دليل التشغيل السريع

מבוא
ברכותינו לרגל בחירתך במכונית סובארו .מדריך זה כולל את כל המידע הדרוש כדי לשמור את מכוניתך במצב מעולה ,לתחזק בצורה נכונה את
מערכת בקרת הפליטה שלה ולהקטין למינימום את הזיהום הנפלט .אנו ממליצים לך לקרוא בעיון מדריך זה כדי להכיר את מכוניתך ואת דרכי
פעולתה .לקבלת מידע אשר אינו נמצא במדריך זה ,כגון פירוט לגבי תיקונים וכוונונים ,ניתן לפנות למרכז שירות .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן לשם קבלת המידע.
המידע ,המפרטים והאיורים הנמצאים במדריך זה תקפים בעת ההדפסה .יצרן הרכב ,חברת סובארו ,שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים
ותכנונים בכל עת ללא התראה מראש וללא מחויבות כלשהי לביצוע שינויים זהים או דומים במכוניות שכבר נמכרו .מדריך תפעול רכב זה מתייחס
לכל הדגמים ומכיל את כל הציוד ,כולל ציוד אופציונלי המותקן בבית החרושת .משום כך ,ייתכן כי חלק מההסברים מתייחסים לציוד אשר אינו
מותקן במכוניתך.
נא להשאיר מדריך זה במכונית בעת מכירתה .בעל המכונית הבא יהיה זקוק למידע הכלול בו.
SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPAN

הוא סימן רשום של חברת סובארו.
© יפנאוטו  -חברה ישראלית לרכב בע"מ .כל הזכויות שמורות על התרגום לעברית ועל התרגום לערבית.

تقديم
تهانينا على اختيارك سيارة سوبارو .يحتوي دليل المالك هذا على كل المعلومات الضرورية للمحافظة على سيارة سوبارو الخاصة بك في حالة رائعة وصيانة نظام
التحكم في االنبعاثات بصورة صحيحة لتقليل التلوثات الناتجة عن االنبعاثات إلى الحد األدنى .نحن نشجعك على قراءة هذا الدليل بعناية من أجل التعرف على السيارة
وكيفية تشغيلها .للحصول على معلومات الغير موجودة في هذا الدليل ،مثل تفاصيل اإلصالحات والتعديالتُ ،يرجى االتصال بمركز الخدمة .يوصى بالتوجه إلى مركز
خدمات سوبارو الُمعتمد من قبل المستورد من أجل الحصول على المعلومات.
المعلومات والمواصفات واألشكال التوضيحية الموجودة في هذا الدليل هي سارية المفعول وقت طباعته .تحتفظ شركة سوبارو بالحق في تغيير المواصفات والتصاميم
في أي وقت بدون أي إخطار مسبق وبدون تحمل أي التزامات لعمل نفس التغييرات أو تغييرات مشابهة لها على السيارات التي سبق بيعها .دليل التشغيل هذا مالئم
لجميع الموديالت ويشمل شرح عن جميع المعدات ،بما في ذلك المعدات الخيارية المركبة في المصنع .لذلك ،قد تكون هناك بعض الشروحات حول معدات التي ليست
ُمركبة في سيارتك.
يرجى ترك هذا الدليل في السيارة عند إعادة بيعها .المالك الجديد سيكون بحاجة لهذه المعلومات.
SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPAN

هي عالمة تجارية مسجلة لشركة سوبارو.
© ياباناوتو – شركة اسرائيلية للسيارات المحدودة .كل الحقوق محفوظة على الترجمة للعبرية والترجمة للعربية.
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 nנוריות אזהרה וחיווי
סימן

סימן

שם הנורית

שם הנורית
נורית אזהרה לדלת פתוחה

נורית אזהרה של חגורת הבטיחות

נורית אזהרה למערכת

נורית אזהרה של מערכת כריות
אוויר
נורית חיווי לפעולה של כרית
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי
נורית חיווי לניתוק של כרית
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי
נורית אזהרה 'בדוק מנוע'/נורית
חיווי תקלה

נורית אזהרה להגה כוח

נורית אזהרה לטעינת המצבר
נורית אזהרה ללחץ שמן

AWD

נורית חיווי החזקת רכב אוטומטית
מופעלת
נורית חיווי פעולת החזקת רכב
אוטומטית
נורית אזהרה למערכת בקרה
דינמית של הרכב/נורית חיווי
פעולה למערכת בקרה דינמית של
הרכב
נורית חיווי ניתוק מערכת בקרה
דינמית של הרכב

נורית אזהרה למפלס שמן מנוע

נוריות חיווי למאותתי פנייה

נורית אזהרת טמפרטורת שמן
תיבת ההילוכים
נורית אזהרה לטמפרטורת שמן
דיפרנציאל אחורי

נורית אזהרה של אורות ראשיים
עם נורות LED

נורית אזהרה למערכת

ABS

נורית אזהרה למערכת הבלמים
נורית חיווי לבלם חנייה חשמלי

נורית חיווי לאורות גבוהים
נורית חיווי לסייען אלומה גבוהה
נורית אזהרה לכוונון אוטומטי של
גובה אלומת הפנסים הראשיים
נורית אזהרה לפנסים ראשיים
המגיבים לסיבוב ההגה/נורית
חיווי לניתוק הפנסים הראשיים
המגיבים לסיבוב ההגה

שם הנורית

סימן

נורית חיווי לפנסי ערפל קדמיים
נורית אזהרה של המפתח החכם
נורית חיווי למשבת מנוע
נורית חיווי פנסים ראשיים
מחוון

מצבX-

נורית החיווי לבקרת נסיעה במורד
נורית אזהרה למפלס דלק נמוך
נורית אזהרה למפלס נוזל השטיפה
של השמשה הקדמית
נורית התראה של מערכת
חיווי לניתוק של מערכת

SRVD

SRVD

נורית אזהרה למערכת ( RABאם
קיימת)
נורית חיווי לניתוק מערכת RAB
(אם קיימת)
נורית אזהרה לקרח על הכביש
נורית חיווי להפעלת התאורה
הפנימית בלחיצה בודדת
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 nצמיגים
מידות הצמיגים

245/50R20 102H

מידת החישוק

J 7.5 20 x

לחץ אוויר
מומנט הידוק אומי הגלגלים

גלגלים קדמיים

 2.3( 230 kPaקג"כ/סמ"ק)33 psi ,

גלגלים אחוריים

 2.3( 230 kPaקג"כ/סמ"ק)33 psi ,
 120נ"מ ( 12קג"כ-מ')*

1

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

 nגלגלי חילוף זמניים
המידות של גלגלי חילוף זמניים

T165/90 D18

לחץ הניפוח של גלגל חילוף זמני
(לחץ ניפוח מומלץ כשהצמיגים קרים)

 4.2( 420 kPaקג"כ/סמ"ק)60 psi ,
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 nבדיקת צמיגים

עליך להכיר את סוגי הצמיגים הנמצאים
ברכבך.
Tצמיגי כל העונות
צמיגי כל העונות מיועדים לספק מידה
מספקת של אחיזת כביש ,שליטה ובלימה
בנהיגה כל השנה ,כולל על כבישים מושלגים
ומכוסים קרח .אולם ,צמיגי כל העונות אינם
מספקים אחיזת כביש באותה מידה כמו
צמיגי חורף (שלג) בשלג כבד או דליל ,או על
קרח.
צמיגי כל העונות מזוהים על-ידי הציון ALL
 SEASONו/או ( M+Sבוץ ושלג) על צדם;
Tצמיגי קיץ
צמיגי קיץ הם צמיגים המתאימים לנסיעה
במהירויות גבוהות ובמיוחד בכבישים
יבשים.
צמיגי קיץ אינם מספקים בנהיגה על
משטחים חלקלקים ,כגון כבישים מכוסי
שלג או קרח.
אם אתה נוהג על כבישים מכוסי שלג או
קרח ,אנו ממליצים מאוד שתשתמש בצמיגי
חורף (שלג.
כאשר תתקין צמיגי חורף ,דאג להחליף את
כל ארבעת הצמיגים.
Tצמיגי חורף (שלג)
צמיגי חורף מתאימים ביותר לנהיגה
בכבישים מכוסי שלג או קרח .אולם ,לצמיגי
חורף ביצועים נחותים לעומת צמיגי קיץ

וצמיגי כל העונות בכבישים שאינם מכוסים
שלג או קרח.

 nבדיקת צמיגים

בדוק את הצמיגים כל יום כדי לוודא שאין
בהם נזק רציני ,מסמרים ואבנים .באותה
הזדמנות ודא שאין בלאי לא רגיל.
פנה מיד למוסך .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.

 nלחץ אוויר ושחיקה

לחצי ניפוח נכונים עוזרים להאריך את חיי
השירות של הצמיגים וחשובים לביצועים
טובים .בדוק את לחץ האוויר בכל צמיג
ובצמיג החלופי (אם קיים) לפחות פעם
בחודש ולפני כל נסיעה ארוכה ,וכוונן את
הלחץ אם צריך.

הערה

כאשר הגלגלים והצמיגים פוגעים
במדרכות או כשעובדים בתנאים קשים
כגון נהיגה ברכב בדרכים משובשות ,הם
עלולים להינזק בצורה שאינה נראית
לעין הבלתי מזוינת .סוג זה של נזק אינו
נראה לפני שעובר זמן .נסה שלא לפגוע
במדרכות ,בחורים בכביש ולא לנסוע
בדרכים משובשות מאוד .אם זה בלתי
נמנע ,שמור את מהירות הרכב במהירות
של הליכה או פחות ,והתקרב למדרכות
בניצב ככל האפשר .כמו כן ,ודא
שהצמיגים אינם לחוצים כנגד מדרכה
כאשר תחנה את הרכב.
אם תוך כדי נהיגה אתה מרגיש רעידות
לא רגילות או שקשה לך להחזיק את
הרכב בקו ישר ,ייתכן שאחד הגלגלים ו/
או הצמיגים ניזוקו .נהג באטיות למוסך
לצורך בדיקת רכבך.

801051

תווית לחצי ניפוח צמיגים

בדוק את לחצי האוויר כאשר הצמיגים
קרים .השתמש במד לחץ אוויר כדי לכוונן
את הלחצים לערכים המוגדרים בתווית
הצמיגים .תווית הצמיגים מותקנת על עמוד
הדלת ,בצד הנהג.
כל נהיגה ,אפילו למרחק קצר ,מחממת את
הצמיגים ומעלה את לחצי האוויר .כמו כן
הלחצים מושפעים גם מטמפרטורת הסביבה.
רצוי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפני
התחלת הנסיעה.
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כאשר צמיג מתחמם ,האוויר בתוכו מתפשט,
וזה גורם ללחץ האוויר לעלות .אסור לשחרר
אוויר בטעות מצמיג חם כדי להוריד את
הלחץ שלו.

1

הערה

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

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

לחץ האוויר של הצמיג עולה ב30 kPa-
( 0.3קג"כ/סמ"ר או  )psi 4.3בקירוב

כאשר הצמיג מתחמם.
הצמיגים נחשבים כקרים כאשר הרכב
חונה לפחות שלוש שעות או אם נסע
פחות מ 1.6-ק"מ.

2

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

3

B01703

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

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

כל הגלגלים היו מאוזנים כנדרש כאשר
הרכב היה חדשה ,אך הגלגלים ייצאו מאיזון
כאשר הצמיגים מתבלים תוך כדי שימוש.
מוש.
חוסר איזון בגלגלים גורם להגה לרעוד מעט
במהירויות מסוימות וגורע מיציבות הנסיעה
של הרכב .הוא גם עלול לגרום לבעיות בהגה
ובמערכת המתלים ,ואף לשחיקה חריגה
של הצמיגים .אם אתה חושד שהגלגלים
אינם מאוזנים ,הבא את הרכב למוסך לשם
בדיקה ואיזון .כמו כן ,אזן את הגלגלים
לאחר תיקונים לצמיגים ולאחר ביצוע סבב
צמיגים.

Mזהירות
איבוד כיוון גלגלים נכון גורם לצמיגים
להתבלות בצד אחד וגורע מיציבות
הנסיעה של הרכב .אם אתה שם לב
לבלאי חריג בצמיגים ,אנא בדוק אותם
במוסך.

הערה

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

 nמחווני שחיקה
2

3

הערה

1

למען בטיחותך ,בדוק את מדרכי הצמיגים
לעתים מזומנות והחלף את הצמיגים לפני
שמחווני הבלאי שלהם הופכים לנראים.

 nכיוון הסיבוב של הצמיגים

ROTATION

1
B00327

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

כל צמיג כולל מחוון בלאי שנראה כאשר
עומקם של חריצי המדרך יורד ל 1.6-מ"מ.
חייבים להחליף את הצמיג כאשר המחוון
נראה כפס רצוף לרוחב המדרך.

Mאזהרה
כאשר מחוון הבלאי של צמיג הופך
לנראה ,הצמיג בלוי מעבר למגבלת
הבלאי שלו ויש להחליפו מיד .נהיגה
במהירות גבוהה במזג אוויר רטוב עם
צמיג כזה עלולה לגרום לרכב לגלוש על
פני המים .איבוד השליטה ברכב הנובע
מכך עלול לגרום לתאונה.

