثأءاضوضعُمستدق.ةياغلل
نمةلاسررهظت.ةيلاعفبةبكرملاةعرس
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.اًطشننوكي

ةدايقلاعضوبمكحتلا
)DMC(قئاسلاعضويفمكحتلاحمسي
ةلماشلاةدايقلاةبرجتليدعتبقئاسلل
لالخنملضفألكشبتاليضفتلابسانتل
.ةفلتخمعاضوأرايتخا
قئاسلاةمظنأوةدايقلاعضورفوتدمتعي
ةبكرملاديجنتىوتسمىلعةرثأتملا
لمشتدق.ةيرايتخالاتازيملاوةقطنملاو
ةضايرلاوةلوجلاوسقطلا:قئاسلاعاضوأ
نيلباقنيعضوىلإةفاضإلاب،راسملاو
.Zعضوويعضو:صيصختلل

يفرشؤمرهظيس،عضويأديدحتدنع
.ليغشتلاديقلظيوتادادعلاةعومجم

عضولاطيشنت

Myنملكطيشنتل Mode)عضولا
،)سقطلا(Weatherو،)يبصاخلا
،)يضايرلا(Sportو،)يحايسلا(Tourو
مكحتلاضبقمردأ،)راسملا(Trackعضوو
لوسنوكلاب)DMC(قئاسلاعضويف
،امعضوديدحتدنع.عضوديدحتليزكرملا
لظيوتادادعلاةعومجميفرشؤمرهظيس
.ليغشتلاديق

Zعضولارزىلعطغضا،Zعضولاطيشنتل
اًعضوددح،طيشنتلاءاغلإل.هيجوتلاةلجعب
طغضاوأDMCضبقملالخنماًفلتخم
ةلجعىلعدوجوملاZعضورزىلع
.ةدايقلا

Mode Description)عضولافصو(

uةقلزلاحطسأللمدختُسي:سقطلا
.تالجعلاةعرسيفمكحتلايفةدعاسملل
ىلععراستللاًطسوًالحكلذلثمينأنكمي
.فاجلاتلفسألا
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مادختسالالجأنمةزيملاهذهُٰممصتمل
وألحولاوألمرلايفةبكرملاتقلعاذإ
،ةبكرملاتقلعاذإ.ىصحلاوأجلثلاوأديلجلا
تامس"رظنا.١٨٦/ةبكرملاتقلعاذإرظنا
.مسقلااذهيفًاقحال،"قئاسلاعضو

sيفةيداعلاةدايقللهمدختسا:يحايس
لجأنمةعيرسلاقرطلاىلعوةنيدملا
دادعإلااذهرفوي.ةلهسوةِسلسةدايق
وهاذه.لماعتلاوةحارلانيبًانزاوتماًدادعإ
عضوتامس"رظنا.يسايقلاعضولا
.مسقلااذهيفًاقحال،"قئاسلا

rفورظتناكىتمهمدختسا:يضاير
بلطتتةيصخشلاتاليضفتلاوأقيرطلا
دنع.ربكألكشباهبمكحتلانكميةباجتسا
ةبكرملاةعرسضفخنتس،عضولااذهديدحت
مكحتميدقتلهيجوتلاريغتيس.روفلاىلع
ماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ.ةقدرثكأ
ريغتيسف،يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا
.فاطعنالادنعلضفأءادأميدقتلقيلعتلا
نميسفانتلاعضولاىلإلوصولانكمي
ةدايقلاعضورظنا.عضولااذهلالخ
.٢١٧/ةيسفانتلا

tقابسلاتاراسملمدختسي:راسملا
ىصقأللوصولادنعمادختسالل.ةقلغملا
نوكتامدنع.ةرايسلايفمكحتلانمردق
ةكرحلالقانطبضمتيس،راسملاعضويف
ءانثأ.تادادعإلابقعتلجودزملاهيجوتلاو
اًضيأةبكرملابقاُرت،عضولااذهيفدجاوتلا
تازيمًايكيتاموتوأحيتتوةدايقلاءادأ

Performance Shift)دنع)ءادألاعفر
هذهو.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكا
سورتلاىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلا
حبكلاةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملا
ةبكرملاجرختفوس.عراستلادنعةباجتسالا
ليغشتلاعضوىلإدوعتوةزيملاهذهنم
فشكلامتيملاذإريصقتقودعبيداعلا
،زيهجتلاةلاحيف.ةيسامحةدايقدوجونع
ديمختلاليدعتىلعاًضيأعضولااذهلمعي
،مداعلامامصطبضو،يقيقحلاتقولايف
،لمارفلاةساودساسحإو،كرحملاتوصو
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنءادأو
)ESC(يفمكحتلاماظنءادأو
.)TCS(رجلا

ءادألابحسةرادإىلإلوصولانكمي
)PTM(ةرادإ"عجار.عضولااذهلالخنم
.مسقلااذهيفًاقحال"ءادألارج

qصيصختلمدختُسي:يبصاخلاعضولا
قئاسللعضولااذهحمسي.ةيمويلاةدايقلا
ةدايقلاتاليضفتلقئاسلاةمظنأنيوكتب
قيلعتلاليدعتبعضولااذهموقي.هبةصاخلا
توصولمارفلاساسحإوهيجوتلاو
تارودربعًاطشنيعضولظيس.كرحملا
.لاعشإلا
نوكتدق،ةيزكرملاةشاشلالالخنم
صيصختللةرفوتمةيلاتلاةيعرفلاةمظنألا
:عضولااذهيف
،يضايرلا،يحايس،ةيرسلا:كرحملاتوص
راسملا
راسملا،يضايرلا،يحايس:هيجوتلا
راسملا،يضايرلا،يحايس:قيلعتلا
،يضايرلا،يحايس:لمارفلابساسحإلا
راسملا
ةيفيكلوحًاليصفترثكأفصوىلعلوصحلل
صيصخت"عجار،كرحمماظنلكرييغت
.مسقلااذهيفًاقحال"ةدايقلاعضو
ةمسدادعإنكمي،كلذىلإةفاضإلاب
ضرعلاتادحوةمئاقمادختسابةعومجملا
.ةعومجملايف
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vعضوZ-Mode:مدختُسي
اذهحمسي.ةيكيمانيدلاةدايقلاصيصختل
ًاقفوليغشتلاةمظنأنيوكتبقئاسللعضولا
نمردقىصقأقيقحتلةصاخلاهتاليضفتل
ةبرجتلانيسحتىلعZعضولمعي.لماعتلا
لقنةعومجمصيصختةفاضإقيرطنع
/كرحملاليدعتبعضولااذهموقي.ةكرحلا
هيجوتلاولمارفلابساسحإلاوسورتلالقن
،رجلاءادأةرادإوكرحملاتوصوقيلعتلاو
.زيهجتلاةلاحيف
نكمي،ةيزكرملاضرعلاةدحولالخنم
نوكتدق.ةددعتمتادادعإصيصختقئاسلل
صيصختللةرفوتمةيلاتلاةيعرفلاةمظنألا
:عضولااذهيف
،يضايرلا،يحايس،ةيرسلا:كرحملاتوص
راسملا

راسملا،يضايرلا،يحايس:هيجوتلا
راسملا،يضايرلا،يحايس:قيلعتلا
،يحايس،سقطلا:سورتلالقن/كرحملا
راسملا،يضايرلا
،يضايرلا،يحايس:لمارفلابساسحإلا
راسملا

PTM:قابس،يضاير،فاج،بطر،فاقيإ
٢قابس،١
ةيفيكلوحًاليصفترثكأفصوىلعلوصحلل
صيصخت"عجار،كرحمماظنلكرييغت
ديزمل.مسقلااذهيفًاقحال"ةدايقلاعضو
ةرادإ"عجار،PTMلوحتامولعملانم
ةفاضإلاب.مسقلااذهيفًاقحال"رجلاءادأ
ةعومجملاةمسدادعإنكمي،كلذىلإ
يفضرعلاتادحوةمئاقمادختساب
.ةعومجملا
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قئاسلاعضوتامس

عضولا:عاضوألا
يبصاخلا

عضوراسملايضايريحايسسقطلا
Z-MODE

يحايسلاةعومجملاةشاش
،)يضارتفالا(
،يضايرلا
،راسملا
عم(سقطلا

دادعإيأ
ةحولل
)تامولعملا

،يحايسلاراسملايضايريحايسسقطلا
،يضايرلا
،راسملا
عم(سقطلا

دادعإيأ
ةحولل
)تامولعملا

،ةلوجلاراسملايضايريحايسسقطلايحايسقناخلامدقت
،يضايرلا
،راسملا
سقطلا

ناكاذإ(سورتلاقودنصلوحتعضو
)اًرفوتم

،ةلوجلاراسملايضايريحايسسقطلايحايس
،يضايرلا
،راسملا
سقطلا

يف(نكممةلاعفلادوقولاةرادإ
ةعرسلا
-ةعبارلا
ةنماثلا
تابكرمل

mLSD(

يف(نكمم
ةعرسلا
-ةعبارلا
ةنماثلا
تابكرمل

mLSD(

يف(نكمم
-عبارلاسرتلا

)نماثلا

يف(نكمم
سرتلا
-سماخلا
)نماثلا

،ةلوجلاليطعت
،يضايرلا
،راسملا
سقطلا
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عضووأةيسفانتلاةدايقلاعضورفوت
ءادألاورجلا

ةحارلاعضوحاتمريغحاتمريغحاتمريغ
)رفوتم(

PTM
مكحتلا(
رجلايف

ءادألايلاع
)رفوتم

PTM)مكحتلا
يلاعرجلايف
)رفوتمءادألا

،ةيرسلاكرحملاتوص
،يحايس
،يضايرلا
راسملا

،ةيرسلاراسملايضايريحايسللستلا
،يحايس
،يضايرلا
راسملا

،يحايسهيجوتلا
،يضايرلا
راسملا

،يحايسراسملايضايريحايسيحايس
،يضايرلا
راسملا

ماظنعمهرفاوتةلاحيف(قيلعتلا
)يسيطانغملاقيلعتلا

،يحايس
،يضايرلا
راسملا

،يحايسراسملايضايريحايسيحايس
،يضايرلا
راسملا

،يحايسلمارفلاةباجتسا
،يضايرلا
راسملا

،يحايسراسملايضايريحايسيحايس
،يضايرلا
راسملا

ةعومجملاةشاش

ضرعلاتامسلوحتامولعملانمديزمل
ةعومجميفةدايقلاعاضوأبةصاخلا
تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار،تادادعلا
/٨٣<Options)تارايخلا(<

Display themes)ضرعلاتامس(.

قناخلامدقت

ديدحتقيرطنعقناخلاةيساسحطبضا
قناخلاةباجتسائطبوأةعرسىدم
.تالخدملل
قبسمطبضنعةرابعقناخلابقاعت
وأهليدعتنكميالوةردقلالقنةعومجمل
.لقتسملكشبهرييغت

ةكرحلالقانرييغتليغشت

:يساسألا
سورتلةكرحلالقانتارييغترايتخامتي.

ةعرسلاًقفوةضفخنمسورتلوأةيلاع
نيسحتلدوقولاةساودعضوموةبكرملا
دوقولاكالهتسايفداصتقالاوةحارلا
.ةلدتعملاةدايقلافورظلالخ
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:قئاسلابرثأتملاسرتلارايتخا
نملكىلعةيناودعلاةدايقلارثؤتفوس.

ةعرسلرييغتلاوىلعأةعرسللقنلاطاقن
دنع.عاضوألاعيمجيفةضفخنم
لقنلطشنلاءوضلاضرعمتي،قيشعتلا
ءادألابصاخلاةكرحلالقانرظنا.ءادألا
لقانطيشنتمتيامدنع.٩٣/طشن
نع،ماتلافقوتلاةلاحنمءادأللةكرحلا
PTMديدحتقيرط Race Raceوأ1 2،
ةلاحلايفةكرحلالقنةطيرخنوكت
لقنتايلمعققحتتالثيحةدشرثكألا
ةيلاعلاتارودلادنعالإىلعألسورتلا
لقنلاتايلمعثدحت،)rpm(ةقيقدلايف
ىندأرايتخامتيو،اًركبملقأةعرسىلإ
لقانكولسلقتنيس.فاطعناللسرت
كولسلبسانملاىوتسملاىلإةكرحلا
نمةريصقةرتفدعبيلاحلاةدايقلا
PTMديدحتمتيملاذإ.نمزلا Race 1
Raceوأ ءادألالقنكولسلظيسف،2
ةرتففاشتكادعبًايئاقلتاًطشنطشنلا
ءادألارجةرادإ"عجار.ةدايقللةتباثءادأ
)PTM("مسقلااذهيفاًقحال.
عضو:يفريثأتاهليتلاريياعملالثمتت.

،لمارفلا،ةعرسلاةساود،ةدايقلا
.يلوطلاويبناجلاليمحتلا

كولسيفتارييغتلانمضتتنأنكميو.
ةيناودعلاةدايقلاببسبسرتلارايتخا
:يليام
ددععماًركبمةضفخنمةعرسلرييغتلا‐

ةلمرفلاءانثأىلعأةقيقدلايفتافل
)فطعنملوخد،يأ(ةيناودعلا

ءانثأىلعأسورتلرييغتلاليدبت‐
يبناجلاعراستللضرعتلا

ريرحتدنعةيلاعةعرسلرييغتلامدع‐
سورتلاتارييغتبنجتلدوقولاةساود
ىلعطغضلاديعأاذإةيرورضلاريغ
دوقولاةساود

عقوتوةيضايرلاةدايقلاىلعفّرعتلا‐
سرتلارايتخاعمةمداقلاتافاطعنالا
جورخلاولوخدلادنعبسانملا

قئاسلاعاضوأ.
قئاسلاىلعةرثؤملاتارييغتلانوكت‐

نأالإ،ةدايقلاعاضوأعيمجيفةلاعف
دادزتسةكرحلالقانةباجتساةيناودع
Sportو)ةحايسلا(Tourعاضوأنيب
ىلع)راسملا(Trackو)يضايرلا(
.يلاوتلا

)كرحملاةناوطسأقالغإ(ةلاعفلادوقولاةرادإ
:جودزملاويداعلاضباقلاةكرحلقان.

دنعتاناوطسأ٨عضوكرحملامدختسي
٤عضوىلإريغتينكلو،عراستلا
.طوبهلادنعتاناوطسأ
قبسمطبضنعةرابعةلاعفلادوقولاةرادإ
وأهليدعتنكميالوةردقلالقنةعومجمل
.لقتسملكشبهرييغت

كرحملاتوص

هيبنت
كرحملاتوصدادعإمادختسايدؤيس
ةدايزىلإةيسامحلاةدايقلاءانثأيفخلا

تامامصفالتإومداعلاماظنةنوخس
دادعإلااذهمدختستال.ةريغتملامداعلا
تاراسمىلعةدايقلاوأقباستلادنع
.ةعرسلاةيلاع

توصتادادعإريغتتف،ًاحاتمكلذناكاذإ
.ةريغتملامداعلاتامامصحتفدنعكرحملا
)ةدعاسملاةوق(هيجوتلا

فيفخلاهيجوتلاساسحإنماًءدبطبضلل
ةوقبساسحإللةدعاسملاليلقتىلإ
.هيجوتلا
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يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلا

طبضبةزيملاهذهموقت،اهزيهجتمتاذإ
فورظىلعًءانبتامدصلاففخمةدح
.ءادألاوةحارلالماعنيسحتلةدايقلا

ةدايقلاعضوصيصخت

ةبكرملاتادادعإليدعتلةزهجمةرايسلا
لالخنم.ةبكرملاىوتحمىلعًءانبةيلاتلا
ددح،هيفرتلاوتامولعمللةيسيئرلاةشاشلا
>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلا
"Drive Mode Customization"
صيصختل)ةدايقلاعضوصيصخت(

My Mode)يعضو(وأ/وZ-Mode)عضو
Z(امهيلعيصخشلاعباطلاءافضإو.
كرحملاتوص

.كرحملاجيجضمجحكرحملاتوصطبضي
ىوتسمىلعأىلإأدهأنمدادعإلاحوارتي
نمةيرسلاعضونمكرحتتتنأويتوص
.راسملالالخ
راسملا،يضايرلا،يحايس،ةيرسلا.
هيجوتلا

بولطملادهجلاطبضبدادعإلااذهموقي
هيجوتلاةلجعمدقت.ةيجوتلاةلجعليغشتل
نماًديزمبلطتتاهنكلولضفألعفدودر
يحايسلايضولانملاقتنالاءانثأدهجلا
.راسملاىلإ
راسملا،يضايرلا،يحايس.

قيلعتلا

يفقيلعتلاماظنتابثدادعإلااذهطبضي
ةبالصقيلعتلاماظنطبضي.ةبكرملا
رثكأبوكرلادعي.تاكربنزلاوأ/وتامدصلا
ةبالصرثكأوةضفخنملاتادادعإلايفةحار
.لضفأمكحتنامضلةيلاعلاتادادعإلايف
راسملا،يضايرلا،يحايس.
سورتلالقن/كرحملا

،قناخلاةباجتساطبضبدادعإلااذهموقي
ةباجتساززعت.كرحملاءادأوسرتلالقنو
ءانثأعراستلاساسحإنمةديازتملاقناخلا
ةحيرمةضياقمبنكلو،راسملاوحنكمدقت
.ةيناودعرثكأسرتلقنببسب
راسملا،يضايرلا،ةلوجلا،سقطلا.
لمارفلابساسحإلا

.لمارفلاةساودةباجتسادادعإلااذهطبضي
ةدايقلأطبأةباجتسانمتادادعإلاحوارتت
ؤطابتنامضلعرسأةباجتساىلإةحاررثكأ
ةساودلاةقدنسحتبراسملاحمسي.عرسأ
ةدايقلالجأنميلعألاؤطابتلاتالاحدنع
.ءادألاةيلاع
راسملا،يضايرلا،يحايس.
)PTM(رجلاءادأةرادإ

مق،ZعضولالالخنمPTMطيشنتل
ةبولطملاPTMةلاحىلإZعضونيوكتب
تادادعإلا(يزكرملالوسنوكلايف
عضولا>ةدايقلاعضوصيصخت>ةبكرملا>

Z(.عضورزىلعطغضاZةدحاوةرم
رهظتس،PTMنيوكتدنع.Zعضوطيشنتل
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
ليغشتلىرخأةرمطغضا-طشنZعضو"

PTM-ليطعتمتيدقESC."

رزىلعطغضا،PTMىلإلوخدلاوديكأتلل
ةلاحليدعتنآلانكمي.ىرخأةرمZعضولا

PTMرييغتوأعضولاضبقممادختساب
.يزكرملالوسنوكلايفZعضولادادعإ
Zعضولانملكضرعمتيس
.PTMتارشؤمو

طسوألاضفرلارزىلعطغضا،ءاغلإلل
دق.)اًطشنZعضولظي(ةدايقلاةلجعىلع
ليدعتىلإPTMتالاحديدحتيدؤي
.Zعضولايفىرخألاصيصختلاتارايخ
،١قابس،يضاير،فاج،بطر،فاقيإ.

٢قابس

يمامألاعفرلاماظن
دحاو(عضوملايئانثعفرلّغشمموقيس
طوشلل)ةصوب١٫٥(مم٣٥عم)دمخملكل
ريفوتلًايكيلورديهةبكرملاةمدقمعفرب
٢(ًابيرقتمم٥٠ديازتمصولخةفاسم
فلتخيس(ًابيرقتناوثثالثيف)ةصوب
حمسيس.)ةبكرملابسحتقولاوعافترالا
يمامألاءزجلاعفربيمامألاعفرلاماظنكل
ةدايقلاوأ،رممىلإلوخدللةبكرملانم
ىلعوأةعرسلاتابطموأ،ةفصرألاقوف
.ةروطقموأتاردحنم
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ىلعطغضا،يمامألاعفرلاماظنمادختسال
وأعفرليزكرملالوسنوكلابدوجوملارزلا
ةزيملاهذهليغشتنكمي.ةبكرملاضفخ
٢٤(ةعاس/مك٣٨ىلإلصتتاعرسدنع
ديقكرحملانوكيامدنع)ةعاسلايفاليم
ةلاحىلعًءانبماظنلالمعي.ليغشتلا
:ليغشتلاعضووأةبكرملا
وأباوبألاحتفدنعماظنلاعفترينل.

.لكيهلالفسأنيزختلاةرجح
لالخنمهضفخوأماظنلاعفرنكمي.

ةبكرملانوكتامدنع،رزلاىلعطغضلا
.تاقحلملاعضووأRUNعضويف

تمتوعفترمعضوميفةبكرملاتناكاذإ.
ةعاس/مك٣٨قوفىلعأتاعرسبةدايقلا
.ًايئاقلتضفخنتسف،)ةعاسلايفاليم٢٤(
ضفخنتسف،ةبكرملاليغشتفاقيإمتاذإ.

.ًايئاقلت

،ضافخنالاءانثأةبكرملابابحتفمتاذإ.
رمتستمثةيناث١٥ةدملةكرحلافقوتتسف
.أطبألدعمبنكلو،ضافخنالايف
عافترالاعفرنكمي،زيهجتلاةلاحيف
ديدحتماظنمادختسابًايئاقلتيمامألا
.ةبكرملايف)GPS(يملاعلاعقاوملا
عقوم١٠٠٠ىتحًايئاقلتةبكرملاعفترتس
،رزلاىلعطغضلادرجمب.ةجمربلللباق
قئاسلاتامولعمزكرمبراعشإرهظيس
)DIC(بغريناكاذإامقئاسلانمبلطيو
رايتخاقئاسللنكمي.عقوملا"ركذت"يف
يفمكحتلاتاودألالخنمةفيظولاهذه
يفمكحتلاحيتافمرظنا،ةدايقلاةلجع
.١١٣/ةدايقلاةلجع

ةنزخُملاعقاوملافذحاًضيأقئاسللنكمي
.يئاقلتلاعفرلل
ماظنمادختسابًايئاقلتةبكرملاعفرمتاذإ
ًايئاقلتضفخنتسف،يملاعلاعقاوملاديدحت
اًرتم٦٠يلاوحةبكرملاعقومديدحتدرجمب
ليطعتل.جمربملاعقوملانم)اًمدق١٩٧(
عقومليغشتفاقيإبمق،ةفيظولاهذه

GPSنل.ةبكرملاصيصختتادادعإربع
مادختسابالإنآلايمامألاعفرلاماظنلمعي
ةلاسرضرعمتينلو،طغضلارزرمأ
."يئاقلتلاعفرلاعقومركذت"ديكأتلا

يمامألاعفرلاماظنمادختسانكميامك
يفةبكرملاعض.تاقحلملاعضويفاًضيأ
ىلعرارمتسالاعمطغضاوتاقحلملاعضو
١٠ةدمليزكرملالوسنوكلابدوجوملارزلا
.ًايئاقلتةبكرملاعفرلةيلاتتمٍناوث
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيدق
:ةلاحيف"حاتمريغعفرلاماظن"ةلاسرلا
ًايئزجةحوتفمباوبأيأكانه.
حوتفمكرحملاءاطغ.
/مك٣٨نمىلعأةعرسبةبكرملاكرحتت.

)ةعاسلايفليم٢٤(ةعاس
لالخيفةياغللريثكعفرتابلطدجوت.

ةريصقةرتف
يمامألاعفرلاماظنمادختسايغبنيال
ءازجأوأءيشيأعضتال.ةبكرملاةنايصل
رظنا.عفرلاءانثأةبكرملاتحتمسجلا
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣١٤.

ةيسفانتلاةدايقلاعضو
ةيسفانتلاةدايقلاعضوةمظنألاترفوتاذإ
يفمكحتلاو)PTM(رجلاءادأةرادإو
حامسللةممصمةمظنأيهوقالطنالا
وأ/وعراستلاةدايزءانثأنسحملاءادألاب
ميظنتلالخنمكلذزاجنإمتي.فاطعنالا
هذه.قيلعتلاماظنوكرحملاءادأنيسحتو
تاقابسيفمادختساللةصصخمعاضوألا
.ةماعلاقرطلايفسيلوةقلغملاتابلحلا
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مدعوأقئاسلاةربخمدعنعضوعتنلو
ةبسنلابىصوي.قابسلاتابلحيفهسرمت
ماظنللحامسلانولضفينيذلانيقئاسلل
لمارفلاوكرحملايفربكألكشبمكحتلاب
رجلايفمكحتلاةمظنأليغشتبقيلعتلاو
)TCS(وStabiliTrak/ينورتكلإلامكحتلا
.ةيداعلا)ESC(تابثلايف

ةيسفانتلاةدايقلاعضو

Competitiveعضوحيتي Driving)ةدايقلا
كرحمللةلماكلاةقاطلامادختسا)ةيسفانتلا
يفStabiliTrak/ESCماظندعاسيامنيب
ةرايسلاتاهاجتايفمكحتلاىلعظافحلا
يف.لمارفلليئاقتنالامادختسالالالخنم
رجلايفمكحتلاماظننوكي،عضولااذه
)TCS(يفمكحتلارفاوتيولمعيال
.قالطنالا
رابتعالانيعبًاذخآكتدايقبولسأطبضا
يفمكحتلا"رظنا.ةحاتملاكرحملاةقاط
.مسقلااذهيفًاقحال"قالطنالا

ةبكرملانوكتامدنعحيباصملاهذهءيضت
.ةيسفانتلاةدايقلاعضويف
بجي،اذهيرايتخالاةلوانملاعضوديدحتل
Sportعضويفةبكرملانوكتنأ
تناكاذإ()راسملا(Trackوأ)يضايرلا(
عضونإف،)PTM(رجلاءادأةرادإبةزهجم
عضولايفطقفحاتمةيسفانتلاةدايقلا
@ىلعةعرسبطغضاكلذدعب.)يضايرلا
رهظت.نيترميزكرملالوسنوكلانم
يف"ESCةيسفانتلاةدايقلاعضو"ةلاسرلا

Driver Information Center)زكرم
.)قئاسلاتامولعم

ئفطنيس،ىرخأةرم@ىلعطغضلادنع
ءوضوiرجلاليغشتفاقيإءوض

StabiliTrak/ESC OFF@.

)PTM(رجلاءادأةرادإ

ءادأةرادإماظننمضتي،زيهجتلاةلاحيف
رجلايفمكحتلاةمظنأرجلا
يسيطانغملامكحتلاوStabiliTrak/ESCو
دنعرقتسمونسحمءادأريفوتلةدايقلايف
ةقاطنمرفاوتملارادقملا.فاطعنالا

،ددحملاعضولاساسأىلعنوكيكرحملا
فصنو،قئاسلاةراهمو،قيرطلافورظو
.فطعنملكرطق

ةبكرملانوكتامدنعحيباصملاهذهءيضت
.)PTM(ءادألايلاعرجلاةرادإعضويف

مادختسامتينأمزلي،PTMعضوديدحتل
مث.ةبكرملايف)راسملا(Trackعضو
طسويفدوجوملا@اًعيرسطغضا
متي-للبملارجلاءادأ.نيترملوسنوكلا
.قئاسلاتامولعمزكرميفESCضرع
ديزمل.نيتفلتخمنيتقيرطبPTMطيشنتمتي
نمPTMطيشنتةيفيكلوحتامولعملانم
ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار،Zعضولالالخ
/٢١٠.

لوخددعب،ماظنلااذهءادأايازمرابتخال
نأيعيبطلانميتلاةطقنلايففطعنملا
طغضلانكمي،ةعرسلاةدايزاهدنعأدبت
.ةعرسلاةدايزةساودىلعلماكلكشب
ةقاطىوتسمرجلاءادأةرادإماظنلدعي
لهسلكشبفطعنملانمجورخللكرحملا
.رقتسمو
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ةسمخىلعرجلاءادأةرادإماظنيوتحي
لالخنمعاضوألاهذهديدحتمتيو.عاضوأ
لوسنوكلايفعضولاحاتفمليغشت
نععاضوألاربعريرمتلابمق.يزكرملا
.عضولايفمكحتلاصرقليغشتقيرط
زكرميفرهظيامحيضوتيلياميف
هبىصوملامادختسالاوقئاسلاتامولعم
:عضولكل
بطر-رجلاءادأ
ةداقلاتاراهمتايوتسمةفاكبساني.
ريغ-طقفةبطرلاوأةللبملاقرطلا.

وأةريزغلاراطمألايفمادختساللةدعم
ةدكارلاهايملا
متيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.

فورظللاًقفوكرحملاةقاطضفخ
فاج-رجلاءادأ
ءانثأوأةربخلقألاةداقللبسانم.

ةديدجقرطفاشكتسا
طقفةفاجلاقرطلا.
متيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.

ًاليلقكرحملاةقاطضفخ
يضاير-رجلاءادأ
قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
طقفةفاجلاقرطلا.
فاج-رجلاءادأنمربكأةراهمبلطتت.

StabiliTrak/ESCماظنليغشتمتي.
امعكرحملاةقاطنمربكأردقرفوتيو
فاج-رجلاءادأيف

1قابس-رجلاءادأ
قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
طقفةفاجلاقرطلا.
ءادأةوقنمربكأةدايقةراهمبلطتت.

يضايرلا-رجلاءادأوأفاج-رجلا
ماظنليغشتفاقيإمتي.

StabiliTrak/ESCكرحملاةقاطنوكتو
يضايرلا-رجلاءادأيفلاحلاوهامك

2قابس-رجلاءادأ
نيداتعملانيمرضخملاةداقللبسانم.

قيرطلاىلع
طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

ىرخألاعاضوألا
ماظنليغشتفاقيإمتي.

StabiliTrak/ESCكرحملاةقاطنوكتو
ةعرسنمىصقألادحلاريفوتلةحاتم
فاطعنالا

ليغشتفاقيإلهررحمث@رزىلعطغضا
ءادألايلاع)PTM(رجلايفمكحتلاةرادإ
ةمظنأوTCSماظنىلإةدوعلاو

StabiliTrak/ESC.فاقيإءوضئفطني
ءوضوiرجلاليغشت

StabiliTrak OFF@.

يضايرلاعضولا(قالطنالايفمكحتلا
)طقفراسملاو

عضويف،قالطنالايفمكحتلاةزيمرفاوتت
عيمجيف،PTMعضووأةيسفانتلاةدايقلا
تايوتسمقيقحتبقئاسللحامسللتابكرملا
طوطخيفةبكرملاعراستنمةيلاع
نملكشقالطنالايفمكحتلا.ةميقتسم
،تاراطإلاناروديفمكحتيTCSلاكشأ
.ةبكرملاليغشتءانثأ،ةكرحلالقانضباقو
ءانثأمادختساللةصصخمةزيملاهذه
نوكتثيحةقلغملاتابلحلايفتاقابسلا
نيتسىتحوتابثلانيبامعراستلاتاقوأ
.ةبوغرمًاليم

هيبنت
ةديدجلاةبكرملانييلتةرتفلامكإبجي
،قالطنالايفمكحتلاةزيممادختسالبق
ثدحيدقواًدودحمءادألانوكيسالإو
.كرحملا/ةكرحلالقنةعومجميففلت
.١٨٩/ةديدجلاةرايسلاضيورترظنا

دنعطقفقالطنالايفمكحتلاةزيمرفاوتت
:ةيلاتلاريياعملابءافولا
يأوأةيسفانتلاةدايقلاعضوديدحتمتي.