B00550

דוגמה לכיוון הסיבוב המצוין על דופן הצד

 )1חזית

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

1

B00546

כלי רכב שמצוידים ב 4-צמיגים לא-כיווניים

 )1חזית

1

B00545

כלי רכב שמצוידים בצמיגים כיווניים

 )1חזית

בלאי הצמיגים שונה בכל גלגל .כדי להאריך
את חיי הצמיגים ולשמור על בלאי אחיד,
הטוב ביותר הוא להחליף את מקומם כל
 10,000ק"מ .בסבב הצמיגים יש להחליף
את מקומם של הצמיגים כמתואר באיור
המתאים לרכב.
בסבב הגלגלים עליך להחליף צמיגים כלשהם
שניזוקו ,או שהשחיקה שלהם אינה אחידה.
לאחר החלפת מיקום הצמיגים ,כוון את
לחץ האוויר בצמיגים וודא כי אומי הגלגלים
מהודקות היטב.
לאחר שנסעת  1,000ק"מ בקירוב ,בדוק שוב
את אומי הגלגלים והדק אותן מחדש לפי
הצורך.
לטיפול בחישוקי סגסוגת ,עיין בנושא
"חישוקי סגסוגת" ,להלן במדריך זה.

 nהחלפת צמיגים

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

כמו כן קיימת סכנה של אבדן
השליטה על הרכב ותאונה.
השתמש רק בצמיגים רדיאליים .אין
להשתמש בצמיגים רדיאליים ביחד
עם צמיגים לא רדיאליים .זה עלול
לגרוע מכושר השליטה ברכב בצורה
מסוכנת ולתאונה.

 nהחלפת חישוקים (ג'נטים)

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

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

הערה

כאשר אחד הגלגלים מוסר או מוחלף
לצורך ביצוע סבב גלגלים או מסיבה אחרת

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

גלגל חילוף זמני
Mזהירות
אסור בהחלט להשתמש בגלגל חילוף
זמני מלבד המקורי .השימוש בגלגל בעל
גודל אחר עלול לגרום נזק מכני חמור
למערכת ההינע של הרכב.
גלגל החילוף הזמני קטן יותר וקל יותר
מאשר גלגל רגיל ,והוא נועד לשימוש במצבי
חירום בלבד .הסר את גלגל החילוף הזמני
והחזר למקומו את הגלגל הרגיל מוקדם ככל
האפשר ,שכן גלגל החילוף נועד לשימוש זמני
בלבד.
בדוק לעתים מזומנות את לחץ האוויר של
גלגל החילוף הזמני על מנת שיהיה זמין
לשימוש בכל עת .לחץ האוויר הנכון הוא 420
 4.2( kPaקג"כ/סמ"ק.)60 psi ,
בשעת שימוש בגלגל החילוף הזמני הקפד
לפעול על פי ההוראות הבאות:
אסור בהחלט לגרור גרור כאשר מותקן
גלגל חילוף זמני ברכב .הימנע מהאצה
מאומצת ,בלימה חריפה או פנייה מהירה,
מפני שאתה עלול לאבד שליטה על הרכב.
אין לעלות על מהירות נסיעה של  80קמ"ש.
אין להרכיב שרשרת על גלגל החילוף
הזמני .מאחר שהצמיג קטן יותר ,השרשרת
לא תתאים כראוי.

אין להשתמש ביותר מגלגל חילוף זמני
אחד בו-זמנית.
אין לעבור על מכשולים .מכיוון שהקוטר
של גלגל החילוף קטן יותר ,מרווח הגחון
קטן יותר.

1
2

900231

 )1מחוון שחיקת הצמיג
 )2סימון המיקום של המחוון

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

 .6וו גרירה (טבעת מתברגת)

 nמגבה וידית המגבה
1

1

2
4
3

נקר בגלגל
במקרה של נקר בגלגל בעת נסיעה ,אל תפעיל
לעולם את הבלמים בפתאומיות .המשך
בנהיגה הישר לפנים ,תוך האטה הדרגתית
של מהירות הנסיעה .לאחר מכן ,רד לאט
מהכביש אל מקום בטוח.

 nהחלפת גלגל עם נקר
Tאמצעי בטיחות

Mאזהרה
900950

המגבה וידית המגבה מאוחסנים מתחת
לרצפת אזור המטען.
לפרטים על שימוש במגבה עיין בנושא "נקר
בגלגל" ,להלן במדריך זה.
5
6
900967

הרכב מצויד בכלים הבאים.
 .1מאריך 2 x
 .2מפתח אומי גלגלים
 .3ידית המגבה
 .4מגבה
 .5מברג

השתמש רק במגבה ובידית המגבה
אשר סופקו עם רכבך .מגבה זה
מיועד רק להחלפת גלגלים .לעולם
אל תיכנס אל מתחת לרכב כשהוא
נתמך על מגבה זה.
אין להגביה את הרכב באמצעות
מגבה כשהוא במדרון ,או על משטח
שאינו יציב .המגבה עלול להשתחרר
ממקומו או לשקוע לתוך האדמה,
דבר שעלול לגרום לתאונה קשה.
לפני הגבהת הרכב ,הקפד לוודא
שאין בו נוסעים או מטען.
אין להגביה את הרכב כשחפץ כלשהו
מונח מתחת למגבה .המגבה עלול
להיות בלתי יציב והתוצאה עלולה
להיות תאונה קשה.
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הדמם תמיד את המנוע לפני הגבהת
הגלגל הנקור מהקרקע באמצעות
המגבה .לעולם אל תנענע או תדחוף
את הרכב כשהוא מורם על המגבה.
המגבה עלול לצאת מנקודת ההגבהה
בגלל תנועת הרכב ,ועלולה להיגרם
תאונה קשה.

Mזהירות

Tנוהל
 .1החנה את הרכב על משטח ישר וקשיח,
במידת האפשר ,ואז הדמם את המנוע.
 .2הפעל היטב את בלם החנייה והעבר את
ידית בורר ההילוכים למצב ( Pחנייה).
 .3הפעל את מהבהבי החירום ,הורה לכל
הנוסעים לצאת מהרכב והוצא ממנו את
כל המטען.

כשיש צורך להגביה את הרכב באמצעות
מגבה מוסך ,מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.

3
2

900973

כאשר מסירים ומתקינים גלגל ,יש
להיזהר שלא לחבוט בלוחית האחורית
של רוטור הדיסק ולא לכופף אותה.
לוחית תמך שהתכופפה עלולה להתחכך
בפני רוטור הדיסק ולגרום רעשים
במהלך הנסיעה.

הערה

1

 )1מפתח אומי גלגלים
 )2ידית המגבה
 )3מגבה

 .5הוצא את המגבה ,ידית המגבה ומפתח
אומי הגלגלים.
הכלים מאוחסנים מתחת לאזור המטען .עיין
בנושא "ערכת כלים" ,לעיל במדריך זה
901050

 .4הצב סדי גלגלים לפני ואחרי הגלגל
שנמצא ממול ,באלכסון ,לגלגל הנקור.

הערה

לפני השימוש במגבה ,ודא שיש עליו
משחת סיכה כנדרש.
 .6הוצא את גלגל החילוף.

הערה

אם גלגל החילוף שסופק עם רכבך הוא גלגל
חילוף זמני ,קרא בעיון את הנושא "גלגל
חילוף זמני" ופעל בדיוק על-פי ההוראות.
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.10הסר את אומי הגלגל והסר את הגלגל
הנקור.

900825

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

900635

נקודות הרמה

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

901163

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

900749

 .9הכנס את ידית המגבה לתוך בורג המגבה
וסובב את הידית עד להרמת הגלגל מעל
לפני הקרקע .הימנע מהגבהה מעבר
לדרוש.

900009

900073

 .11לפני הרכבת גלגל החילוף ,נקה במטלית
את משטח ההרכבה של הגלגל ואת הטבור.
.12הרכב את גלגל החילוף .התקן את אומי
הגלגל .הדק אותן ביד.
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Mאזהרה
אין להשתמש בשמן או במשחת סיכה
על בורגי או אומי הגלגל בשעת ההתקנה
של גלגל החילוף .חומרי סיכה אלה
עלולים לגרום להשתחררות האומים,
ובכך לתאונה.

מפתח האומים ,שכן אתה עלול להדק יתר-
על-המידה .בדוק את מומנט הידוק אומי
הגלגלים בתחנת השירות לצמיגים הקרובה
ביותר.

.13סובב את ידית המגבה נגד כיוון השעון
כדי להוריד את הרכב לקרקע.

900366

4

2

1

Mאזהרה

5
3

600192

.14השתמש במפתח אומי הגלגלים והדק
היטב את אומי הגלגלים לכוח הפיתול
הדרוש ,על פי סדר ההידוק המתואר
באיור.
לפרטים על מומנט הידוק אומי הגלגלים עיין
בנושא "צמיגים" ,לעיל במדריך זה .אסור
בהחלט להשתמש ברגל או בצינור הארכה על

אסור להשתמש במאריך בעת סיבוב
אומי הגלגלים .אם עושים זאת ,לא
ניתן להשיג מומנט הידוק מספיק .אומי
הגלגל עלולים אז להשתחרר ,ולהוביל
לתאונה קשה.
.15אחסן את הגלגל הנקור במנשא הצמיג
החלופי.
.16אחסן במקומם את המגבה ,ידית המגבה
ומפתח אומי הגלגלים.

Mאזהרה
אסור בהחלט להניח גלגל או את הכלים
להחלפת הגלגל בתוך תא הנוסעים
לאחר החלפת הגלגלים .במצב של
עצירת פתאום או התנגשות ,ציוד המונח
באופן חופשי עלול לפגוע בנוסעים
ולגרום לפציעה .אחסן את הגלגל ואת
כל הכלים במקומם הנכון.
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שמן מנוע
Mזהירות
אם מדיד השמן אינו נשלף בקלות,
סובב אותו מעט ימינה ושמאלה
ולאחר מכן משוך אותו בעדינות
החוצה .אחרת אתה עלול להיפצע.
השתמש אך ורק בשמן מנוע מדרגת
ובצמיגות
המומלצת
האיכות
המומלצת.
היזהר שלא להתיז שמן מנוע תוך כדי
הוספתו .אם השמן יבוא במגע עם
צינור הפליטה ,הוא עלול לגרום לריח
רע ,עשן ו/או שריפה .הקפד לנגב
שמן מנוע שניתז על צינור הפליטה.

 nצריכת השמן של המנוע

כמות מסוימת של שמן מנוע נצרכת במהלך
הנהיגה .שיעור הצריכה של השמן מושפע
מגורמים דוגמת סוג תיבת ההילוכים ,סגנון
הנהיגה ,תנאי השטח והטמפרטורה .בתנאים
הבאים ,צריכת השמן של המנוע עשויה
לגדול וכתוצאה מכך תידרש הוספת שמן בין
מרווחי הטיפולים.

כשהמנוע חדש ובמהלך תקופת ההרצה
כששמן המנוע הוא מאיכות נמוכה יותר
כשמשתמשים בשמן בעל דרגת צמיגות לא
מתאימה
כשמשתמשים בבלימת מנוע (לעתים
תכופות)
כשהמנוע פועל במהירויות מנוע גבוהות
(לפרקי זמן ממושכים)
כשהמנוע פועל בעומסים כבדים (לפרקי
זמן ממושכים)
כשהמנוע פועל למשך פרקי זמן ארוכים
בסיבובי סרק
כשהרכב פועל בצורת נסיעה של עצור וסע
ו/או בתנועה צפופה
כשהרכב פועל בתנאי חום קשים
כשהרכב מאיץ ומאט לעתים תכופות.
בתנאים אלה ותנאים דומים להם ,רצוי
לבדוק את מפלס השמן לפחות אחת לשתי
עצירות תדלוק ,ולהחליף שמן מנוע בתדירות
גבוהה יותר .נהגים שונים עשויים לקבל
תוצאות שונות באותו רכב .אם צריכת השמן
של המנוע גבוהה מהצפוי ,מומלץ לפנות
למוסך כדי לבדוק אפשרות לביצוע של מבחן
בתנאים מבוקרים .מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.

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

3
1

B01804

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

 nבדיקת מפלס השמן
 .1הפעל את בלם החנייה על משטח מפולס
והעבר את מערכת ההצתה למצב .OFF
אם הבדיקה של מפלס השמן מתבצעת
מיד לאחר שמערכת ההצתה הועברה
למצב  ,OFFיש להמתין לפחות  5דקות
עד שהשמן ישוב ויתנקז לאגן השמן לפני
שבודקים את המפלס.
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Mזהירות
אם מדיד השמן אינו נשלף בקלות,
סובב אותו מעט ימינה ושמאלה ולאחר
מכן משוך אותו בעדינות החוצה .אחרת
אתה עלול להיפצע.

1
3
2

 .2הוצא את מדיד השמן ,נגב אותו והכנס
אותו שוב.
B01975

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

B01974

 .3ודא כי המדיד מוכנס כיאות עד לסוף
מהלכו.

 .4הוצא את המדיד שוב.
 .5בדוק את מפלס השמן משני צידי המדיד.
הקריאה המחייבת היא זו של המפלס
הנמוך יותר מבין השניים .אם מפלס
השמן מתחת לסימון המפלס התחתון,
הוסף שמן כדי להגיע לסימון המפלס
העליון.

Mזהירות
הקפד שלא לגעת במסנן שמן המנוע
במהלך ההסרה של מכסה פתח מילוי
השמן .זאת כדי למנוע כווייה ,לכידה
של אצבע או פציעה אחרת.

השתמש אך ורק בשמן מנוע מדרגת
האיכות המומלצת ובצמיגות המומלצת.
היזהר שלא להתיז שמן מנוע תוך כדי
הוספתו .אם השמן יבוא במגע עם
צינור הפליטה ,הוא עלול לגרום לריח
רע ,עשן ו/או שריפה .הקפד לנגב
שמן מנוע שניתז על צינור הפליטה.
כדי להוסיף שמן מנוע הסר את מכסה פתח
מילוי השמן ושפוך לאט שמן מנוע דרך
צוואר המילוי .לאחר הוספת השמן למנוע,
חובה לבדוק בעזרת המדיד שמפלס השמן
תקין.

הערה

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

החלף את השמן ואת מסנן השמן בהתאם
לתכנית התחזוקה.
את שמן המנוע ואת מסנן השמן חייבים
להחליף לעתים תכופות יותר מאשר רשום
בתכנית התחזוקה ,כאשר נוסעים בדרכים
מאובקות ,מבצעים נסיעות קצרות לעתים
קרובות או נוסעים במזג אוויר קר מאוד.

הערה

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

 nדירוג וצמיגות מומלצים

Mזהירות
השתמש אך ורק בשמן מנוע מדרגת
האיכות המומלצת ובצמיגות המומלצת.
עיין בנושא “שמן מנוע" שבמדריך תפעול
הרכב.

הערה

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

 nשמן סינתטי

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

הערה

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

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

Mזהירות
כלי הרכב מולאו במפעל בנוזל קירור
מסוג ,SUBARU SUPER COOLANT
שאין צורך להחליפו במשך תקופה
ראשונה של  11שנים או 220,000
ק"מ .במהלך תקופה זו ,אסור למהול
את נוזל הקירור הזה באף נוזל קירור
ממותג או סוג אחר .מהילה עם נוזל
קירור אחר מקצרת את חיי השירות
של נוזל הקירור .אם יש צורך להוסיף
נוזל קירור מסיבה אחרת כלשהי,
יש להשתמש אך ורק בנוזל הקירור
.SUBARU Super COOLANT
במפעל בו יוצר רכבך ,מולאה מערכת
הקירור בנוזל המתאים לכל עונות
השנה בעל איכות גבוהה ומונע
שיתוך ,המספק הגנה מפני קפיאה

של  .-36ºCהקפד
קירור SUBARU

עד לטמפרטורה
להשתמש בנוזל
 Super Coolantאו שווה ערך (שאינו
מסוג אמיני).
אל תתיז נוזל קירור על משטחים
צבועים .הכוהל שבנוזל הקירור עלול
לגרום נזק למשטחי צבע.

 nמניפת קירור ,צנרת וחיבורים

ברכבך מותקנת מניפת קירור חשמלית
מפוקחת תרמוסטט ,הפועלת כאשר נוזל
קירור המנוע מגיע לטמפרטורה מסוימת.

1
305605

 )1תחום פעולה רגיל

ייתכן שקיימת תקלה במעגל מניפת הקירור
אם מניפת קירור הרדיאטור אינה פועלת
אפילו כשמד טמפרטורת נוזל הקירור של
המנוע חורג מתחום הפעולה התקין .עיין
בנושא “מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע"
שבמדריך תפעול הרכב.
בדוק את הנתיך ובמידת הצורך החלף אותו.
עיין בנושא “נתיכים" שבמדריך תפעול הרכב
ובנושא “לוח נתיכים הממוקם בתא המנוע"
שבמדריך תפעול הרכב.
אם הנתיך לא נשרף ,פנה למוסך לבדיקת
מערכת הקירור .המחלקה הטכנית של
היבואן ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה
סובארו מטעם היבואן.
אם נחוצה הוספת נוזל קירור לעתים
קרובות ,ייתכן שיש נזילה במערכת הקירור.
מומלץ לבדוק את המערכת והחיבורים שלה
לנזילות ,נזקים או חלקים משוחררים.
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 nנוזל קירור מנוע
Tבדיקת מפלס נוזל הקירור

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

1
2

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

1

B01806

 )1מלא עד כאן.

B01805

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

בדוק את מפלס נוזל הקירור בכל תדלוק.
 .1בדוק את מפלס נוזל הקירור מחוץ למיכל
כאשר המנוע קר.
B01825

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

Mזהירות
פעל בזהירות והקפד שלא לשפוך
נוזל קירור בזמן מילוי המערכת.
אם נוזל קירור בא במגע עם צינור
הפליטה הוא עלול ליצור ריח רע,
עשן ו /או להתלקח .הקפד לנגב נוזל
קירור שניתז על צינור הפליטה.
אל תתיז נוזל קירור על משטחים
צבועים .הכוהל שבנוזל הקירור עלול
לגרום נזק למשטחי צבע.
Tהחלפת נוזל הקירור
ייתכן שתיתקל בקשיים בעת החלפה של
נוזל הקירור .לכן ,אנו ממליצים שתפנה
למוסך לביצוע עבודה זו .המחלקה הטכנית
של היבואן ממליצה לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
תדירות ההחלפה של נוזל הקירור מפורטת
בתכנית התחזוקה שבחוברת האחריות
והתחזוקה.
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נוזל בלמים

Mזהירות

 nבדיקת מפלס הנוזל

Mאזהרה
למניעת נזק לעיניים ,אסור בהחלט
להניח לנוזל הבלמים לבוא עמן
במגע .אם ניתז נוזל בלמים לעיניים
יש לשטוף אותן מיד ובצורה יסודית
במים נקיים .למען הבטיחות יש
להרכיב משקפי מגן כשמבצעים
עבודה זו.
נוזל בלמים קולט לחות מהאוויר.
הדבר עלול לגרום לירידה מסוכנת
של ביצועי הבלמים.
אם נדרש למלא נוזל לעתים קרובות,
ייתכן שקיימת נזילה .במקרה כזה,
פנה לבדיקה במוסך .המחלקה
הטכנית של היבואן ממליצה לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם
היבואן.

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

1

A
B01807

2

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

בדוק את מפלס הנוזל אחת לחודש.
בדוק את מפלס הנוזל על דופן המיכל .הקפד
לבדוק את מפלס הנוזל של מערכת הבלמים
באזור האפור באיור.
אם המפלס מתחת ל ,MIN-הוסף את נוזל
הבלמים המומלץ כדי להביאו ל.MAX-
השתמש אך ורק בנוזל בלמים ממיכל סגור
וחתום.

 nנוזל בלמים מומלץ

עיין בנושא “נוזלים" שבמדריך תפעול הרכב.

Mזהירות
אסור בהחלט לערבב נוזלי בלמים של
יצרנים שונים .כמו כן ,אין לערבב נוזלי
בלמים  DOT3ו ,DOT4-אפילו של אותו
מותג.
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נוזל מתזי השמשה הקדמית

Mזהירות

 nהוספת נוזל לשטיפת השמשה
הקדמית

התאם את הריכוז של נוזל השטיפה
לטמפרטורת הסביבה .נוזל בריכוז
נמוך מדי עלול לקפוא לשמשה
הקדמית ולפגוע בשדה הראייה ,או
לקפוא במיכל.
בעת מילוי המיכל ,הקפד שחומר זר
לא יזהם את נוזל השטיפה .הזיהום
יכול לגרום לתקלה ,כגון סתימת
המשאבה.

Mזהירות
אל תשתמש לעולם בנוזל קירור מנוע
כנוזל לרחיצת שמשות שכן הוא עלול
לגרום לנזק לצבע.
B01808

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

 nנוזל מתזי השמשה הקדמית

B01704

כשנותרת רק כמות קטנה של נוזל מתזים
במיכל ,מאירה נורית האזהרה של נוזל מתזי
השמשה הקדמית .במקרה זה ,עליך להוסיף
נוזל שטיפה.

השתמש בנוזל לשטיפת שמשה קדמית.
אם לא ניתן להשיג נוזל זה ,השתמש במים
נקיים.
באזורים בהם קופאים המים בחורף,
השתמש בנוזל המתזים נגד קפיאה.
כשממלאים במיכל נוזל שטיפה בריכוז שונה
מזה שהיה בו קודם לכן ,יש להפעיל את
המתזים למשך פרק זמן מסוים כדי לרוקן
את הצנרת שבין המיכל למתז מהנוזל הקיים.
אם ייוותר בצנרת נוזל בריכוז נמוך מדי הוא
עלול לקפוא ולסתום את נחירי המתז.
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דלק
 nדרישות דלק

 nדלת פתח מילוי הדלק והמכסה

Tסוג דלק
רק בנזין נטול עופרת

Tמיקומי דלת פתח מילוי הדלק

דלק דרוש

קיבול מיכל הדלק

Mזהירות

בנזין נטול עופרת  95אוקטן
ומעלה

 73ליטר

שימוש בדלק באיכות ירודה ,או
בתוספי דלק לא מתאימים ,עלולים
לגרום נזק למנוע ו/או למערכת
הדלק.
מנע טפטוף של דלק על משטחי הצבע
של מרכב הרכב .דלק שנשפך עלול
לגרום נזק לצבע ויש לנגב אותו מיד.
נזק שנגרם לצבע כתוצאה מטפטוף
של דלק אינו מכוסה באחריות.
צוואר מיכל הדלק מתוכנן עבור פיית
מילוי של דלק נטול-עופרת בלבד.
אסור בהחלט להשתמש בדלק אחר,
שכן הוא עלול לגרום נזק למערכת
בקרת הפליטה ולהפחית מיעילות
הנהיגה ותצרוכת הדלק .עלויות
התחזוקה עלולות אף הן לגדול.

תכולת אתנול בדלק

עד

10%

( Research Octane NumberTמספר
אוקטן מחקר)
השתמש אך ורק בבנזין נטול עופרת.
מומלץ להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל
מספר אוקטן של  95ומעלה.
Tשימוש בבנזין מהול באתנול
חברת סובארו מאפשרת להשתמש בבנזין
מהול באתנול ,אם תכולת האתנול היא עד
 .10%ודא שהבנזין המהול באתנול שאתה
משתמש בו הוא בעל מספר אוקטן שמתאים
לרמות שהוזכרו לעיל.

702047

Tתדלוק
תדלוק הרכב חייב להיעשות על-ידי אדם
אחד בלבד .אסור לאפשר לאחרים להתקרב
לחלק הרכב הקרוב לפתח מילוי הדלק כאשר
מתבצע תדלוק.
הקפד לפעול בהתאם לנהלי זהירות אחרים
המופיעים על-גבי השילוט בתחנת הדלק.
 .1עצור את הרכב ,העבר את מערכת ההצתה
למצב  OFFונתק את כל צרכני החשמל
האחרים.
 .2כדי לשחרר את הנעילה של דלת פתח
מילוי הדלק ,פעל באופן הבא.
– לחץ על לחצן שחרור הנעילה שבתפס
המפתח.
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– לחץ על צד שחרור הנעילה של מתג
הנעילה המרכזית.
– העבר את מערכת ההצתה למצב ACC
או .OFF
 .3לחץ על צידה האחורי של דלת פתח מילוי
הדלק.
 .4דלת פתח מילוי הדלק תיפתח מעט.
ואז משוך אותה בידך כדי להשלים את
פתיחתה.

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

2
1

במערכת עלול להימצא תחת לחץ
ולהתיז החוצה מתוך צוואר המילוי,
במיוחד במזג אוויר חם .במהלך
הפתיחה של המכסה ,אם נשמע
קול נשיפה של שחרור לחץ ,המתן
עד שהוא ייפסק ולאחר מכן המשך
לפתוח את המכסה בתנועה אטית,
כדי למנוע התזה של דלק וסכנה של
התלקחות שריפה.

702074

 )1פתיחה
 )2סגירה

 .5הסר את מכסה פתח התדלוק על-ידי
סיבוב אטי נגד כיוון השעון.

Mאזהרה
אדי הדלק דליקים ביותר .לפני
התדלוק הקפד להעביר את מערכת
ההצתה למצב  OFFולסגור את כל
הדלתות והחלונות של הרכב .ודא כי
אין בסביבה סיגריות בוערות ,להבות
גלויות או ניצוצות חשמליים .יש
לטפל בדלק במקומות פתוחים בלבד.
נגב מיד דלק שנשפך.
אחוז היטב במכסה וסובב אותו
בתנועה אטית שמאלה .אין להסיר
את המכסה בתנועה מהירה .הדלק

702075

 .6תלה את מכסה פתח מילוי הדלק על הוו
הנמצא בחלק הפנימי של דלת פתח מילוי
הדלק.
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Mאזהרה
במהלך התדלוק ,הכנס את פיית
המילוי היטב לצוואר מיכל הדלק.
כשהפייה מונחת גבוה מדי או לא
מוכנסת עד תום מהלכה ,ייתכן
שמשאבת התדלוק לא תפסיק
לפעול באופן אוטומטי ,הדלק יגלוש
מהמיכל ותיווצר סכנה להתלקחות
שריפה.
הפסק למלא את המיכל כאשר
משאבת התדלוק נעצרת באופן
אוטומטי .אם תוסיף עוד דלק ,הוא
עלול לגלוש מהמיכל בשל שינויי
טמפרטורה או תנאים אחרים ותיווצר
סכנה להתלקחות שריפה.
 .7הפסק למלא את המיכל כאשר משאבת
התדלוק נעצרת באופן אוטומטי .הימנע
מהוספת דלק.
 .8החזר למקומו את מכסה פתח מילוי הדלק
וסובב אותו בכיוון השעון עד שיישמע
קול נקישה .הקפד שכבל אבטחת המכסה
לא ייתפס מתחת למכסה בשעת ההידוק.