.)اهرفاوتلاحيف(PTMعاضوأنم
.٢١٠/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا
عضولايفةدايقلاةلجعنوكتنأمزلي.

.ميقتسملا
.قئاسلابابقالغإمزلي.
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عضولايفةبكرملانوكتنأبجي.

.)يوديلاعضولا(Mوأ)ةدايقلا(
.نكرلالمارفقيشعتمدعمزلي.
ةبكرملاقالطإ
ةدايقلاعضويفةبكرملانأنمدكأت.

.PTMعاضوأنميأوأةيسفانتلا
لمارفلاةساودىلعمزحبطغضلامزلي.

ةلاحيفلاحلاوهامك،ةياهنلاىتح
.ةفينعلاةئجافملاةلمرفلا
متي،لمارفلاةساودىلعظافحلاعم.

قناخلاىلعةعرسبدوقولاةساودقيبطت
ةبكرملاتناكاذإ.هيعارصمىلعحوتفملا
اذإوأقناخللعساولاحتفلاببسبكرحتت
ةرود٣٠٠٠زواجتتالكرحملاةعرستناك
ةساودررحف،)RPM(ةقيقدلايف
لمارفلاةساودىلعطغضاو،دوقولا
دوقولاةساودقيبطتدعأو،ربكأةوقب
ىلعةحوتفملادوقولاةساودىلع
.اهيعارصم
رصتقتدقف،اًدرابكرحملاناكاذإ.

ةقيقدلايفةرود٣٠٠٠ىلعةبكرملا
.عراستللةبسانمفورظلاحبصتىتح
نمًايئدبمقالطنالايفمكحتلاةزيمدحت
قئاسلاطغضيامدنعكرحملاةعرس
ةدايزلةعرسلاةدايزةساودىلعةعرسب
ةحاتإبمق.ةريبكةعرسبةبكرملاةعرس
يفكرحملاتافلددعتيبثتلةصرفلا
ةسالسوةعرسبلمارفلاريرحت.ةقيقدلا

،لماكلابةعرسلاةساودىلعطغضلاءانثأ
لقانضباقوتاراطإلاقالزنايفمكحتيس
ماظنلارمتسي،ةبكرملاقالطنادعب.ةكرحلا
عضويفوأةيسفانتلاةدايقلاعضويف
.رجلاءادأةرادإ

صصخملاقالطإلاليغشترصانع

ليغشترصانعحيتت،زيهجتلاةلاحيف
تاملعملاليدعتةيناكمإصصخملاقالطإلا
:قالطإلايفمكحتللةيلاتلا
RPMليغشت.
)%١٥-%٥(قالزنالافده.

رييغتىلإاًضيأRPMليغشتطبضيدؤيس
املك.ليغشتلاءدبءانثأيفلاسرإلاكولس
مادختساةعرستداز،RPMليغشتداز
نكمي.ربكأعراستىلإيدؤياممضباقلا
كولسةقباطملةملعملاهذهمادختسا
تناكاذإ.حاتملاتاراطإلارجعمليغشتلا
ءانثأيفطرفملكشبرودتةدايقلاتالجع
.RPMليغشتليلقتبمقف،ليغشتلا

هذهلكءافيتسامزلي،RPMليغشتطبضل
:طورشلا
يأوأةيسفانتلاةدايقلاعضوديدحتمتي.

.)اهرفاوتلاحيف(PTMعاضوأنم
.٢١٠/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا
عضولايفةدايقلاةلجعنوكتنأمزلي.

.ميقتسملا
.قئاسلابابقالغإمزلي.

عضولايفةبكرملانوكتنأبجي.
.)يوديلاعضولا(Mوأ)ةدايقلا(
.نكرلالمارفقيشعتمدعمزلي.

ىلعةدوجوملاDICرارزأمادختساب.١
لقتنا،ةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا
ةزهجأةعومجمرظنا.ءادألاةمئاقىلإ
.٨٣/تاسايقلا
.صيصخت>ليغشتلايفمكحتلاددح.٢

RPMليغشتىتحلفسأللررم.٣
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ةقيقدلايفتارودلاددعطبضا.٤
،٣٥٠٠،٤٠٠٠،٤٥٠٠:بولطملا

٤٧٥٠،٥٠٠٠
Slipطبضا.٥ Targetدادعإلاىلع

.بولطملاصصخملا

مكحتللةدوصقملاةحفصلاىلإعجرا.٦
رارمتسالاعمةوقبطغضا.ليغشتلايف
رصنعطيشنتللمارفلاةساودىلع
.قالطإلاليغشت

.دوقولاةساودىلعلماكلابطغضا.٧
.ةرايسلاقالطإللمارفلاةساودررح

ةدودحمةيلضافتسورتةعومجم
ذفانملا

Electrical Limited-Slip Differential
(eLSD))ددحميئابرهكلايلضافتلاسرتلا

هزيفحتمتيضباقماظننعةرابع)قالزنالا
وذةكرحلالقانعمجملخادًايكيلورديه
ضباقلاقيشعتعيونتنكميو.روحملا
رتمنتوين٢٢٥٠و٠نيبةيئاهنالةروصب
نيبلمارفلالزعنم)مدق-لطر١٦٥٩(
بيجتسي،ةرورضلادنع.ةيفلخلاتالجعلا
لماكلاقيشعتلاىلإحوتفملاعضولانم
طبضتايلمعثدحت.ةيناثلانمءازجأيف
.عرسأةروصبرغصألاضباقلا
:eLSDماظن
تالخدموةرايسلاتارعشتسممدختسا.

قيشعتنملثمألارادقملاديدحتلقئاسلا
.فورظللمئالملكشبضباقلا

قيرطنعفاطعنالاءانثأرجلانيسحت.
نيبنزاوتلاقيقحتلقيشعتلارييغت
.عراستلاويهاجتالامكحتلا
يفمكحتلللثمألاقيشعتلاريفوت.

يفرثأتلانودتابثلاوةيلاعلاةعرسلا
.تافاطعنالاوقيقدلاهيجوتلا
ةدايقلاءانثأةرايسلاتابثنيسحت.

لماكلابجمدمهنإ.تاروانملاوةمعفملا
ءادأةرادإةمظنأوطشنلامكحتلاعم
.)هرفاوتلاحيف()PTM(رجلا
مكحتلاماظنىلعًءانبةديرفتارياعمدجوت
eLSDعاضوأرييغتمتيو.)TCS(رجلايف
يفمكحتلارزىلعطغضلادنعًايكيتاموتوأ
.قئاسلانمديرفلخدريفوتمزليال.رجلا
ليغشتدنعيسايقلاعضولاوه١عضولا.

زيكرتلاعمةكرحةرياعمرفويو.ةرايسلا
متي١عضولا.ةرايسلاتابثىلع
.للبمPTMعضويفكلذكهمادختسا
ليغشتفاقيإدنع2عضولاقيشعتمتي.

هذهرفوت.StabiliTrakوTCSنملك
اًزيحتموةقاشررثكأًافاطعناةرياعملا
.تافطعنملايفرجلانيسحتل
PTMقيشعتدنع٣عضولاقيشعتمتي.

وأ٢و١يضايروأفاجلاعضولايف
مستتةرياعملاهذه.قابسلاعاضوأ
عضويفامكلقأفئاظوعمةقاشرلاب

eLSD لمعللجمدلامتيكلذعمو،2
.PTMعم



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٢٢
ليغشتفاقيإدنع4عضولاقيشعتمتي.

TCS،ليغشتءاقبعمStabiliTrak.ال
عم،ةرايسلاتابثىلعةيولوألالازت
يفرجلانيسحتلةصرفلاةحاتإ
.تافطعنملا

ةعرسلاتبثم
ىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرس
ىلعكمدقعضويفرارمتسالانودب
ةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولاةساود
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلع
.)ةعاس/ًاليم

ريذحت}

ًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأثيح
يفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباثةعرس
وأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلاتابث
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناكاذإ
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

يف)TCS(رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
دنعاهروحملوحةلجعلانارودنمدحلا
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتيفوسف
/رجلايفمكحتلارظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابث
.٢٠٨/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
كلحمستقيرطلافورظتناكاذإ
تابثيفمكحتلاماظنلنمآلامادختسالاب
.هليغشتةداعإكنكميف،ىرخأةرمةعرسلا
ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
تابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
ماظنليغشتفاقيإةلاحيفةعرسلا
وأ"TCS"رجلايفمكحتلا

StabiliTrak/يفينورتكلإلامكحتلا
.)ESC(تابثلا

تابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا:1
يفضيبأرشؤمءيضي.هفاقيإوأةعرسلا

تابثماظنليغشتدنعتادادعلاةعومجم
.ةعرسلا

+RES:ةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايف
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلاهذه
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ضفخلهمدختسا،لبقنمًاطشنةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.٨٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنع1ةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET–وأ+RESيفلوخدلاىلإىدأامم
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ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأ1قالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

.ةعرسلاتبثمماظنليغشتل1طغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
ىلعدوجوملا–SETرزىلعطغضا.٣

.هررحوةدايقلاةلجع
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
تابثيفمكحتلاماظنرشؤمنوللوحتي
ىلإتادادعلاةعومجميفدوجوملاةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضدعبرضخألا
رظنا.ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلا

.٨٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
٢٥(اس/مك٤٠ةبكرملاةعرسغلبتنأدرجمب
ةزيجوةرتفلطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم
ةبكرملاعاجرإهنأشنماذهو.RES+ىلع
.اًقبسمةددحملاةعرسلاىلإ

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:يليامميأذيفنتبمق
ىتح،RES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.

.هررحمث،ةبوغرملاةعرسلاغولبمتي
،ليلقرادقمبةرايسلاةعرسةدايزل.

،ةطغضلكعم.RES+ىلعًاليلقطغضا
ةعاس/مك١رادقمبةرايسلاةعرسدادزت
.)ةعاسلايفليم١(

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:يليامميأذيفنتبمق
ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

،ليلقرادقمبةرايسلاةعرسضفخل.
لكعم.–SETىلعةزيجوةرتفلطغضا
/مك١رادقمبةرايسلاةعرسلقت،ةطغض
.)ةعاسلايفليم١(ةعاس

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتسفةساودلا
.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
ىلإةزيجوةرتفل–SETرزطغضيدؤي
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبض
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

ةعرسلاتبثملمعةءافكىدمفقوتيو
ةبكرملاةعرسىلعتاعفترملاىلع
دنعو.تاعفترملارادحناكلذكواهتلومحو
ىلإجاتحتدق،ةردحنملاتاعفترملادوعص
دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضلا
دقفطوبهلادنعو.ةعرسلاىلعظافحلل
ىندأرايغىلإليدبتلاوأةلمرفلاىلإجاتحت
ىلعطغضلامتاذإ.ةعرسلانمليلقتلل
مكحتلاماظنلصفنيفوس،لمارفلاةساود
.ةعرسلاتابثيف

رايتخاعضويفةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
يوديلالقنلاةساودتاعرس

)يوديلا(Mعضولايفةبكرملانوكتامدنع
اليوديلالقنلاةساوديفمكحتلاتادحوو
يفمكحتلاماظنلمعي،اهمادختسامتي
لاحلاوهامكاهسفنةقيرطلابةعرسلاتابث
.)ةدايق(Dعضوللةبسنلاب
)يوديلا(Mعضولايفةبكرملانوكتامدنع
يوديلالقنلاةساوديفمكحتلاتادحوو
يفمكحتلاماظنلمعي،اهمادختسامتي
:يليامكةعرسلاتابث
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع.

لالخنمامةعرسرايتخاوةعرسلا
،يوديلالقنلاةساوديفمكحتلاتادحو
ىلعةبكرملاةعرسىلعظافحلامتي
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نلوقئاسلااهراتخايتلاةعرسلاسفن
دنعيئاقلتلكشبضفخنتوأعفترت
.قئاسلابصاخلاةعرسلارايخليعفت
الامبر،ةردحنمةقطنميفةدايقلادنع.

تابثيفمكحتلاماظنناكمإبنوكي
اذإةبكرملاةعرسىلعظافحلاةعرسلا
نمةعرسلاضفخوأعفررايتخامتيمل
ةقطنميفةدايقلادنع.قئاسلالبق
تابثيفمكحتلاماظنليعفتوةردحنم
نعةعرسلارايتخالالخنمةعرسلا
ىلعبجوتي،يوديلالقنلاةساودقيرط
قطانمللةبسانملاةعرسلارايتخاقئاسلا
نم)ةدايق(Dعضولارايتخاوأةردحنملا
قودنصليغشتلسورتلارييغتعارذلالخ
.لماكلكشبايئاقلتسورتلا

ةعرسلاتبثمءاهنإ
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.
.*ىلعطغضا.
تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.

.1ىلعطغضا،ةعرسلا
ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأ1رزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}

.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
ريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
تاهيبنتىرتوأعمستالدقف.نمآلكشب
ببستيدقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأ
ةدايقلادنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدع
فلتوأةافولاوأتاباصإلاعوقويف
.١٧٠/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملا

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
يبكاروأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلا
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
.ةدايقلاتاعرسعيمجلظيفلمعت.
بنجتليفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلا
ةئيسلاةيؤرلافورظلظيفلمعت.

.ئيسلاسقطلاوأ
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.

وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا
فاشتكالارعشتسمةيطغتءانثألمعت.

سيطانغملاوأتاقصلملالثمءايشأب
.ةيندعمتاحولوأ
لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.

اهحالصإمدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصب

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

عومسمهيبنت

هبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
قالطإلالخنمقئاوعدوجولقئاسلا
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل.ةرافص
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش

Settings)تادادعإلا(<Vehicle
Comfort>)ةبكرملا( and Convenience
.)ةمءالملاوةحارلا(
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فيظنتلا

هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا
ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.
ةكبشلايفةيمامألااريماكلاتاسدع.

يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا
يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.
مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.

ةرايسلا

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
دعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
ضرعاريماكو،)RPA(يفلخلانكرلا
بنجتيفوأنكرلايفقئاسلافيصرلا
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ماسجألا
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
،)عوجر(Rعضولاىلإةرايسلالقندنع
ةعقاولاةقطنمللةروصRVCاريماكضرعت
تامولعملاماظنةشاشيفةرايسلافلخ
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ماظنبفلخللوأةيسيئرلارزيأىلعطغضا
ةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(عضولاىلإ
ًابيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملا
عضويفدوجولاءانثأ)ةعاسلايفليم٨(
D)ةدايق(.
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.ةبكرملاماقرأةحولقوفاريماكلادجوت

.اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

.اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
.يفلخلاتامدصلاصتممبناج.٢

برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج

ريذحت}

وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

صئاصخلافاقيإوأليغشت

:هيجوتلاطوطخليغشتفاقيإل
سملا،هيفرتلاوتامولعملاماظنيف.١

SETTINGS.

.ةيفلخلااريماكلارتخا.٢
Guidanceددح.٣ Lines)طوطخ

)ليغشتلافاقيإ(Offددحمث)هيجوتلا
.)ليغشت(Onوأ

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ةيفلخلاةيؤرلااريماكماظنلمعيالدق
يفةحضاوةروصضرعيالوأميلسلكشب
:ةيلاتلاتالاحلا
.ًاملظموجلاناكاذإ.
حيباصملاةعشأوأسمشلاناعمل.

.اريماكلاةسدعيفًةرشابمةيمامألا
يأوأنيطلاوأديلجلاوأجلثلامكارت.

فظن.اريماكلاةسدعىلعرخآءيش
اهحسمامثءاملاباهفطشاوةسدعلا
.ةمعانشامقةعطقب
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نكمي.فلاتةبكرملانميفلخلاءزجلا.

دقوأاهبيكرتةيوازواريماكلاعضومرييغت
صحفىلعصرحا.اهسفناريماكلارثأتت
دنعاهبيكرتةيوازواهعضومواريماكلا
.ليكولا

فيصرلاةيؤراريماك

دهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملامامأةدوجوملاةقطنملل
ةشاشلاضرعت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
تاشاشيفىلعألانموًايمامأاًدهشم
.لفسألابىرسيلاوىنميلاوايلعلااريماكلا
نملوحتلادعبةيمامألااريماكلاضرعت
يأىلإ)عوجر(Rفلخلاىلإعوجرلاسرت
اريماكلارزىلعطغضلادنعوأيمامأسرت

كرحتءانثأويزكرملالوسنوكلايف
اس/مك١٢نملقأةعرسبمامأللةبكرملا
.)ةعاسلايفليم٨(
يبناجالكيفناتيمامألاناتريماكلادجوت
.ةيمامألاةهجاولاةحول
يفلخلاعطاقتملاضرعلا

يتلاةيفلخلاةددعتملارورملاةكرحضرعت
نيميوراسيىلإةرشابمتانئاكلارهُظت
رزسملا.اهنميفلخلاءزجلاوأةبكرملا
Junctionضرعلاةقيرط View"ضرعلا
تامولعملاماظنةشاشىلع"عطاقتملا
.اًطشناريماكلاضرعنوكيامدنعهيفرتلاو

ريذحت}

وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

Park Assist)نكرلادعاسم(
ةبكرملاكرحتتامدنع،RPAماظنعم
ةعاس/مك٨نملقأتاعرسبفلخلل
تارعشتسملافشتكت،)ةعاس/ليم٥(
ىتحماسجألايفلخلامدصملابةدوجوملا

٢٥عافترابةبكرملافلخ)مدق٨(رتم٢٫٥
ىوتسملفسأوضرألانم)ةصوب١٠(مس
فاشتكالاتافاسملقتنأنكميو.مدصملا
.بطرلاوأراحلاسقطلافورظلالخهذه
فشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا
.ةئطاختافاشتكايفببستتدقوماسجألا
،لحولانمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح
؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو
يفةرايسلالسغدعبتارعشتسملافظنو
.دمجتلاةرارحتاجرد

ريذحت}

لافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوأ
،دصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
ماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلا
/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلادنع
ةباصإلايدافتل.)ةعاسلايفلايمأ٥(اس
دوجويفىتح،ةرايسلافلتوأةافولاوأ
ىلعاًمئادصرحا،نكرلادعاسمماظن

)عبتي(



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٢٨

)عبتي(ريذحت

ةرايسلابةطيحملاةقطنملانمققحتلا
كرحتلالبقايارملاعيمجيفرظنلاو
.فلخللعوجرلاوأمامألل

ةشاشبةدوزمتادادعلاةعومجمنوكتدق
حضوتتاطرشتاذنكرلادعاسمماظنل
لوحتامولعمو"اممسجوحنةفاسملا"
برتقااملكو.RPAماظنلمسجلاعقوم
نولريغتيوةئيضملاتاطرشلاتداز،مسجلا
يلاقتربلاىلإرفصألانمتاطرشلا
.رمحألاىلإ
متي،ةرخؤملايفًالوأاممسجفاشتكادنع
.ةرخؤملانمةدحاوةرفصتوصعامس
٠٫٦نملقأ(ًادجًابيرقمسجلانوكيامدنع
عامسمتي،)ةبكرملاةرخؤميف)مدق٢(رتم
.ةرخؤملانمتارفصسمختوص

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
ةكرحهيبنتضرعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثلثم،)RCTA(فلخللعوجرلادنعرورملا
ةشاشىلعمهسبًابوحصمرمحألاريذحتلا
ريذحتللراسيلاوأنيميللهجتيRVCاريماك
راشملاهاجتالانمةمداقلارورملاةكرحنم
ماسجألاماظنلافشتكي.مهسلابهيلإ
راسينم)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلا
دنعو.ةبكرملانميفلخلاءزجلانيميوأ
نمتارافصثالثقلطنت،مسجفاشتكا
ةبكرملاهاجتابسحىلع،نيميلاوأراسيلا
.ةدوصرملا
نمRCTAماظنفاقيإوأليغشتنكمي
تادادعإلاضرعل.ةبكرملاتادادعإلالخ
،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا
>)تادادعإلا(Settingsسملا

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems

.)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(

ءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(ةيبناجلا
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتماظن
)SBZA(ىلعةدعاسمةليسونعةرابع
تارايسلايدئاقةدعاسملريسلاةراحرييغت
عمثدحتدقيتلاتامداصتلابنجتىلع
ةطقنلاوأةقطنملايفةدجاوتملاتارايسلا

ماظنلااذهرفوتاذإكلذو،ةيبناجلاءايمعلا
ماظنريذحتةشاشئيضتس.ةرايسلاب

SBZAةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ةراشإتناكاذإضموتسوةلباقملا
.ليغشتلاديقلباقملابناجلايففاطعنالا

ريذحت}

ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسملمعيال
نأشبقئاسلاهيبنتىلع)SBZA(ةيبناجلا
جراخنماًعيرسبرتقتيتلاتابكرملا
ةاشملاوأةيبناجلاةيؤرلامادعناقطانم
الدقو.تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأ
ةراحلارييغتنأشبتاهيبنتكانهنوكي
ببستيدقو.ةنيعمةدايقفورظلظيف
رييغتدنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدع
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةراحلا
،تاراحللرييغتءارجإلبق.ةبكرملافلت
ةرظنِقلأو،ايارملانماًمئادققحت
تاراشإمدختساو،كفتكقوفنمةعيرس
.فاطعنالا
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SBZAماظنيففاشتكالاقطانم

ءايمعلاةقطنملاريذحترعشتسميطغي
ةراحًابيرقتيواستةقطنم)SBZA(ةيبناجلا
٣٫٥ًابيرقتوأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإ
نعةقطنملاعافتراو.)اًمدق١١(راتمأ
٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
طسويفةقطنملاهذهأدبت.)مدق٦(رتم
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملا

ماظنلالمعيفيك

ةيبناجلاايارملايفSBZAزمرءيضي
ةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكيامدنع
ةقطنملالخادةيلاتلاريسلاةراحيف
نوكيدقهنأىلإريشياذه.ةيبناجلاءايمعلا
رييغتءارجإلبق.نمآريغتارمملارييغت

ةشاشنماًمئادققحت،ريسلاةراحل
SBZA،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو،

.فاطعنالاتاراشإمدختساو

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نالمعتفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
نيتآرملاىلعSBZAضرعاتشاش
نأىلعةلالدللةريصقةرتفلنيتيجراخلا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.لمعيماظنلا
ةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
اذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلا
.كلتءايمعلاةقطنملايفةرايسفاشتكامت
هاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلاهسفن
يفاضإريذحتكةشاشلاهذهضموتسف
.ريسلاتاراحرييغتبموقتاليكل
ةيؤرلامادعناةقطنمريذحتليطعتنكمي
.ةبكرملاصيصختتارايخلالخنمةيبناجلا
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Collision/Detection Systems)ةمظنأ

ماظنفاقيإمتاذإ.)فشكلا/مداصتلا
SBZAءيضتالاهدنع،قئاسلالبقنم

.ايارملايفSBZAماظنضرعتاشاش

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

زواجتدنعSBZAتاشاشءيضتالدق
دقو.ةفقوتمةرايسدجاوتلةعرسبةرايس
ماسجأنمريذحتلابSBZAماظنموقي
ماسجأوأةجاردلالثمةرايسلابةقحتلم
اذهو.هاجتايأنمةرايسلاجراخةدتمم
الف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأ
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحت
قئاسلاهيبنتبSBZAماظنموقيالدق
ءايمعلاةقطنملايفتابكرمدوجوب
قرطلافورظيفاصوصخو،ةيبناجلا
لمعيدق.ةنايصللماظنلاجاتحيال.ةلتبملا
نابضقو،قيرطلاتامالعببسبماظنلا
،راجشألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
ريغىرخألاماسجألاو،تاريجشلاو
ىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.ةكرحتملا
لامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشت
.ةمدخلا
تناكاذإSBZAماظنلمعيالدق
ىنميلاةيوازلايفSBZAماظنتارعشتسم
لحولابةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأ
بئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوأ
.ةيوقةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأ
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عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
ةلاسرتناكاذإ.٢٩٧/يجراخلا

system unavailable)ال)حاتمريغماظنلا
تامولعمزكرمةشاشىلعةضورعملازت
ةبكرملايبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلا
،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألاهاجتايف
.ليكولابلصتاف
امنيبSBZAضرعتاشاشئضتملاذإ
ناكوءايمعلاةقطنملايفتابكرمكانه
ةجاحيفماظنلانوكيدقف،افيظنماظنلا
ليكولاىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإ
.كبصاخلا
ببسيألافقوتمSBZAماظننوكيامدنع
ةيصاخنإف،هفاقيإبماققئاسلانأءانثتساب
نلةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتليغشت
.صيصختلاةمئاقيفةحاتمنوكت

دوقولا

ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
ليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ةبكرملاءادأىلعظافحلاوهببساورلا
TOPراعشنعثحبا.لثمألا TIERوأ
www.toptiergas.comعقوملارظنا
نيزنبلايقوسمبةمئاقىلعلوصحلل

ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملا
"TOP TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

هبىصوملادوقولا

لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا
فينصتبصاصرلانملاخنيزنبمدختسا
95نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
اذإ.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ

95نملقأناتكوألاناك RON،نلف
ةلاحيف.تاحالصإلاةبكرملانامضيطغي

نيزنبمادختسادنعديدشطبختوصعامس
95نيتكوأةجردب RON،نأكلذينعيف
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملا

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت
تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
لوناثيملانمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

.نيلينألاوأنيسوريفلاوألاليثيملاوأ
ىلإدوقولانمعاونألاهذهيدؤتدق
دوقولاماظنءازجأيفلكآتثودح
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالاتاعمشو

ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
نمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
داصتقالاتاردقضفخىلإدوقولا

)عبتي(
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٢٣١ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(هيبنت
يدؤيدقوءادألاضفخودوقولايف
زافحلالماعلارمعليلقتىلإ
.تاثاعبنالل

دوقولاتافاضإ
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERالناكاذإ.كتبكرمل
ليزملانيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتي
TOP"ايلعلاةئفلانمخاسوألل TIER"،
ACDelcoنيزنبلافضأ Fuel

System Treatment Plus-Gasoline
لكدنعكتبكرمبنيزنبلادوقونازخىلإ
مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأتيزللرييغتةيلمع
دعاسيس.الوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(
TOPنيزنب TIERخاسوأللليزملا
ACDelcoنيزنبلاو Fuel

System Treatment Plus-Gasoline
يلاخكترايسكرحمدوقوىلعظافحلايف
يف.يلاثملكشبلمعلاوبساورلانم
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمتمدعةلاح

ACDelco Fuel System Treatment
Plus - Gasoline،يذلاليكولارشتسا

ةدمتعملاةفاضملاداوملانأشبهعملماعتت
يتلاةلودلايفزروتوملارنجةكرشنم
.اهبميقت

نازخلاءلم
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريُشي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.٨٧/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}

دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناج
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ءانثأىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخض
الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمست
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
اًمسجسملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ةنكاسلاءابرهكلاغيرفتلًايندعم
.كمسجنم

لاخدإمتاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةريبكةعرسبدوقولاةئبعتسدسم
اذإرثانتلااذهثدحينأنكمي.ةياغلل
دادزتو،ًابيرقتًائلتممنازخلاناك
.راحلاسقطلايفهثودحةيلامتحا
ءطببدوقولاةئبعتسدسملخدأ
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص

.ةبكرملاباوبأحتفدنعدوقولابابحتفي
.٨/دُعبنعحاتفملاليغشترظنا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٢

ةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلا
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
ءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبا،اهقلغأولماكلاب

ريذحت}

ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملا
.دوقولاباكسنا.
.ةنيعمفورظلظيفدوقولالعتشي.

رظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
لبقخضلانمءاهتنالادعبناوثسمخل
ىلعنمدوقولافظن.ءلملاةهوفةلازإ
رظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملاحطسألا
طغضا.٢٩٧/يجراخلاحطسلابةيانعلا
.هعضوميفرقتسيىتحدوقولابابىلع

ريذحت}

ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}

دوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
دقعمُقلائياهممادختسانودلقنتم
ماظنفالتإودوقولاضيفيفببستت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ببستيدقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعت
ضرعتتنأنكميو.قيرحعوقويفكلذ
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
.ةرايسلافلتتنأنكميو

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ريذحت}

ءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
نكميثيح.ًاقلطمةبكرملايفاهدوجو
ىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفتيدؤينأ
ضرعتتنأنكميو.دوقولاراخبلاعتشا
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
كتباصإبنجتل.ةرايسلافلتتنأنكميو
:نيرخآلاوتنأ
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

يفوأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
يأىلعوأبأكيبلاةبكرمقودنص
.ضرألاريغرخآحطس

)عبتي(
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٢٣٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت
ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.

ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولاخضءانثأ

ةروطقمبحس

بحسلانعةماعتامولعم

ريذحت}

ةرايسلاف.كترايسبةروطقمبحسبنجت
بحسلةعونصمالوةممصمتسيل
.ةروطقم

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ريذحت}

تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
)DLC(ةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحفتارابتخالو
صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصمرظنا
هليصوتمتيزاهجيأ.٩٠/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت
ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار،ةبكرملا
ىلإتادعمةفاضإو٦٢/ةيئاوهدئاسوب
.٦٢/ةيئاوهدئاسوبةزهجملاةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٤

ةبكرملابةيانعلا
ةماعتامولعم

٢٣٥..............ةماعتامولعم
٢٣٥.........تاليدعتلاوتاقحلملا
٢٣٥.................ةبكرملاعفر

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٣٧...كسفنبةنايصلالامعأءارجإ
لفسأةرجحلوحةماعةرظن

٢٣٧.............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٢٣٨..............كرحملاةفرغ
رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيز

LT6(....................٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray

٢٤٨..............)رتل٦٫٢ةعس
٢٥٢.......كرحملاتيزرمعماظن
ضباقلاةكرحلقانلئاس
٢٥٣...................جودزملا
ضباقلاةكرحلقانلئاسةرودماظن
٢٥٣...................جودزملا
رتلفرمعماظن

٢٥٤..............كرحملاءاوه

٢٥٤......كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٢٥٦.................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٦٠...................ةطرفم
٢٦١...........لسغلاماظنلئاس
٢٦٢....................لمارفلا
تناكاذإ(لمارفلاةناطبرمعماظن
٢٦٤.......)كلذبةزهجمةرايسلا
٢٦٥................لمارفلاتيز
٢٦٦....................ةيراطبلا
عضوونكرلالمارفةيلآصحف
٢٦٦..........)نكرلا(Pلمارفلا
٢٦٧.....تاحساملاةرفشلادبتسا
٢٦٧.......يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٦٨........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٦٩.......يمامألاحابصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٦٩.........LEDحيباصمةءاضإ

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا

٢٦٩.................يئابرهكلا
٢٧٠.....ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٢٧٠...................سايقلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٧٣...................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٧٦.....................تاراطإ
٢٧٧...............ءاتشلاتاراطإ
يهوريسللةلباقلاتاراطإلا

٢٧٨....................ةغراف
عطقملاتاذتاراطإلا

٢٧٨.................ضفخنملا
٢٧٩........هيجوتلاةيقابستاراطإ
٢٧٩..............فيصلاتاراطإ
٢٨٠..............تاراطإلاطغض
ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
٢٨١..............ةعرسلاةيلاع
طغضةبقارمماظن
٢٨٢..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٢٨٣..................تاراطإلا
٢٨٥.............تاراطإلاصحف
٢٨٦..............تاراطإلاريودت
تاراطإلتقونيحيىتم

٢٨٧....................ةديدج
٢٨٨.........ةديدجتاراطإءارش
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا

٢٨٩....................ةفلتخم
طبضوتالجعلاةاذاحم
٢٨٩..................تاراطإلا
٢٩٠..............تالجعلالالحإ
٢٩١...............راطإلالسالس
٢٩١......راطإلانمءاوهلادفناذإ
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٢٣٥ ةبكرملابةيانعلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٢٩٢...ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةبكرملابحس
٢٩٥............ةلطعمةبكرملقن

رهظملابةيانعلا
٢٩٧......يجراخلاحطسلابةيانعلا
٣٠٢..............ةيلخادلاةيانعلا

٣٠٥.............ةيضرألاتاداجس

ةماعتامولعم
عطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
ىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري،رايغلا
عتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأرايغعطق
.نيدمتعمونيبردمدارفألبقنمةمدخلاب

تاليدعتلاوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةدعاسمةمظنأوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
لمارفلالثمةينورتكلإلاةمظنألاوقئاسلا
مكحتلاورجلايفمكحتلاوقالغناللةعناملا
تاقحلملاهذهببستتدقو.تابثلايف
الفلتوألطعثادحإيفتاليدعتلاو
.ةبكرملانامضهيلعيرسي
قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
رايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعمريغ
اهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيفامب
يرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحوىلع

رثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورشاهيلع
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايف
.ةفلاتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةبكرملاىلإتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٦٢/ةيئاوهدئاسوبةزهجملا

ةبكرملاعفر

ريذحت}

و.ةباصإثودحبةبكرملاعفرببستيدق
وةعفارلاىلعنمةبكرملاقلزنتدق
صاخشألاىلعوأكيلعطقستوأبلقنت
ةباصانيرخآللوأكلثدحيدق.نيرخآلا
وتسمحطسىلعةبكرملافقوأ.ةئيس
كرحتعنمىلعةدعاسملل.ةبكرملاعفرل
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
يفسورتلاقودنصعارذعض.٢

.)نكرلا(Pعضولا
.كرحملائفطأ.٣

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٦

)عبتي(ريذحت

نلةبكرملانأنمربكألكشبدكأتتىتح
تالجعلامامأقئاوععض،كرحتت
.اهفلخو

ريذحت}

نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
ضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافولل
.طقفةعفارلاةطساوب

ريذحت}

تبثمعافرملاامنيبةبكرملاعفريدؤيدق
ةبكرملافلتىلإحيحصلاهناكمريغيف
ثادحإبببستتوةبكرملاطقستدقوأ
.نيرخآللوأكلةباصإ

،ةبكرلاعفرلعافرملاتمدختسالاحيف
دكأتو،عافرملاعمةقفرملاتاميلعتلاعبتا
بنجتلةحيحصلاعفرلاطاقنمادختسانم
.ةبكرملافالتابببستلا

هيبنت
ريغةروصبةبكرملاعفريدؤيدق
تاحالصإكدبكتىلإواهفلتىلإةحيحص
عفرل.ةبكرملانامضيفلخدتالةظهاب
يأبنجتوةحيحصةروصبةبكرملا
:تايفلت
نيبامةدابلوأكولبعضونمدكأت.

.ةبكرملاوعفرلابيضق
يفةحضوملاقطانملايفطقفعفرا.

.ةيلاتلاروصلا

عجار،ةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
.ةنايصلابيتكوكليكو

هيبنت
عافرملاتاناطبسمالتتالنأمزلي
فرافرلاوأةيحيجرتلاحاولألاعمةيمامألا
فيعضلاةيضرألاءزجوأةيمامألا
مدعلاحيفو.ةمدقملايفدوجوملا
ضرعتتدقتاميلعتلاهذهبمازتلالا
.فلتللةبكرملا

راطإلا-ةمدقملانمةبكرملاعفر

ةناطبعمةمدخعافرمىوسمدختستال
لقأوأ)ةصوب٢٫٥(ملم٦٤رطقبعفر
مدعنمضتثيحبةيفاكةجردبةنيخثنوكتو
.ةبكرملالكيهعمعافرملاسمالت
عفرلاةناطبوةمدخلاعافرمهيجوتبمق
بيضقلنحشلاذفنمةماعدةماعدلفسأ
.راطإلا
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راطإلا-ةرخؤملانمةبكرملاعفر

ةناطبعمةمدخعافرمىوسمدختستال
لقأوأ)ةصوب٢٫٥(ملم٦٤رطقبعفر
مدعنمضتثيحبةيفاكةجردبةنيخثنوكتو
.ةبكرملالكيهعمعافرملاسمالت
عفرلاةناطبوةمدخلاعافرمهيجوتبمق
بيضقلنحشلاذفنمةماعدةماعدلفسأ
.راطإلا
لامعأءارجإعجار،تامولعملانمديزملل
.٢٣٧/كسفنبةنايصلا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةنايصلالامعأءارجإ

ريذحت}

ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا
،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار
لامعأءارجإةلواحملبق٦٢/ةيئاوه
.كسفنبةمدخلا
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت
نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

ءاطغلفسأةرجحلوحةماعةرظن
كرحملا

تحت(يمامألاعفرلاماظننازخ.١
ماظنعجار.)اًدوزمناكاذإ،ءاطغلا
.٢١٦/يمامألاعفرلا

تناكاذإ،ءاطغلاتحت(ةيراطبلا.٢
.٢٦٦/ةيراطبلاعجار.)ةدوزم

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٣
.٢٦٥/لمارفلا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٤
.٢٦١/لسغلاماظنلئاسعجار
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كرحملاةفرغىلعةماعةرظن

LT2كرحم V8رتل٦٫٢ةعس)Stingray Coupe(
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.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار

ةحولتحت(رتلفلا/فيظنلاءاوهلاكرحم.٢
ءاوهرتلف/يقنمعجار.)لوصولا
.٢٥٤/كرحملا

.ةئبعتلاءاطغوفاجكرحمتيزنازخ.٣
رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيزعجار

LT6(/وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٤
/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيز

وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٥
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.طغضلا
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LT2كرحم V8رتل٦٫٢ةعس)Stingray Convertible(
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.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار

ةحولتحت(رتلفلا/فيظنلاءاوهلاكرحم.٢
ءاوهرتلف/يقنمعجار.)لوصولا
.٢٥٤/كرحملا

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٣
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.ةئبعتلاءاطغوفاجكرحمتيزنازخ.٤
رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيزعجار

LT6(/وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيز

وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس
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LT6كرحم V8رتل٥٫٥ةعس)Z06 Coupe(
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.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار

ةحولتحت(رتلفلا/فيظنلاءاوهلاكرحم.٢
ءاوهرتلف/يقنمعجار.)لوصولا
.٢٥٤/كرحملا

.ةئبعتلاءاطغوفاجكرحمتيزنازخ.٣
رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيزعجار

LT6(/وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٤
/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيز

وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٥
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.طغضلا
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LT6كرحم V8رتل٥٫٥ةعس)Z06 Convertible(
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.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار

ةحولتحت(رتلفلا/فيظنلاءاوهلاكرحم.٢
ءاوهرتلف/يقنمعجار.)لوصولا
.٢٥٤/كرحملا

.ةئبعتلاءاطغوفاجكرحمتيزنازخ.٣
رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيزعجار

LT6(/وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٤
/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيز

وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
.٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٥
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
تاوطخلاهذهعبتا.كرحملاتيزىلإهبتنا
:ةمهملا
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيفاًقحال"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيفءزجيف"كرحملا
.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.

.٢٥٢/كرحملاتيزرمعماظنعجار
ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.

تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.١
كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
يغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل.ةليوطلا
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملافقتنأ

كرحملابتيزلاىوتسمسايقاصعضبقم
ىلعةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأي
.عقوملاىلعفرعتلل٢٣٨/كرحملاةفرغ
ميحشتماظنىلعتابكرملاهذهيوتحت
لمعي.قابسلارامضملزهاجفاجكرحم
نعفلتخملكشبءادألايلاعماظنلااذه
بلطتيويسايقلاكرحملاميحشتماظن
.هيفتيزلاىوتسمصحفدنعاًصاخًءارجإ
.ةقدبتاءارجإلاهذهعبتا
امدنعكرحملاتيزىوتسمصحفبجي
ىوتسمريشيالدق.ًائفادكرحملانوكي
رادقملاىلإفاجلانازخلايفدرابلاتيزلا
اذهيف.ماظنلايفتيزلانميلعفلا
يفاًدوجومكرحملاتيزنوكي،ماظنلا
يف.كرحملانعلصفنميجراخنازخ
ءاعونزخيال،ةيداعلاليغشتلافورظلظ
نمةيمكيأكرحملاتحتدوجوملاتيزلا
ةرتفلةبكرملافاقيإمتدقناكاذإ.تيزلا
برستتفوسف،كرحملاليغشتنودةليوط
فوساذه.تيزلاءاعوىلإتويزلاضعب
نازخيفةدوجوملاتيزلاةيمكنمللقي
كانهنوكينأنكميالوفاجلاعيمجتلا
اذهربتعي.سايقلااصعىلعكرحمتيز
سايقلااصعميمصتمتدقف،ًايعيبطرمألا
ليغشتدعبكرحملاتيزىوتسمءارقل
ةجردىلالصيثيحبةليوطةرتفلكرحملا
ةيمكيافضتال.ةيعيبطلاليغشتلاةرارح
اصعتاءارقىلعًادامتعاكرحملاتيزنم
.درابكرحملاامنيباهلامعتسادنعسايقلا
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اصعىلعكرحملاتيزىوتسمصحفبجي
عضويفكرحملاليغشتءانثأسايقلا
.ؤطابتلا
:كرحملاتيزصحفل

٨٠ىلإلصيهكرتاوكرحملالّغش.١
ةجرد١٧٥(لقألاىلعةيوئمةجرد
.)تياهنرهف

ققحت،ًانخاسكرحملاحبصينأدرجمب.٢
يفكرحملاليغشتءانثأتيزلانم
.ؤطابتلاعضو

ريذحت}

ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

ةفشنمباهحسماوسايقلااصعلزأ.٣
دعأ.ةلاسنلانمةيلاخةفيظنةيقرو
لماكلاباهعفداوسايقلااصعلاخدإ
.فقوتتىتح

ةرمىوتسملاأرقاوسايقلااصعلزأ.٤
.ةعطاقتملاةمالعلاةقطنميفىرخأ
اهعفداوسايقلااصعلاخدإدعأ
.فقوتتىتحلماكلاب

.كرحملائفطأ.٥

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنمىندأتيزلاىوتسمناكلاحيف
اصعفرطيفنيتضراعتملانيتحتفلا
نم)تراوك١(اًدحاواًرتلفضأ،سايقلا
ةئبعتءاطغةحتفنمهبىصوملاتيزلا
دعأمث،تيزلانازخةئبعتبوبنأيفتيزلا
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
يذلاتيزلاعونىلعلوصحللمسقلااذه
قفارمةبلعةردقةفرعمل.همادختسايغبني
/تافصاوملاوتاردقلاعجار،كرحملاتيز

٣١٩.

هيبنت
نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
عقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدمقوف
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف)حيحصلاليغشتلاقاطننيبت
وأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأبكرحملا
ينفىلإأجلاوةرايسلاةدايقنمللق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحمةنايص

٢٣٨/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
تيزنازخسايقاصعناكمىلعفرعتلل
.ةئبعتلاءاطغويجراخلاكرحملا
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
سايقلااصععفدا،ءاهتنالادنع.حيحصلا
ىلإدوعتلتيزلانازخبوبنأيف
.يلصالااهناكم

رتلفلاوكرحملاتيزرييغت

تيزرييغتدنعاًصاخًءارجإةبكرملابلطتت
.ةقدبتاءارجإلاهذهعبتا.رتلفلاوكرحملا
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كرحملاتيزغيرفتةدادس.١
غيرفتلاةدادسليقلحبرستعنام.٢
كرحملاتيزغيرفتةدادس.٣
غيرفتلاةدادسليقلحبرستعنام.٤
كرحملاتيزرتلفءاطغ.٥
رتلفءاطغليقلحبرستعنام.٦

كرحملاتيز
كرحملاتيزرتلفرصنع.٧

:رتلفلاوكرحملاتيزرييغتل
ؤطابتلاعضويفكرحملاليغشتبمق.١

تيزلالكةداعإلًابيرقتةيناث٢٠ةدمل
.فاجلاتيزلاعيمجتنازخىلإ

غيرفتلبقكرحملاليغشتفاقيإبمق.٢
ىتحتيزلاةئبعتءاطغةلازإوتيزلا
ءانثأسفنتلانمتيزلانازخنكمتي
.هغيرفت
نم)1(كرحملاتيزغيرفتةدادسلزأ.٣

حمستس.كرحملاتيزنازخلفسأ
نمغيرفتلابتيزللغيرفتلاةدادسةلازإ
تيزلاكرتا.يجراخلاتيزلانازخ
.غرفيل
ةيرئادلاةقلحلابرستةعنامصحفا.٤

ةلاحيفاهلادبتساو)2(غيرفتلاةدادسل
يفغيرفتلاةدادسبيكرتدعأ.اهفلت
ىتحاهريودتقيرطنعتيزلانازخ
.فقوتت
نم)3(كرحملاتيزغيرفتةدادسلزأ.٥

.كرحملابةصاخلاقفارملاةبلعلفسأ
تيزللغيرفتلاةدادسةلازإحمستس
ةبلعضوحنمغيرفتلابيقبتملا
.غرفيلتيزلاكرتا.قفارملا
ةيرئادلاةقلحلابرستةعنامصحفا.٦

ةلاحيفاهلادبتساو)4(غيرفتلاةدادسل
يفغيرفتلاةدادسبيكرتدعأ.اهفلت
٢٥ىتحاهطبراوقفارملاةبلعضوح
Y)مدقلطر١٨(.

رتلفلاو)5(كرحملاتيزرتلفءاطغلزأ.٧
.غرفيىتحتيزلاكرتاو)7(

ةقلحب)5(كرحملاتيزرتلفءاطغبكر.٨
كرحملاتيزرتلفءاطغلةديدجقالغإ
)7(ديدجلاتيزلارتلفرصنعو)6(
٣١٥/رايغلاعطقعجار.ديلابطبراو
.حيحصلارتلفلاةفرعمل
)5(كرحملاتيزرتلفءاطغطبرمكحأ
٢٥Yىتح .)مدقلطر١٨)

لالخنمتيزلانازخىلإتيزلافضأ.٩
تاردقلاعجار.تيزلانازخيفةحتفلا
.٣١٩/تافصاوملاو

سايقملخدأوتيزلاةئبعتءاطغبكر.١٠
،فقوتيىتحاًمامترقتسيىتحقمعلا
.هتلازإتمتاذإ

ريذحت}

ةيصخشلاةباصإلابنجتيفةدعاسملل
ءاطغتيبثتباًمئادمق،كرحملافلتوأ/و
تيزلاةئبعتءاطغوكرحملاتيزسايقم
رقتسيملاذإو.لماكلابرقتسيىتح
ءازجأىلإتيزلابرهيدقف،لماكلكشب
.اًقيرحببسيوةنخاسلامداعلا

ىوتسمنمققحتوكرحملاليغشتأدبا.١١
تيزصحف"يفحضوموهامكتيزلا
.مسقلااذهيفاقباس"كرحملا
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حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣١٤/اهبىصوملا

تافصاوملا

تافصاوميبلتيتلاكرحملاتويزمدختسا
.dexosRءادألاكرحمتيز

اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexosRتابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexosRدامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

تاكرحمتويزمادختسابGMحصنت
Mobil دامتعاراعشضرعتيتلا1
dexosR.

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-50.

،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
اًقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexosتابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم
وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا

تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
مق،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتب
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحم(كرحملاتيز
LT2 Stingrayرتل٦٫٢ةعس(

،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
تاوطخلاهذهعبتا.كرحملاتيزىلإهبتنا
:ةمهملا
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيفاًقحال"حيحصلاكرحملا
ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.

عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيفءزجيف"كرحملا
.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.

.٢٥٢/كرحملاتيزرمعماظنعجار
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٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا
ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.

تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.١
كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
يغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل.ةليوطلا
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملافقتنأ
كرحملابتيزلاىوتسمسايقاصعضبقم
ىلعةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأي
.عقوملاىلعفرعتلل٢٣٨/كرحملاةفرغ
ميحشتماظنىلعتابكرملاهذهيوتحت
لمعي.قابسلارامضملزهاجفاجكرحم
نعفلتخملكشبءادألايلاعماظنلااذه

بلطتيويسايقلاكرحملاميحشتماظن
.هيفتيزلاىوتسمصحفدنعاًصاخًءارجإ
.ةقدبتاءارجإلاهذهعبتا
امدنعكرحملاتيزىوتسمصحفبجي
ىوتسمريشيالدق.ًائفادكرحملانوكي
رادقملاىلإفاجلانازخلايفدرابلاتيزلا
اذهيف.ماظنلايفتيزلانميلعفلا
يفاًدوجومكرحملاتيزنوكي،ماظنلا
يف.كرحملانعلصفنميجراخنازخ
ءاعونزخيال،ةيداعلاليغشتلافورظلظ
نمةيمكيأكرحملاتحتدوجوملاتيزلا
ةرتفلةبكرملافاقيإمتدقناكاذإ.تيزلا
برستتفوسف،كرحملاليغشتنودةليوط
فوساذه.تيزلاءاعوىلإتويزلاضعب
نازخيفةدوجوملاتيزلاةيمكنمللقي
كانهنوكينأنكميالوفاجلاعيمجتلا
اذهربتعي.سايقلااصعىلعكرحمتيز
سايقلااصعميمصتمتدقف،ًايعيبطرمألا
ليغشتدعبكرحملاتيزىوتسمءارقل
ةجردىلالصيثيحبةليوطةرتفلكرحملا
ةيمكيافضتال.ةيعيبطلاليغشتلاةرارح
اصعتاءارقىلعًادامتعاكرحملاتيزنم
.درابكرحملاامنيباهلامعتسادنعسايقلا
اصعىلعكرحملاتيزىوتسمصحفبجي
عضويفكرحملاليغشتءانثأسايقلا
.ؤطابتلا

:كرحملاتيزصحفل
٨٠ىلإلصيهكرتاوكرحملالّغش.١

ةجرد١٧٥(لقألاىلعةيوئمةجرد
.)تياهنرهف

ققحت،ًانخاسكرحملاحبصينأدرجمب.٢
يفكرحملاليغشتءانثأتيزلانم
.ؤطابتلاعضو

ريذحت}

ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

ةفشنمباهحسماوسايقلااصعلزأ.٣
دعأ.ةلاسنلانمةيلاخةفيظنةيقرو
لماكلاباهعفداوسايقلااصعلاخدإ
.فقوتتىتح

ةرمىوتسملاأرقاوسايقلااصعلزأ.٤
.ةعطاقتملاةمالعلاةقطنميفىرخأ
اهعفداوسايقلااصعلاخدإدعأ
.فقوتتىتحلماكلاب

.كرحملائفطأ.٥
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كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنمىندأتيزلاىوتسمناكلاحيف
اصعفرطيفنيتضراعتملانيتحتفلا
نم)تراوك١(اًدحاواًرتلفضأ،سايقلا
ةئبعتءاطغةحتفنمهبىصوملاتيزلا
دعأمث،تيزلانازخةئبعتبوبنأيفتيزلا
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
يذلاتيزلاعونىلعلوصحللمسقلااذه
قفارمةبلعةردقةفرعمل.همادختسايغبني
/تافصاوملاوتاردقلاعجار،كرحملاتيز

٣١٩.

هيبنت
نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
عقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدمقوف
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف)حيحصلاليغشتلاقاطننيبت
وأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأبكرحملا
ينفىلإأجلاوةرايسلاةدايقنمللق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحمةنايص

٢٣٨/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
تيزنازخسايقاصعناكمىلعفرعتلل
.ةئبعتلاءاطغويجراخلاكرحملا
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
سايقلااصععفدا،ءاهتنالادنع.حيحصلا
ىلإدوعتلتيزلانازخبوبنأيف
.يلصالااهناكم

رتلفلاوكرحملاتيزرييغت

تيزرييغتدنعاًصاخًءارجإةبكرملابلطتت
.ةقدبتاءارجإلاهذهعبتا.رتلفلاوكرحملا

كرحملاتيزغيرفتةدادس.١
ةيرئادلاةقلحلابرستةعنام.٢
كرحملاتيزرتلف.٣

:رتلفلاوكرحملاتيزرييغتل
ؤطابتلاعضويفكرحملاليغشتبمق.١

تيزلالكةداعإلًابيرقتةيناث٢٠ةدمل
.فاجلاتيزلاعيمجتنازخىلإ
فيرصتلبقكرحملاليغشتفاقيإبمق.٢

.تيزلا
نمكرحملاتيزغيرفتةدادسلزأ.٣

حمستس.كرحملاتيزءاعولفسأ
فيرصتلابتيزللغيرفتلاةدادسةلازإ
تويزلاويجراخلاتيزلانازخنم
.قفارملاةبلععيمجتنازخنمةيقبتملا
.غرفيلتيزلاكرتا
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تيزلاكرتاوكرحملاتيزرتلفلزأ.٤
.غرفيىتح

ةيرئادلاةقلحلابرستةعنامصحفا.٥
ةلاحيفاهلادبتساوغيرفتلاةدادسل
يفغيرفتلاةدادسبيكرتدعأ.اهفلت
٢٥ىلإاهطبرمكحأوتيزلاءاعو
.)ًالطر١٨(رتمونان

لدعمبهطبرمكحأوتيزلارتلفلدبتسا.٦
دعبةلماكةرودىلإةرودعابرأةثالث
/رايغلاعطقعجار.ماشربلاسمالت

.حيحصلارتلفلاةفرعمل٣١٥
تيزنازخنمتيزلاةئبعتءاطغعزنا.٧

.يجراخلاكرحملا
لالخنمتيزلانازخىلإتيزلافضأ
تاردقلاعجار.ةئبعتلابوبنأيفةحتفلا
.٣١٩/تافصاوملاو

اصعلخداوتيزلاةئبعتءاطغبكر.٨
.اهتلازإبتمقلاحيف،سايقلا

ريذحت}

/وةيصخشلاةباصإلابنجتيفةدعاسملل
ءاطغتيبثتباًمئادمق،كرحملافلتوأ
تيزلاةئبعتءاطغوكرحملاتيزسايقم
رقتسيملاذإو.لماكلابرقتسيىتح
ءازجأىلإتيزلابرهيدقف،لماكلكشب
.اًقيرحببسيوةنخاسلامداعلا

ىوتسمنمققحتوكرحملاليغشتأدبا.٩
تيزصحف"يفحضوموهامكتيزلا
.مسقلااذهيفاقباس"كرحملا

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣١٤/اهبىصوملا

تافصاوملا

تافصاوميبلتيتلاكرحملاتويزمادختسا
.dexosRتيزلا

اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexosRتابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexosRدامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

تاكرحمتويزمادختسابGMحصنت
Mobil دامتعاراعشضرعتيتلا1
dexosR.

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 0W-40.

،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
اًقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexosتابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٢

كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم
وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا
تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
مق،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتب
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
ةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
كرحملاتارودددعلمشتلماوعلانم
لايمألاددعوكرحملاةرارحةجردو
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملا
ًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
فورظبسحىلعكلذو،تيزلارييغتب
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلا
نامضلكلذو،تيزللرييغتةيلمعلكدعب
.ةحيحصةروصبلمعلايفهرارمتسا

ميحشتماظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
لمعي.قابسلارامضملزهاجفاجكرحم
نعفلتخملكشبءادألايلاعماظنلااذه
بلطتيويسايقلاكرحملاميحشتماظن
عجار.رتلفلاوتيزلارييغتدنعاًصاخًءارجإ
٢٤٥/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيز
وا
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingrayةعس

.٢٤٨/)رتل٦٫٢

رمعنأماظنلاحضويامدنع
ىلإريشياذهفضافخنالايفأدبدقتيزلا
ةلاسررهظت.تيزلارييغتةرورض

CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.)ةصرف
)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخنكمم
رمعماظنرهظيالأنكمملانم.ةيلاتلا
تيزلارييغتةرورضىلإريشتةلاسرتيزلا
ةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصتةدمل
رييغتبجي.ةيلاثملافورظلايفةدايقلا
ىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملاتيز
دعبماظنلانييعتةداعإبجيامكلقألا
صاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلاةيلمع
اذهنودؤيسةمدخلالامعأىلعنوبردم
نمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيولمعلا
بسحماظتنابتيزلاصحفتنأمهملا
هاوتسمىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتف
.بسانملا

قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
نييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف
:ماظنلا

زكرمةمئاقتاحفصلالخريرمتلابمق.١
ةبسنلاضرعنيحلقئاسلاتامولعم
زكرمعجار.ةيقبتملاكرحملاتيز
.٩٧/(DIC)قئاسلاتامولعم

زكرمبةركبلاىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
تيزلاضرعامنيبقئاسلاتامولعم
ةداعإديكأتبمق،ةبلاطملادنع.لاعف
.٪١٠٠ىلإتيزلارمعريغتيس.طبضلا
ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف

CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
ليلداذهف،ةبكرملاليغشتءدبدنع)ةصرف
تيزرمعماظننييعتةداعإمتيملهنأىلع
.ءارجإلادعأ.كرحملا
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جودزملاضباقلاةكرحلقانلئاس

ضباقلاةكرحلقانلئاسنمققحتلاةيفيك
جودزملا

لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
بجي،برستلاثودحدنعو.لئاسلا
اهحالصإوليكولاىلإةبكرملاباحطصا
.نكممتقوعرسأب
ىوتسمسايقاصعبةدوزمريغةبكرملا
تاءارجإكانه.ةكرحلالقنزاهجلئاس
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفلةصاخ
ءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.هرييغتو
لصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي،اًدقعم
تامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلاليكولاب
.ةيفاضإ

هيبنت
ريغةكرحلالقانلئاسلامعتسانإ
يرسيالدقو،ةبكرملابرضيدقحيحصلا
مدختسا.فلتنمجتنيامىلعنامضلا
عجار.حيحصلاةكرحلالقانلئاساًمئاد
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣١٤.

ىلعةيجراخلاةبلعلارتلفولئاسلارييغتبمق
.٣٠٨/ةنايصلالودجعجار.ةبسانمتارتف
عجار.حيحصلالئاسلالامعتسانمدكأت
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣١٤.