Mזהירות
כדי למנוע דליפת דלק במקרה של
תאונה ,הקפד להדק היטב את מכסה
פתח התדלוק עד שיישמע קול נקישה.
 .9סגור את דלת פתח התדלוק לגמרי.

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

הערה

מופיע במד הדלק .הוא
הסימון
מציין שמכסה פתח התדלוק נמצא בצד
ימין של הרכב.
אם לא מהדקים את מכסה פתח מילוי
הדלק עד שנשמעת נקישה ,או אם
הרצועה נלכדת מתחת למכסה ,נורית
אזהרה 'בדוק מנוע'/נורית חיווי תקלה
עשויה להאיר .עיין בנושא “נורית
אזהרה 'בדוק מנוע' /נורית חיווי תקלה"
שבמדריך תפעול הרכב.
כדי לנעול את דלת פתח מילוי הדלק,
בצע אחת מהפעולות הבאות .אולם ,אם
מבצעים את הפעולות האלה כשדלת
פתח מילוי הדלק פתוחה ,דלת פתח

מילוי הדלק לא תינעל גם אם סוגרים
אותה לאחר מכן.
– לחץ על לחצן הנעילה שבתפס
המפתח.
– לחץ על צד הנעילה של מתג
הנעילה המרכזית.
כשהמערכת לנעילה אוטומטית של
הדלתות נועלת את הדלתות או משחררת
את נעילתן ,גם דלת פתח מילוי הדלק
ננעלת ,או שנעילתה משוחררת ,בו-זמנית.

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

702078

702077

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

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

1

702240

 )1תפס

 .2הסר את הכפתור הכתום מהתפס.

 .3משוך את הכפתור הכתום ,ונעילת דלת
פתח מילוי הדלק תשתחרר.
 .4לחץ על צידה האחורי של דלת פתח מילוי
הדלק.
 .5דלת פתח מילוי הדלק תיפתח מעט.
ואז משוך אותה בידך כדי להשלים את
פתיחתה.

26

הוראות למקרה חירום

החניית הרכב במקרה חירום

 nאמצעי זהירות הקשורים למצבר

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

305664

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

הערה

כאשר מהבהבי החירום מופעלים ,מהבהבי
הפנייה לא יפעלו.

הרכב משקפי הגנה לעיניים:
הרכב תמיד משקפי הגנה לעיניים
כאשר תעבוד בסביבת מצבר הרכב.
הנוזל שבמצבר מכיל חומצה גופריתית,
העלולה לגרום לעיוורון אם תינתז
לעיניים .זאת ועוד ,מצברים פולטים גז
מימן שהוא דליק מאוד ונפיץ .ההגנה
על העיניים חיונית במקרה הצתתו של
גז זה.
נוזל מצבר מכיל חומצה גופריתית:
מכיוון שנוזל המצבר מכיל חומצה
גופריתית ,הקפד להרכיב משקפי הגנה
לעיניים וללבוש כפפות מגן כאשר
תבדוק את מצבר הרכב .הימנע מהטיית
המצבר או מחשיפתו לזעזועים מכיוון
שהנוזל עלול להישפך.

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

 nאזהרות לגבי התנעת עזר

Mאזהרה
אסור בהחלט לנסות ולבצע התנעת
חירום כשהמצבר הפרוק קפוא .ניסיון
ההתנעה עלול לגרום להתבקעות או
התפוצצות המצבר.
ודא כי אין בכבלי העזר או בהדקים
שעל כבלים אלה בידוד פגום או חסר.
הימנע מהתנעת עזר כשהכבלים
המגשרים במצב לא תקין.
מנוע פועל עלול להיות מסוכן .הרחק
אצבעות ,ידיים ,בגדים ,שיער וכלי
עבודה ממניפת הקירור ,מהרצועות
ומכל חלקים נעים אחרים של המנוע.
מומלץ להסיר טבעות ,שעונים
ועניבות בזמן ביצוע העבודה.
התנעת חירום היא מסוכנת אם היא
אינה מבוצעת כהלכה .אם יש לך
ספקות לגבי הנוהל הנכון לביצוע
התנעת העזר ,התייעץ במכונאי
מיומן.

Mזהירות
מצבר העזר חייב להיות מצבר .12V
הימנע מהתנעת עזר ללא מצבר מהסוג
הנכון.
אם לא הצלחת להתניע את הרכב בגלל
שהמצבר שלו פרוק (ריק) ,ניתן לבצע התנעת
חירום של הרכב תוך חיבור מצבר הרכב אל
מצבר אחר (המכונה מצבר העזר) באמצעות
כבלי עזר.

 nאיך לבצע התנעת עזר
.1
.2
.3
.4

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

)(4
)(3
)(2

A

900948

 )Aמצבר עזר
 )Bאום תושבת תמוכת המתלה

)(1

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

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

Mזהירות
אם המנוע מתחמם התחממות יתר,
ייתכן שמהירות המנוע מהירות הנסיעה
יוגבלו .עצור מיד את הרכב במקום
בטוח.

 nאם עולה קיטור מתא המנוע

העבר את מערכת ההצתה למצב
והרחק את כל הנוסעים מהרכב עד לקירור
המנוע.
פנה למוסך .מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה סובארו מטעם היבואן.
OFF

 .1המשך להפעיל את המנוע במהירות סרק.
 .2פתח את מכסה המנוע על מנת לאוורר
את תא המנוע .עיין בנושא “מכסה תא
המנוע" שבמדריך תפעול הרכב.
ודא כי מאוורר הקירור של המנוע פועל .אם
המניפה אינה פועלת ,הדמם מיד את המנוע
ופנה למוסך לביצוע תיקון .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.
 .3לאחר ירידת טמפרטורת נוזל הקירור ,כבה
את המנוע .אם המחוג של מד הטמפרטורה
ממשיך להצביע על התחממות יתר ,הדמם
את המנוע.
 .4לאחר התקררות מלאה של המנוע ,בדוק
את מפלס נוזל הקירור במיכל העודפים.
אם מפלס נוזל הקירור נמוך מהסימון
 ,LOWהוסף נוזל קירור עד לסימון .FULL

הערה

לפרטים לגבי אופן בדיקת מפלס נוזל
הקירור או הוספת נוזל קירור ,עיין בנושא
"נוזל קירור מנוע" לעיל.
 .5אם אין כל נוזל קירור בתוך מיכל
העודפים ,הוסף נוזל לתוך מיכל זה .לאחר
מכן ,הסר את מכסה הרדיאטור ומלא את
הרדיאטור בנוזל קירור.

אם חייבים להסיר את מכסה הרדיאטור
כאשר הרדיאטור עדיין חם ,כרוך תחילה
מטלית עבה מסביב למכסה ואז סובב לאט
את המכסה נגד כיוון השעון ומבלי ללחוץ
כלפי מטה ,עד שהמכסה נעצר .הנח ללחץ
להשתחרר מהמקרן .לאחר שחרור כל הלחץ,
פתח את המכסה תוך לחיצה כלפי מטה
וסיבובו.
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גרירה
אם יש צורך לבצע גרירה ,רצוי שהגרירה
תבוצע על-ידי גורר מוסמך .נקוט את אמצעי
הבטיחות המפורטים להלן.

 nטבעות גרירה ,טבעות עיגון
וקדחים

יש להשתמש בטבעות הגרירה אך ורק
במקרי חירום.

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

Mזהירות
השתמש אך ורק בטבעות הגרירה,
טבעות העיגון והקדחים המפורטים.
אסור בהחלט להשתמש בחלקי מתלה
או חלקים אחרים של המרכב לביצוע
גרירה או עיגון של הרכב.
Tטבעת גרירה קדמית
טבעת הגרירה הקדמית ממוקמת בחלק
התחתון של המרכב ,בצד שמאל של חזית
הרכב.

900487

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

900969

900970

 .2עטוף את קצהו של המברג השטוח בסרט
דביק או מטלית כדי שלא לשרוט את
הפגוש .הסר את המכסה שבפגוש האחורי
בעזרת מברג שטוח כדי לחשוף את הקדח
המתוברג המיועד לחיבור טבעת הגרירה.
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לאחר הגרירה ,הסר את טבעת הגרירה
מהרכב ואחסן אותה במיכל אחסון הכלים.
החזר את מכסה טבעת הגרירה למקומו
בפגוש.

Tטבעות עיגון קדמיות

Mאזהרה

900971

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

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

Mזהירות
כדי למנוע עיוות של טבעת הגרירה
והפגוש הקדמי ,אסור להפעיל כוח צדי
חזק מדי על טבעת הגרירה.
900972

 .4הדק את טבעת הגרירה בחוזקה למקומה
בעזרת ידית המגבה.

900962

טבעות העיגון הקדמיות מותקנות בין
הצמיגים הקדמיים לבין הפגוש הקדמי.

32

הוראות למקרה חירום

Tקדחי עיגון אחוריים

האחוריים ,הסר את המכסים .בתום
השימוש בקדחי העיגון האחוריים החזר את
המכסים למקומם.

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

 nשימוש במשאית גרר בעלת
משטח העמסה

1
900963

 )1קדח עיגון אחורי

קדחי העיגון האחוריים נמצאים סמוך
לנקודות ההרמה של הרכב.
כל אחד מקדחי העיגון האחוריים מצויד
במכסה .כדי להשתמש בקדחי העיגון

900488

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

 .1העבר את ידית בורר ההילוכים למצב .P
 .2הפעל היטב את בלם החנייה.
 .3אבטח את הרכב כראוי על משטח
ההעמסה בעזרת שרשרות בטיחות .יש
למתוח את כל השרשרות במידה שווה,
ויש להיזהר שלא לבצע מתיחת יתר עד
כדי ביטול החופשים במערכת המתלים.

Mזהירות
אם הרכב מצויד במגן גחון מתחת
לפגוש הקדמי (מוצע כאופציה),
היזהר שלא לשרוט אותו במהלך
העמסת הרכב על משאית הגרר
והסרתו ממנה.
כשמובילים את הרכב על משטח
העמסה של משאית גרר ,הכיוון של
הפנסים הראשיים עלול להשתבש.
במקרה זה ,מומלץ לדאוג שכיוון
הפנסים הראשיים ייבדק במרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן
לאחר ההובלה של הרכב על משטח
העמסה של משאית גרר.
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 nגרירה כאשר כל הגלגלים על
הקרקע

Mאזהרה
אסור בהחלט להעביר את מערכת
ההצתה למצב  OFFבמהלך גרירת
הרכב ,מפני שגלגל ההגה וכיוון
הגלגלים יינעלו.
זכור כי מגבר הבלם והגה הכוח אינם
פועלים כאשר המנוע דומם .מכיוון
שהמנוע דומם ,יידרש מאמץ רב יותר
על מנת להפעיל את דוושת הבלם
ולסובב את גלגל ההגה.

900489

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

Mזהירות
במקרה של תקלה במערכת תיבת
ההילוכים ,הובל את הרכב על
משאית בעלת משטח העמסה.
במקרים מסוימים ,לא ניתן לגרור
רכב שניזוק ,עקב הנזק שנגרם לו.
במקרה זה ,יש להוביל את הרכב על
משטח העמסה של משאית גרר.
מהירות הנסיעה צריכה להיות
מוגבלת לפחות מ 30-קמ"ש ומרחק
הנסיעה צריך להיות קצר מ50-
ק"מ) .אם דרושה מהירות גדולה
יותר ,או הובלה למרחק רב יותר,

הובל את הרכב על משאית בעלת
משטח העמסה.
אם צריך להוביל את הרכב במורדות
ארוכים או במדרונות תלולים,
יש להשתמש במשאית גרר בעלת
משטח העמסה .אולם ,אין ללחוץ על
דוושת הבלם במשך פרק זמן ארוך,
מפני שבלימת המנוע אינה פועלת
בזמן גרירה .התוצאה עלולה להיות
התחממות יתר של הבלמים.
סע בזהירות ואל תפעיל כוח רב מדי
על כבל הגרירה באמצעות זינוקים
פתאומיים.
גרור באמצעות כבל שמיועד לגרירה.
אם צריכים לגרור באמצעות כבלי
תיל או שרשראות מתכת ,עטוף את
האזור של הפגוש שבא במגע עם
הגבל או השרשרת במטלית ,כדי
להגן עליו מפני נזק.
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תפס המפתח החכם ― אם תפס
המפתח החכם אינו פועל היטב

 nנעילה ושחרור
1

Mזהירות
הרחק חפצים מתכתיים ,מקורות לשדות
מגנטיים ואמצעי שידור מהאזור שבין
תפס המפתח החכם לבין לחצן ההתנעה.
הם עלולים להפריע לתקשורת בין תפס
המפתח החכם לבין לחצן ההתנעה.
התפקודים הבאים עלולים שלא לפעול בשל
הפרעות רדיו חזקות בסביבה ,או התרוקנות
הסוללה של תפס המפתח החכם.
נעילת הדלתות (כולל הדלת האחורית
המתרוממת) ושחרור נעילתן
החלפת המצבים של מערכת ההצתה
התנעת המנוע
במקרים אלה ,פעל כמוסבר להלן .אם
הסוללה של תפס המפתח החכם התרוקנה,
החלף אותה בחדשה .עיין בנושא "החלפת
הסוללה של תפס המפתח החכם" .419 

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

2
202500

 )1כפתור שחרור
 )2מפתח חירום

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

הערה

לאחר הנעילה או השחרור הקפד לשוב
ולהתקין את מפתח החירום בתפס המפתח
החכם.