ضباقلاةكرحلقانلئاسةرودماظن
جودزملا

ضباقلاةكرحلقانلئاسرييغتنيحيىتم
جودزملا

ريشيرتويبمكزاهجىلعةبكرملاهذهيوتحت
دنتسي.ةكرحلالقانلئاسرييغتتقوىلإ
ةجردلمشتلماوعلانمةعومجمىلإكلذ
نأنكمي.ةعوطقملالايمألاددعوةرارحلا
اهيفراشييتلاةعوطقملاةفاسملافلتخت
ىلعءانبةريبكةروصبلئاسلارييغتىلإ
ماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظ
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبلئاسلارمع
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
رمعنأماظنلاحضويامدنع.ةحيحص

ىلإريشياذهفضافخنالايفأدبدقلئاسلا
ةلاسرلارهظتٍذئنيحو.لئاسلارييغتةرورض
"CHANGE TRANSMISSION FLUID

SOON")اًعيرسكرحملاتيزرييغتبجي(.
لالخنكممتقوعرسأبلئاسلارييغتبجي
نكمي.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسم
دنعةكرحلالقانلئاسرييغتمدعيدؤينأ
لقانءادأىلإةبولطملاةينمزلاتارتفلا
نوينفليكولاىدلرفوتي.يلاثمةكرح

رييغتبنوموقيةمدخلالامعأىلعنوبردم
ةلاحيفو.ماظنلاطبضنوديعيولئاسلا
بجي،أطخلاقيرطنعماظنلاطبضةداعإ
)ليم٤٥٠٠٠(مك٧٢٠٠٠دعبلئاسلارييغت
.لئاوسللرييغترخآدعب

ةكرحلقانلئاسرتلفلادبتسانيحيىتم
جودزملاضباقلا

ريشيرتويبمكزاهجىلعةبكرملاهذهيوتحت
ةكرحلالقانةبلعلئاسرتلفرييغتتقوىلإ
لايمألاددعىلعاذهدمتعي.يجراخلا
ةمدخلامسقيفحضوموهامكةعوطقملا
رمعلاماظنلمعييكلو.ةنايصلاو
،حيحصلكشبلئاوسلارتلفليضارتفالا
متيةرملكيفماظنلاطبضةداعإبجي
نأماظنلابسحيامدنع.رتلفلالادبتسااهيف
لصافلانمبيرقيجراخلاةبلعلارتلف
ةلاسررهظت،لايمأللينمزلا

REPLACE TRANSMISSION OIL
FILTER SOON)لقانتيزرتلفلادبتسا

ةبلعلارتلفلدبتسا.)تقوبرقأيفةكرحلا
.٪٠ىلإرشؤملالصينألبقيجراخلا
لقانرتلفلادبتسامدعيدؤينأنكمي
ىلإةبولطملاةينمزلاتارتفلادنعةكرحلا
يذلاليكولاىدل.يلاثمةكرحلقانءادأ
نوموقينوبردمةمدخوينفهعملماعتت
طبضةداعإويجراخلاةبلعلارتلفلادبتساب
نعماظنلاطبضةداعإتمتاذإ.ماظنلا
اًقفورتلفلالادبتسابجيف،أطخلاقيرط
ةمدخلامسقيفةحضوملاةمدخلاتارتفل
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اذإ.يلاتلارتلفلارييغتمتيىتحةنايصلاو
عبتاف،لوألاوهمداقلارتلفلارييغتناك
رتلفلاريغتيىتحةمدخللةينمزلاةرتفلا
دنعرتلفلارمعماظننييعتةداعإعم،يناثلا
.رتلفللرييغتلك

جودزملاةكرحلالقانلئاسطبضةداعإةيفيك
رتلفلارمعماظنو

لادبتسامتيامدنعينعملاماظنلاطبضدعأ
يجراخلاةبلعلارتلفوأةكرحلالقانلئاس
ةرتفلاباسحنمماظنلانكمتيىتح
.ةمدخللةيلاتلاةينمزلا
:طبضلاةداعإل

.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
رمعوأةكرحلالقانلئاسرمعددح.٢

.DICةمئاقيفةكرحلالقانتيزرتلف
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

٩٧.
لاقتناللةريغصلاةلجعلاىلعطغضا.٣

ددح.ةيعرفلاطبضلاةداعإةمئاقىلإ
ةداعإوأةكرحلالقانلئاسطبضةداعإ
متيس.ةكرحلالقانتيزرتلفطبض
رزىلعطغضا،ديكأتةحفصضرع
ةداعإديكأتلىرخأةرمةريغصلاةلجعلا
.طبضلا
لقانلئاسماظنطبضةداعإدنع.٤

ضرعمتيس،حاجنبرتلفلارمع/ةكرحلا
.٪١٠٠ةبسنبيقبتمرمع

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رمعلا،اهرفاوتةلاحيف،ةزيملاهذهرفوت
تيقوتلضفأوكرحملاءاوهرتلفليقبتملا
ءاوهرتلفرييغتتيقوتدمتعي.هرييغتل
فورظلاوةدايقلافورظىلعكرحملا
.ةيئيبلا

كرحملاءاوهرتلفرييغتبجيىتم

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسالةلاسر
.تيقوتلااذهعبتا،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع
ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
هلدبتسا،ًابيرقكرحملاءاوهرتلفلادبتسال
.نكُممتقوبرقأيف
رتلفرييغتدعبماظنلاطبضةداعإيغبني
.كرحملاءاوه
قئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاحيف
،كرحملاءاوهرتلفماظننمققحتللةلاسر
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعوجرلاىجُري

ءاوهرتلفرمعماظنطبضةداعإةيفيك
كرحملا

متيةرملكيفماظنلاطبضةداعإبجي
ثيحبكرحملاءاوهرتلفلادبتسااهيف
ةرملاتيقوتباسحنمماظنلانكمتي
.هرييغتاهيفبجييتلاةمداقلا

:طبضلاةداعإل
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
زكرميفءاوهلارتلفرمعضرعتسا.٢

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.٩٧/(DIC)قئاسلا
ةلجعبةدوجوملاةركبلاىلعطغضا.٣

ةدحوةقطنمىلإلاقتناللةدايقلا
ددح."ليطعتلا/نييعتلاةداعإ"ضرع
ةلجعلاىلعطغضاوطبضلاةداعإ
.ٍناوثةدعلةريغصلا
ديكأتلةريغصلاةلجعلاىلعطغضا.٤

.طبضلاةداعإ

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٢٣٨/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
رتلف/يقنمناكمىلعفرعتلل
.كرحملاءاوه

هيبنت
لخدمىلإهلوخدوءاملارثانتلاحيف
دقف،تيبملاوكرحملاءاوهحشرم
يطغينلو.فلتللكرحملاضرعتي

.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣٠٨/ةنايصلا
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كرحملاءاوهرتلف/يقنملادبتسا/صحفةيفيك

ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
كرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.بئاوش
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأوأ
.طوغضملا
:هلادبتسالوأءاوهلارتلفحشرمنمققحتلل

اذإ،ةمءالملاةكبشةلازإبمق.١
.ةزهجمتناك

)2(عفرلاةفيتكلةعبرألاريماسملاكف.٢
.)1(تافيتكلاةلازإل

)2(ةمءالملاةكبشتافاطخكف.٣
.)1(ةيكيتسالبلازجاوحلاو

.ءاطغلاكف.٤

ىلإلوصولاةحولريماسمكفبمق.٥
.)1(ةحوللاو)2(ةيفلخلاةروصقملا

)2(ءاوهلافظنمءاطغيغاربكفبمق.٦
.)1(ءاطغلاو
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ةيولعةروص(ءاوهلارتالف/فظنملزأ.٧
ةيلفسةروص()LT2كرحمل
.)LT6كرحمل

ريذحت}

بجي،ًايرورضةعطقلالادبتساناكاذإ
مقرسفننمةدحاوبةعطقلالادبتسا
يدؤيدق.ةئفاكمةعطقبوأةعطقلا
سفننودةليدبرايغةعطقمادختسا
ةباصإىلإةفيظولاو،لكشلاو،ةمءالملا
.ةبكرملايففلتوأةيصخش

.ءاوهلارتلف/يقنملدبتساوأققحت.٨
رتلف/يقنمةداعإل٧–٢تاوطخلاسكعا.٩

.اهناكمىلإءاوهلا

ريذحت}

مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
ًابهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت
،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

هيلورباكلازارط

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.١
ءاطغعمديربتلالولحمعافدنانازخ.٢

طغضلا
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٢٥٧ ةبكرملابةيانعلا

هيبوكةيضايرةرايس

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.١
ءاطغعمديربتلالولحمعافدنانازخ.٢

طغضلا

ريذحت}

تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
نيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا

ريذحت}

،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق

كرحملاديربتلولحم

ديربتلولحمبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
لئاوسلاعجار.DEX-COOLتاكرحملا
مزلي.٣١٤/اهبىصوملاميحشتلاتويزو
عجار.ةددحمتارتفىلعلئاسلارييغت
.٣٠٨/ةنايصلالودج

ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٦٠/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}

ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

ديربتلالئاسنم%٤٠ةبسنباًجيزممدختسا
DEX-COOLءاملانم%٦٠ةبسنو

اذهمادختسادنعو.برشلللباقلافيظنلا
يأةفاضإىلإةجاحبنوكتنل،جيزملا

:يليامبجيزملااذهزيمتي.رخآءيش
٢٨-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف١٨-(ةيوئم
.ةيجراخلا
١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.

ةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملاةرارح

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٨
ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.

.ةبسانملاكرحملا

هيبنت
نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
،GMW3420زروتوملارنجرايعم
يأنإ.برشللحلاصلايقنلاءاملاو

ماظنبررضلاقحُلينأنكميرخآءيش
رارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملاديربت
.ةبكرملانامضاهلمشينل

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
نيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملايراجم
تامدخزكرملبقنمديربتلالولحمرييغت
ةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدلدمتعم
ديربتلالولحمنمصلختلابةقلعتملا
ةيامحىلعكلذكدعاسيس.لمعتسملا
.كتحصةيامحوةئيبلا
ةعقوتملاةطيحملاةرارحلاةجردتناكاذإ
،)تياهنرهف١٨-(ةيوئمةجرد٢٨-نملقأ
ديربتلالئاسنم١:١ةبسنباًطيلخمدختساف

DEX-COOLبرشللحلاصفيظنءامعم.

ديربتلالولحمصحف

ةبكرملانأودرابديربتلاماظننأنمدكأت
.ٍوتسمحطسىلع
لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
،ديربتلالئاسةيؤرنكمأاذإ.دربيىتح
دنعديربتلالئاسىوتسمنكيملنكلو
كنكميف،اهقوفوأةدرابلاةئبعتلاةمالع
ةحلاصلاةفيظنلاهايملانمجيزمةفاضإ
ديربتلئاسو%٦٠ةبسنببرشلل

DEX-COOLنازخيف%٤٠ةبسنب
دكأتلاكيلعنكلو،ديربتلالئاسبظافتحالا
.كلذلعفتنألبقديربتلاماظنةدوربنم
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٦٠/ةطرفم

.كرحملاةريجحيفضئافلانازخدجوي
/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار

٢٣٨.

نوكينأنيعتي،اًدرابكرحملانوكيامدنع
ءالتمالارشؤمدنعديربتلالئاسىوتسم
لئاسعافدنانازخيفدوجوملادرابلا
.ديربتلا
نوكيدق،اًدرابكرحملانوكيامدنع
.درابلاءالتمالارشؤمنمىلعأىوتسملا
نملقأديربتلالئاسىوتسمناكلاحيف
نوكيامدنعكلذو،درابلاءالتمالارشؤم
نوكينألمتحملانم،ًانخاسكرحملا
.ديربتلاماظنيفبيرستكانه
ديربتلالولحمىوتسمناكلاحيف
لولحمنمرادقمةفاضإبمق،اًضفخنم
.ةمدخلاءارجإلليكوللةبكرملاذخوأديربتلا
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٢٥٩ ةبكرملابةيانعلا

عفدنازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحم

ريذحت}

ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
وللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
هيفامبةنخاسكرحملاءازجأتناك
.ةيافكلا

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

،ديربتلالئاسىلإةجاحكانهتناكاذإ
فضأمث،درابديربتلاماظننأنمدكأتف
بسانملاDEX-COOLديربتلالئاسجيزم
.ضئافلانازخىلإًةرشابم

رظنا.ةرايسلاةبقح/فقسلاةحتفحتفا.١
)يفلخلاةرايسلاقودنص(يفلخلابابلا
/٢٠.

ثيح،اًراحديربتلاماظننوكيالامدنع.٢
نازخطغضظفحءاطغكلذلمشي
ءاطغلزأ،كرحملاوديربتلالولحمعفد
.طغضلاظفح
سكعقفربطغضلاءاطغحتفا
فقوتمثةرودعبروحنبةعاسلابراقع
.اهدعب
ىتحرظتنافسيسهتوصتعمساذإ
توصلاكلذينعيثيح.توصلافقوتي
طغضلاضعبكانهلازيالهنأ
.يقبتملا
قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٣

.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالئاسعافدنانازخةئبعتبمق.٤
ىوتسمرقتسينأىلإ،بسانمجيزمب
ءالتمالارشؤمدنعلخادلايفلولحملا
.عافدنالانازخيفعقاولادرابلا
نازخطغضءاطغليغشتفاقيإعم.٥

ليغشتبمق،ديربتلالئاسضئاف
حبصيىتحلمعيهكرتاوكرحملا
.ًانخاسكرحملا
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ةلاحيف.نازخلالخادديربتلالولحم
ديزملاةفاضإبجي،ىوتسملاضافخنا
عافدنالانازخىلإبسانملاجيزملانم
ءالتمالارشؤمىلإهاوتسمبلصيىتح
لئاسعافدنانازخيفعقاولادرابلا
.ديربتلا
هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٦

.هطبرمكحأو
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٠

دعبديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٧
لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإ
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.7-3ةوطخلانمديربتلالولحم

ىوتسملايفديربتلالولحمنكيملاذإ
،ىرخأًةرمماظنلادربيامدنعبسانملا
ليكولاىلإعوجرلابلضفتف
.كيدليلحملا

هيبنت
،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدق
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
نمريذحتللتارشؤمةدعةبكرملابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس
ديربتلولحمةرارحةجردلسايقمدجوي
عجار.تادادعلاةعومجمىلعكرحملا
كرحملاديربتلولحمةرارحةجردسايقم
زكرميفًةلاسرةبكرملاضرعتدق.٨٧/
.قئاسلاتامولعم

فقسلاةحتفعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
بيرقلاليكولابلصتا.روفلاىلعةمدخلا
.ةيفاضإتامولعمىلعلوصحللكنم
دكأتف،فقسلاةحتفعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
دجوت.المألمعتكرحملاديربتحوارم
لكيفةدحاو(ةمدقملايفديربتاتحورم
ةدحاو(فلخلايفديربتاتحورمو)ةيواز
اذإف.)كرحملايبناجنمبناجلكىلع
يغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعت
الحوارملاتناكاذإو.حوارملالمعتنأ
بلطاوكرحملاليغشتلصاوتالف،لمعت
.كتبكرملةمدخلا

هيبنت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملانمةرخبألاعافدنالاحيف

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

مدععمكرحملاةريجحنمراخبثاعبنادنع
ةطرفملاةنوخسللريذحترودص

رطملانمطقاستملاءاملالخدينأنكمي
كرحملاةريجحىلإةبكرملاليسغو
ةدهاشمدنعو.ةنخاسلاحطسألاةسمالمو
مدععمكرحملاةريجحنمدعاصتيراخبلا
ةنوخسلانأشبراخبللبحاصمريذحترودص
.ةمدخيأءارجإمزليالفةطرفملا

كرحملانمةرخبأةيأعافدنامدعلاحيف

ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
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٢٦١ ةبكرملابةيانعلا
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
كيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليامءارجإب

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

نكراف،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
،)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
نارودلاعضويفكرحملاكرتاو
.دياحملا

لئاسةرارحسايقمنكيمللاحيفو
وأةللظملاةقطنملاىلإريشيكرحملاديربت
،ةرارحلاةجردعافترانمريذحترهظيمل
ةلصاومكنكمي.ةبكرملاةدايقنكمياهنيحف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ةبكرملابرظتنامثنامأبقيرطلانعىحنتف
.روفلاىلع

دوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ثالثةدملكرحملاليطعتبمقف،راخبلا
يغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ،قئاقد
رمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايفريذحتلا

لسغلاماظنلئاس

همادختسانكمياذام

لئاسةفاضإىلإةبكرملاجاتحتامدنع
نمدكأتةبكرملاىلإيمامألاجاجزلاليسغ
ةِجتنملاةكرشللمادختسالاتاميلعتلكتءارق
ةبكرملامدختستستنكاذإ.مادختسالالبق
امىلإةرارحلااهيفضفخنتةقطنميف
رفويًالئاسمدختسافدمجتلاةجردنود
.دمجتلادضةيفاكلاةيامحلا

ليسغلالئاسةفاضإ
ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١

.١٨/كرحملا

زمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا.٢
ىتحليسغلالئاسفضأ.ليسغلا
.نازخلائلتمي

هيبنت
يوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.

ةداضملاةيطغألانمةيعونيأىلع
ىلإرمألااذهيدؤيدقف.ءاملل
مدعوأتاحساملاتارفشكاكتحا
.اهتابث
ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.

جاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
ثادحإىلإاذهيدؤيدق.يمامألا
يمامألاجاجزلاليسغماظنيففلت
.ءالطلايفو

دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
ببستينأنكميثيح.مادختسالل
فلتثادحإولولحملاديمجتيفءاملا
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخيف
.ليسغلاماظنلىرخألا
بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.

ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
يدؤيدقامم،دمجتثدحاذإلئاسلا
ًائلتممناكاذإنازخلافلتىلإ
.هرخآىلإ
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لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأتاناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصتةجمدُم
دق.اهرييغتةرورضولمارفلاتاناطبلكآت
وأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامسمتي
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظيدق
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}

لمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
يفديجلكشبلمعتنللمارفلانأ
عوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرقتقو
لكآتريذحتتوصعامسدنع.مادطصا
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلا
.ةبكرملا

هيبنت
ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاتاناطبلكآت
.لمارفلاتاحالصإلجأنمةظهاب

ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاتاناطبصحفا،تاراطإلا

ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣١٩/تافصاوملاوتاردقلاعجار.مزعلا

تاعومجمللمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.لماكلابرواحملا

لمارفلارابغولمارفلاريرص

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
الو.تامادختساةدعبمايقلادعباهفيظنت
لطعثودحىلعًارشؤمرمألااذهربتعي
.لمارفلايف
ةيلاعلمارفةمظنأبةدوزملاتابكرملارفوت
اهنكلو،لالحمضاللةقئافةمواقمءادألا
رابغولمارفلاريرصيفةدايزجتنتس
ةنراقمتامدقلاوتالجعلاىلعلمارفلا
اًرمأدعياذهو.ةيسايقلالمارفلاتاناطبب
.ًايعيبط
لماعتلامتي،ريرصلاليلقتيفةدعاسملل
ريرصللداضمنوجعمبلمارفلاتاناطبعم
يرودلكشبهعضوةداعإىلإجاتحيدق
ددبتيس.ةبكرمللةيداعلاةنايصلانمءزجك
.تقولارورمبريرصللداضملانوجعملا
تالجعلاتافظنممادختسايدؤيدق،اًضيأ
تامدقىلعةرشابمةيئابرهكلاتالساغلاوأ
ريرصللداضملانوجعملاةلازإىلإلمارفلا

يرورضلانمنوكيدق.لمارفلاتاناطبنم
اذإريرصللداضملانوجعملاعضوةداعإ
.فيظنتلاءانثأيفهتلازإتمت
ةداعإبجيف،اًطرفملمارفلاريرصناكاذإ
اًمئادبجي.ريرصللداضملانوجعملاعضو
املكريرصللداضملانوجعملاعضوةداعإ
،اذل.اهلادبتساوألمارفلاتاناطبةلازإمت
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
ءادأريغتيدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
كلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختولمارفلا
ريغلمارفلارايغعطقبيكرتةلاحيف
لكشببيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلا
.حيحصريغ
نمريذحتلادعاسمماظنميمصتمت
تاداسوعممادختسالللمارفلالالحمضا
تاداسولاوأعنصملايفةتبثملالمارفلا
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تناكاذإ.GMلارنجنمةدمتعملاةليدبلا
لمارفلاتاداسولادبتسالةجاحكانه
تاداسومدختساف،ةبكرملابةدوجوملا
متيملاذإو.GMنمةدمتعملالمارفلا
نمريذحتلاماظنلمعيالدقف،كلذ
.حيحصلكشبلمارفلالالحمضا

ءادألاةيلاعلمارفةناطبعمةبكرملسغ
ةدتممنكرةيانعو

ةيلاعلمارفتانوكمبةزهجمتناكاذإ
وأةدلجتماهنأةظحالممتيدقف،ءادألا
يفاهفوقووأدتمملانكرلادعبةقصتلم
لمارفلانوكتامدنعكلذو،درابلاسقطلا
ليسغدعبوأرطملايفةدايقلالثم،ةللبم
ًايعيبطاًرمأماطترالاتوصدعي.ةرايسلا
ءادألاةيلاعتاناطبلاتاذلمارفللةبسنلاب
ءانثأيف.لمارفلالمعىلعرثؤيالو
رعشتنأبةيداعلاةلمرفلاحمستس،ةدايقلا
.ماطترالاتوصيفتخيوةسالسبلمارفلا
ليللالاوطنكرلالبقةبكرملالسغمتاذإ
اهتدايقبمقف،ةليوطةرتفلنيزختلاوأ
فيفجتلتارمةدعحباكملامادختساو
اًديجحباكملا

Z06(لمارفلاراودلكآت / Z07تاراودعم
J57ينوبركلاكيماريسلانم(

ىلعJ57ىلعيوتحتيتلاتابكرملايوتحت
.ينوبركلاكيماريسلانملمارفتاراود
رييغتمتاملكرظنلابصارقألاصحفنيعتي
صارقأنزوسايقبجي.لمارفلاتاناطب

لبقينوبركلاكيماريسلانملمارفلا
نأنمدكأتللكلذولمارفلاتاناطبلادبتسا
ةعوبطملافلتلاةلتكنمربكأصرقلاةلتك
ةداعإنكمملانم.هسفنصرقلاىلع
دودحهنزوزواجتلاحيفصرقلامادختسا
قرطىلعروثعلانكمي.اهبحومسملاةلتكلا
نمةعونصملالمارفلاصارقأصحف
ليلديفنزولاقرطوينوبركلاكيماريسلا
.ةمدخلا

Z51/Z06ماظنللمارفلاعيملتتاءارجإ
لكآتلافيظنتلرهزلاديدحلانمراودلا

حطسىلعرفحلاولكآتلاعقبرهظتدق
ةرتفلةبكرملانكرنأدعبلمارفلاصرق
ةبوطرلايفةصاخ،تقولانمةليوط
ضبنلكآتلااذهنعجتنيدق.ةيلاعلا
ةداعتسايفةدعاسملل.لمارفلاءاضوضو
،ءاضوضلاليلقتوةلمرفلللثمألاءادألا
:يلاتلاءارجإلالمكأ

هيبنت
ماظنىلعلمارفلاعيملتءارجإذيفنت
فلتىلإيدؤينأنكمييساسألمارف
.لمارفلا

فيصرلاىلعطقفءارجإلااذهذيفنتبمق
عيمجعمقفاوتيامبو،ةنمآةقيرطب،فاجلا
ةيالولابةصاخلاوةيلحملانيناوقلا/ميسارملا
.ةبكرملاليغشتبةقلعتملا

هيبنت
ةديدجلاةرايسلاضيورتةرتفءاهتنابجي
الىتحعيملتلاتاءارجإبمايقلالبق
لقنةعومجمفالتإيفكلذببستي
ةرايسلاضيورتعجار.كرحملا/ةكرحلا
.١٨٩/ةديدجلا

هيبنت
يفلمارفلالالحمضاثدحينأنكمي
يدؤينأنكميواذهلقصلاءارجإءانثأ
.ةوقلاولمارفلاةساودةكرحةدايزىلإ
فقوتلاةفاسمةلاطإىلإكلذيدؤيدق
.لماكلابلمارفلالقصمتيىتح

اًقفويلاتلاءارجإلالامكإيدؤينل
نخدتدق.لمارفلافلتىلإتاميلعتلل
ةوقدادزتدق.ةحئارردصتولمارفلاتاناطب
دق،ءارجإلادعب.ةساودلاكرحتوةلمرفلا
ةسمالمدنعءاضيبلمارفلاتاناطبرهظت
.صرقلا

،كاكتحالاةعاقفسايقممادختساب.١
١٠٠نماًءدبتارم١٠لمارفلامدختسا
٥٠ىلإ)ةعاسلايفليم٦٠(ةعاس/مك
ءانثأ)ةعاسلايفليم٣٠(ةعاس/مك
قيبطتوهاذه.مارج٠٫٤دنعؤطابتلا
ةفاسملةدايقلابمق.طسوتملمارف

نيبلقألاىلع)ليم٠٫٣(مك٠٫٥
.لمارفلامادختسا
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نمديزمىلإةجاحكانهتناكاذإ.٢
اذهررك،لمارفلاصارقألفيظنتلا
.مارج٠٫٧تاقيبطتعمءارجإلا
لمارفلاةمظنأعيمجعملاحلاوهامك
ريرصنماًردقروهظنإف،ءادألاةيلاع
.يعيبطرمألمارفلا

تناكاذإ(لمارفلاةناطبرمعماظن
)كلذبةزهجمةرايسلا

لمارفلاتاناطبرييغتبجيىتم

ريدقتب،هرفاوتةلاحيف،ماظنلااذهموقي
ةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملارمعلا
يفلمارفلاةناطبرمعضرعمتي.ةيفلخلاو
بناجىلإ،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
طبضةداعإمزلي.روحملكلةيوئملاةبسنلا
تاناطبرييغتاهيفمتيةرملكيفماظنلا
.لمارفلا
تاناطبلادبتساةرورضماظنلاددحيامدنع
ةفاسملالمشتدق،ةلاسررهظت،لمارفلا
.لايمألابةيقبتملا
ًامئادلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحمتاعومجمك

لمارفلاةناطبرمعماظنطبضةداعإةيفيك

لادبتسايغبنييتمًايئاقلتماظنلافشتكيس
دنع.ةروطخنودةئرتهملالمارفلاتاناطب
ةديدجلاتاناطبلاتيبثتدعبلاعشإلاليغشت
.ةلاسرضرعمتيس،ءارتهالاتاساسحو
.ماظنلاطبضةداعإلةيتوصلارماوألاعبتا
ةناطبرمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:ًايوديلمارفلا

زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.٩٧/(DIC)قئاسلا
.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
ةيفلخلاوأةيمامألاتاناطبلاددح.٣

.مزليامبسح
.ديكأتلاةلاسريف"معن"YESددح.٤

تاناطبللةبسنلابتاوطخلاهذهررك
ناكاذإرخآلاروحملاىلعةدوجوملا
.اًضيأمهلادبتسامزلي

لمارفلاةناطبرمعماظنليطعتةيفيك

ةناطبرمعماظنليغشتفاقيإنكمي
متاذإًايرورضكلذنوكيدقو.لمارفلا
دعبامتايلمعيفلمارفلاتاناطببيكرت
فاقيإدنع.ءارتهالاتاساسحنودعيبلا
ةيوئملابسنلاضرعمتينل،ماظنلاليغشت
عمو.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاةناطبرمعل
ءارتهالاتارشؤمناكمإبلازيال،كلذ

دنعًايلاعًايريذحتًاتوصردصتيتلاةجمدُملا
بجيىتمديدحتلمارفلاتاناطبءارتها
.٢٦٢/لمارفلاعجار.تاناطبلالادبتسا

:لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتفاقيإل
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.٩٧/(DIC)قئاسلا
.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
.)ليطعت(DISABLEددح.٣
،لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتةداعإل
ددحنكلوةقباسلاتاوطخلاعبتا

ENABLE)٢ةوطخلايف)نيكمت.

ينورتكلإلالمارفلاةداسورعشتسمماظن
)Z06 / Z07لمارفلاتاراودعمJ57
)ينوبركلاكيماريسلانمةعونصملا

تارعشتسمىلعلمارفلاتاداسويوتحت
دنعو،ةينورتكلإلالمارفلاتاداسولكآت
رهظت،لمارفلاتاداسولادبتساىلإةجاحلا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
Service"لوقت Brakes Worn")لكآت
.)ةمدخلالمارف
تاناطبتيبثتبمق،ةلاسرلارهظتامدنع
ةناطبلكآتتارعشتسموةديدجلالمارفلا
.ةبكرملاىلعلمارفلا
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تاناطبتيبثتدعبلاعشإلاليغشتدنع
تاداسولكآتتارعشتسموةديدجلالمارفلا
.نآلادعبةلاسرلارهظتالأبجي،لمارفلا
ةناطبرعشتسمماظنطبضةداعإنكميال
تاناطبلادبتساقيرطنعالإلمارفلا
.لمارفلاةناطبلكآتتارعشتسمولمارفلا

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم4
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
ءاطغلفسأةرجحلوحةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل٢٣٧/كرحملا
لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.

ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا
نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
نلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
لحيفلئاسلاةفاضإةيلمعدعاست
فيضأاذإ.برستثودحةلاحيفةلكشملا
نوكتسفتاناطبلالكآتةلاحيفتيزلا
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانه
ةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
طقفكلذوةرورضلابسحهتلازإوأتيزلا
ماظنىلعلمعلاناكاماذإةلاحيف
.ةيكيلورديهلالمارفلا

هيبنت
،لمارفلالئاسنمريثكلاةفاضإتمتاذإ
بكسنينأنكميلمارفلالئاسنإف
فلتكلذيفامب،ةبكرملافلتببسيو

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
بنجت.حطسألاوةيئابرهكلاتانوكملا
لمعلاناكاذإالإلمارفلاتيزةفاضإ
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلع

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتحابصمعجار.لمارفلاريذحت
.٩٢/لمارفلا
رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٠٨/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 4
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣١٤.

ريذحت}

ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا
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هيبنت
حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةيمستةقاطبىلعرايغلاةعطقمقرعجار
ىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلا
لادبتسالليكولاعجار.ةديدجةيراطبءارش
.ةيراطبلا

ريذحت}

بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال
،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
تاراظنمادختسابكينيعةيامحبمق
.ةيقاو

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}

نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا

برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم

،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر

ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت
ةيبرهكلاذفاونلايف"ذفاونلاةسرهف"عجار
/٣٠.
لباكلاةلازإكنكمي:لجألاليوطنيزختلا
ةداعإمزلي.ةيراطبلانم)-(بلاسلادوسألا
دعبةرايسلابةركاذلاتادادعإعيمجطبض
.ةيراطبلانحشةداعإنمءاهتنالا

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
)نكرلا(Pلمارفلا

ريذحت}

ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
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لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
ةطساوبطقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارف

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
رييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
ررحمث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإ
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارف
.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاةرفشلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاورسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
متيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
ىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطباهعزن
،نيبسانملالوطلاوعونلالوحتامولعم
.٣١٥/رايغلاعطقعجار

:يمامألاجاجزلاةحسامةرفشلادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلانع

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا
بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣

جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
يفهلتاحساملاعارذةسمالملاح
نل.ةحساملاةرفشدوجومدعلظ
رارضأةيأىلعةبكرملانامضيرسي
ةحساملاعارذعدتال.اهلضرعتت
.يمامألاجاجزلاسملي
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

يمامألاجاجزلالادبتسا

HUDماظن

.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاحيف
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
زيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلاةروص

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصُني،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
لمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
ُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألاهذه
عجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ،ًالئاسر
بسانملالادبتساللكبصاخلاليكولا
.يمامألاجاجزلل

يتوصلايمامألاجاجزلا

اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا
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زاغلا)تاماعد(ةماعد
ةماعدبةزهجمكتبكرمنوكتنأنكمي
حتفوعفريفةدعاسمللزاغلا)تاماعد(
باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغماظن
.لماكلاحتفلاعضويفةرخؤملا

ريذحت}

ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
قودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
نأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و،ةعتمألا
.ةريطختاباصإبنورخآلاوأتنأباصت
ىلعلوصحللكليكوىلإةبكرملاذخ
رصبلابصحفا.روفلاىلعةمدخلا
دوجونأشبّيرودلكشبوزاغلاتاماعد
نماهريغوأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالع
ءاطغنأنمدكأتللصحفا.رارضألا
ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
تلشفاذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفم
/كرحملاءاطغكاسمإيفتاماعدلا
مقتال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.ليغشتلاب

هيبنت
يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٣٠٨/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب
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ةيمامألاحيباصملاهيجوت

يمامألاحابصملاهيجوت
حيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
نمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسمةيسيئرلا
.طبضلا
ىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
بيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتنفلت
ةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلاحيباصملا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملاطبضل

ةبمللالادبتسا

LEDحيباصمةءاضإ
LEDعوننميهةرايسلاهذهحيباصم
ليكولابلصتا.)ءوضللةثعابةيئانثتامامص(
نمةءاضإةعومجميألادبتسال
.LEDعونلا

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا
اهيمحتيكلتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
.يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلانم

ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيامحىلعةيئابرهكلاتارهصملالمعت
يفةزهجأللةقاطلارفوتيتلاكالسألا
.كترايس
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
طيرشلاىلإرظنا،رهاصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهاصملالخاددوجوملا
وأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذ
مجحلايفهلقباطمرخآبفلاتلارهاصملا
.فينصتلاو

فلاترهاصملادبتسا

ةصرفبرقأيفكليكوعجار،كلذدعب
.فلاتلارهاصملالادبتسال
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ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

يفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
ضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملاةءاضإ
صحفا.حيباصملالمعتالدقتالاحلا
تءاضأاذإًاروفةيسيئرلاحيباصملاتالباك
تأفطنااذإوأيئاقلتلكشبتأفطناو
.كلذكتيقبو

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
نمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذهحالصإ

ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
ةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقياذه
.ةيئابرهكلاتالكشملانع

رطخ}

ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
تاريبمألاةميقىلعلدتتامالعاهيلع
ريبمألاةميقزواجتتال.اهبةصاخلا
تاعطاقورهاصملالادبتسادنعةددحملا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلاةرادلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ريذحت}

تارهصملامادختساوأبيكرترطخلانم
تافصاومقباطتتاليتلاةيئابرهكلا
لارنجلةيلصألاةيئابرهكلاتارهصملا
ةيئابرهكلاتارهصملالشفتدق.زروتوم
ضرعتتدق.قيرحثودحيفببستتو
،توملاوأةباصإللكعمنموأتنأ
.فلتللةبكرملاضرعتتدقكلذكو

٢٣٥/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار
.٢٣٥/ةماعتامولعمو

عجار،فلاترهاصملادبتساوأصحفةيغب
.٢٦٩/يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا

ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
سايقلا
فلختادادعلاةحولرهاصمقودنصدجوي
ىلإلوصولانكميو.تازافقلاقودنص
بابلادمخملفقءاغلإبتازافقلاقودنص
.دمخملاةقلحريرحتلروحملاىلعطغضلاو
تازافقلاقودنصلةيبناجلاناردجلابحسا
متيىتحبابلاردأمث.بابلاتادصمريرحتل
سوبدنمتالصفملاتافاطخريرحت
.تالصفملا
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:لوصولل
.يولعلاءاطغلاحتفا.١
ىلإهعفدبيولعلاءاطغلاةلازإبمق.٢

.جالزملاىلعلخادلا
.ىلعألءاطغلابحسا.٣
:تيبثتلل

ءزجلايفةدوجوملاةنسلألالخدأ.١
ةحولتاحتفيفءاطغلانميفلخلا
.تادادعلا
تاحتفلاعمكبشملاةاذاحمبمق.٢

.تادادعلاةحوليفةدوجوملا
.هناكميفءاطغلاىلعطغضا.٣
.ةيفاضإةدعاسمتمزلاذإليكولاىلإعجرا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1-

F2ةيمامألاةحساملا
F31ديربتلاةحورم

F4-

مادختسالاتارهصملا
F52ديربتلاةحورم

F6يمامألاخافنملا
F7يفيئاقلتلامكحتلا

ىوتسملا
F8لقانةهجاوةحولةدحو

ةكرحلا
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مادختسالاتارهصملا
F9ةعومجمIPةشاشلل/

ةيوهتلاوةئفدتلاةدحو
ةدحو/ءاوهلافييكتو
يزكرملاسدكملا

F10-

F11USB

F12-

F13-

F14تازافقلاقودنص
F15-

F16-

F17دُعبنعفئاظولالغشم
F18ةرايسلاقودنصريرحت

يمامألا
F19يكذلاةيراطبلارعشتسم
F20١ةيجراخلاةرانإلاةدحو
F21٣ةيجراخلاةرانإلاةدحو
F22٤ةيجراخلاةرانإلاةدحو

مادختسالاتارهصملا
F23يفمكحتلاةدحو

2مسجلا

F24٦ةيجراخلاةرانإلاةدحو
F25توصلاربكم
F26يئاقلتلاراعشتسالا

نكرلالمارف/بكارلل
ةينورتكلإلا

F27ويديفلاةجلاعمةدحو
F28نميألايسيئرلاحابصملا
F29-

F30راعشتسالاةدحو
راعشتسالا/صيخشتلاو
بكارلليئاقلتلا

F31يفمكحتلاةدحو
1مسجلا

F32-

F33تانايبلاطبارةلصو/
يكلساللانحشلاةدحو

F34تامولعملاضرعةشاش
يفنايبلاةشاش/دُعبنع
ةيؤرلاقاطن

مادختسالاتارهصملا
F35قوبلا
F36-

F37-

F38ةيمامألاليسغلاةخضم
F39ةقاطلادادمإسبقم

ةيفلخلاتاقحلملل
F40ءادألاتانايبلجسم/

يزكرملاسدكملاةدحو
F41-

F42ةقرسلاعنم
F43رسيألايسيئرلاحابصملا
F44٢ةيجراخلاةرانإلاةدحو
F45هيجوتلادومعةدحو

يئابرهكلا
F46يفمكحتلاةدحو

3مسجلا

F47٥ةيجراخلاةرانإلاةدحو
F48٧ةيجراخلاةرانإلاةدحو
F49يفمكحتلاةدحو

4مسجلا
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مادختسالاتارهصملا
F50تاقحلملاليغشتسباقم

ةيفاضإلاةيمامألا
F51-

F52ةلجعيفمكحتلاحاتفم
ةدايقلا

F53ةئّفدُمةدايقةلجع
F54-

مادختسالاتالحرملا
K1-

K2تازافقلاقودنصلحرم
K3قوبلالحرم
K4يمامألاليسغلالحرم
K5ةيفاضإلاةقاطلا

لحرملا/ةزجتحملا
يفاضإلا

مادختسالاتالحرملا
K6قودنصريرحتلحرم

1يمامألاةرايسلا
K7-

K8-

K9قودنصريرحتلحرم
2يمامألاةرايسلا

K10ةحساملالحرم

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك
يفةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
.دعاقملانيبةبكرملاةيفلخ

:لوصولل
.يولعلاءاطغلاحتفا.١
ىلإهعفدبيولعلاءاطغلاةلازإبمق.٢

.جالزملاىلعلخادلا
.ىلعألءاطغلابحسا.٣
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:تيبثتلل
ءزجلايفةدوجوملاةنسلألالخدأ.١

ةريجحلايفءاطغلانميفلخلا
.ةيفلخلا
تاحتفلاعمكبشملاةاذاحمبمق.٢

.تادادعلاةحوليفةدوجوملا
.هناكميفءاطغلاىلعطغضا.٣
.ةيفاضإةدعاسمتمزلاذإليكولاىلإعجرا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
ةركاذدعاقمةدحو١

دعقملا/قئاسلا
يئابرهكلا

دوزملاقئاسلادقم٢
ةئفدتماظنب

مادختسالاتارهصملا
ةركاذدعاقمةدحو٣

دعقملا/بكارلا
يئابرهكلا

دوزملابكارلادقم٤
ةئفدتماظنب

يفمكحتلاةدحو٥
لاسرإلا

٦-
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مادختسالاتارهصملا
توصملاةدحو٧

هيبنتلاةفيظو/يئابرهكلا
ةاشمللةقيدصلا

ءايمعلاةقطنملاهيبنت٨
دعاسمماظن/ةيبناجلا
يفلخلانكرلا

٩-

يفمكحتلاةدحو١٠
ءاوهلافييكت/كرحملا

١١-

ةيراطبةدحو١٢
نويأمويثيل

ةلاعفلادوقولاةرادإ١٣
دعقملاةحورم١٤
١٥-

ةيجراخلاةرانإلاةدحو١٦
ةحولةعومجم١٧

ةهجاوةحول/تادادعلا
ةدحو/ةكرحلالقان
/لاسرإلايفمكحتلا
يفمكحتلاةدحو
ةينورتكلإلالمارفلا

مكحتلاةدحو١٨
كرحملايف

مادختسالاتارهصملا
١٩-

راعشتسالاةدحو٢٠
ةيؤرلاةآرم/صيخشتلاو
ةيلخادلاةيفلخلا

مامصليبلوللافلملا٢١
مداعلا

ةدحو/دوقولاةخضم٢٢
دوقولانازخةقطنم

يفيفلخلادعقملا٢٣
رسيألاةرايسلا

يفيفلخلادعقملا٢٤
نميألاةرايسلا

ليوحتلللباق٢٥
نميأيولع

ليوحتلللباق٢٦
رسيأيولع

يفينورتكلإلامكحتلا٢٧
قيلعتلا

٢٨-

٢٩CGM

O2نيجسكألاساسح٣٠

مادختسالاتارهصملا
/نيجسكوألاساسح٣١

ريهطت/كرحملاتيز
دوقولاةرادإ/ةبلعلا
ةلاعفلا

ىوتسم-لاعشإلا٣٢
ذاش-لاعشإلا٣٣
يفمكحتلاةدحو٣٤

1كرحملا

يفمكحتلاةدحو٣٥
قفدتساسح/كرحملا
ساسح/ةلتكلاءاوهلا
ءاوهلافييكت/نيجسكألا

٣٦-

ةبلعلاذفنم٣٧
يفمكحتلاةدحو٣٨

جالزملا
/ةيمامألاةذفانلاحاتفم٣٩

بابلالفق
/ىرسيلاةذفانلاحاتفم٤٠

بابلالفق
٤١-

يفمكحتلاةدحو٤٢
2كرحملا
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مادختسالاتارهصملا
٤٣-

ءاوهلافييكتضباق٤٤
٤٥-

٤٦-

٤٧-

٤٨-

ديربتلاةحورم٤٩
ىنميلاةدعاسملا

٥٠-

٥١-

٥٢-

زاهجليبلوللافلملا٥٣
ليغشتلاءدب

ديربتلاةحورم٥٤
ىرسيلاةدعاسملا

يفيئاقلتلامكحتلا٥٥
ىوتسملا

٥٦-

ىلعنمبابضلاليزم٥٧
ةيفلخلاةذفانلا

٥٨-

مادختسالاتارهصملا
ىنميلا/ىرسيلاةذفانلا٥٩
يئابرهكلادعقملا٦٠

بكارلابصاخلا
يئابرهكلادعقملا٦١

قئاسلابصاخلا

مادختسالاتالحرملا
١-

ةقاطلاةعومجملحرم٢
قفرم/ليغشتلالحرم٣

)كنركلا(ةكرحلاءدب
بابضلاليزملحرم٤

ةيفلخلاةذفانلانم
فييكتضباقلحرم٥

ءاوهلا
٦-

٧-

٨-

٩-

١٠-

١١-

١٢-

مادختسالاتالحرملا
١٣-

يبلوللافلملالحرم١٤
ليغشتلاءدبزاهجل

١٥-

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

اهمادختسامتييتلاوأديجلكشب
نمربتعت،ةبسانمريغةروصب
.رطخلارداصم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.

ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٨٦/ةبكرملا
ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.

يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
نمرثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
مادطصالاببستيدقو.مزاللا
ةباصإثودحبكلذنعجتانلا
تاراطإلاعيمجصحفا.ةريطخ
ىلعلصحتيكلمظتنملكشب
ةراشإلاردجتو.بسانملاطغضلا
طغضصحفبجيهنأىلإ
تاراطإلانوكتامدنعتاراطإلا
.ةدراب
تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.

مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
يفراجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
املثم،ئجافممداصتثودحلاح
ةيأبةبكرملامطترتامدنعثدحي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعظفاح.قيرطلايفةرفح
ىوبسمدنعًامئادتاراطإلاطغض
.هبىصوملاطغضلا
دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.

حطسأتناكاذإ.ًاثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا
ررضلضرعتراطإيألدبتسا.

وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
ةمدخزكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلا
٥٦نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.

ىلع)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلا
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٨١/ةعرسلاةيلاع
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٨٨/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
ىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
نمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلانأ
ىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمع
صوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإ
يفمكحتلاىلعأرطتيتلاتارييغتلا
.لمارفلاوةبكرملا
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا
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نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.

عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
تاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملا
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعم
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت

ةغرافيهوريسللةلباقلاتاراطإلا
دقف،ةديدجةرايسلاهذهنوكتامدنع
راطإدجويال.ةيطايتحاتاراطإىلعيوتحت
ناكمالوراطإلارييغتتادعمالو،يطايتحإ
.ةبكرملايفراطإلانيزختل

ريذحت}

تاراطإلامادختسابةدايقلاءانثأ
،ضفخنمخفنطغضدنعةيطايتحالا
تاروانملاوأئجافملافقوتلابنجت
لماعتلاتاناكمإليلقتمتيسثيحةداحلا
ةعرسبةدايقلاببستتدق.تاراطإلاعم
مثنموةرطيسلانادقفيفةريبك
ةدايقبمقتال.نيرخآلاوأتنأكتباصإ
٥٠(اس/مك٨٠نعديزتةعرسبةرايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راطإلالمعيثيح)ةعاسلايفًاليم
طغضدقفتورذحبدُق.ضفخنمطغضب
.ةنكممةصرفبرقأيفراطإلا

٨٠ىتحةيطايتحالاتاراطإلابةدايقلانكمي
اس/مك٨٠نعلقتتاعرسب)اليم٥٠(مك
ضافخناثودحدعب)ةعاسلايفًاليم٥٠(
تاراطإلادحأحبصأاذإ.راطإلاخفنطغضل
بناجىلعفقوتلاىلإةجاحالف،اًغراف
ةدايقلاىدمريغتيس.هرييغتلقيرطلا
كلذو،طغضلاضافخنادعبلمتحملا
.ةدايقلافورظوةبكرملاةلومحىلإاًدانتسا
لارنجليكوعمنكممتقوعرسأبلصاوت
ةنايصتامدخةأشنموأصخرمزروتوم
صحفلةغرافيهوريسللةلباقلاتاراطالا
.هلادبتساوأهحيلصتوأراطالا
هيلعريسلللباقغرافراطإبةدايقلادنع
قيرطلارطاخمورفحلابنجت،غرافوهو
وأ/وراطإلافلتيفببستتدقيتلاىرخألا
فلتدنع.هحالصإبعصيلكشبةلجعلا
مادختسابامةفاسملةدايقلاوأراطإلا
ليكوىدلهصحفيغبني،غرافلاراطإلا
امديدحتلةيطايتحالاتاراطإللدمتعمةنايص
هنأمأراطإلاحالصإنكمملانمناكاذا
ةزيمىلعظافحلل.لادبتسالاىلإجاتحي
،ةغرافيهوتاراطإلاىلعةدايقلاةيناكمإ
تاذبعتمتتىرخأبتاراطإلالادبتسايغبني
.ةيصاخلا

ةأشنموأGMليكوبرقأعقومديدحتل
ةدعاسمبلصتا،ةيطايتحالاتاراطإلاةمدخل
.ءالمعلا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
نمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
وأ245/35ZR19ساقملا

305/30ZR20275/30وأZR20وأ
345/25ZR21،اهنأىلعةفنصميهف

.بناجلاةريصقتاراطإ

هيبنت
رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
دنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
ردق،يشاحتوبسانمخفنطغض
،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا،ناكمإلا
.قيرطلارطاخمنماهريغو
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هيجوتلاةيقابستاراطإ
تاراطإبةقفرمةبكرملاهذهيتأتدق

275/30ZR20345/25وZR21
تاقباسملةممصم

Michelin Pilot Sport Cup 2 R ZP
)DOT(لقنلاةرازونمةدمتعمو
مدختستو.عراوشلايفاهمادختسال
سادمطمنهيجوتلاةيقابستاراطإلا
تاراطإنمربكأتابثريفوتلصاخنوكمو
قمعىلإلوصولامتيس.ةيداعلاقرطلا
رصقأتقوبىندألاتاراطإلاحطس
نعجتنيو،ةيداعلاتاراطإلاعمةنراقملاب
طمنضّفخدقو.رصقأراطإرمعكلذ
نمكلذكنوكملاوصاخلاراطإلاسادم
راطمألاوةدرابلاسوقطلايفءادألا
بيكرتبحصنن.ةدكارلاهايملاوةريزغلا
عقوتةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإ
لقأةرارحتاجرديفرركتملكشبةدايقلا
ىلعوأًابيرقت)تيهنرهف٥٠(ةيوئم١٠نم
.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط

ريذحت}

نادقفوهايملاقوفقالزناثدحيدق
ةلتبملاقرطلاىلعةدايقلاءانثأةرطيسلل
هايملالالخوأةريزغلاراطمألاءانثأوأ
ةيقابستاراطإمادختساعمةدكارلا
قرطلاىلعديدشلارذحلاخوت.هيجوتلا
.ءطببدُقوةلتبملا

ريذحت}

تاراطإمادختساعمةدايقلاببستتدق
قرطلاحطسأىلعهيجوتلاةيقابس
يفديلجلاوأجولثلابةاطغملاوأةدرابلا
.مداصتعوقووأةرطيسلانادقف
ةصصخمهيجوتلاةيقابستاراطإلاف
اهمادختسايغبنيالو،فيصلالصفل
قرطلاوأديلجلاوأجولثلاىلعةدايقلل
ةجرد١٠نملقأةرارحتاجرديف
ةدايقبنجت.)تياهنرهفةجرد٥٠(ةيوئم
يفهيجوتلاةيقابستاراطإاهبةرايس
.ةيلاتلاتالاحلا

هيبنت
اهبدجويهيجوتلاةيقابستاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتانوكم
يفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
ةجرد٧-نملقألاةرارحلاتاجردلظ
اًمئادمق.)تياهنرهفةجرد٢٠(ةيوئم
يفهيجوتلاةيقابستاراطإلانيزختب
ىلعأةرارحتاجرديفوقلغمناكم
)تياهنرهفةجرد٢٠(ةيوئمةجرد٧-نم
تناكاذإ.اهمادختسامدعةلاحيف
٧-غلبتةرارحتاجردلةضرعتاراطإلا
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةيوئم١٠ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
رثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف٥٠(
ةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرتلبق
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهب
تاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
لبقاًمئادتاراطإلاصحفا.ةرشابم
.٢٨٥/تاراطإلاصحفعجار.اهلامعتسا

فيصلاتاراطإ
ءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا

ةيفيصتاراطإبةبكرملاهذهيتأتدق
245/35ZR19305/30وZR20ـلةممصم

Michelin Pilot Sport 4 S ZPوأ
275/30ZR20345/25وZR21ـلةممصم

Michelin Pilot Sport 4 S ZPةيلاع
سادمدوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألا
ىلإلوصولللثمألاادعي،بّكرموصاخ
.ةبطرلاوةفاجلاقرطلاىلعءادأىصقأ
بّكرملاوصاخلاسادملااذهنأشنمو
ىلعو،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخ
حصنن.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلا
ةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتب
تاجرديفرركتملكشبةدايقلاعقوت
ًابيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم٥نملقأةرارح
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعوأ
.٢٧٧/ءاتشلاتاراطإ
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هيبنت
زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
يفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجردلظ
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(
قلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرديفو
.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف٢٠(
ةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناكاذإ
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-غلبت
٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
لبقرثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف
ةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرت
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهب
تاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
لبقاًمئادتاراطإلاصحفا.ةرشابم
.٢٨٥/تاراطإلاصحفعجار.اهلامعتسا

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
راطإلاراجفناىلإنايدؤي
مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.
كالهتسايفداصتقالاضافخنا.

قارتحالاكرحمتابكرملدوقولا
يلخادلا
تارايسللضفخمقاطن.

ةيئابرهكلا
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
يداعلاريغلكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا
طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
ةلومحدودحعجار.ةبكرمللىوصقلا
.١٨٦/ةبكرملا

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأًانزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم

رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
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ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
خفنلاطغضنمققحت.راطإلل
اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم
قاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
زاهجبةوقبطغضامث.راطإلامامص
لوصحللمامصلاىلعراطإلاسايق
قفاوتاذإف.طغضلاسايقلةءارقىلع
طغضلاعمدرابلاراطإلاخفنطغض
قصلمىلعدوجوملاو،هبىصوملا
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعم
طغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
نيحلءاوهلافضأف،اًضفخنمخفنلا
ىصوملاطغضلاىوتسمىلإلوصولا
،اًعفترمخفنلاطغضناكاذإ.هب
زكرميفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامص

راطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهجمادختساب
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.ةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
تامامصلاةيطغأىوسمدختست
دق.GMةطساوبتارايسللةممصملا
نلوفلتللTPMSتارعشتسمضرعتت
يفنامضلاتاحالصإنمضلخدت
.ةلاحلاهذه

ةيلاعةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
ةعرسلا

ريذحت}

وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت
،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٤٠(ةعاس/مك٢٢٥
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
يفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
امبركلذو.راطإللئجافمراجفنا
هنعجتنيدقامم،مداصتلارطخلكضرعي
بلطتتو.نيرخآلاعرصموأكعرصم
ةيلاعلاةعرسللةفنصملاتاراطإلاضعب
يلاعليغشتللخفنلاطغضلاًطبض
ةعرسلادودحنوكتامدنع.ةعرسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةرايسلاةدايقلةمئالمقيرطلافورظو
نأنمدكأتلايغبنيف،ةيلاعتاعرسب
،ةعرسلايلاعليغشتللفنصمراطإلا
هنوكىلعةوالع،ةزاتممةلاحيفو
راطإللحيحصخفنطغضىلعاًطوبضم
.ةرايسلاةلومحىلعاًسايقدرابوهو

تاراطإلاماجحأتاذتارايسلابلطتت
ليغشتلاخفنطوغضلودجيفةجردُملا
ةدايقدنعخفنلاطغضليدعتةعرسلايلاع
يفليم١٠٠(اس/مك١٦٠تاعرسبةبكرملا
راطإلاخفنطغضطبضا.ىلعأوأ)ةعاسلا
لودجلايفةلباقملاةميقلاىلعدرابلا
.ةبكرملايفراطإلامجحل
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ةعرسلاةيلاعليغشتلاةيلمعلخفنلاطوغض

)ةعبرمةصوبلكللطر(لاكسابوليكدرابلاىلعخفنلاطغضراطإلامجح
245/35ZR19ةعبرملاةصوبلايفالطر٣٨(لاكسابوليك٢٦٠(
305/30ZR20ةعبرملاةصوبلايفالطر٣٨(لاكسابوليك٢٦٠(
275/30ZR20ةعبرملاةصوبلايفالطر٣٨(لاكسابوليك٢٦٠(
345/25ZR21ةعبرملاةصوبلايفلطر٤٢(لاكسابوليك٢٩٠(

/ةيسفانتلاةدايقلاوراسملاثادحأعجار
.راسملامادختسال١٧٢

هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةيلاعلاةعرسلاب
.٢٨٠/تاراطإلاطغضو١٨٦/

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت
طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
)TPMS(صحفلويدارلاتاسجمةينقت
ثيح.راطإلايفءاوهلاطغضتايوتسم
طغضةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعت

تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلا
لابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايفةدوجوم
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
نوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
ىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضموًادراب
ىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبقنمهب
.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملاةتفال
ةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاحيفو(
وأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانع
كيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلم
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغضديدحت
ديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبكتبكرم
رشؤمةءاضإبموقيو)TPMS(راطإلا
ىوتسميندتدنعراطإلاطغضضافخنا

رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
ةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
.ةريبك
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعوةقاطلاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
ىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
طغضىلعظافحلايفقئاسلاقتاع
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ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلا
ةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنارشؤم
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
امدنعف.راطإلاطغضضافخنارشؤمب
ضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلافشتكي
ةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
٢٨٣/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا

يفءاوهلاطغضضافخنافاشتكادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٨٦/ةبكرملاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
نعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
قئاسلاتامولعمزكرمعجار،هتشاشو

(DIC)/٩٧.
ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
تاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكتامدنع
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلع
/ةبكرملاةلومحدودحعجار،هتيبثتناكمو

.٢٨٠/تاراطإلاطغضكلذكعجار.١٨٦
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طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
عجار.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
/تاراطإلاريودتو٢٨٥/تاراطإلاصحف
.٢٧٦/تاراطإو٢٨٦

هيبنت
نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
ثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
يفيرسيالةبكرملانامضنإف،كلذ
ًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلاهذه
نمدمتعملابرستلاعنامطقفمدختسا
كليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنج
.كتبكرميفنمضتملاوأ

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو

عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
راطإلادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلا
رعشتسمةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجرد

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
يغبنيو.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
يفتختولاطعألاحابصمئفطنينأ
مامتإدعبقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
عجار.حاجنبتاسجملاةقباطمةيلمع
"ةرارحلاتاجردرعشتسمةقباطمةيلمع"
.ةيلاتلا
تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.

ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
لامتكاو)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
،اذل.حاجنبتارعشتسملاةقباطمةيلمع
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٨٨/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا
لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت

ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض
طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه
.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
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.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصمضمويس
بولطملاءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
فقوتيوةدحاوًةرمًاتوصقوبلاردصيس
ضيمولانعفاطعنالاةراشإحابصم
.ةريصقةرتفلتبثيو
تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
تءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلاءوض

ريذحت}

نعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيفدحلا
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعًاتوصقوبلاردصيسف
ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم
لوصولادنعو.مامصلازكرمىلعةزيجو
قوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلاةميقىلإ
.ةدحاوةرمًاتوص

يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
خفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
راطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف،راطإلا
.لمعيالوأطشنريغ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.
ةراشإحيباصموأقوبلايفلطعدوجو.

.فاطعنالا
ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.

.ماظنلايفلجسم
ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.

.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

ةفيظو-TPMSرعشتسمةقباطمةيلمع
يئاقلتلافرعتلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإلابوانتدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاولادبتساوأ
راطإبيكرتدنع.تاراطإلاطغضةبقارم
ةدملةفقوتمةبكرملانوكتنأمزلي،ديدج
ماظنلاموقينألبقةقيقد٢٠يلاوح
ةيلمعقرغتست.باسحلاةيلمعةداعإب
ةدايقلاعم،قئاقد١٠يلاوحةيلاتلافرعتلا
ليم١٢(ةعاس/مك٢٠نعلقتالةعرسب
ةميقوأ)-(ةمالعلاضرعمتي.)ةعاسلايف
عجار.قئاسلاتامولعمزكرميفطغضلا
رهظت.٩٧/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ملعتلاةيلمعءانثأةلكشمثودحةلاحيف

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
ًايرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
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راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلاطاطملالخنم

قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.
بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا
وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.

.قاقشنا
،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.

نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
لصافللاًقفوتاراطإلاريودتبجي
.ةنايصلالودجيفددحملاينمزلا
.٣٠٨/ةنايصلالودجعجار

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتي
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا

ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو

مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
٢٨٧/ةديدجتاراطإلتقونيحي
.٢٩٠/تالجعلالالحإو

تاراطإماجحأةبوانميغبنيالامك
.فلخلاىلإمامألانمةفلتخم

تناكاذإةبوانملابولسأمدختسا
مجحنمتاراطإىلعلمتشتةبكرملا
.ةرخؤملاوةمدقملايففلتخم

هيبنت
متيملاذإشدخللتالجعلاضرعتتس
عضودنع.حيحصلكشباهعملماعتلا
لكشبتالجعلاوتاراطإلاةعومجم
اههجوواهعض،ضرألاىلعحطسم
كيرحتبمق.اهتحتةفشنمبىلعألل
ىلعهتجرحدقيرطنععيمجتلا
.هبحسبنجت.تاراطإلا

ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٨٦/ةبكرملاةلومحدودحو٢٨٠/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٨٣.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣١٩/تافصاوملاوتاردقلا
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ريذحت}

ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأ

،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا

مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
ةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
أدصلالكةلازإلاًقحالكلس
.خاسوألاو

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
.أدصلامكارتوألكآتلا

ريذحت}

بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال
ةيطورخملادعاقملاوأ،ةلجعلا
ريماسموأليماوصوأ،ةلجعلل
محشلاببستينأنكمي.تالجعلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفقطانملاهذهىلععوضوملا
يدؤيام،اهتلازإوأةلجعلاللخ
.اهمطحتىلإ

ةديدجتاراطإلتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأوأ
.٢٨٦/تاراطإلاريودتو٢٨٥/

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
تاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
طغضةنايصوليمحتلافورظوةرارحلا
ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلا
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
اذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
تسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلاتناك
.سادملالكآتنعرظنلاضغب،تاونس
خيراتمدختسا،راطإرمعىلعفرعتلل
ماقرأةعبرأرخآلثمييذلاو،راطإلاعينصت
)TIN(راطإلافيرعتمقرDOTنم
.راطإلارادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
راطإلافيرعتمقرنمماقرأةعبرأرخآ
)TIN(لثميو.راطإلاعينصتخيراتىلإريشي
نيمقررخآريشيامنيبعوبسألانيمقرلوأ
نوكيس،لاثملاليبسىلع.ماعلاىلإ
DOTخيرات٢٠٢٠ماعنمثلاثلاعوبسألل
عوبسألاامنيب.٠٣٢٠وهماقرأ٤نمنوكم

ىلإدحألانم(لماكعوبسألوأربتعي٠١
.ماعلكنم)تبسلا

ةبكرملانكر

ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
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اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانمًايلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
دقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقبءوشن
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإيدؤي
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
تافصاومماظنفينصتيبلتلةبكرملا
TPC(تاراطإلاءادأريياعم Spec(نم
ةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوملارنج
لارنجيصوت،تاراطإلالادبتسال
فينصتاهلتاراطإءارشبةدشبزروتوم

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤتيتلا
،لمارفلاماظنءادأكلذيفامب
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو
.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف

تاراطإلاءادأتافصاوممقردجوي
اًروفحمزروتوملارنجةكرشبةصاخلا
تامولعمنمابيرقراطإلابناجىلع
اًممصمراطإلاناكاذإ.راطإلامجح
عيمجيفمادختسالابحمسيحطسب
ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلا
امهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلاراصتخا
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
يرورضلانمناكاذإ،كلذعمو.ًابيرقت
ةدحاوروحمةعومجملادبتسا
بيكرتبجيف،ةلكآتملاتاراطإلل
.يفلخلاروحملاىلعةديدجلاتاراطإلا
.٢٨٦/تاراطإلاريودتعجار

ريذحت}

ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}

نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
اهبيكرتمتيتلاكلتفالخب(ماجحأ

تامالعوأ)ةبكرملابلصألايف
عاونأوأ،سادمطامنأوأ،ةيراجت
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملايفرخآ
راطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.تالجعلاىلعحيحصلا
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ريذحت}

تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
دعبتالجعلافارطأفاوحققشت
دق.ةدايقلانملايمأةدععطق
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفني
.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
يعاعشلاعونلامدختسا
)radial-ply(تاراطإلالكايهنم
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعم

يتلاءاتشلاتاراطإرفوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
ىلإةبسنلابكلذو،ةيلصألاتادعملا
تاذZRوYوWوVوHتاراطإ
ةردقاًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلا
دنعءاتشلاتاراطإلىوصقلاةعرسلا
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحعجار.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
.١٨٦/ةبكرملاةلومح

ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخم
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتيدقف
كسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو،ةكرحلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإةفاضإلاب
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلاوأ
.ىرخألايهةمظنألاهذهءادأرثأتيدقف

ريذحت}

دقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقتال
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٨٨/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٣٥/تاليدعتلاوتاقحلملاو

تاراطإلاطبضوتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
اذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
وأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآتتظحال
لكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملاتناكاذإ
وأراسيلاةهجفيفخلابحسلا.تفلم
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلا
بابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعيرفحلاو
نمف،وتسمقيرطىلعةدايقلاءانثأ
تالجعلاوتاراطإلانوكتنأنكمملا
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحب
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل
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قيرطلاحطستاريثأت/قيرطلابويع

ةبكرملايفقيقدلاهيجوتلاتازيملمعت
ةزاتممةروصبةباجتسالاىلعمكحتلاو
فيفطبحسبرعشتدق.قيرطلاسيراضتل
ةدعوأ/وقيرطلاحطسبسحهيجوتلايف
دوجولثمقيرطلاحطسيفىرخألماوع
رمأاذه.رفحلاوأةضفخنملاقطانملا
.ةمدخةيلمعءارجإليعادالويعيبط
بثولا/تاراطإلاريرص

ءانثأوةضفخنمتاعرسبةدايقلادنع
ريرصثدحيدقاًدجةداحلاتافاطعنالا
جاتحتالويداعرمأاذهو.بثووأةلجعلل
.ةمدخءارجإلةبكرملاهعم

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف
رشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإكليكوب
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
اهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذةقيرطلاب

ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمّريغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}

ةلجعلاريماسممادختسايدؤيدق
ليماوصقيشعتمدعىلإةئطاخلا
رجفنتنأنكمي.ةلجعلاوأ/وةلجعلا
وأ/وةيصخشةباصإيفببستتوةلجعلا
نوبركلافايلأتالجعبلطتت.ةافولا
اًرظنموينملألاتالجعنملوطأاًرامسم
نيبةلجعلاعونرييغتدنع.روحملاكمسل
نأبجي،نوبركلافايلأوموينمولألا
نل.ةلجعلاعونعمريماسملاقباطتت
ريماسملانانسألحيحصقيشعتثدحي
تالجعلاريماسممدختسا.ةحيحصلاريغ
.كتالجععيمجتلةحيحصلا

ريذحت}

ىلعتالجعلاليماوصبيكرتيدؤيدق
نوكتامدنعنوبركلافايلأنمتالجع
دمجتلاةجردنملقأةرارحلاتاجرد
تاجردعافترادرجمب.عيمجتلافلتىلإ
نارودمزعنوكينأنكمي،ةرارحلا
اممةياغللًايلاعةلجعلاليماوصةلازإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ليماوصةلازإبعصلانملعجي
فلتىلإكلذيدؤينأنكمي.تالجعلا
ليماوصتاحتفوأ/وةلجعلاليماوص
ةفلاتلاءازجألامادختسايدؤيدق.ةلجعلا
ةباصإيفببستلاوةلجعلاجورخىلإ
بيكرتبمقتال.ةافولاوأ/وةيصخش
تاجردنوكتامدنعتالجعلاليماوص
.دمجتلاةجردنملقأةرارحلا

ريذحت}

ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
ثودحىلإيدؤيامةرايسلابمكحتلا
ريماسمو،تالجعلامدختسا.مطحت
ةحيحصلاتالجعلاليماوصو،تالجعلا
.لادبتسالادنع
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ريذحت}

ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
اًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
متفيكةفرعمنكميالثيح.اًريطخ
تمتيتلاةفاسملامكوأاهمادختسا
ببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلا
،تالجعلالادبتسادنعف.مداصتثودح
نمةيلصأةديدجتادعمةلجعمدختسا
.زروتوملارنج

هيبنت
يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلا
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلا

راطإلالسالس

ريذحت}

الثيح.تاراطإلالسالسمدختستال
نأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسمدجوت
ةمدختسملاتاراطإلالسالسببستت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةحيحصلاةلصافلاةفاسملاةاعارمنود
ماظنتانوكموأ،لمارفلافلتيف
دق.ىرخألاةبكرملاءازجأوأقيلعتلا
لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملاببستت
ثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا
.مداصت

طقفرجلاةزهجأنمرخآاًعونمدختسا
همادختسابةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ
ةبكرملاتاراطإمجحةعومجمعم
كلتتاميلعتعبتا.قيرطلافورظو
،ةبكرملافالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلا
هلزأوأرجلازاهجطبضدعأوءطببدُق
.تالجعلارُدتال.ةبكرملاسماليناكاذإ
مق،رجلاةزهجأمادختساةلاحيف
.طقفعفدلاروحمتاراطإىلعاهتيبثتب

راطإلانمءاوهلادفناذإ
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٧٦/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
وهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقويأ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتم

لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
اًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلانع
الويطايتحاراطإىلعةبكرملايوتحتال
راطإلانيزختلناكمالوراطإلارييغتتادعم
.ةبكرملايف
،ةيطايتحاتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
رييغتوقيرطلابناجفقوتلليعادالف
تاراطإلاعجار.ءاوهلاهنمدفنيامدنعراطإلا
.٢٧٨/ةغرافيهوريسللةلباقلا

ريذحت}

ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
راطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
ءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلادعب

)عبتي(



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

ةبكرملابةيانعلا٢٩٢

)عبتي(ريذحت

ببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثموأ
خفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخًاثداح
هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلا
نملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
زكرموأكليكوعد.بوقثهبوأ،بولطملا
وأحيلصتبموقيدمتعملاتاراطإلاةمدخ
عرسأببوقثملاراطإلالادبتسا
.نكممتقو

ريذحت}

ريسللةلباقلاتاراطالاةنايصبلطتت
اذإ.ةصاختاءارجإوتاودأةغرافيهو
تاودألاوتاءارجإلامادختسامتيمل
فلتوأةباصإثدحتدقف،ةصاخلا
تاودالامادختسانمًامئاددكأت.ةبكرملاب
هفصومتامبسحةمئالملاتاءارجالاو
.ةنايصلابيتكيف

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٦٦/ةيراطبلاعجار

امبر،ةبكرملاةيراطبةنحشدافنةلاحيف
ضعبوىرخأةبكرممادختسايفبغرت
ءدبليجراخردصمنمليصوتلاتالبك
تاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملاليغشت
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلا

ريذحت}

يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

.قورحلاضعبكلببستنأنكمملا
نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.