900852

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

בכל שאר המקרים :מצב

ON
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דלת אחורית מתרוממת  -אם
לא ניתן לפתוח את הדלת
האחורית המתרוממת

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

הערה

אם אינך מצליח לפתוח את הדלת האחורית
המתרוממת בעזרת לחצן פתיחת הדלת
האחורית המתרוממת ,ניתן לפתוח אותה
מתוך אזור המטען.

ON

אם מתג ההתנעה אינו עובר למצב
למרות שפועלים בהתאם להנחיות שפורטו
לעיל יש לפנות למוסך .מומלץ לפנות למרכז
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.

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

900852

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

הערה

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

900949

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

36
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Mזהירות
אסור בהחלט להפעיל את ידית הפתיחה
של הדלת האחורית המתרוממת
באמצעות האצבעות ,מכיוון שהדבר
עלול לגרום לפציעה .השתמש תמיד
במברג בעל ראש שטוח או בכלי דומה.

900834

 .3כדי לפתוח את הדלת האחורית
המתרוממת ,סובב את הידית ימינה.

اﺷﺎرة ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات

39

ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻻﻃﺎرات ,ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻞ

40

ﺻﻴﺎﻧﻪ روﺗﻴﻨﻴﻪ اﺳﺎﺳﻴﻪ

51

وﻗﻮد واﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

58

ﺗﻌﻠﻴامت ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

62

38

اﺿﻮاء اﺷﺎره وﺗﺤﺬﻳﺮ
اﺷﺎره

اﺳﻢ اﻟﻀﻮء

اﺷﺎرة ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻻﺷﺎرات 39
اﺷﺎره

اﺳﻢ اﻟﻀﻮء
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻈﺎم AWD

اﺷﺎره

اﺳﻢ اﻟﻀﻮء
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬيك

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺣﺰام اﻻﻣﺎن

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﻘﻮد اﳌﻌﺰز

ﺿﻮء اﺷﺎره ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﳌﺤﺮك

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ اﻟﻬﻮاﺋﻴﻪ

ﺿﻮء اﺷﺎرة ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎيئ
ﺗﻌﻤﻞ
ﺿﻮء اﺷﺎرة ﻋﻤﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻠﻘﺎيئ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴيك ﻟﻠﺴﻴﺎره/
ﺿﻮء اﺷﺎرة ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴيك
ﻟﻠﺴﻴﺎره

ﺿﻮء اﺷﺎرة اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ

ﺿﻮء اﺷﺎرة ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎده اﻟﻬﻮاﺋﻴﻪ اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻻﻣﺎﻣﻲ
ﺿﻮء اﺷﺎرة ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎده اﻟﻬﻮاﺋﻴﻪ
اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻻﻣﺎﻣﻲ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻓﺤﺺ اﳌﺤﺮك/ﺿﻮء اﺷﺎرة ﺧﻠﻞ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺿﻐﻂ اﻟﺰﻳﺖ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻀﻐﻂ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة زﻳﺖ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﱰوس
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة زﻳﺖ ﻟﻨﺎﻗﻞ
اﻟﺤﺮﻛﻪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
اﺷﺎرة ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻈﺎم ABS
اﺷﺎرة ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ
ﺿﻮء اﺷﺎره ﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮح

ﺿﻮء اﺷﺎرة ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﻗﺒﻪ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴيك
ﻟﻠﺴﻴﺎره
ﺿﻮء اﺷﺎره ﻟﻮاﻣﻀﺎت اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ﻣﻊ ﳌﺒﺎت
LED
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻠﻀﻮء اﻟﻌﺎﱄ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﳌﺴﺎﻋﺪ ﺷﻌﺎع ﻋﺎﱄ
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻠﻘﺎيئ ﻟﻌﻠﻮ ﺷﻌﺎع
اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺪوران اﳌﻘﻮد/ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻔﺼﻞ
اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺪوران
اﳌﻘﻮد
ﺿﻮء اﺷﺎره ﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻀﺒﺎب اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ

اﺷﺎرة وﺿﻊX -
ﺿﻮء اﺷﺎرة ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻧﺰوﻻ مبﻨﺤﺪر
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى وﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج
اﻻﻣﺎﻣﻲ
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻈﺎم SRVD
اﺷﺎره ﻟﻔﺼﻞ ﻧﻈﺎم SRVD
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻨﻈﺎم ) RABاذا وﺟﺪ(
ﻧﻈﺎم اﺷﺎره ﻟﻔﺼﻞ ﻧﻈﺎم ) RABاذا وﺟﺪ(
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺠﻠﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﺸﺎرع
ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻀﻮء اﻟﺪاﺧﲇ ﺑﻀﻐﻄﻪ
واﺣﺪه

 40ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻻﻃﺎرات ,ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻞ

اﻃﺎرات
ﺣﺠﻢ اﻻﻃﺎر

245/50R20 102H

ﺣﺠﻢ اﻻﻃﺎر اﳌﻌﺪين

J 7.5 20x

ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء

اﻟﻌﺠﻼت اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ

 KPa 230ا) 2.3ﻛﻐﻢ ﻗﻮه/ﺳﻢ ﻣﻜﻌﺐ( psi 33 ,

اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺨﻠﻔﻴﻪ

 KPa 230ا) 2.3ﻛﻐﻢ ﻗﻮه/ﺳﻢ ﻣﻜﻌﺐ( psi 33 ,

ﻋﺰم ﺷﺪ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻞ

 120ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻣﱰ ) 12ﻛﻐﻢ ﻗﻮه -ﻣﱰ(*1

* :1ﻫﺬا اﻟﻌﺰم ﻳﻌﺎدل ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﻮة ﺣﻮاﱄ  40إﱃ  50ﻛﻐﻢ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﺠﻼت .إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺸﺪ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت ﺑﻨﻔﺴﻚ ,ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﺰم اﻟﺸﺪ ﰲ أﴎع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﰲ ﻣﺮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرات )ﻣﺮآب  /ﻣﻜﺎن ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻃﺎرات ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻷﻗﺮب .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل إﺟﺮاء ﺷﺪ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت راﺟﻊ ﻣﻮﺿﻮع "ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻞ ﻣﺜﻘﻮب" ,ﰲ ﻣﺎ
ﻳﲇ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﻋﺠﻼت ﺗﻐﻴري ﻣﺆﻗﺘﻪ

ﺣﺠﻢ ﻋﺠﻼت اﻟﺘﻐﻴري اﳌﺆﻗﺘﻪ

ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺣﺰام اﻻﻣﺎن

ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ ﻟﻌﺠﻞ ﺗﻐﻴري ﻣﺆﻗﺖ

T165/90 D18

)ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ اﳌﻮﴅ ﺑﻪ ﻟﻌﺠﻼت ﻻﻃﺎرات ﺑﺎرده(
ﻋﺰم ﺷﺪ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻞ

 KPa 420ا) 4.2ﻛﻐﻢ ﻗﻮه/ﺳﻢ ﻣﻜﻌﺐ( psi 60 ,

ﻓﺤﺺ اﻻﻃﺎرات

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻧﻮاع اﻻﻃﺎرات اﳌﻮﺟﻮده ﺑﺴﻴﺎرﺗﻚ.

اﻃﺎرات ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل

إﻃﺎرات ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻌﺪه ﻟﺘﻮﻓري ﻣﻘﺪار ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ,اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ  ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮق اﳌﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺜﻠﻮج
وﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺠﻠﻴﺪ .وﻟﻜﻦ اﻹﻃﺎرات ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﻻ
ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻘﺪر إﻃﺎرات اﻟﺸﺘﺎء )ﺛﻠﺞ(
ﰲ ﺛﻠﻮج ﻛﺜﻴﻔﺔ أو ﺧﻔﻴﻔﻪ ,أو ﻓﻮق ﺟﻠﻴﺪ.
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻹﻃﺎرات ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻼﻣﺔ  ALL SEASONو/او ) M+Sاﻟﻄني واﻟﺜﻠﺞ (
ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ.

اﻃﺎرات اﻟﺼﻴﻒ

اﻃﺎرات اﻟﺼﻴﻒ ﻫﻲ اﻃﺎرات ﻣﻼمئﻪ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺑﴪﻋﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺮق اﻟﺠﺎﻓﻪ.
ﻻ ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎرات اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺰﻟﻘﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق اﳌﻐﻄﺎة ﺛﻠﺞ أو ﺟﻠﻴﺪ.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮد ﻋﲆ ﻃﺮق ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺜﻠﻮج أو اﻟﺠﻠﻴﺪ,
ﻧﻮﴆ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﻃﺎرات اﻟﺸﺘﺎء )ﺛﻠﺞ(.
ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﻃﺎرات اﻟﺸﺘﺎء ,ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪال
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻃﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ.

اﻃﺎرات اﻟﺸﺘﺎء )ﺛﻠﺞ(

اﻹﻃﺎرات اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻋﲆ اﻟﻄﺮق اﳌﻐﻄﺎة
ﺑﺎﻟﺜﻠﻮج أو اﻟﺠﻠﻴﺪ .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻹﻃﺎرات اﻟﺸﺘﺎء اداء رديء

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻃﺎرات اﻟﺼﻴﻒ وإﻃﺎرات ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﻋﲆ ﻃﺮق
ﻏري ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ أو اﻟﺠﻠﻴﺪ.

ﻓﺤﺺ اﻻﻃﺎرات

اﻓﺤﺺ اﻹﻃﺎرات ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي
اﴐار ﺟﺴﻴﻤﺔ ,اﳌﺴﺎﻣري واﻟﺤﺠﺎرة .ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻒ ﻏري ﻋﺎدي.
اﺗﺼﻞ ﺑﺎﳌﺮآب ﻋﲆ اﻟﻔﻮر .ﻳﻮﴅ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.
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ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﻠﻒ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻔﺦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﲆ إﻃﺎﻟﺔ ﻓﱰة ﺧﺪﻣﺔ
اﻹﻃﺎرات وﻣﻬﻢ ﻟﻸداء اﻟﺠﻴﺪ .ااﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ ﻛﻞ
إﻃﺎر وﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ )إذا وﺟﺪ( ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ رﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ,واﺿﺒﻂ اﻟﻀﻐﻂ إذا
ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻋﻨﺪ اﺻﻄﺪام اﻟﻌﺠﻼت واﻹﻃﺎرات ﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ أو ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﲆ ﻃﺮق
وﻋﺮة  ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﴬر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌني اﳌﺠﺮدة.
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﴬر ﻻ ﻳﺮى ﻗﺒﻞ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ .ﺣﺎول
أﻻ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ ,اﻟﺤﻔﺮ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎده
ﻋﲆ ﻃﺮق وﻋﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .إذا مل ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ,ﺣﺎﻓﻆ
ﻋﲆ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﺑﴪﻋﺔ اﳌﴚ أو أﻗﻞ ,واﻗﱰب ﻣﻦ
اﻷرﺻﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻮدي ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن .ﺗﺄﻛﺪ أﻳًﻀﺎ
أن ﻻ ﺗﻀﻐﻂ اﻹﻃﺎرات ﻋﲆ اﻟﺮﺻﻴﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﺴﻴﺎرة.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻬﺰات ﻏري ﻋﺎدﻳﻪ أو
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ,ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﺣﺪى اﻟﻌﺠﻼت و/أو اﻻﻃﺎرات
ﺗﴬرت .ﻗﺪ ﺑﺒﻂء إﱃ اﳌﺮآب ﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﺤﺺ ﺳﻴﺎرﺗﻚ.

ﻻﺻﻘﺔ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻹﻃﺎرات
اﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻹﻃﺎرات ﺑﺎرده.
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻘﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻟﻀﺒﻂ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻟﻠﻘﻴﻢ
اﳌﺤﺪدة مبﻠﺼﻖ اﻹﻃﺎرات .ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻃﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ﻋﲆ
ﻋﺎﻣﻮد اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ.
ﻛﻞ ﻗﻴﺎدة ,ﺣﺘﻰ ﳌﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼرية ,ﺗﺮﻓﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻻﻃﺎرات وﺗﺮﻓﻊ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاءء .ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻀﻐﻮط أﻳًﻀﺎ
ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﳌﺤﻴﻄﺔ .ﻳُﻨﺼﺢ ﺑﻔﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء
ﺑﺎﻹﻃﺎرات ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻔﺮ.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺨﻦ اﻹﻃﺎر ,ﻳﺘﻤﺪد اﻟﻬﻮاء ﺑﺪاﺧﻠﻪ ,وﻫﺬا ﻳﺆدي
إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء .ﻻ ﺗﻔﺮغ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ﻟﺨﻔﺾ ﺿﻐﻄﻬﺎ.