.لعتشيوأرجفنينأنكمملا
ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.

.قورحثادحإلفاك

عملماعتلادنعنيعلاةيامحمدختسا
تاميلعتلاكلتعبتتملاذإ.ةيراطبلا
لكوأدحأبباصتنأنكميف،طبضلاب
.قبسام

هيبنت
نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

ةريجحلايفةيراطبلاءاطغتحتةيراطبلا
.كرحملاءاطغتحتةدوجوملا
بجي،ءاطغلالفسأةيراطبلاىلإلوصولل
ىرسيلاةيؤرلاوىنميلاةيؤرلاتايقاوةلازإ
ءاطغلاةعومجمةلازإنمنكمتتىتح
.ةيراطبلاىلإلوصوللةيناثلا
ضعبدجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
.اهتفرعمكيلعبجوتييتلاةيساسألارومألا
فرطلاعم)+(بجوملافرطلاليصوتمتي
متي.ىرخألاةيراطبلايف)+(بجوملا
فرطلابضقب)−(بلاسلافرطلاليصوت
ةيراطبةدعاسمبليغشتلل)−(بلاسلا
.دُعبنعىرخأ

هيبنت
اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
ةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا

)عبتي(
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٢٩٣ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبك
وأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألاسمالت

لسلستلاولاصتالاطاقن

ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.١
ةميلسلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٢
ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٣
ليغشتلل)−(بلاسلافرطلابضق.٤

دُعبنعىرخأةيراطبةدعاسمب
نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١

ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت
ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٢
نكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
.اهضعبسمالتالتابكرملانأنمدكأت
نأنكمملانم،كلذثودحدنعف
ريغيضرأليصوتيفكلذببستي
ليغشتءدبعيطتستالامبر.هيفبوغرم
ئيسلاضيرأتلاببستيامبرو،كترايس
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيف
مدختسا،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
نملكيفماكحإبديلاةلمرف
ءدبيفنيتمدختسملانيترايسلا
طبضا.يجراخردصمنمليغشتلا
Pعضولاىلعيئاقلتلاةكرحلالقان
ىلعيوديلاةكرحلالقانوأ)نكر(
مادختسالبق)يدايح(Neutralعضو
.ديلاةلمرف

هيبنت
عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

يفلاعشإلاةادأليغشتفاقيإبمق.٣
تاقحلملالصفبمق.نيترايسلانملك
ليغشتسبقمبةلصتملاوةيرورضلاريغ
ويدارلاليغشتفاقيإبمق.تاقحلملا
دعاسيس.اهيلإجاتحتاليتلاتابمللاو
ظفحوررشلاثادحإيدافتىلعكلذ
نمو.تايراطبلايفةدوجوملاةقاطلا
!ويدارلاىلعظفاحينأنكمملا
ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.٤

.١٨/كرحملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٤

ةيجراخلاةيطغأللةعبرألاكباشملاررح.٥
.ىرسيلاوىنميلا

ءاطغلاعزناوةسمخلاكباشملاررح.٦
.ةيراطبلاىلإلوصولليجراخلا

)+(بجوملاةيراطبلافرطعقومددح.٧
ةدعاسمبليغشتلل)−(بلاسلابضقلاو
.دُعبنعىرخأةيراطب

ةيخترمريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٨
يأدوجوةلاحيف.لزعاهبدجويوأ
يفكلذببستينأنكمي،كلذنم
كلذببستينأنكميو.ةمدصثودح
.نيترايسلافالتإيف

)+(بجوملافرطلافاوحءاطغحتفا.٩
دحأليصوتبمقوةغرافلاةيراطبلل
.)+(بجوملالباكلايفرط

)+(بجوملالباكللرخآلافرطلاعدتال.١٠
هليصوتبمق.ندعملاسماليرمحألا
.ةديجلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلاب

)−(بلاسلالباكلايفرطدحألِص.١١
.ةديجلاةيراطبلل)−(بلاسلافرطلاب
يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال

ةوطخلاىلإلاقتنالامتيىتحءيش
.ىرخألا
بلاسلالباكلانمرخآلافرطلالِص.١٢

ليغشتلل)−(بلاسلابضقلاب)−(
.دُعبنعىرخأةيراطبةدعاسمب

ةيراطبلاىلعيوتحتيتلاةبكرملالغش.١٣
عبرأةدملكرحملالغشوةديجلا
.لقألاىلعقئاقد

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٤
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت
اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
ةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبك
وأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألاسمالت

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت
.ةئيهتىلإةجاحبةيلآلاذفاونلانوكتدق
ةيبرهكلاذفاونلايف"ذفاونلاةسرهف"عجار
/٣٠.
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٢٩٥ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملابحس

ةلطعمةبكرملقن

هيبنت
لكشبةلّطعملاةبكرملالقنيدؤيدق
مدختسا.اهبررضلاقاحلإىلإئطاخ
ةبكرملاتيبثتلةبسانملاتاراطإلاةمزحأ
مقتال.ةحّطسملارطقلاةنحاشىلع
وأراطإيأىلعاهتيبثتوأةبكرملاطبرب
قيلعتلاماظننمنّوكموأيلفسلكيه
ةبكرملاكيرحتبمقتالو.هاندأدّدحمريغ
اهيفعفدلاروحمتاراطإتناكاذإ
نامضةصيلوبيطغتال.ضرأللةسِمالم
.ررضلانمعونلااذهةبكرملا

هيبنت
لمارفبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
.ينورتكلإسورتلقانبوأ/وةيئابرهكنكر
،تلوف١٢ةيراطبلانحشدفنلاحيف
نكرلالمارفريرحتناكمإلابنوكينلف
لقنناكمإلابنوكينلامكةيئابرهكلا
بجي.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملا
ةصنموأتاراطإللتاجالزمعضوٍذئدنع
ةيغبةقلاعلاتاراطإلاتحتةريغصلقن
ةيلمعءانثأةبكرملابررضلاقاحلإعنم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةبكرملابحسيدؤيس.لازنإلا/ليمحتلا
نامضةصيلوبهيطغتالررضقاحلإىلإ
.ةبكرملا

هيبنت
ةقلحبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ئطاخلامادختسالايدؤيدق.رطقلل
ةبكرملابررضلاقاحلإىلإرطقلاةقلحل
ّىطغمريغررضلانمعونلااذهو
،ةرفوتمتناكاذإ.ةبكرملانامضةصيلوبب
ةبكرملاليمحتلرطقلاةقلحمدختساف
نماًقالطنا،ةحّطسمرطقةنحاشىلع
ةبكرملاكيرحتلوأ،ةحطسمضرأ
ّنإ.يشملاةعرسبواًدجةريصقةفاسمل
دادرتسالةمّمصمتسيلرطقلاةقلح
مادختسادنعو.ةرعوقرطنمتابكرملا
يفةبكرملانوكتنأبجي،رطقلاةقلح
لمارفريرحتبجيو)دياحملا(Nعضولا
.ةيئابرهكلانكرلا

ناكاذإةصصختملابحسلاةمدخبلصتا
GMيصوت.ةلطعملاةبكرملالقننمدبال
.ةلطعمةبكرملقنلةحطسمبحسةنحاشب
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
.رمألامزلاذإ،عافترالا

بحسةقلحدجوتدقف،اهزيهجتمتاذإ
سبقموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ئراوطلا
وألامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةقلحلةيبلوللانانسألايوتحتدق.قدنخلا
وأنميألابناجللةيبلولنانسأىلعبحسلا
ةلازإوأبيكرتدنعرذحلاخوت.رسيألا
.بحسلاةقلح
Nعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
نكرلالمارفريرحتبجيو)دياحم(
ةنحاشىلعةبكرملاليمحتدنعةيئابرهكلا

.ةحطسمبحس
فاقيإعميمامألاعفرلاماظنعفرنكمي
نوكتامدنع.اًزهجمناكاذإكرحملاليغشت
،ةقلغمباوبألاوتاقحلملاعضويفةبكرملا
عفرلاماظنرزىلعرارمتسالاعمطغضا
عفرلاماظنعجار.ٍناوث١٠ةدمليمامألا
نكمي،ةبكرملاليمحتدعب.٢١٦/يمامألا
رزىلعطغضلاقيرطنعةمدقملاضفخ
قالغإعمىرخأةرميمامألاعفرلاماظن
.باوبألا
ةمدقملاضفخنكمي،ةبكرملاليمحتدعب
عفرلاماظنرزىلعطغضلاقيرطنع
.باوبألاقالغإعمىرخأةرميمامألا
عجارو)دياحم(Nعضولايفةبكرملاعض.

ليغشتفاقيإعم)دياحم(Nةنايص"
جودزمضباقةكرحلقاننمض"كرحملا
/١٩٦.
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٦
مدعوأ/وتلوف١٢ةيراطبدافنةلاحيف.

.ةبكرملاكرحتتنلف،كرحملاليغشتءدب
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلالواح
ليغشتلاءدبعجار.ةبكرملاليغشتءدبل
حاجنةلاحيف.٢٩٢/ةيراطبلاةلصوب
لواح،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
فاقيإعم)دياحم(Nةنايص"ءارجإ
."كرحملاليغشت
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاحجنيملاذإ.

بجي.ةبكرملاكرحتتنلف،ىرخأ
يفتاراطإلالماوحوأتاجالزمادختسا
فلتعنملةكرحتملاريغتاراطإلالفسأ
.ةبكرملا

ةيمامأبحسةقلح

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
.ةيمامألابحسلاةقلحفيوجتيفخت

مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتبمق
.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
ءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإدنع
.يلصألاعضولايفةملثلاعضوعم

ةيفلخلابحسلاةقلح

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
.ةيمامألابحسلاةقلحفيوجتيفخت
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٢٩٧ ةبكرملابةيانعلا

مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتبمق
.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
ءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإدنع
.يلصألاعضولايفةملثلاعضوعم

ةيمامألاطبرلاطاقن

مزليةددحمتيبثتطاقنبةدوزمةرايسلا
.بحسلاةمدخرفومةطساوباهمادختسا
بحسلتاحتفلاهذهمادختسانكميو
ةلقانرهظىلإحطسمقيرطنمةرايسلا
.يوتسملاحطسلاتاذتارايسلا

رهظملابةيانعلا

يجراخلاحطسلابةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣١٤/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ

لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت
لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلُتتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
فيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلانكمي
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملا
اميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
،تاجتنمللحيحصلامادختسالابقلعتي
صلختلاوةيرورضلاةمالسلاتاريذحتو
ةيانعلاتاجتنمنميأنمميلسلكشب
.ةبكرملاب

هيبنت
طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٫٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك
يفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأفالتإ

كرحملاءاطغتحتتاريجحلافيظنت

هيبنت
نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

ةيناودعلاةفاظنلالامعوأتابيذملارضتدق
ءاطغتحتيفةدوجوملاتانوكملا
داوملاهذهمادختسابنجتبجي.كرحملا
.طقفاهبىصوملاهايملا.ةيئايميكلا
بجينكلو،طغضلاةلاسغمادختسانكمي
:ةيلاتلاريياعملاعابتابجي.رذحلايخوت
نملقأءاملاطغضىقبينأبجي.

يفالطر٢٫٠٠٠(لاكسابوليك١٤٫٠٠٠
)ةعبرملاةصوبلا
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لقأءاملاةرارحةجردنوكتنأبجي.

ةجرد١٨٠(ةيوئمةجرد٨٠نم
.)تياهنرهف

شرطمنعمشرلاةهوفمادختسابجي.
.عسوأوأةجرد٤٠ةيوازب
مس٣٠لقألاىلعةهوفىقبتنأبجي.

.حطسألاعيمجنماًديعب)مدق١(
ةبكرملليئاقلتلالسغلا

هيبنت
تابكرملاليسغببسينأنكمي
،تالجعلاوأةبكرملافلتيفيكيتاموتألا
ءزجلاىلعتاريثأتلاضعبىلإةفاضإلاب
ليوحتلللباقلايولعلاءزجلاويلفسلا
.)دجونإ(

يكيتاموتوألاتابكرملاليسغمدختستال
يلفسلالكيهللصولخدوجومدعببسب
.تالجعلاوةضيرعلاةيفلخلاتاراطإلاو

يوديلالسغلا

هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
تناكاذإ.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
.ثدحينأنكميحطسخيطلتىلعةفاج
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا

تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
عمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
نماياقبةلازإلنايحألاضعبيفًايودي
ىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلاءالط
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنم
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
ثيحةيندعملاةكبشلازجاوحوأعماللاريغ
ثودحيفرمألااذهببستينأنكمي
.تايفلت

هيبنت
داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
ببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
داوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيف
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلا
ةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملايفةفافشلا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم
ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت
ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه
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ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
نمةعونصمةرايسلاىلعةدجاوتملا
اليذلابلصلاوأموركلاوأموينمولألا
عبتا،ررضيأثودحيدافتلجأنم.أدصي
:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئاد
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت
فيظنتلولحمىوسمادختسابنجت.

موركلاوأموينمولألاعملماعتللدمتعم
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلاوأ
ةيلاعةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
قاحلإىلعةرداقةيولقداومىلعوأ
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلا
.ةعماللا
زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.

.عنصُملاتاميلعتبسح
ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.

.تابكرملل
دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.

ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

يطلللباقلافقسلابةيانعلا

،اًمامتفجيامدنعطقففقسلاضفخا
ةليوطةينمزتارتفلاًضفخنمهكرتبنجتو
ةيلخادلاةيوجلالماوعلابرثأتلانودةلوليحلل
.طرفملكشب

نوبركلاربيافةياعر

ةبكرملاءازجألالسغنكمملانم
اهعيمشتوةينوبركلافايلألانمةعونصملا
.ءازجألانمرخآعونيأعملاحلاوهامك
وأحضاونولبغوبصملاعمشلامدختسا
.١٩٠/ةبكرملاداوملاعجار.دوسأ

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
ليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملا
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
عنصملا
يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.

ةيوقتافظنم
ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت
حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
نامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت
.ةبكرملا

هيبنت
تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطّلكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ةكبشلانابضقزجاوح-ءاوهلالوخدذخآم

ةيفلخلاةكبشلانابضقزجاوحىلعظفاح
دق.ماكرلانمةيلاخكرحملاءاطغةكبشو
ةيندعملاةكبشلانابضقزجاوحنوكت
.ةبكرملاليغشتدعبسمللادنعةنخاس
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ةيفلخلاةكبشلانابضقزجاح

هيبوكلاةيضايرلاةرايسلاةكبشنابضقزجاح

ليوحتللةلباقةكبشنابضقزجاح

.ةكبشلانابضقزجاوحىلعاًعمشعضتال

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
ةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
جاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغدعب
لسغا.لدتعمفيظنتلئاسوأيمامألا
.تارفشلافيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلا
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ

ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
لامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبكردقل
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاوحلملاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

نمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلالماوع
قاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلعدعاستو
حيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلارودصوأ
.لقألاىلعةنسلايفةدحاوةرمرطملاو
راركتمزلتسيفاجلاوراحلاسقطلا
ءادوسلاتامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلا
ةيلطملاحطسألاىلعطاطملانعةجتانلا
.ةفيظنشامقةعطقباهحسمقيرطنع
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣١٤.

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت
يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع
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طونجلاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي

هيبنت
،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
داوملاوأنوباصلامادختسابنجت
ةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلاةيئايميكلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملاوأ
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
ًايلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

نوبركلافايلأنمتالجع

فايلأتالجعيوتحت،زيهجتلاةلاحيف
يلاعضيبأيرارحءالطىلعنوبركلا
رفوي.ةضراعلافلخوةفاحىلعءادألا
لمعيوًايفيظواًضرغيرارحلاءالطلا
مسقعجار.فيظنتلادنعلضفألكشب
"Wheels and Wheel Trim")تالجعلا
تاداشرإىلعلوصحللهالعأ)طونجلاو
فيظنتلاعمىتح،كلذعمو.فيظنتلا

ةلمرفلارابغيدؤينأعقوتملانم،مظتنملا
يرارحلاءالطلاءافخإىلإقيرطلاخاسوأو
.تقولارورمبءادألايلاع

ريذحت}

ءالطوأةلازإوأرييغتيدؤينأنكمي
نمتالجعىلعضيبألايرارحلاءالطلا
ةرارحةجردعافتراىلإنوبركلافايلأ
ببستتنأنكمي.اهفلتوتالجعلا
عنمل.ثداحعوقويفةفلاتلاتالجعلا
ةيصخشلاةباصإلاوأ/وتاكلتمملافلت
نمتالجعلاءالطريغتال،ةافولاوأ/و
.نوبركلافايلأ

هيبنت
نوبركلافايلأنمتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإفلتلل
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
فايلأاًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
اهضرعتدعبنوباصلاوءاملابنوبركلا
.داوملاكلتل

لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا
.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
اهيفامبىرخألالمارفلاءازجأصحفا
تاكساملاولجعلاتاناوطسأوةناوطسألا
نازخوةيسيئرلاةناوطسألاونكرلالمارفو
ةخضموغيرفتلابيبانأولمارفلالئاس
كباشملاكلذيفامبةيبرهكلاغيرفتلا
.ترفوتاذإةيوهتلاميطارخو
ةلاحيف،لمارفلاديربتتانوكمصحفا
ةدايقلاوراسملاثادحأعجار.Z51رفاوت
.١٧٢/ةيسفانتلا

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
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ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت

حيتافملالفقتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
بابتالصفموكرحملاءاطغتالصفمو
تانوكملانكتملامةعتمألاقودنص
موحشعضوظفاحي.كيتسالبلانمةعونصم
سقطلانمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلا
ةدملاهيلعةفيظنشامقةعطقمادختساب
عنميو،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأ
.ريرصلارودصوأقاصتلالا

يلفسلاءزجلاةنايص

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلًايداعءاممدختسا
فيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملا
.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

لكيهلافلت

حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
ةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلانم

ناهدلافلت

ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
.كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
نمةفلاتلاةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي
.ليكوللةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلا

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
ةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنم
اذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلاب
.مسقلا

ةيلخادلاةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
،تافظنملامادختسالبق.ماظتنابةبكرملل
ىلعةدوجوملاةمالسلاتاميلعتأرقا

ءازجألافيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاوقصلملا
ذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلابةيلخادلا
دئارجلاقاروأ.ةبسانملاةيوهتلاىلعلصحتل
ثيولتيفببستتدقةنكادلاةشمقألاوأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألا

هيبنت
لوسغوتاّفظنملاةلازإبروفلاىلعُمق
دراطوسمشلانمةياقولاميركونيديلا
ةيلخادلاحطسألاعيمجنعتارشحلا
.اهبمئادلاررضلاقاحلإّبنجتةيغب

هيبنت
اًصيصخةّعنصمتافّظنممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
عض.ةبكرملايفمئادررضّيأثودح
فيظنتلاةعطقىلعتافّظنملالك
ًةرشابمتافظنملاشربمقتال.ًةرشابم
.ليغشترصانعوأحيتافميأىلع

عبتا،لئاسلانوباصلاتافّظنممادختسادنع
فّظنملاقصلمىلعةدوجوملاتاداشرإلا
ىلعلوصحللدّدحملانوباصلالولحموأ
.فيفختلابةصاخلاتاميلعتلا
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هيبنت
:ررضيأّبنجتل
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

وأةدشبحطسيأكحتال.
.طرفمطغضب
تانوكمّةيأضّرعتمدعنمدّكأت.

.للبللةفوشكمةيئابرهك
ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.

ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
ةلازإداومعمقابطألاليسغل
لمتشتليلاحممدختستال.موحشلا
.ٍواكوأيوقنوباصىلع

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت
وأةرّطعمةرّهطمليدانممدختستال.

مدختستال.ةّضيبمداومىلعيوتحت
يفمهاستدقيتلاةرّهطملاليدانملا
دقيتلاتافّظنملاوأاهيلإنوللالاقتنا
رييغتلليلخادلاحطسلارهظمضّرعت
.اهمادختسادنع

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةرّطعملانيديلاتامّقعممدختستال.

اذإ.ةيمالهةدامنمةعونصملاوأ
ةيلخادلاحطسألانيديلامّقعمسمال
روفلاىلعةخطللاعزنا،ةبكرملل
ةمعانشامقةعطقبحطسلافّظنو
فيفخلانوباصلانملولحمبةّللبم
.ءاملاو

يلخادلاجاجزلا

فايلألانمشامقةعطقمدختسا،فيظنتلل
تارطقلاحسما.ءاملابةّللبمةقيقدلا
ةفاجشامقةعطقمادختسابةيقبتملا
فظنممدختسا،ةرورضلادنع.ةفيظنو
.طقفءاملابفيظنتلادعبًايراجتجاجز

هيبنت
دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ

قفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
ضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغلوح
نوباصوءامبعقبلافّظن.رارضألل
.طقفلدتعم

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

طاطملا/لينيفلا

لينيفلانمةيضرأبةدّوزمةبكرملاتناكاذإ
ةعطقمدختسا،طاطملانمرئاصحبو
ةلازإلءاملابةّللبمةاشرفوأ/وةمعانشامق
رثكأفيظنتءارجإلو.خاسوألاورابغلا
نوباصلانمًالولحممدختسا،ةيلاعف
.ءاملاوفيفخلا

ريذحت}

ىلعيوتحتيتلاتافّظنملامدختستال
نمةعونصملاتاجتنملاوأنوكيليسلا
ناعملنمديزتيتلاتافّظنملاوأعمشلا
نمةعونصملارئاصحلاوتايضرألا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

هذهيدؤتدقف.طاطملا/لينيفلا
سملمورهظمرييغتىلإتافظنملا
لعجتدقامكمئادلكشبطاطملا/لينيفلا
ءانثأكمدققلزنتدق.ةقلزةيضرألا
ام،ةرطيسلادقفتدقو،ةبكرملاليغشت
نأنكميو.ثداحعوقوىلإيدؤي
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
ةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلا
ردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانمكنكمي
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب
ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.

مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا
قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢

نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةعطقّيطبُمق.فصتنملاهاجتابقفرب
تاحاسملامادختسالرارمتسابفيظنتلا
قاصتلانودةلوليحللاهيفةفيظنلا
.ةجسنألابخاسوألا
ىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤

شامقىلإةبرتألالاقتنافقوتينأ
.فيظنتلا
،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥

اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
ةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
،ةدحىلعةقيقدلافايلألانمشامقلا
ال.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو
.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختست
لبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامتاهفطشاو
.ىرخأةرماهمادختسا

هيبنت
طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت
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حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
قوقشلاوضباقملاىلعنمةبرتألا
اًقيقداًجيسنمدختسا.تادادعلاةعومجمب
صلختلاوةبرتألاةلازإلءاملابًاللبماًمعان
رثكأفيظنتءارجإلو.ةتباثلاريغخاسوألانم
فايلألانمشامقةعطقمدختسا،ةيلاعف
فيفخلانوباصلانملولحمبةّللبمةقيقدلا
.ءاملاو

هيبنت
،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
نعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلاحطسألا
هذهىلعنمةطرفملاةبوطرلاحسما
ةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألا
وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبط
مادختسابنجت.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
وألوحكلاىلعيوتحتيتلالئاوسلا
ال.ةيدلجلادعاقملاىلعةبيذملاداوملا
ىلعلمتشتيتلاتافظنملامدختست
يفدنتستيتلاتاجتنملاوأنوكيلسلا
يتلاتافظنمللنكمي.عمشلاىلإاهتبيكرت

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
رييغتةبيذملاداوملاكلتىلعلمتشت
،معانلاشرفلاوأدلجلالكشورهظم
.اهمادختسابىصويالمثنمو

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت
يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}

الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

ةيضرألاتاداجس

ريذحت}

بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
قيعتالةيضرألاةداجسنأدكأت
.تاساودلا



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

ةبكرملابةيانعلا٣٠٦

رئاصحمادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطبةيضرألا
ةيلصألاةيضرألارئاصحميمصتمتدقل.

اذإو.كتبكرمتافصاومعمبسانتيلكشب
،ةيضرألارئاصحلادبتسارمألاّبلطت
نمةدمتعمةيضرأللرئاصحءارشبىصوي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجةكرش
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص

عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا
نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.

ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا
ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.

.قئاسلابناجيف
يفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.قئاسلاةهج
قوفةيضرأةداجسعضتال.

.ىرخأةداجس

ةطساوبنيتيضرألانيتداجسلاتيبثتمتي
.نيكبشم
اهلادبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.تالماحلانماهتلازالةيضرألا
تاحتفلافصقيرطنعاهبيكرتدعأ.٢

قوفةيضرألاةداجسيفةدوجوملا
بكرتللفسأللاهعفدمثنموكباشملا
.اهناكميف

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت

عيمجلداجس(يطاطملاضرألاداجسفيظنت
)تايضرألاتاناطبوةيوجلالاوحألا

ةيانعلانمض"طاطملا/لينيفلا"عجار
تامولعمىلعلوصحلل٣٠٢/ةيلخادلا
.فيظنتلانعةمهم
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٣٠٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا
ةماعتامولعم

٣٠٧..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٠٨...............ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ

٣١١...................ةصاخلا

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٣١١..................ةيفاضإلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاتويزولئاوسلا
٣١٤...............اهبىصوملا
٣١٥..................رايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣١٧..............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
اًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
وهليكولانإف،نيبردملانيينفلادوجول
لثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألاناكملا
نيببوانتلاتايلمعو،تيزلاتارييغت
،ةيفاضإلاةنايصلارصانعصحفو،تاراطإلا
،تايراطبلاو،لمارفلاو،تاراطإلالثم
.ةحساملاشيرو

هيبنت
يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
الدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
تارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامضاهيطغي
صحفلاتايلمعءارجإوةنايصلا
مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاو
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
يفةبكرملاىلعظافحللةمهمتاءارجإ
.ةديجةلاح

اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
نامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ
.ةبكرملا

ةمدخلالامعأبمازتلالاةيلوؤسمعقت
ىصوي.ةبكرملاكلامقتاعىلعةبولطملا
ةمدخلالامعأءارجإلليكولاىلإهجوتلاب
ةديجلاةنايصلادعاست.مك١٠٠٠٠لكهذه
ةديجةلاحيفاهيلعظافحلايفةبكرملل
تاثاعبناليلقتودوقولاكالهتساديشرتو
.ةبكرملانمتازاغلا
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،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا-
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٨٦/ةبكرملا
ةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.

.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعمريسلل
دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.

.٢٣٠/هبىصوملا

ةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةيداعلاةنايصلالودج
فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطمةقاشلا
رورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.

.ةيلبجلا
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.

.ةعرسلا
وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.

.علسلاليصوتتامدخل

مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
لودجيفةبولطملاةيفاضإلاتامدخلا"
."ةقاشلافورظلاةمدخلودج-ةنايصلا

ريذحت}

لامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
عوقويفببستيدقواًريطخةنايصلا
ةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطختاباصإ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوتاذإالإ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
بردمينفريفوتكليكونمبلطاف
ءارجإعجار.ةنايصلالامعأبمايقلل
.٢٣٧/كسفنبةنايصلالامعأ

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا
وا٢٤٥/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملا
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingrayةعس

.٢٤٨/)رتل٦٫٢

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٨٠/تاراطإلاطغض
عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.

.٢٨٥/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

٢٦١.

ةنسلك
.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا.

.٢٦٧/تاحساملاةرفشلادبتساعجار

تاونسسمخلك
تيزعجار.لمارفلالئاسلادبتسا.

.٢٦٥/لمارفلا
يف(يمامألاعفرلاماظنلئاسلدبتسا.

تويزولئاوسلاعجار.)زيهجتلاةلاح
.٣١٤/اهبىصوملاميحشتلا

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON

برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
لادبتساوكرحملاتيزرييغتبلطا،)ةصرف
ةلاحيف.ةيلاتلامك٠٠٠١لالخحشرملا
ماظنريشيالدق،فورظلضفأيفةدايقلا
ةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيزرمع
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصياملةبكرملا
ماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
.تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو
اذهذيفنتليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي
تيزرمعماظننييعتديعأاذإ.لمعلا
ىلعةنايصلاءارجإبمق،دصقنودكرحملا
رخآنممك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرملا
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تيزرمعماظنطبضدعأ.ةنايصةيلمع
رمعماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملا
.٢٥٢/كرحملاتيز

كرحملاءاوهرتلفرييغت

رييغتلالخلادبتساةلاسرلاضرعدنع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،يلاتلاتيزلا
دنع.يلاتلاكرحملاتيزرييغتدنعكرحملا
ءاوهحشرملادبتسايغبنيةلاسرلاضرع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،ًابيرقكّرحملا
طبضدعأ.بسانمتقوبرقأيفكرحملا
لادبتسادعبكرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رتلفرمعماظنعجار.كرحملاءاوهرتلف
.٢٥٤/كرحملاءاوه

ةكرحلالقانلئاسرييغت

CHANGEةلاسرلاروهظدنع
TRANSMISSION FLUID SOON

،)روفلاىلعةكرحلالقانلئاسرييغتبمق(
ةيجراخلاةبلعلارتلفولئاسلارييغتبمق
يدؤينأنكمي.ةيلاتلامك١٠٠٠لالخ
لصاوفلاىلعلقنلالئاسرييغتيفلشفلا
لقانءادأضافخناىلإةبولطملاةينمزلا
ةرمةكرحلالقانلئاسرييغتبجي.ةكرحلا
ةداعإبجيولقألاىلعتاونسثالثلك
وينفموقيس.لئاوسلاةايحماظنطبض
لئاسلارييغتبليكولاىدلنوبردملاةمدخلا
ةداعإةلاحيفو.ماظنلانييعتنوديعيسو
رييغتبجي،أطخلاقيرطنعماظنلانييعت

متةرمرخآذنممك٧٢٠٠٠دعبلئاسلا
لئاسةرودماظنعجار.لئاسلارييغتاهيف
.٢٥٣/جودزملاضباقلاةكرحلقان

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس

لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
عجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكو

مك١٠٠٠٠لكةبولطملاةمدخلا
ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.

كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
وا٢٤٥/)LT6رتل٥٫٥كرحم(كرحملا
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray
تيزرمعماظنو٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس
.٢٥٢/كرحملا
مزلاذإو.ءاوهلارتلفرمعةبسننمققحت.

دعأوكرحملاءاوهرتلفلدبتسا،رمألا
.كرحملاءاوهرتلفرمعماظنطبض
/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنعجار

٢٥٤.
.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.

.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

٢٦١.
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٨٠/تاراطإلاطغض
صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.

.٢٨٥/تاراطإلا
تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.

.لئاوسلا
ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.

.٢٩٧/يجراخلاحطسلاب
هيجوتلاماظنتانوكمًايرصبصحفا.

مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
تاقزمتلاوأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
ءازجألاوأةيطاطملاتاسدملايف
لكآتلاتامالعوأةدوقفملاوأةيخترملا
عجار.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرم
.٢٩٧/يجراخلاحطسلابةيانعلا
ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.

تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألاًايرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
اهنمميحشتلاتويزبرستوأ/وطرفم
وأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ/و
ةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألاتاعدصت
ققشتوأةماعلاةلصولاوأةتباثلا
كباشمءاختراوأاهنادقفوأتاسدملا
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لمحملاءاختراوأاهنادقفوأسادملا
تاودأءاختراوأطرفملكشبيزكرملا
نمتابرستدوجوواهنادقفوأتبثتلا
.روحملابرستةعنام

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٥٣/نامألاماظنصحفعجار

كلذيفامبدوقولاماظنكرصببصحفا.
وأفلتلانعًاثحب)EVAP(رخبتلاماظن
دوقولابيبانأعيمجصحفا.تابيرستلا
نمدكأتللكلذوًايرصبميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهبيكرت
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٩٧/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار

لقانبنكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
ةيلآصحفعجار.جودزملاضباقلاةكرح
)نكرلا(Pلمارفلاعضوونكرلالمارف
/٢٦٦.

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل
نعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.

نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا

ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
/٢٦٨.

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

مك١٠٠٠٠لك
ةروصقميفرابغلاحشرملادبتسا.

مزلي.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ.بكارلا
يفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرمرييغت
ةفاثكتاذقطانميفةدايقلاةلاح
ءاوهةدوجبقطانموأةيلاعةيرورم
يفوأةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنم
حشرمرييغتمزليدق.ةئيبلابةراضقطانم
وأءاوهلاقفدتضافخناةلاحيفرابغلا
دنعوأذفاونلاىلعبابضنوكتدنع
GMليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنا
بولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

ةيجراخلاةبلعلارتلفرييغتءارجإبجي.
.مك١٠٠٠٠دنعيلوألاةكرحلالقانل
.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكوعجار

هيبنت
ةكرحلالقانةبلعرتلفرييغتبجي
ةرتفلالخمك١٠٠٠٠دنعةيجراخلا
ةبلعلارتلفلادبتسامدعيدؤيدق.نييلتلا
امبروةكرحلالقانفلتىلإيجراخلا
.نامضيألاطبإ

مك٢٠٠٠٠لك
.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا.

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ
.٢٦٧/تاحساملاةرفشلادبتسا

مك٣٠٠٠٠لك
لقانلةيجراخلاةبلعلارتلفرييغتبمق.

ةبسننمققحت.جودزملاضباقلاةكرح
ةبسنلاتناكاذإ.ةكرحلالقانلئاسرمع
لئاسلالدبتساف،٪١٠نملقأةيوئملا
رتلفرييغتبمق.ةيجراخلاةبلعلارتلفو
.كلذدعبمك٣٠٠٠٠لكةيجراخلاةبلعلا
.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكوعجار

مك٧٠٠٠٠لك
ةبلعلارتلفوةكرحلالقانلئاسرييغتبمق.

ةيجراخلاةبلعلارتلفرييغتبمق.ةيجراخلا
نوكتنأنكمي.كلذدعبمك٣٠٠٠٠لك
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذه
CHANGEةلاسرلاروهظدنعوأ

TRANSMISSION FLUID SOON
)روفلاىلعةكرحلالقانلئاسرييغتبمق(
ةيجراخلاةبلعلارتلفولئاسلارييغتبمق،
يدؤينأنكمي.ةيلاتلامك١٠٠٠لالخ
ىلعلقنلالئاسرييغتيفلشفلا
ضافخناىلإةبولطملاةينمزلالصاوفلا
لقانلئاسرييغتبجي.ةكرحلالقانءادأ
لقألاىلعتاونسثالثلكةرمةكرحلا
.لئاوسلاةايحماظنطبضةداعإبجيو
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ليكولاىدلنوبردملاةمدخلاوينفموقيس
.ماظنلانييعتنوديعيسولئاسلارييغتب
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٧٠٠٠٠دعبلئاسلارييغتبجي،أطخلا
عجار.لئاسلارييغتاهيفمتةرمرخآذنم
ضباقلاةكرحلقانلئاسةرودماظن
.٢٥٣/جودزملا

مك١٥٠٠٠٠لك
كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

ةيذحألاوأ/وةرارشلاجهوت
مك١٦٠٠٠لك
عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.

١٠لكوأ.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ
ةماعدعجار.برقأامهيأ،ماوعأ
.٢٦٨/زاغلا)تاماعد(

مك٢٤٠٠٠٠لك
وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.

ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأةتسلكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.برقأ

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

ةمدخللةبولطمةيفاضإتامدخدجوتال
تحتتابلطتملاعبتا.ةبكرملاهذهلةقاشلا
."ةيداعلاةمدخلا"

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا
يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا
نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.

يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٢٩٧/يجراخلاحطسلابةيانعلا

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا
ةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
يفةفلكمتاحالصإيدافتىلعاهبةديجلا
دق،ةبكرملاءادأىلعظافحلل.لبقتسملا
.ةيفاضإةنايصتامدخءارجإمزلي

-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
رثكألامهليكولاىدلنوبردملانوينفلاف
ءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو.ةبكرملابةيارد
طاقنلاددعتمصحفلالخنملماشريدقت
.ةبكرملابةيانعلاتارتفىلإكداشرإل
تامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلاتالاحلاو
ةيراطبلا

ريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
كرحملاليغشتءدبلةمزاللاةقاطلا
.ةيفاضإةيئابرهكتاقحلمةيأليغشتو
ليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.

ءاوتحاىلعاًمئادصرحا،ةبكرملا
.ىوصقلاريودتلاةقاطىلعةيراطبلا
ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.

ةيراطبلارابتخالصيخشتتادعمب
.تالباكلاوتالصولالكآتمدعنامضو

رويسلا
اهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.

تامالعاهيلعترهظوأريفصتوص
.قزمتلاوأققشتلا
لوصولانيبٰردملاليكولايينفلنكمي.

صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاىلإ
وأطبضلاتايلمعءارجإورويسلا
.ةرورضلادنعاهبىصوملالادبتسالا
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لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض
رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.

وأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإةبوعص

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاب
ةيلاعرايغلاعطقبةيصوتلاولمارفلا
.ةبكرمللاًصيصخةممصملاةدوجلا

لئاوسلا

مادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
ةمظنأةيامحىلعةدمتعملالئاوسلا
تويزولئاوسلارظنا.اهتانوكموةبكرملا
ىلعفرعتلل٣١٤/اهبىصوملاميحشتلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلا
كرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.

لكدنعيمامألاجاجزلالسغلئاسو
.دوقولاةئبعتاهيفمتيةرم

تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.
لئاوسلاتايوتسمضافخناىلإةراشإلل
.اهتئبعتىلإةجاحلاو

ميطارخلا

يغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
دوجومدعنامضلةمظتنمةفصباهصحف
صحفلالالخنم.اهبتابرستوأتاققشت
صحفليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتم
ةجاحلاةلاحيفحصنلاءادسإوميطارخلا
.اهلادبتساىلإ
حيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملاحيباصمو
نورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتتىتحةديج
.قيرطلاىلع
ةيسيئرلاحيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.

مدعواهتءاضإتوفخةيانعلاىلإ
.اهبفلتلاوأقوقشلاروهظوةءاضإلا
ةفصبلمارفلاحيباصمصحفبجيو
.ةلمرفلادنعاهتءاضإنامضلةيرود

عيطتسي،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
ةيأةظحالموحيباصملاصحفليكولا
.اهبتالكشم

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

ىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايققيقحت
زازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.

ءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلاةلجع
ءانثألوطأةفاسمعطقوأةلمرفلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةلمرفلا
.ةيواستم

،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسي
تاماعدلاوتامدصلاتاصتممصحف
لشفوأبرستلاتامالعنعًاثحبًايرصب
كداشرإمهنكميو،فلتلاوألزعلاداوم
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميف

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
ءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
دقامك،دوقولاولاملاريفوتيفتاراطإلاب
.تاراطإلافلترطخنمللقي
لادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.

تامالعلانمرثكأوأثالثروهظتاراطإلا
روهظ؛راطإلاسادملكآتلةحضاولا
وأ؛طاطملالالخةجسنألاوأكالسألا
وأسادملايفعطقلاوأقوقشلاروهظ
ىلعقزمتلاوأخافتنالاروهظوأ؛نيبناجلا
.راطإلا
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ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

.ةبسانملاتاراطإلابةيصوتلاوكلذصحف
تامدخريفوتليكولاعيطتسيكلذكو
ليغشتنامضلتالجعلا/تاراطإلاةنزاوم
عيبي.تاعرسلاعيمجبةسالسبةبكرملا
ةيراجتلاتامالعللةعباتلاتاراطإلاليكولا
.اهلةمدخلاتاءارجإرفويوةريهشلا

ةبكرملابةيانعلا

ليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
ودبتةبكرملالعجيفةدعاسمللكلذو
ةيفيكلوحتامولعملل.ةديدجاهنأكاًمئاد
،جراخلاولخادلانمةبكرملاةيامحوفيظنت
ةيانعلاو٣٠٢/ةيلخادلاةيانعلارظنا
.٢٩٧/يجراخلاحطسلاب

مسقملاويمامألاءاوهلادس

رهظمنيسحتىلعتانوكملاهذهلمعتال
قيقحتلاًضيأةمهماهنإلب،بسحفةبكرملا
ةلوانمودوقولاكالهتسايفداصتقالا
.اًضيأةبكرملا
عجار.مسقملاويمامألاءاوهلادسدقفت
دصملاعجار.هفلتوأهدقفةلاحيفكليكو
داوملاو١٩٠/)لصافلاو(يمامألايئاوهلا
.١٩٠/ةبكرملا

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ
اياوزطبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.

مكحتلاةسالسمدعوأبحسلاتالجعلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةبكرملايف
.ةداتعم

ةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلانامضل

يمامألاجاجزلا

لضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
اًفيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح،ةيؤر
.اًفافشو
شودخلافلتلاتامالعنمضتت.

.اياظشلاراسكناوقوقشلاو
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

ليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلاصحف
.ةجاحلادنعبسانملا

تاحساملاتارفش

اهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديجةلاحيف
طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.

جاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتويمامألا
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

دنعاهلادبتساوةحساملاشيرصحف
.ةجاحلا
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اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا
،انهةجردملاريغميحشتلاتويزوألئاوسلاكلذيفامب،تافصاوملاوأ،مسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي
.كليكونم

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

NLGIتابلطتمعمةيساشلاميحشتبسانتيلكيهلاميحشت .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

.كليكوعجار.جودزملاضباقلاةكرحلقان

مدختستالو،برشللحلاصفيظنءام/DEX-COOLديربتلالئاسنم٤٠/٦٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.ديربتلالئاسنمةيعونلاهذهىوس

تيزمادختسابىصوي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexosRتافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
Mobilلماكيعانطصا 1 dexosR.رتل٥٫٥كرحم(كرحملاتيزعجارLT6(/وا٢٤٥
LT2كرحم(كرحملاتيز Stingray٢٤٨/)رتل٦٫٢ةعس.

DOTيكيلورديهلالمارفلالئاس)زيهجتلاةلاحيف(يمامألاعفرلاماظن .٢١٦/يمامألاعفرلاماظنعجار.GMنمدمتعملا4

DOTيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن .GMنمدمتعملا4

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22

٣١٥ ةنايصلاوةمدخلا

رايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم

IكرحمV8رتل٥٫٥ةعس(LT6) – Z06*

84378662A3249C

IكرحمV8رتل٦٫٢ةعس(LT2) – Stingray

84321605A3239C

كرحملاتيزرتلف

IكرحمV8رتل٥٫٥ةعس(LT6) – Z06

12694318PF2269G

IكرحمV8رتل٦٫٢ةعس(LT2) – Stingray

12706595PF64

13508023CF185باكرلاةروصقمءاوهرتلف

لاعشإلاةعمش

IكرحمV8رتل٥٫٥ةعس(LT6) – Z06

1267217441–155–IP

IكرحمV8رتل٦٫٢ةعس(LT2) – Stingray

1262244241-149
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نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

-24045729.يجراخلاةكرحلالقانرتلفمقط

تاحساملاتارفش

Iةصوب٢٣٫٦(مم٦٠٠ـقئاسلابناج(
84566977-

Iةصوب٢٠٫٧(مم٥٢٥ـبكارلابناج(
84566978-

.ةبكرملكلنينثاددعبولطم*
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٣١٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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ةينفلاتانايبلا
ةبكرملافيرعت

٣١٨....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣١٨..........ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٣١٩.........تافصاوملاوتاردقلا
٣٢٢...........كرحملاريسراسم

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
ةرايسلادامتعاقصلمىلع)VIN(ةرایسلا
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
/تافصاوملاوتاردقلانمض"كرحملا

دوكلوحتامولعمىلعلوصحلل٣١٩
.ةبكرملاكرحم

ةمدخلاءازجأديدحت
ىلعريبكيطيرشزمركانهنوكيس
قئاسلابابىلعدوجوملاةداهشلاقصلم
لوصحللهصحفكنكمييذلابابلاراطإوأ
:ةيلاتلاتامولعملاىلع
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.
زارطلابةصاخلاتامالعلا.
ءالطلاتامولعم.
جاتنإلاتارايخ.
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٣١٩ ةينفلاتانايبلا

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاردقلا
.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.٣١٤/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظننحشلبولطملارادقملاوعونلاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

ءاطغلفسأديربتلاطيسوةقاطبرظنا،ديربتلاطيسوب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا.كرحملا

.تامولعملا
*(LT6)رتل٥٫٥ةعسV8كرحمبصاخلاكرحملاديربتماظن – Z06تراوك٢٤٫٨رتل٢٣٫٥

*(LT2)رتل٦٫٢ةعسV8كرحمبصاخلاكرحملاديربتماظن – Stingrayتراوك٢٣٫٨رتل٢٢٫٥

رتلفعمكرحملاتيز

IكرحمV8رتل٥٫٥ةعس(LT6) – Z06

تراوك٨٫٠رتل٧٫٦

IكرحمV8رتل٦٫٢ةعس(LT2) – Stingray

تراوك٧٫٥رتل٧٫١
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ةينفلاتانايبلا٣٢٠

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ًانولاغ١٨٫٥رتل٧٠٫٠دوقولانازخ

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم

.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*

كرحملاتافصاوم
لاعتشالاقسنلاعشإلاةعمشةوجفةكرحلالقانVINدوككرحملا

(LT6)رتل٥٫٥ةعسV8كرحم – Z06ضباقلاةكرحلقان٣
جودزملا

–٠٫٠٢٦(مم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٣٠

1-4-3-8-7-6-5-2

رتل٦٫٢ةعسV8كرحم
(LT2) – Stingray

ضباقلاةكرحلقان٤
جودزملا

–٠٫٠٣٧(ملم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣

1-8-7-2-6-5-4-3

ىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي
.اهفلت
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ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

(LT6)رتل٥٫٥ةعسV8كرحم – Z06ةعاسلايفليم١٩٢ةعاس/مك٣٠٩
(LT2)رتل٦٫٢ةعسV8كرحم – Stingrayةعاسلايفًاليم١٩٤ةعاس/مك٣١٢

كرحملاتانايب
طاغضنالاةبسنةحازإلانارودلامزعةيناصحلاةردقلاكرحملا

رتل٥٫٥ةعسV8كرحم
(LT6) – Z06

١٢٫٥:١رتل٥٫٥مدقلطر٦٧٠٤٦٠

رتل٦٫٢ةعسV8كرحم
)LT2(ءادألامداععم–

Stingray

١١٫٥:١رتل٦٫٢مدقلطر٤٩٥٤٧٠
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كرحملاريسراسم

كرحم V8 رتل٥٫٥ةعس (LT6) – Z06

كرحم V8 رتل٦٫٢ةعس (LT2) – Stingray
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٣٢٣ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم
ليمعلاتامولعم
٣٢٣...............ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةبكرملاتانايبليجست

٣٢٨...............ةيصوصخلاو
٣٢٨.............يناربيسلانمألا
٣٢٩........ثدحلاتانايبتالجسم

OnStar...................٣٢٩
٣٢٩......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم

ةقباطملانايب

يكلساللاددرتةزهجأ

ايريجين

هذهتالاصتالاةدعمليصوتحيتي
تالاصتالاةنجللبقنماهمادختساو
.ةيريجينلا

)NFC(بيرقلالقحلابلاصتالا

نامع

ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

BCM VIP Denso B1NA0,
B1NA5

نيرحبلا

3596000:يعجرملامقرلا

رطق

CRA/SM/2021/S-0007007

نانبل

E&M/2018/9190:يعجرملامقرلا

هبنموةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملا

ندرألا

TRC/31/7918/2020

نامع
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ليمعلاتامولعم٣٢٤

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

دعبنعمكحتلاحاتفم

ندرألا

TRC/SS/2018/373

نامع

)نيبلفلا(دعُبنعمكحتلاحاتفم

ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

تاراطإلاطغضةبقارمرعشتسم

نابايلا

عمتاراطإلاطغضتارعشتسمقفاوتت
فرعمحنم(ويدارلانوناقةداهش

201-190091(.

مقرحبصيسالإو(زاهجلااذهليدعتبجيال
.)حلاصريغحونمملانييعتلا

ندرألا

T/4/11/11/3816يعجرملامقرلا

نامع

ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ةزهجألليهيجوتلاةقباطملانايب/2014/53
يبوروألاداحتالل)RED(ةيكلساللا

وأ/ولسرتةمظنأىلعةبكرملاهذهيوتحت
ـلعضختويدارتاجوملبقتست

2014/53/EU.ةعنصملاتاكرشلانلعت
هيجوتللاهتقباطمنعهاندأةجردملاةمظنألل

2014/53/EU.نايبللماكلاصنلا
حاتمماظنلكليبوروألاداحتاللةقباطملا
:يلاتلاتنرتنإلاناونعىلع

www.chevroleteurope.com.
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وأ/ولسرتةمظنأىلعةبكرملاهذهيوتحت
تادعملاحئاوللاًقفوويدارلاتاجوملبقتست
نلعي.ةدحتملاةكلمملايفةيكلساللا
نعهاندأةجردملاةمظنألاوعنصم
يفةيكلساللاتادعملاحئاوللمهتقباطم
نالعإللماكلاصنلا.ةدحتملاةكلمملا
لكلةدحتملاةكلمملابصاخلاةقباطملا
:يلاتلاتنرتنإلاناونعىلعحاتمماظن

www.chevroleteurope.com.

يبوروألاداحتالايفدروتسملا

GM Mobility Europe GmbH

Bethmannstraße 50-54 Ort

60311 Frankfurt am Main

نسيه
ايناملأ
ةدحتملاةكلمملايفدروتسملا

GM Specialty Vehicles UK Limited

100 New Bridge Street

London, EC4V 6JA, UK

BCM VIP Denso B1NA0, B1NA5

DENSO Manufacturing
Tennessee 203

1420 Middlesettlements Road
Maryville, TN 37801

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت
طاواغيم1.58:ىوصقلاجرخلاةقاط

(EIRP)، )EIRP(يليملبيسيد2.01

RFR Huf

Huf Hülsbeck and Fürst and Co. KG

Steeger Str. 17

42251 Velbert Germany

لبقتسمللزترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
دعبنعمكحتلاحاتفم

Huf Hülsbeck & Fürst
GmbH & Co. KG

Steeger Str. 17,
42551Velbert, Germany

زترهاجيم٤٣٣:ليغشتلاددرت
٠٫٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
EIRPطاواغيم

تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد١٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا

ماعلابآرملابابحتفزاهج

Gentex Corporation

600 North Centennial Street

Zeeland, MI 49464

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
٤٣٤٫٧٩-زترهاجيم٤٣٣٫٠٥:ليغشتلاددرت
زترهاجيم
٠٫١٣٨:ىوصقلالاسرإلاةقاط
.E.R.Pطاواجيم
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هيفرتلاوتامولعملاماظنةدحو
3.5 Center Stack Module

Harman International Industries,
Incorporated

30001 Cabot Drive

Novi, MI 48377 USA

٢٤٨٠-٢٤٠٢:ليغشتلاددرتتاقاطن
زترهاجيم٥٧٧٥-٥١٥٠،زترهاجيم
١٢،طاواجيم١٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
طاواجيم
تاعطاقتلاهبنم/ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملا

Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

زترهاجيج٢٤٫٢٥٠-٢٤٫٠٥٠:ددرتلا
١٠٠(يليملبيسيد٢٠:ةقاطلاجرخ
)طاواجيم

يكلساللانحشلاةدحو

LG Electronics European Shared
Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

ادنلوه
GB–يكلساللانحشلاةدحو

HLDS (Hitachi LG Data Storage)

42nd Huifeng 4Road, Zhongkai
Hi-Tech Industry

Development Zone,

Huizhou, Guangdong Province,
China

زترهوليك١٤٥:ليغشتلاددرت
طاو٢١:ىوصقلاجرخلاةقاط
eCallةدحو

LG Electronics
European Shared

Service Center B.V.
Krijgsman 1

1186 DM
نيفلتسمأ
ادنلوه

ليغشتلاددرت
)زترهاجيم(

ىوصقلاةقاطلا
لاسرإلل
)يليملبيسيد(

٩١٥٣٣٫٠٠–٨٨٠

١٧٨٥٣٠٫٠٠–١٧١٠

١٩٨٠٢٢٫٤١–١٩٢٠

٩١٥٢٢٫٨٨–٨٨٠

١٩٨٠٢٢٫٦٠–١٩٢٠

١٧٨٥٢٢٫٦٠–١٧١٠

٢٥٧٠٢٣٫٩٠–٢٥٠٠

٩١٥٢٢٫٤٠–٨٨٠

٨٦٢٢٢٫٢٠–٨٣٢

٢٦٢٠٢٢٫١٨–٢٥٧٠

٢٤٧٢١٢٫٦٢–٢٤٠٢

١٦١٠–١٥٥٩
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تاراطإلاةعفار
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ةقباطملانايب
EC/2006/42تالآلاهيجوتلاًقفو

:جتنملانأاذهبجومبنلعن
يغرب/صقمةرايسةعفار:جتنملافصو
ةيساسأةعفار:ةعطقلاعون/عونلا

13508400

.EC/2006/42تالآلاهيجوتعمقفاوتت

:ةقبطملاةينفلاريياعملا
GMW14337ةيسايقلاتادعملاةعفار-

ةزهجألاتارابتخا
GMW15005ةيسايقلاتادعملاةعفار

ةبكرملارابتخا،ةيطايتحالاتاراطإلاو
:ينفلافلملالامكتسابلوخملاصخشلا
رولياتكينيبازيل
Generalةكرش Motors

GMNA, USA

:نمعقوم
رلبوهبيليف
ةمظنألةيسدنهلاةعومجملاريدم
تالجعلا/تاراطإلا

GMNA, USA

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةبكرملالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
وأاهتدايقةيفيكوةبكرملاءادأبةصاخلا
مدختست،لاثملاليبسىلع.اهمادختسا
ةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحوةرايسلا
قودنصوكرحملاءادأيفمكحتلاو
ةداسولاراشتناتالاحةبقارمو،سورتلا
اذإو،مداصتثودحدنعاهخفنوةيئاوهلا
ريفوت،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناك
قئاسلاةدعاسملقالغناللةعناملالمارفلا
هذهنزختدق.ةرايسلايفمكحتلاىلع
يذلاينفلاةدعاسملتانايبلاتادحولا
وأةبكرملاةمدخيفرجاتلاىدللمعي
يف)زروتوملارنج(GMةكرشةدعاسمل
دق.تازيملاوأةمالسلاتايوتسمنيسحت
تانايبنيزختباًضيأتادحولاضعبموقت
ىلع،ةرايسلاليغشتبكمايقةيفيكلوح
وأدوقولاكالهتسالدعملاثملاليبس
اًضيأتادحولاهذهلنكمي.ةعرسلالدعم
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالا
عاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإودعاقملا

يناربيسلانمألا
تامولعمعمجبروتوملارنجةكرشموقت
كلذيفامبكتبكرممادختسالوح
ةقلعتملاتامولعملاوةيليغشتلاتامولعملا
ريفوتلتامولعملاهذهعمجننحن.ةمالسلاب
اهنيسحتواهمييقتوانتامدخوانتاجتنم
كلذكواهلحواهبلكاشملافاشكتساو
مهملانم.ةديدجتامدخوتاجتنمريوطتل
ةمظنألاةيامحروتوملارنجةكرشل
نمتانايبلاةيامحوةبكرملابةينورتكلإلا
ريغيجراخلامكحتلاوأينورتكلإلالوصولا
نامألاريياعمبةكرشلاظفتحتو.هبحرصملا
رصانعوةيداشرإلاتاهيجوتلاوتاسرامملاو
ةبكرملاةيامحىلإفدهتيتلامكحتلا
لوصولادضةبكرملاةمدخليئيبلاماظنلاو
طاشنلافاشتكاوهبحرصملاريغينورتكلإلا
ةطبترملاتاكبشلايفلمتحملاراضلا
هبتشملايناربيسلانمألاثداوحلةباجتسالاو
ةقسنمةقيرطبوبسانملاوتقولايفاهب
ىلعةينمألاثداوحلارثؤتنأنكمي.ةلاعفو
.رطخللةصاخلاكتانايبضرعتوأكتمالس
مدعىجُري،نامألارطاخمنمدحللو
ةزهجأبكتبكرمبةينورتكلإلاةمظنألاليصوت
تاكبشيأبكتبكرمليصوتوأةدمتعمريغ
،لثم(ةقوثومريغوأةفورعمريغ

BluetoothوأWIFIيف.)ةلثاممةينقتوأ
رثؤتةينمأةثداحيأيفكشتتنكةلاح
،كتبكرملنمآلاليغشتلاوأكتانايبىلع
لاصتالاوكتبكرمليغشتفاقيإىجُري
.كليكوب
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ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDR
ىلعدعاستستانايبليجستبمايقلايف
ةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيكمهف
لثم،مداصتلاهبشياموأمداصتثودح
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
يفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملاهذه
.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

وأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلاماق
ولمارفلا
.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
ةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي

الو.يداعريغمداصتثداحعوقولاحيف
يفEDRةطساوبتانايبيأليجستمتي
متيالامكةيداعلاةدايقلافورظلظ
مسالالثم(ةيصخشتانايبيأليجست

دق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاو
قيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعبموقت
تانايبعمEDRتانايبجمدب،نوناقلا
اهيلعلوصحلامتييتلاةيصخشلافيرعتلا
ثداحيفقيقحتلاءانثأينيتورلكشب
.مداصتلا
،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
لوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوتمزلي
ّعنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأةبكرملل
تاطلسلثم،ىرخأفارطأناكمإب،ةبكرملا
تادعملاكلتمتيتلاونوناقلاقيبطت
اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلا
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
اهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلععالطالاب
ىلعلوصحلادعب:الإىرخأفارطأعم
ةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاوم
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسم
نميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
وأههباشمةيموكحةهجةيأوأةطرشلا
)GM(زروتوملارنجةكرشعافدنمءزجك
مادختساًاضيأنكمي.نوناقلاددُحيامكوأ
زروتوملارنجةكرشموقتيتلاتانايبلا
)GM(تابلطتمبءافيإللاهمالتساوأاهعمجب
)GM(زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلا
نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ

ةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
وأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترامدعو
.ددحمةبكرمكلامب

OnStar
OnStarماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عمجمتيدقف،ةطشنةمدخةطخاهيدلو
ماظنلالخنماهلقنوةيفاضإتانايب

OnStar.لوحتامولعمكلذنمضتيو
يوطنتيتلاتامادطصالاو؛ةبكرملاليغشت
،اهتازيموةبكرملامادختساو؛ةبكرملااهيلع
؛هيفرتلاوتامولعملاماظنكلذيفامب
ماظنبةيبيرقتلاةبكرملاةعرسوعقوملاو

GPS.ماظنماكحأوطورشعجارOnStar
.OnStarعقومىلعةيصوصخلانايبو

/OnStarلوحةيفاضإتامولعمعجار
٣٣٢.