 (3ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ )ﻣﺪاس اﻹﻃﺎر ﻳﺘﺂﻛﻞ ﰲ
اﳌﺮﻛﺰ(
راﺣﺔ اﻟﺮﻛﻮب ﺳﻴﺌﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ,ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻃﺎر ﺗﺄﺛري
اﳌﻄﺒﺎت واﻟﺤﻔﺮ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣام ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﴐر
ﻟﻠﺴﻴﺎرة.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

 ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻹﻃﺎرات مبﻘﺪار  KPa 30ا 0.3ﻛﻐﻢ ﻗﻮه/ﺳﻢ ﻣﺮﺑﻊ أو  (psi 4.3ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻻﻃﺎرات ﺳﺎﺧﻨﻪ.
 ﺗﻌﺘﱪ اﻹﻃﺎرات ﺑﺎردة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻋﲆ اﻷﻗﻞ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻔﺮ أﻗﻞ
ﻣﻦ  1.6ﻛﻢ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺻﻘﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻻﻃﺎرات ﺗﻌﺮض ﺿﻐﻂ
اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎره ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ,اﺿﺒﻂ
ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﺤﻤﻮﻟﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﺗﺤﺬﻳﺮ

اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﴪﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا
ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻃﺎرات وارﺗﻔﺎع
درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﴎﻳﻊ .ارﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮاره
ميﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻧﻔﺼﺎل ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺎر وﺗﻠﻒ
اﻹﻃﺎرات .ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ
ﺣﺎدث.

ميﻨﻊ اﺧﺮاج اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻟﻀﺒﻂ
اﻟﻀﻐﻂ .اﺧﺮاج اﻟﻬﻮاء ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻻﻃﺎرات.
ﻳﻘﻠﻞ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻏري اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة واﻟﺮﻛﻮب اﳌﺮﻳﺢ  ،وأﻳﻀﺎً ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻏري ﻋﺎدي
ﻟﻺﻃﺎرات.
 (1ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﺻﺤﻴﺢ )ﻣﺪاس اﻹﻃﺎر ﻳﺘﺂﻛﻞ وﻳﺘﻠﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي( اﻟﺜﺒﺎت ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺟﻴﺪ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺪﺣﺮج ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ أﻳﻀﺎ.
 (2ﺿﻐﻂ ﻫﻮاء ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ )ﻣﺪاس اﻹﻃﺎر ﻳﺘﺂﻛﻞ
ﺑﺎﻷﻛﺘﺎف( ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺪﺣﺮج ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻮﻗﻮد اﻋﲆ.

ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺠﻼت

ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺠﻼت ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻛام ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺴﻴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺠﻼت ﺗﺼﺒﺢ ﻏري ﻣﺘﻮازﻧﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺂﻛﻞ اﻹﻃﺎرات أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام .ﻳﺆدي ﻋﺪم
ﺗﻮازن اﻟﻌﺠﻼت إﱃ اﻫﺘﺰاز ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻗﻠﻴﻼً
ﺑﴪﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ ﺛﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .ﻛام
ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة وﰲ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ،وميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎيئ ﻟﻺﻃﺎرات .إذا
ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻚ ﺑﺎن اﻟﻌﺠﻼت ﻏري ﻣﺘﻮازﻧﺔ ،أﺣﴬ اﻟﺴﻴﺎرة
إﱃ اﳌﺮآب ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻔﺤﺺ وﺿﺒﻂ اﻟﺘﻮازن .أﻳﻀﺎ ,ﻗﻢ
مبﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺠﻼت ﺑﻌﺪ إﺻﻼح اﻹﻃﺎرات وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑني
اﻹﻃﺎرات.

اﻟﺤﺬر
ﻳﺆدي ﻓﻘﺪان ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ إﱃ ﺗﺂﻛﻞ
اﻹﻃﺎرات ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎرة.
إذا ﻻﺣﻈﺖ ﺗﺂﻛﻞ ﻏري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻹﻃﺎرات ,ﻳﺮﺟﻰ ﻓﺤﺼﻬﺎ
ﰲ اﳌﺮآب.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻛﻞ ﻋﺠﻠﺔ ﰲ اﺗﺠﺎه
ﻣﻌني )ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺠﻼت اﻷﺧﺮى وإﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ( ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺜﺒﺎت واﻻﻧﺤﺮاف ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ.

ﻣﺆﴍات اﻟﺘﺂﻛﻞ
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ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﻚ ,اﻓﺤﺺ ﻣﺪاس اﻻﻃﺎرات ﺑني اﻟﺤني
واﻷﺧﺮ وﺑﺪﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺆﴍات اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻣﺮﺋﻴﺔ.

اﺗﺠﺎه دوران اﻹﻃﺎرات

 (1ﻣﺪاس ﺟﺪﻳﺪ
 (2ﻣﺪاس ﻣﺘﺂﻛﻞ
 (3ﻣﺆﴍ ﺗﺂﻛﻞ اﳌﺪاس
ﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞ إﻃﺎر ﻋﲆ ﻣﺆﴍ ﺗﺂﻛﻞ ميﻜﻦ رؤﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﻤﻖ ﺷﻘﻮق اﳌﺪاس إﱃ  1.6ﻣﻢ .ﻳﺠﺐ
اﺳﺘﺒﺪال اﻹﻃﺎر ﻋﻨﺪ رؤﻳﺔ اﻹﺷﺎرة ﻛﺨﻂ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻋﲆ
ﻋﺮض اﳌﺪاس.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺆﴍ ﺗﺂﻛﻞ اﻹﻃﺎر ﻋﲆ ﻣﺮيئ ,اﻹﻃﺎر ﺗﺎﻟﻒ
وﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴريه ﻓﻮرا .ﻗﻴﺎدة ﺑﴪﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﻘﺲ رﻃﺐ
ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻧﺰﻻق اﻟﺴﻴﺎرة
ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﳌﺎء .ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ وﻗﻮع ﺣﺎدث.

ﻣﺜﺎل ﻋﲆ اﺗﺠﺎه اﻟﺪوران اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ
 (1أﻣﺎﻣﻲ
إذا ﻛﺎن ﻟﻺﻃﺎرات اﺗﺠﺎه دوران ﻣﺤﺪد ,ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻃﺎرات.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺪوران ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻌﺠﻼت.
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ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑني اﻟﻌﺠﻼت

اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺠﻬﺰة ب 4 -إﻃﺎرات ﺑﺪون اﺗﺠﺎﻫﺎت
 (1أﻣﺎﻣﻲ

اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺠﻬﺰة ب 4 -إﻃﺎرات ﻣﻊ اﺗﺠﺎﻫﺎت
 (1أﻣﺎﻣﻲ

ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺂﻛﻞ اﻹﻃﺎرات ﻣﻦ اﻃﺎر اﱃ آﺧﺮ ..ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﱰة
ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻃﺎرات واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺗﺂﻛﻞ ﻣﻮﺣﺪ ,ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ
اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻞ  10000ﻛﻢ .ﺑﺪورة اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑني
اﻹﻃﺎرات ﻳﺠﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺠﻞ ﻛام ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ
اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻴﺎرة.
ﺑﺪورة اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑني اﻹﻃﺎرات ﺗﺤﺘﺎج ﰲ ﺗﻐﻴري اﻹﻃﺎرات
اﳌﺘﴬرة او اﳌﺘﺂﻛﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﻮﺣﺪ .ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴري ﻣﻜﺎن
اﻹﻃﺎرات ,اﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻹﻃﺎرات وﺗﺄﻛﺪ ان
ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت ﻣﺤﻜﻤﻪ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﳌﺴﺎﻓﺔ  1،000ﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ,اﻓﺤﺺ ﻣﺮة أﺧﺮى
ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت وﺷﺪﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﻼت اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ,اﻧﻈﺮ اﳌﻮﺿﻮع "ﻋﺠﻼت
ﺳﺒﺎﺋﻚ" أدﻧﺎه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﺗﻐﻴري اﻃﺎرات

اﻟﻌﺠﻼت واﻹﻃﺎرات ﺟﺰء ﻣﻬﻢ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎرة
ﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻬﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﻬﻨﻲ.
اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﻲ رﻛﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎرﺗﻚ ﺗﻢ ﻣﻼمئﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﺎره وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻹﻋﻄﺎء أﻓﻀﻞ
ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ أداء اﻟﺴﻴﺎرة ,راﺣﺔ اﻟﺴﻔﺮ وﻃﻮل ﻓﱰة اﻟﺨﺪﻣﻪ.
ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ إﻃﺎر ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ واﳌﺒﻨﻰ
اﳌﻨﺎﺳﺒني ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻃﺎر وﻛﺬﻟﻚ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن إﺷﺎرة ﴎﻋﻪ وﺣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻼمئﻪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻃﺎرات.
اﺳﺘﻌامل اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﳌﺬﻛﻮر
ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ,اﻟﺮاﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ,ﻗﺪرة اﻟﻜﺒﺢ ,دﻗﺔ ﻋﺪاد اﻟﴪﻋﺔ ودﻗﺔ ﻋﺪاد
اﳌﺴﺎﻓﺔ .ﻛام أﻧﻪ ﻳﻨﺸﺊ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻏري ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺑني ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎره واﻹﻃﺎرات وﻳﻐري ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﻨﺎﺳﺐ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎره.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻹﻃﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﴩﻛﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ ,اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )منﻮذج اﳌﺪاس(,
اﳌﺒﻨﻰ واﻟﻘﻴﺎس .ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻐﻴري اﻹﻃﺎرات ﺑﺈﻃﺎرات
ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎره.
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ,ﺳﻮﺑﺎرو ﺗﻮﴆ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال
اﻹﻃﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
•ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴري اﻹﻃﺎرات أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ,ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻃﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ا( ﻗﻴﺎس
)ب( رﻣﺰ اﻟﴪﻋﺔ
)ج( ﻣﺆﴍ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ
)د( اﳌﺤﻴﻂ
)ه( ﳌﺒﻨﻰ
)و( اﻟﴩﻛﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ
)ز( اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )منﻮذج اﳌﺪاس(
)ح( ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺂﻛﻞ
ﰲ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ )أ( إﱃ )ج( ,ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻃﺎر .ﻣﻠﺼﻖ
اﻹﻃﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻋﺎﻣﻮد اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﺴﺎﺋﻖ.
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮد )أ( إﱃ )ح( ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻃﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ,ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﴐر ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪﻓﻊ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة ,وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺘﴬر:
 راﺣﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﺒﺢ ﺿﺒﻂ ﻋﺪاد اﻟﴪﻋﺔ  /ﻋﺪاد اﳌﺴﺎﻓﺔ -اﻟﻔﺮاغ ﺑني ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎره واﻹﻃﺎرات

ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎرة
واﻟﺤﻮادث.
•اﺳﺘﺨﺪم إﻃﺎرات ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﺳﻼك ﻋﺎﻣﻮدﻳﻪ ﻓﻘﻂ.
ميﻨﻊ اﺳﺘﻌامل إﻃﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺒﻨﻰ ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ .ذﻟﻚ ميﻜﻦ ان ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة وﻟﺤﺎدث.

ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻼت )ﺟﻨﻄﺎت(

ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻒ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل,
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼمئﺔ اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺠﻼت
اﻻﺻﻠﻴﻪ .اﻹﻃﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺮآب .ﻳﻮﴅ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺠﻼت اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻓﻘﻂ .اﻟﻌﺠﻼت
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت ميﻜﻦ ان ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ
ﳌﺸﺎﺑﻚ اﻟﻔﺮاﻣﻞ )ﻛﻠﻴﱪ( وميﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ اﺣﺘﻜﺎك
اﻹﻃﺎرات ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻌﺠﻼت ﻋﻨﺪ اﻻﻧﻌﻄﺎف .ﻓﻘﺪان
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎرة وذﻟﻚ ميﻜﻦ ان ﻳﺆدي اﱃ ﺣﺎدث.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻋﻨﺪ ﻓﻚ إﺣﺪى اﻟﻌﺠﻼت أو ﺗﻐﻴريﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑني اﻟﻌﺠﻼت او ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ,
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ﻳﺠﺐ ان ﺗﻔﺤﺺ دامئًﺎ ﺷﺪ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة
ﺣﻮاﱄ  1000ﻛﻢ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻌﺰﻗﺎت ﻣﻔﻜﻮﻛﺔ ﺷﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﻌﺰم
اﳌﺤﺪد.
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ﻋﺠﻼت ﺳﺒﻴﻜﻪ

ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻋﺠﻼت اﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻟﻠﺨﺪش واﻟﺘﻠﻒ
ﺑﺴﻬﻮﻟﻪ .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺷﻜﻠﻬﺎ ,أداﺋﻬﺎ
وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ.
•ﻋﻨﺪ ﻓﻚ إﺣﺪى اﻟﻌﺠﻼت أو ﺗﻐﻴريﻫﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ أو إﺻﻼح ﺛﻘﺐ ,ﻳﺠﺐ دامئًﺎ ﺷﺪ اﻟﻌﺰﻗﺎت ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﻴﺎدة ﺣﻮاﱄ  1000ﻛﻢ .اذا ﻛﺎﻧﺖ اﺣﺪى اﻟﻌﺰﻗﺎت
ﻣﺤﺮره ﺷﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﺰم اﳌﺤﺪد.
•ميﻨﻊ ﺗﺸﺤﻴﻢ أﺟﺰاء اﻟﱪاﻏﻲ ,اﻟﻌﺰﻗﺎت وﻣﺤﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻌﺠﻼت.
•ﻻ ﺗﺪع اﻟﻌﺠﻠﺔ ﺗﺤﺘﻚ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺑﺎرزة أو ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﺮﺻﻴﻒ.
•ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت ,ﺛﻘﺎﻻت اﻟﺘﻮازن
واﻟﻐﻄﺎء اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻌﺠﻞ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻘﻄﻊ
ﻏﻴﺎر ﺳﻮﺑﺎرو اﻷﺻﻠﻴﺔ أو أﺟﺰاء ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻌﺠﻼت
ﺳﺒﻴﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ مبﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮدة واﳌﻼمئﺔ ﻋﲆ
اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺤﺪد ﰲ اﻟﻀامن ﻟﻠﺴﻴﺎرة.
•ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻦ وﺗﻜﺪﻳﺲ اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إزاﻟﺘﻬﺎ,
ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﻣﺎدة ﻣﻤﺘﺼﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﺑني اﻟﻌﺠﻼت
ﻟﺤامﻳﺔ ﻋﺠﻼت اﻟﺴﺒﻴﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪوش.

ﻋﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺆﻗﺖ
اﻟﺤﺬر

ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺘﻌامل ﻋﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻏري
أﺻﲇ .اﺳﺘﻌامل ﻋﺠﻠﺔ ﺑﺤﺠﻢ آﺧﺮ ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ
أﴐار ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎره.
اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ أﺻﻐﺮ ﺣﺠًام وأﺧﻒ وزﻧًﺎ ﻣﻦ
ﻋﺠﻞ ﻋﺎدي ,وﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﻓﻘﻂ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ واﻋﺪ اﻟﻌﺠﻞ
اﻟﻌﺎدي ﰲ أﴎع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ,ﻷن اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻌامل اﳌﺆﻗﺖ ﻓﻘﻂ.
اﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﰲ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ يك
ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﰲ أي وﻗﺖ .ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ KPa 420ا) 4.2ﻛﻐﻢ ﻗﻮه/ﺳﻢ ﻣﻜﻌﺐ60 ,
.(psi
ﻛﻦ ﺣﺬًرا ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ
اﺗﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴامت:
•ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺟﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻣﺆﻗﺖ ﰲ اﻟﺴﻴﺎره .ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺴﺎرع ,اﻟﻜﺒﺢ اﻟﺤﺎد
أو اﻻﻧﻌﻄﺎف اﻟﴪﻳﻊ ,ﻷﻧﻚ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ
اﻟﺴﻴﺎرة.
•ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﴎﻋﺔ  80ﻛﻢ  /ﺳﺎﻋﺔ.
•ﻻ ﺗﺮﻛﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ .مبﺎ
أن اﻹﻃﺎر أﺻﻐﺮ ,ﻓﺈن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ.

•ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻛرث ﻣﻦ ﻋﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﰲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
•ﻻ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻖ .ﻳﻜﻮن ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرة
اﻗﻞ ﻷن ﻗﻄﺮ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أﺻﻐﺮ.

 (1ﻣﺆﴍ ﺗﺂﻛﻞ اﻹﻃﺎرات
 (2اﻹﺷﺎرة اﱃ ﻣﻜﺎن اﳌﺆﴍ
•ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺆﴍ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻋﲆ اﻹﻃﺎر ,اﺳﺘﺒﺪل
اﻻﻃﺎرات.
•ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ ﰲ اﳌﺤﻮر
اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻓﻘﻂ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺛﻘﺐ ﰲ اﻟﻌﺠﻞ
اﻷﻣﺎﻣﻲ ,اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺜﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﻞ اﻟﺨﻠﻔﻲ
ورﻛﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺈزاﻟﺘﻬﺎ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻدوات

 .5ﻣﻔﻚ اﻟﱪاﻏﻲ
 .6ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺠﺮ

اﻟﺮاﻓﻌﻪ وذراع اﻟﺮاﻓﻌﻪ
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ﺛﻘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺠﻞ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺛﻘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺠﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة
ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻓﺠﺄة .اﺳﺳﺘﻤﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻸﻣﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ,وﺧﻔﻒ ﴎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ
ﺗﺪرﻳﺠًﻴﺎ .ﺛﻢ اﻧﺰل ﺑﺒﻂء ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ.

ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻞ ﻣﺜﻘﻮب
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻣﺎن

ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺮاﻓﻌﺔ وذراع اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﺗﺤﺖ أرﺿﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺤﻦ.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﺳﺘﻌامل اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﺗﺼﻔﺢ
ﻣﻮﺿﻮع "ﺛﻘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺠﻞ " ،أدﻧﺎه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ.

اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺰوده ﺑﺎﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 .1ﻣﻄﻮل xا.2
 .2ﻣﻔﺘﺎح ﺑﺮاﻏﻲ اﻟﻌﺠﻼت
 .3ذراع اﻟﺮاﻓﻌﺔ
 .4اﻟﺮاﻓﻌﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ

•اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ اﻟﺮاﻓﻌﺔ وذراع اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎرﺗﻚ .ﻫﺬه اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻣﺨﺼﺼﻪ
ﻟﺘﻐﻴري اﻟﻌﺠﻞ ﻓﻘﻂ .ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﺑﺪا ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎرة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺮاﻓﻌﺔ.
•ﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺤﺪر
أو ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﻏري ﺛﺎﺑﺖ .اﻟﺮاﻓﻌﺔ ميﻜﻦ ان ﺗﺘﺤﺮر
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو ﺗﻐﺮز ﰲ اﻷرض ،وذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﱃ
وﻗﻮع ﺣﺎدث ﺧﻄري.
•ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ رﻛﺎب أو
ﺣﻤﻮﻟﺔ.
•ﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أي ﳾء ﺗﺤﺖ
اﻟﺮاﻓﻌﺔ .اﻟﺮاﻓﻌﺔ ميﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻏري ﺛﺎﺑﺘﻪ ،وﻗﺪ
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎدث ﺧﻄري.
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•اﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك ﻗﺒﻞ رﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻷرض
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌﺔ .ﻻ ﺗﻬﺰ أو ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻨﺪ
رﻓﻌﻬﺎ ﻋﲆ راﻓﻌﻪ أﺑًﺪا .ﻗﺪ ﺗﺨﺮج اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ،وذﻟﻚ ميﻜﻦ ان ﻳﺆدي
اﱃ ﺣﺎدث ﺧﻄري.

اﻟﺤﺬر

ﻋﻨﺪ ﻓﻚ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺠﻞ ,اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم اﻻﺻﻄﺪام
ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔﻣﻦ اﻟﻘﺮص اﻟﺪوار وﻋﺪم ﺛﻨﻴﻪ.
ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻚ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻨﺤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮص اﻟﺪوار وﺗﺴﺒﺐ
ﺿﻮﺿﺎء ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻠﺔ.

ﻟﻮاﺋﺢ

 (1ارﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮ وﺻﻠﺐ ,إذا ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ,ﺛﻢ اﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك.
 (2اﺳﺘﺨﺪم ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﺟﻴًﺪا وﺣﺮك ذراع اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻐﻴﺎر اﱃ وﺿﻊ ) Pوﻗﻮف(.
 (3ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ واﻣﻀﺎت اﻟﻄﻮارئ ,وأﺻﺪر ﺗﻌﻠﻴامت
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرة وﻳﺨﺮﺟﻮن ﻛﻞ
اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
 .1ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت
 .2ذراع اﻟﺮاﻓﻌﺔ
 .3اﻟﺮاﻓﻌﺔ
 .5اﺧﺮج اﻟﺮاﻓﻌﺔ ,ذراع اﻟﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻔﺘﺎح ﻋﺰﻗﺎت
اﻟﻌﺠﻼت.
اﻷدوات ﻣﺨﺰﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺤﻦ .ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع
"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷدوات" ﻓﻴام ﻳﲇ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﴬوري رﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
راﻓﻌﺔ اﳌﺮآب ,ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ اﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

 (4ﺿﻊ ﺳﺎﻧﺪات اﻟﻌﺠﻼت ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ
اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﺮي ﻣﻊ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺜﻘﻮب.

ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﺮاﻓﻌﻪ ،ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ
ﻛام ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب.
 .6اﺧﺮج اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺰود ﻣﻊ ﺳﻴﺎرﺗﻚ
ﻋﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺆﻗﺖ ,اﻗﺮأ ﺑﻌﻨﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع
"اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻗﺖ" وﺗﴫﻓﺖ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻌﻠﻴامت

اﻟﺮﻓﻊ اﻷﻣﺎﻣﻴﻪ أو اﻟﺨﻠﻔﻴﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺜﻘﻮب.
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ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺮﻓﻊ اﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم.

 .10ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻞ وإزاﻟﺔ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺜﻘﻮب.

 .7ﺣﺮر ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺰﻗﺎت
اﻟﻌﺠﻼت ,ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈزاﻟﺘﻬﺎ.

ﻧﻘﺎط اﻟﺮﻓﻊ
 .8ﺿﻊ اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ,ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ

دور ﺑﺮﻏﻲ اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺪﻣﺞ راس اﻟﺮاﻓﻌﻪ داﺧﻞ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.

 .9أدﺧﻞ ذراع اﻟﺮاﻓﻌﻪ اﱃ داﺧﻞ ﺑﺮﻏﻲ اﻟﺮاﻓﻌﻪ
وأدر اﻟﺬراع ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻓﻮق اﻻرض.

 .11ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ,ﻧﻈﻒ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻌﺠﻞ واﳌﺤﻮر ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗامش.

 50ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺦ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻻﻃﺎرات ,ﺗﻐﻴري ﻋﺠﻞ
 .12رﻛﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .رﻛﺐ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻞ.
ﺷﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم زﻳﺖ او ﻣﺎدة ﺗﺸﺤﻴﻢ ﻋﲆ ﺑﺮاﻏﻲ أو ﻋﺰﻗﺎت
اﻟﻌﺠﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺠﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .ﻫﺬه اﳌﻮاد ﻗﺪ
ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺰﻗﺎت ,وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﺣﺎدث.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻋﺰم ﺷﺪ اﻟﻌﺠﻼت ,ﺗﺼﻔﺢ
ﻣﻮﺿﻮع "اﻹﻃﺎرات" أﻋﻼه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ .ﻣﻤﻨﻮع
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺟﻞ او أﻧﺒﻮب ﺗﻄﻮﻳﻞ ﳌﻔﺘﺎح
ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت ,ﻻﻧﻪ ميﻜﻦ اﻟﺸﺪ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم .ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻋﺰم ﺷﺪ ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت ﰲ أﻗﺮب ﻣﺤﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻺﻃﺎرات.

 .13دور ذراع اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﻋﻜﺲ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﻋﻪ يك ﺗﻨﺰل
اﻟﺴﻴﺎره اﱃ اﻻرض.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
 .14اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺰﻗﺎت اﻟﻌﺠﻼت وﺷﺪ اﻟﻌﺰﻗﺎت
ﻟﻠﻘﻮه اﳌﻄﻠﻮﺑﻪ ,ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻟﺸﺪ اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﻟﺸﻜﻞ.

ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اداة ﺗﻄﻮﻳﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﺪوﻳﺮ ﻋﺰﻗﺎت
اﻟﻌﺠﻼت .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻌﻞ ,ﻻ ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻋﺰم
ﺷﺪ ﻛﺎٍف .اﻟﻌﺰﻗﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﻞ وﺗﺆدي
ﻟﺤﺎدث ﺧﻄري.
 .15ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻌﺠﻞ اﳌﺜﻘﻮب ﰲ ﺣﺎﻣﻞ اﻹﻃﺎر
اﻟﺒﺪﻳﻞ.

 .16ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻪ ,ذراع اﻟﺮاﻓﻌﻪ وﻣﻔﺘﺎح ﻋﺰﻗﺎت
اﻟﻌﺠﻞ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ وﺿﻊ ﻋﺠﻞ أو أدوات ﻻﺳﺘﺒﺪال
اﻟﻌﺠﻞ داﺧﻞ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺮﻛﺎب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﺠﻼت.
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎﺟﺊ أو اﻻﺻﻄﺪام ,اﳌﻌﺪات
اﳌﺒﻌرثه ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎب .ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻌﺠﻞ
وﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ.

زﻳﺖ اﳌﺤﺮك
اﻟﺤﺬر
•إذا مل ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺳﺤﺐ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺰﻳﺖ ,ﻗﻢ
•إذا
ﺳﺤﺒﻪ ﺑﺮﻓﻖ
ﺑﺘﺪوﻳﺮه ﻗﻠﻴﻼً إﱃ اﻟﻴﻤني واﻟﻴﺴﺎر ﺛﻢ ااﺳﺤ
إﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
اﱃ اﻟﺨﺎرج .وإﻻ
•اﺳﺘﺨﺪم
اﺳﺘﺨﺪم زﻳﺖ ﻣﺤﺮك ﺑﺎﻟﺠﻮدة واﻟﻠﺰوﺟﺔ اﳌﻮﴅ
ﺑﻬﺎ.
اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم رش زﻳﺖ اﳌﺤﺮك أﺛﻨﺎء اﺿﺎﻓﺘﻪ.
•اﺣﺮص
إذا ﻻﻣﺲ اﻟﺰﻳﺖ اﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم ,ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ راﺋﺤﺔ
ﺳﻴﺌﺔ ,دﺧﺎن و  /أو
أو ﺣﺮﻳﻖ .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﺴﺢ زﻳﺖ
اﳌﺤﺮك اﻟﺬي رش ﻋﲆ أﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم.