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنمسقعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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OnStar
OnStarىلعةماعةرظن

٣٣٠....OnStarىلعةماعةرظن

OnStarتامدخ
٣٣١....................ئراوطلا
٣٣١......................نامألا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
لوحةيفاضإتامولعم

OnStar.................٣٣٢

OnStarىلعةماعةرظن

ةيصوصخلارز!

قرزألاOnStarرز|

Uرمحألائراوطلارز
لماشماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
راشتسمبلاصتالاهنكميةبكرملالخاد

OnStarلقنتلاونمألاوئراوطلاتامدخل
تامدخبلطتتدق.تاصيخشتلاوتالاصتالاو

OnStarةمدخةطخاهبةلصتملاتامدخلاو
OnStarطرتشت.تانايبةطخوةعوفدم
يئابرهكلاماظنلاوةبكرملاةيراطبرفوت
رمقلاتاراشإويولخلالاصتالاةمدخو
OnStarلمعي.لمعتوGPSيعانصلا
ئراوطلاتامدخيمدقمللصوةقلحةباثمب
عمجبOnStarقيبطتموقيدق.نييلاحلا
كلذيفامب،كتبكرمنعوكنعتامولعم
مدختسمطورشرظنا.عقوملاتامولعم

OnStar،طورشو،ةيصوصخلانايبو
ليصافتلانمديزمىلعلوصحللجمانربلا

ىلعماظنلادويقكلذيفامب
my.chevroletarabia.comوأ

onstararabia.com.

OnStarماظنةلاحءوضحابصمدجوي
حابصمناكاذإ.OnStarرارزأراوجب
:وهةلاحلا
.اًزهاجماظنلانوكي:تباثرضخأ.
.بلطلادنع:ضماورضخأ.
.ةلكشمدوجوىلإريشي:رمحأ.
|ىلعطغضا.لمعيالماظنلا:فاقيإ.

يراشتسمدحأعمثدحتللنيترم
OnStar.

دحأىلإثدحتلل|ىلعطغضا
ماظنبلاصتالا"عجار.نيراشتسملا

OnStar"مسقلااذهيفاًقحال.
بسحيتوصلارمألارزفئاظوفلتختدق
.ةقطنملاوةبكرملا

:لجأنم|ىلعطغضا
ةشاشىلعmyChevroletقيبطتحتفا.

.هيفرتلاوتامولعملاضرع
وأ
ةطقنمساصيصختوىلعلوصحلابمق.

،رورملاةملكوSSIDوأيافياولاصتا
.اهرفاوتةلاحيف
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:لجأنمراشتسمبلاصتالل|ىلعطغضا
مقوأباسحلاتامولعمنمققحت.

.لاصتالاتامولعمثيدحتب
بلطلادنعيصيخشتصحفىلعلصحا.

.ةبكرمللةيسيئرلاليغشتلاةمظنأل
.قيرطلاىلعةدعاسمىلعلصحا.
لاحيف،يافياوتادادعإةرادإبمق.

.اهرفاوت

يذلاصتاىلعلوصحللUىلعطغضا
رادمىلعرفوتمOnStarراشتسمبةيولوأ
:لجأنمعوبسألامايألاوطةعاسلا
.ئراوطلايفةدعاسمىلعلوصحلا.
.ًاحلاصًانطاومنك.

OnStarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا

800نيرحبلا 06956

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

OnStarتامدخ

ئراوطلا
ةطخئراوطلاتامدخبلطتت
ةمدخعم.ةطشننامأوةمالس

Automatic Crash Response
نكمي،)مداصتلاثداوحلةيئاقلتلاةباجتسالا(
راشتسمهيبنتةجمدملاتارعشتسملل

OnStarيذلاوًايئاقلتاًصيصخبردملا
.ةدعاسمللةبكرملابروفلاىلعهليصوتمتيس

ةيولوأيذلاصتاءارجإلUىلعطغضا
هنكمييذلاOnStarيراشتسمدحأب
،ئراوطلاتامدخيدوزمبلاصتالا
لقنو،طبضلابكعقومىلإمههيجوتو
.ةماهلاتامولعملا

نكمي،قيرطلاىلعةدعاسملامادختساب
بيرقةمدخرفومعقومديدحتنيراشتسملل
وأراطإلاءاوهغيرفتةلاحيفةدعاسملل
نازخغارفوأروبعةلصوبةيراطبلاليصوت
.زاغلا

نامألا
هذهOnStarمدقت،اهرفاوتلاحيف
:تامدخلا
Stolenةمدخعم. Vehicle Assistance

،)ةقورسملاةبكرملاداجيإيفةدعاسملا(
ةمدخمادختساOnStarراشتسملنكمي

GPSةقدبةبكرملاعقومنييعتل
يفةيموكحلاتاطلسلاةدعاسمو
.ةعرسبةبكرملاةداعتسا
نعلاعشإلالفق"ةيصاخمادختساب.

ةمدخلنكمي،اهرفوتلاحيف"دُعب
OnStarكرحملاليغشتةداعإعنم.
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ةيصاخمادختساب.

Stolen Vehicle Slowdown
يف،)ةقورسملاةبكرملاليغشتفاقيإ(
OnStarلمعتنأنكمي،اهرفوتةلاح
ةبكرملاءاطبإلنوناقلاقيبطتعم
.ًايجيردت

ةقرسلابهيبنتلاراعشإ

ةلفقمباوبألاتناكاذإ،هرفوتلاحيف
لاسرإمتيسف،ةبكرملاراذنإتوصردصو
ديربلاوأةيصنلالئاسرلاقيرطنعراعشإ
ةقرسةلاحيف.امهالكوأينورتكلإلا
عملمعلاOnStarراشتسملنكمي،ةبكرملا
.ةبكرملاةداعتسالتاطلسلا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
ةيكلملالقنةمدخ

لقنةيلهأتامولعمبلطل|ىلعطغضا
تامولعمرييغتراشتسمللنكمي.باسحلا
.اهتلازإوأباسحلا

ةبكرملاةيكلملقن/عيب

وأOnStarةمدخءاهنإلروفلاىلعلصتا
نمصلختلامتاذإةلصتملاتامدخلا
دقعىهتنااذإوأاهلقنوأاهعيبوأةبكرملا
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.راجيإلا
.مسقلااذهيفاًقحال

نيقحاللانيكلامللطيشنتلاةداعإ

ىلإثدحتللتابلاطملاعبتاو|ىلعطغضا
موقيس.نكممتقوبرقأيفراشتسم
تابكرملاتالجسثيدحتبراشتسملا
ةمدخلاتارايخوأOnStarقيبطتحرشيسو
.ةلصتملا

OnStarةمدخلمعتفيك

مداصتلاثداوحلةيئاقلتلاةباجتسالارفوتت
تابكرملاةدعاسمو،ئراوطلاتامدخو
ةدعاسملاودُعبنعتامدخلاوةقورسملا
رفوتتال.تابكرملامظعميفقيرطلاىلع
وأناكملكيفOnStarتامدخعيمج
،تامولعملانمديزمل.تابكرملاعيمجب
دويقو،OnStarتامدخللماكفصوو
نايبو،OnStarمدختسمطورشو،ماظنلا
عجار.جمانربلاطورشو،ةيصوصخلا
اذهيفاًقحال"OnStarماظنبلاصتالا"
:مسقلا
.my.chevroletarabia.comعجار.
دحأعمثدحتلل|ىلعطغضا.

.نيراشتسملا
تامدخلاوأOnStarلمعتنأنكميال
نوكيناكميفةبكرملاتناكاذإالإةلصتملا
ةمدخدوزمعمقافتاهيدلOnStarهيف
نأبجي.ةقطنملاكلتيفةمدخللةيكلسال
ةيطغتلايكلساللاةمدخدوزمىدلنوكي
ةقفاوتملاةينقتلاولابقتسالاوةكبشلاةعسو

.ةلصتملاتامدخلاوأOnStarتامدخعم
نمضتتيتلاةمدخلالمعتنأنكميال
رفوتتملامةبكرملانأشبعقوملاتامولعم
ةقفاوتمنوكتوةقاعإنودGPSتاراشإ
تامدخلمعتالدقو.OnStarةزهجأعم

OnStarمتيملاذإةلصتملاتامدخلاوأ
ملوأةحيحصةروصبOnStarتادعمتيبثت
ةفاضإةلاحيف.ةحيحصةروصباهتنايصمتي
دقف،اهليدعتوأاهليصوتوأةزهجأوأتادعم
تامدخلاوأOnStarتامدخلمعتال
عقتيتلاىرخألالكاشملانإ.ةلصتملا
لالتلالثم-OnStarمكحتقاطنجراخ
ميمصتوسقطلاوقافنألاوةيلاعلاينابملاو
ةبكرملافلتوةبكرملاةينبويئابرهكلاماظنلا

فتاهلاةكبشماحدزاوأمداصتثداحيف
.ةمدخلاعنمتدقماحدزالاوأةيكلساللا

قيبطتل)PIN(يصخشلافيرعتلامقر
OnStar

)PIN(يصخشلافيرعتلامقردوجومزلي
.OnStarتامدخضعبىلإلوصولل
يفيصخشلافيرعتلامقررييغتنيعتيس
دحأعمثدحتلادنعىلوألاةرملا
OnStarفيرعتمقررييغتل.نيراشتسملا
OnStarراشتسمبلصتا،يصخشلا
عجار.لاصتالاوأ|ىلعطغضلاب
اذهيفاًقحال"Onstarماظنبلاصتالا"
.مسقلا
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نامضلا

نمءزجكOnStarتادعمنامضنكمي
.ةبكرملانامض

Languages)تاغللا(

تاغلبةباجتساللةبكرملاةجمربنكميو
.اًراشتسمبلطاو|ىلعطغضا.ةددعتم
ةيزيلجنإلانيتغللابنوراشتسملارفوتي
بسحةحاتملاتاغللافلتختدق.ةيبرعلاو
.ةبكرملا

ةلمتحملالكاشملا

لفقحتفبمايقلاOnStarةمدخلنكميال
تابكرملاةدعاسموأدُعبنعباوبألا
رمتسملكشبةبكرملافاقيإدعبةقورسملا
.لاعشإةرودنودمايأ)١٠(ةرشعةدمل
)١٠(ةرشعةدملةبكرملاليغشتمتيملاذإ
لاصتالاOnStarةمدخلنكمينإف،مايأ
لافقأعناصوأقيرطلاىلعةدعاسملاب
.ةبكرملاىلإلوصولايفةدعاسملل

)GPS(عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلا
ىدحإيفGPSماظنةقاعإثدحتدق.

يف؛ةليوطلاينابملاعمىربكلاندملا
يفو؛تاراطملالوحو؛نكرلابآرم
ةقطنميفوأ؛ةيلفسلاقرطلاوقافنألا
نكتملاذإ.ةيلاعراجشأةفاثكتاذ
نأضرتفملانمف،ةحاتمGPSتاراشإ
لاصتالللمعلايفOnStarماظنىقبي
دجتدق،كلذعمو.OnStarىلع

OnStarعقوملاديدحتيفةبوعص
.طبضلاب
OnStarعيطتست،ئراوطلافقاوميف.

GPSىلعنزخمعقومرخآمادختسا
يفنيبيجتسمللتامولعملاسرإل
.ئراوطلا

GPSتايئاوهويولخلالابقتسالا

OnStarموقينأيولخلالابقتسالابلطتي
ال.ةبكرملاىلإدعبنعتاراشإلاسرإب
هنمبرقلابوأيئاوهلاقوفرصانععضت
ماظنوةيولخلاتاراشإلالابقتسارظحعنمل
.يملاعلاعقاوملاديدحت

OnStarةلاسربلاصتالارذعتي

دقوأةدودحمةيولخةيطغتكانهتناكاذإ
ىصقألادحلاىلإةيولخلاةكبشلاتغلب
طغضا.ةلاسرلاهذهرهظتدقف،ةعسلل
وأىرخأةرمةملاكملاةلواحمل|ىلع
لايمأةعضبةدايقلادعبىرخأةرمةلواحملا

.ىرخأةيولخةقطنميف

ةقاطلاوةبكرملالكاشم

ماظندوجوOnStarتامدخبلطتت
تاينقتو،ةيكلسالةمدخو،ةبكرملليئابرهك
عقاوملاديدحتماظنلةيعانصلارامقألا
لمعتىتحاهليغشتو)GPS(يملاعلا
هذهلمعتالدق.حيحصلكشبتازيملا
.اهلصفوأةيراطبلاغيرفتةلاحيفمظنلا

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةسدنهلايفOnStarماظنجمدمت
تادعميأفضتال.ةبكرمللةيئابرهكلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةيئابرهك
ةيئابرهكلاةزهجألالخادتتدق.٢٣٣/
ببستوOnStarماظنليغشتعمةفاضملا
.هليغشتمدع
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ةبكرملاجماربتاثيدحت

زروتوملارنجةكرشوأOnStarمدقتدق
تارييغتءارجإوأدُعبنعجماربلاتاثيدحت
ىلعلوصحلاوأراطخإنودةبكرملاىلع
وأتاثيدحتلاهذهززعتدقف.ىرخأةقفاوم
نامألاوأةمالسلاىلعظفاحتوأتارييغتلا
رثؤتدق.ةبكرملامظنوأةبكرملاليغشتوأ
وحمتوأتارييغتلاوأجماربلاتاثيدحت
،ةبكرملايفةنزخملاتادادعإلاوأتانايبلا
تاطحموأةظوفحملالقنتلاتاهجولثم
وأOnStarدعتال.اًقبسمةددحملاويدارلا
تانايبيأنعالوؤسمزروتوملارنجةكرش
عمجتدقو.اهوحممتوأةرثأتمتادادعإوأ
تامولعمتارييغتلاوأتاثيدحتلاهذه
عمجلااذهحيضوتمتو.اًضيأةيصخش
وأOnStarةيصوصخنايبيفتامولعملل
تقويفةلصفنمةروصباهنعحاصفإلا
وأتاثيدحتلاهذهببستتدقامك.بيكرتلا
مداوخبًايئاقلتماظنلالاصتايفتارييغتلا
نعتامولعمعمجلزروتوملارنجةكرش
تناكاذإامديدحتوةبكرملاماظنةلاح
ميدقتوالمأةحاتمتارييغتلاوأتاثيدحتلا
ةيقافتالكشت.تارييغتلاوأتاثيدحتلا

OnStarوأتاثيدحتىلعةقفاومةيراسلا
ةكرشنأىلعقافتالاوجماربلاتارييغت
.ةبكرمللدُعبنعاهمدقتدقزروتوملارنج

ةيصوصخلا

ـللماكلاةيصوصخلانايبىلعروثعلانكمي
OnStarىلعmy.chevroletarabia.com.

،ةلئسأيأكيدلتناكاذإ.هتعجارمبيصون
عمثدحتلل|ىلعطغضاوألصتاف
تالاصتالايمدختسمريذحتمتي.راشتسم
ةيصوصخنامضنكميالهنأنمةيكلساللا
تالاصتالاربعاهلاسرإمتيتامولعميأ
ةثلاثلافارطأللقحي.ةيكلساللاةيولخلا
وأةصاخلاتالاصتالاوألاسرإلاضارتعا
نودينوناقريغلكشباهيلإلوصولا
"Onstarماظنبلاصتالا"عجار.ةقفاوم
.مسقلااذهيفاًقحال

OnStar-جماربلاتارارقإ

تحتردصملادوكىلعلوصحلل
GPL، LGPL، MPL،صيخارتو

ةدراو،ردصملاةحوتفمىرخأ
ةرايزىجري،جتنملااذهيف

https://opensource.lge.com.ةفاضإلاب
طورشعيمجرفوتت،ردصملاةرفشىلإ
ةيلوؤسملاءالخإواهيلإراشملاصيخرتلا
رشنلاقوقحتاراعشإونامضلانع
ثالثةدمليراسضرعلااذه.ليزنتلل
اذه.جتنملااذهلريخألانحشلادعبتاونس
هذهمالتسادنعصخشيأليراسضرعلا
.تامولعملا
ةكرشلالخنمهريفوتمتي*

LG Electronics Inc.،لوؤسملاوهو
تاذOSSعملاثتمالاماكحأنعديحولا
ةلصلا



Chevrolet Corvette Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16287460) -
2023 - CRC - 4/28/22
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Onstarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا

80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674
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eCall
eCallىلعةماعةحمل

تارامإلا(eCallىلعةماعةحمل
٣٣٦............)ةدحتملاةيبرعلا

eCallىلعةماعةحمل

تارامإلا(eCallىلعةماعةحمل
)ةدحتملاةيبرعلا
مئاقلاeCallماظنبةبكرملاهذهزيهجتمت
دق،مداصتثودحةلاحيف.ًاناجم٩٩٩ىلع
ًايئاقلتeCallةمدخبةزهجمةبكرملصتت
اذإ.٩٩٩مقرلاىلعئراوطللزكرمبرقأب
ثودحةجمدملاراعشتسالاةزهجأتفشتكا
.ًايئاقلتئراوطةملاكمءارجإمتي،مداصت
تناكاذإامديدحتبنيراشتسملادحأموقي
ناكملالاسرإمتي.ةدعاسمللةجاحكانه
ئراوطلازكرمىلإثداحلاعقوملقيقدلا
نمةبكرملابباكرلانكمتيملاذإىتح
.ئراوطلادارفأبلاصتالا
.ًايوديeCallماظنطيشنتاًضيأنكمي
ةيولعلامكحتلاةدحوبUىلعطغضا
مقرلاىلعئراوطزكرمبرقأبلاصتالل

نيتيناثنوضغيف!ىلعطغضا.٩٩٩
.ًايوديطشنملاeCallءاغلإل

نمماظنلايفةلكشمىلإةراشإلانكمي
:يلياملالخ
.|رزلانمبرقلابرمحأءوضرهظي.
عم|رزلانمبرقلابءوضضرعمتيال.

.ةبكرملاليغشت
.قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدق.
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا
ءوضلاءيضي،اًطشنماظنلانوكيامدنع
.|رزلانمبرقلابرضخألا

لكشبةيصخشلاتانايبلامادختسارصتقي
ةملاكمةجلاعمنمضرغلاىلعمراص
.٩٩٩ئراوطلامقرىلعئراوطلا

تانايبلاةجلاعموعمجeCallماظنلزوجي
:ةيلاتلا
ةرايسلافيرعتمقر.
ةبكرموأباكرةبكرملثم،ةبكرملاعون.

ةفيفخةيراجت
وأ،نيزنبلالثم،ةبكرمللعفدلانيزختعون.

وأ،طوغضملايعيبطلازاغلاوأ،لزيدلا
وأ،ءابرهكلاوأ،لاسملالورتبلازاغ
نيجورديهلا
رفسلاهاجتاوةبكرمللعقاومةثالثرخآ.
ماظنلليئاقلتلاطيشنتلالجسفلم.

ينمزلاهعباطو
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ماظناهعمجييتلاتانايبلاةكراشممتي
eCallمقرىلعئراوطلازكرمعمطقف
.لاصتاءارجإدنع٩٩٩

:يفماظنلااهعمجييتلاتانايبلالثمتت
،ماظنلاةركاذيفًاتقؤماهنيزختمتي.

لبقماظنلاجراخةحاتمريغاهنكلو
.eCallليغشت
رمتسملاعبتتللعضخيالوهعبتتنكميال.

.ماظنلليداعلاليغشتلاءانثأ
متينكلوماظنلاةركاذيفةنزخم.

.رمتسملكشبوًايئاقلتاهفذح
لكشبةبكرملاعقومتانايبقوفةباتكلامتي
ةريخألاةثالثلاعقاوملاىلعرصتقتورمتسم
.ماظنلليداعلاليغشتلل
لاوطماظنلاطاشنلجسبظافتحالامتي
١٣ىصقأدحبوأ،ئراوطلاةملاكمةدم
.ةملاكملاءدبدعبةعاس
،ةبكرملاكلاموأ،تانايبلاعوضوملقحي
بلط،ءاضتقالادنعوتانايبلاىلإلوصولا
وأاهوحموأةيصخشلاتانايبلاحيحصت

عمتانايبلاةجلاعمقفاوتتالامدنعاهبجح
ةثلاثفارطأيأراطخإبجي.ةيلحملاحئاوللا
رظحوأ،وحموأ،حيحصتيأبتانايبلاتقلت
ملامةيلحملاحئاولللاثتماللهبمايقلامت
ريغدهجىلعيوطنيوأليحتسمهنأتبثي
.بسانتم

،ةبكرملاكلاموأ،تانايبلاعوضوملقحي
ةيامحبةصتخملاةطلسلاىلإىوكشميدقت
وأهقوقحكاهتنامتدقهنأرعشاذإتانايبلا
.ةيصخشلاهتانايبةجلاعملةجيتناهقوقح
فرطةمدخماظنبةبكرملاهذهزيهجتمت
.OnStarىمسيزروتوملارنجنمثلاث
.٣٣٠/OnStarىلعةماعةرظنعجار

ةيصاخنيكمتدنعو
OnStar Automatic Crash Response

ماظنمدختسابمداصتللةيئاقلتلاةباجتسالا(
OnStar(،تاملاكمعملماعتلامتيس

زكرمبرقأوOnStarةطساوبئراوطلا
ةخسنك٩٩٩مقرلاىلعئراوط
ةيصاخليطعتدنعو.ةيطايتحا

OnStar Automatic Crash Response،
لبقنمئراوطلاتاملاكمىلعدرلامتيس
.٩٩٩مقرلاىلعئراوطزكرمبرقأ

ةيصخشلاتانايبلاOnStarماظنجلاعي
.ةبكرملاكلامنمةحيرصةقفاومدعبطقف
عقومىلعOnStarةيصوصخةسايسعجار

https://www.onstar.com/ae/en/
privacy.htmlتامولعمىلعلوصحلل

ةجلاعمو،عبتتلاو،بقعتلاةيناكمإبقلعتت
.ةيصخشلاتانايبلا

OnStarةمدخبةزهجمةبكرمكلاملقحي
لخادeCallماظندوجوىلإةفاضإلاب
راتخينأ٩٩٩مقرىلعمئاقلاةبكرملا
مئاقلاةبكرملالخادeCallماظنمادختسا
كنكمي.OnStarماظننمًالدب٩٩٩ىلع
يأيفكبةصاخلاOnStarةمدخءاغلإ
OnStarرزلاىلعطغضلاقيرطنعتقو
مقرلاىلعلاصتالاقيرطنعوأقرزألا

800 04444433.
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ةلصتملاتامدخلا٣٣٨

ةلصتملاتامدخلا
ةلصتملاتامدخلا

٣٣٨.....................ةحالملا
٣٣٨...................تالاصتالا
٣٤٠..................صيخشتلا

ةلصتملاتامدخلا

ةحالملا
وأصاخOnStarماظنةحالملابلطتت
.ةلصتمةمدخةطخ
ةبكرملاىلإةهجولالاسرإ

ةحالمةشاشىلعتاهيجوتلالاسرإنكمي
.ةدحاوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةبكرملا

"راشتسملا"نمبلطامث،|ىلعطغضا
،ةبكرملاةحالمماظنىلعتاهيجوتلاليزنت
ءاهتنادعب.هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةحالملاةشاشىلعرهظتس،لاصتالا
ءاغلإنكمي.ةدايقلاتاهيجوتءدبلتابلاطم
ةحالملاةشاشىلإاهلاسرإمتيتلاقرطلا
.طقفةحالملاماظنربع
my.chevroletarabia.comعجار

تالاصتالا
.ًالصتمءاقبلاىلعةيلاتلاتامدخلادعاست
عجار،تامولعملانمديزمل

my.chevroletarabia.com.

ةيامحلانيمأت
ةطقنلةيضارتفالارورملاتاملكرييغتبمق.

لومحمقيبطتويافياولاصتا
MyChevrolet.تاملكلاهذهلعجا

مدختساو،ضعبلااهضعبنعةفلتخم
ةدايزلماقرألاو،فرحألانمةبيكرت
.ةيامحلا
طبضفرعمليضارتفالامسالارييغتبمق.

كتكبشمسادعياذهو.)SSID(ةمدخلا
رتخا.ىرخألاةيكلساللاةزهجألليئرملا
وأةلئاعلاءامسأبنجتواًديرفاًمسا
.تابكرملافاصوأ

يافياولاصتاةطقن

يافياولاصتاةطقنةبكرملاىدلنوكيدق
تنرتنإلللوصولاةيناكمإرفوتوةأشنم
4Gةعرسببيولاىوتحمو LTE.عيطتستو
.لاصتالاىصقأدحبلوحملاةزهجأةعبس
رصانعمدختسا.تانايبةطخريفوتبولطم
امدنعطقفةبكرملالخادبيتلاليغشتلا
.كلذبمايقللنمآعضولانوكي

ياولالاصتاةطقنتامولعمدادرتسال.١
قيبطتحتفل|ىلعطغضا،ياف

OnStarتامولعملاضرعةدحوىلع
Wi-Fiددحمث،هيفرتلاو Hotspot
ضعبيف.)يافياولاصتاةطقن(
وأ)يافياو(Wi-Fiسملا،تابكرملا

Wi-Fi Settings)يافياولاتادادعإ(
.ةشاشلاىلع
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مسايافياولاتادادعإضرعتس.٢
ةملكو،)SSID(يافياولالاصتاةطقن
عونتابكرملاضعبيفو،رورملا
،تنرتنإلاصتا(لاصتالا

3G، 4G، 4G LTE(،ةراشإلاةدوجو
LTEزمررهُظي)ةزاتمم،ةديج،ةفيعض(
الأنكمملانم.Wi-Fiةكبشبلاصتالا
دوجونممغرلاىلعةنوقيألاءيضت
.ةبكرملابطشنلاصتا
يافياولالاصتاةطقنمسارييغتل.٣

)SSID(ىلعطغضا،رورملاةملكوأ
يف.راشتسمبلاصتالللصتاوأ|
ةطقنمسارييغتنكمي،تابكرملاضعب
ةملكو)SSID(يافياولالاصتا
Wi-Fiةمئاقنمضرورملا Hotspot
.)يافياولالاصتاةطقن(

فتاهلامقرةلودلا

80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

ةطقنلصتتفوس،يلوألادادعإلادعب
ةزهجألابًايئاقلتكيدليافياولالاصتا
مادختساةرادإبمق.كبةصاخلاةلومحملا
ليغشتفاقيإوأليغشتقيرطنعتانايبلا
صاخلالومحملازاهجلاىلعيافياولا
لومحملاقيبطتمادختسابكلذو،كب

MyChevroletراشتسمبلاصتالاوأ
OnStar.اًضيأنكمي،تابكرملاضعبيف

ةمئاقلالخنميافياولاةرادإ
Wi-Fi Hotspot)يافياولالاصتاةطقن(.

ةلاحيف(MyChevroletلومحملاقيبطت
)هرفوت

MyChevroletلومحملاقيبطتليزنتبمق
AndroidوAppleفتاوهعمقفاوتلل
Chevroletيمدختسمعيطتسي.ةيكذلا
نمةيلاتلاتامدخلاىلإلوصولا)هيلورفيش(
:يكذلافتاهلالالخ

ةلاحيف،دُعبنعةبكرملافاقيإ/ليغشت.
.ةعنصملاةكرشلايفكلذبةبكرملازيهجت

ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،باوبألاحتف/لفق.
.يئاقلتلالفقلاماظنب
.حيباصملاو)هيبنتلاةلآ(قوبلاطيشنت.
رمعوأةبكرملادوقوىوتسمصحف.

ةبكرملاتناكاذإ،راطإلاطغضوأتيزلا
ماظن"ـبعينصتلاةكرشيفةزهجم
."تاراطإلاطغضةبقارم

لاصتاةطقنليغشتفاقيإوأليغشت.
،تادادعإلاةرادإو،ةبكرملابيافياولا
زيهجتةلاحيف،تانايبلاليصحتةبقارمو
.كلذبةبكرملا
دعومةلودجوعزوملاعقومديدحت.

.ةمدخلا
قيرطلابناجىلعةدعاسملابلط.
ىلع)هيلورفيش(Chevroletـبلاصتالا.

.يعامتجالالصاوتلالئاسو
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ىلععالطالل.رييغتللتازيملاغضخت
لومحملاقيبطتلوحتامولعم

MyChevroletعجار،هقفاوتىدمو
my.chevroletarabia.com.

وأOnStarقيبطتطيشنتبةبلاطملامتتدق
زاهجريفوترمألابلطتي.ةلصتمةمدخةطخ
ةدعملادُعبنعليغشتلاةيناكمإو،قفاوتم
متي.ةيئابرهكلافقأو،عينصتلاةكرشيف
عجار.تانايبلاراعسأقيبطت

my.chevroletarabia.comىلعفرعتلل
.ماظنلادويقوليصافتلا

دعُبنعتامدخ

وأباوبألاحتفل"OnStarراشتسم"ـبلصتا
ليغشتو)هيبنتلاةلآ(قوبلاتوصليغشت
.حيباصملاةءاضإ

صيخشتلا
ةيساسألامظنلاةبقارملالخنم
رفوي،اهلوحريراقتلاسرإوةبكرملاب

OnStar Advanced Diagnostics
تناكاذإ-)روطتملاOnStarصيخشت(
.ةنايصلاةعباتملةليسو-هبةزهجمةبكرملا
عجار.ليدومللاًقفوتايناكمإلاتوافتت

www.onstararabia.comفرعتلل
تازيملاغضخت.ماظنلادويقوليصافتلاىلع
صوصخبتاثيدحتىلعلوصحلل.رييغتلل
عجار،تازيمملاتايناكمإ

my.chevroletarabia.com.متيدقو
.تانايبلاولئاسرلاىلعموسرقيبطت
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