اﺳﺘﻬﻼك زﻳﺖ اﳌﺤﺮك

ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك أﺛﻨﺎء
ﺛﺮ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ
اﻟﻘﻴﺎدة .ﻳﺘﺄﺄﺛﺮ
ﻧﻮع ﻋﻠﺒﺔ اﻟﱰوس ,أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة ,اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ ودرﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة .ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ,ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ اﺳﺘﻬﻼك زﻳﺖ
اﻟﺤﺮ
اﳌﺤﺮك وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰﻳﺖ ﺑني
ﻓﱰات اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ.
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ﻣﻜﺎن ﻣﻘﻴﺎس زﻳﺖ اﳌﺤﺮك,
ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﻳﺖ
وﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰﻳﺖ

ﺪا وأﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك ﺟﺪﻳ ًﺪًا
•ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن زﻳﺖ اﳌﺤﺮك أﻗﻞ ﺟﻮدة
•ﻋﻨﻨﺪﻣﺎ
•ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام زﻳﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻟﺰوﺟﺔ ﻏري ﻣﻼمئﻪ
•ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮﻣﻠﺔ اﳌﺤﺮك )ﻋﲆ ﻓﱰات ﻣﺘﻘﺎرﺑﻪ(
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ﺑﴪﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﻟﻟﻔﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ
••ﻋﻨﺪ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ(
ﻟﻔﱰات وﻗﺖ
ﻛﺒريريه )ﻟﻔ
ﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ﺑﻘﻮه ﻛﺒ
•ﻋﻋﻨﺪ
ﻃﻮﻳﻠﻪ(
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ﻟﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻐﻴﺎر
••ﻋﻨﺪ
ﺣﻴﺎدي
ﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎرة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ رﺣﻠﺔ ﺗﻮﻗﻒ
•ﻋﻨﻨﺪﻣﺎ
واﻧﻄﻠﻖ و  /أو ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ
•ﻋﻨﻨﺪﻣﺎ
ﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ ﻇﺮوف ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة
•ﻋﻨﺪﺪﻣﺎ
ﻣﺎ ﺗﺘﺴﺎرع اﻟﺴﻴﺎرة وﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر
ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف وﻇﺮوف ﻣامﺛﻠﺔ ,ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ
 (1ﻣﻘﻴﺎس زﻳﺖ اﳌﺤﺮك
ﻠﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد,
ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻔني ﻟﻟﻠﺘﺰود
وﺗﻐﻴري زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﺑﱰدد اﻛﱪ .ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن
 (2ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﻳﺖ
اﳌﺨﺘﻠﻔﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎرة .إذا ﻛﺎن
 (3ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰﻳﺖ
اﺳﺘﻬﻼك زﻳﺖ اﳌﺤﺮك أﻋﲆ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ,ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ
اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺖ ﻇﺮوف
إﱃ اﳌﺮآب ﻟﻔﺤﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﺧﺘ
 .1ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي وﻗﻢ ﺑﻨﻘﻞ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻳﻮﴅ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو
ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﱃ وﺿﻊ  .OFFإذا ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل
اﻹﺷﻌﺎل إﱃ وﺿﻊ  ,OFFﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﻈﺎر  5دﻗﺎﺋﻖ ﻋﲆ
اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﺣﻮض اﻟﺰﻳﺖ
ﻗﺒﻞ ﻓﺤﺺ اﳌﺴﺘﻮى.

ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ
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ﳌﻨﻊ اﻟﺤﺮوق ,اﻧﺤﺸﺎر إﺻﺒﻊ أو إﺻﺎﺑﺔ أﺧﺮى.
•اﺳﺘﺨﺪم زﻳﺖ ﻣﺤﺮك مبﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ
واﻟﻠﺰوﺟﺔ اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ.
•اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم رش زﻳﺖ اﳌﺤﺮك أﺛﻨﺎء اﺿﺎﻓﺘﻪ.
إذا ﻻﻣﺲ اﻟﺰﻳﺖ اﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم ,ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ راﺋﺤﺔ
ﺳﻴﺌﺔ ,دﺧﺎن و  /أو ﺣﺮﻳﻖ .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﺴﺢ زﻳﺖ
اﳌﺤﺮك اﻟﺬي رش ﻋﲆ أﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم.

اﻟﺤﺬر
•إذا مل ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺳﺤﺐ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺰﻳﺖ ,ﻗﻢ
ﺑﺘﺪوﻳﺮه ﻗﻠﻴﻼً إﱃ اﻟﻴﻤني واﻟﻴﺴﺎر ﺛﻢ اﺳﺤﺒﻪ ﺑﺮﻓﻖ
اﱃ اﻟﺨﺎرج .وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺮاج ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺰﻳﺖ ,اﻣﺴﺤﻪ وأدﺧﻠﻪ ﻣﺮة
اﺧﺮى.
 (1ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻮي
 (2ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻔﲇ
 (3ﺣﻮاﱄ  1.0ﻟﱰ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻔﲇ اﱃ ﻋﻼﻣﺔ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻮي.

 .3ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إدﺧﺎل اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺴﺎره.

 .4اﺧﺮج اﳌﻘﻴﺎس ﻣﺮة أﺧﺮى.
 .5اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﳌﻘﻴﺎس .اﻟﻘﺮاءة
اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻫﻲ ﻗﺮاءة اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻛرث اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻷدىن,
أﺿﻒ اﻟﺰﻳﺖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﲆ.

اﻟﺤﺬر

•اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم ﳌﺲ ﻣﺼﻔﺎة زﻳﺖ اﳌﺤﺮك أﺛﻨﺎء
إزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﻳﺖ.

ﻹﺿﺎﻓﺔ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﻪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﻳﺖ
واﺳﻜﺐ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﺑﺒﻂء اﱃ ﻋﻨﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ .ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺰﻳﺖ ﻟﻠﻤﺤﺮك ,ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ان ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺖ ﺳﻠﻴﻢ.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

 ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ اﻟﺰاﺋﺪه ﻟﺰﻳﺖ اﳌﺤﺮك ,ميﻨﻊ أﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰﻳﺖﻓﻮق اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك ﺑﺎرًدا.
 ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮﺑﺎﻹﺿﺎءة إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﺑﻌﺪ
ان ﺗﻀﻴﻒ أو ﺗﻐري زﻳﺖ اﳌﺤﺮك .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت,
أوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي واﻧﺘﻈﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﲆ
اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ,وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻄﻔﺊ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ .ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع "ﺿﻮء
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﳌﺴﺘﻮى زﻳﺖ ﻣﺤﺮك ﻣﻨﺨﻔﺾ" ﰲ دﻟﻴﻞ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة.

ﺗﻐﻴري زﻳﺖ اﳌﺤﺮك وﻣﺼﻔﺎة
اﻟﺰﻳﺖ

ﻏري اﻟﺰﻳﺖ وﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰﻳﺖ وﻓًﻘﺎ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴري زﻳﺖ اﳌﺤﺮك وﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰﻳﺖ ﻣﺮات أﻛرث ﻣﻦ
اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻊ
ﻏﺒﺎر ,ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻔﺮات ﻗﺼرية ﻣﺘﻜﺮره أو اﻟﺴﻔﺮ ﰲ
ﻃﻘﺲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﱪودة.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

 ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴري زﻳﺖ اﳌﺤﺮك وﻣﺼﻔﺎة زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﻋﲆﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻼﺋﻢ .ﻳﻮﴆ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻐﻴري زﻳﺖ اﳌﺤﺮك
وﻣﺼﻔﺎة زﻳﺖ اﳌﺤﺮك .اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﻮن اﳌﻬﺮة ﻳﻨﺘﻈﺮون
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻷدوات
اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وزﻳﻮت اﳌﺤﺮك اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ,ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﺰﻳﺖ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
 إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴري ﺑﻨﻔﺴﻚ ,ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎعاﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.

اﻟﺪرﺟﻪ واﻟﻠﺰوﺟﻪ اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ
اﻟﺤﺬر

اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ زﻳﺖ ﻣﺤﺮك ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺠﻮدة اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ
واﻟﻠﺰوﺟﺔ اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ.
ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع "زﻳﺖ اﳌﺤﺮك" ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎره.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﺗﺆﺛﺮ ﻟﺰوﺟﺔ زﻳﺖ اﳌﺤﺮك ﻋﲆ ﺗﻮﻓري اﻟﻮﻗﻮد .زﻳﻮت
اﻗﻞ ﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻪ اﻛرث .وﻣﻊ ذﻟﻚ ,ﰲ اﻟﻄﻘﺲ
اﻟﺤﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻬﻮاء اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟﺰوﺟﺔ أﻋﲆ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﺗﺰﻳﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺤﺮك.
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زﻳﺖ ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام زﻳﺖ ﻣﺤﺮك ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻳﻔﻲ ﺑﻨﻔﺲ
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺤﺪدة ﻟﺰﻳﺖ اﳌﺤﺮك اﳌﻌﺘﺎد .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام
زﻳﺖ اﳌﺤﺮك اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﺧﱰ زﻳﺘًﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ,ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻠﺰوﺟﺔ وﺑﻨﻔﺲ درﺟﺔ اﻟﺠﻮدة اﳌﺤﺪدة ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻫﺬا .ﺗﺼﻔﺢ "زﻳﺖ اﳌﺤﺮك" ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎره.
ﻳﺠﺐ أﻳًﻀﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻓﱰات ﺗﻐﻴري اﻟﺰﻳﺖ وﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰﻳﺖ
اﳌﺤﺪده ﰲ ﻛﺘﻴﺐ اﻟﻀامن واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

يك ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺤﺮك أﻓﻀﻞ أداء ﻳﻮﴅ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
زﻳﺖ اﳌﺤﺮك اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﺠﻮده واﻟﻠﺰوﺟﺔ
اﳌﺤﺪدة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  .12إذا مل ﻳﺘﻮﻓﺮ زﻳﺖ ﺻﻨﺎﻋﻲ,
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺎدي.
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وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻣﺎن

ﺗﺤﺬﻳﺮ

ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ إزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء اﳌﱪد ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻮﻗﻒ اﳌﺤﺮك
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﱪد متﺎﻣﺎ .ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻐﻂ
وميﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻻﺻﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻣﻦ رش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ
اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻨﺪ ازاﻟﺔ اﻟﻐﻄﺎء.

اﻟﺤﺬر

ﺗﺼﻞ إﱃ  -36درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .اﺣﺮص ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎﺋﻞ
ﺗﱪﻳﺪ  SUBARU Super COOLANTأو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ
)اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻣﻴﻨﻲ(
ﻻ ﺗﺮش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﳌﻄﻠﻴﻪ .ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ
اﻟﻜﺤﻮل ﰲ ﺳﺎﺋﻞ اﳌﱪد ﰲ ﺗﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ اﳌﻄﻠﻴﻪ.

ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺘﱪﻳﺪ ,اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ
واﻟﻮﺻﻼت

ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮوﺣﺔ ﺗﱪﻳﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎرﺗﻚ ﺧﺎﺿﻌﻪ
ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ,ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك
إﱃ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻌﻴﻨﺔ.

•ﺗﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ اﳌﺼﻨﻊ ﺑﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮع  ,SUBARU SUPER COOLANTﻻ
داﻋﻲ ﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻟﻔﱰة  11ﺳﻨﺔ اﻻوﱃ أو 220.000
ﻛﻢ .ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ميﻨﻊ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ
ﺑﺄي ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ ﻣﻦ اي ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻧﻮع آﺧﺮ.
ﺧﻠﻂ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ اﻵﺧﺮ ﻳﻘﴫ ﻣﻦ ﻓﱰة ﺧﺪﻣﺔ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ .اذا ﻛﺎن ﺣﺎﺟﻪ ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ
ﻻي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ,اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ SUBARU
 Super COOLANTﻓﻘﻂ.
•ﰲ اﳌﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎرﺗﻚ ,ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻧﻈﺎم
305605
•اﻟﺘﱪﻳﺪ ﺑﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﻟﻪ ﺟﻮدة
ﻋﺎﻟﻴﺔ ,ميﻨﻊ اﻟﺘﺂﻛﻞ وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﺪ,
 (1ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ ﻋﺎدي

1

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻞ ﰲ داﺋﺮة ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺘﱪﻳﺪ إذا مل
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﱪد ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز درﺟﺔ
ﺣﺮارة ﻣﱪد اﳌﺤﺮك ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎدي.ﺗﺼﻔﺢ
ﻣﻮﺿﻮع "ﻣﻘﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك"
ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة.
اﻓﺤﺺ اﻟﻔﺘﻴﻞ اﳌﻨﺼﻬﺮ واﺳﺘﺒﺪﻟﻪ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.
راﺟﻊ "اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ اﻟﻨﻤﻨﺼﻬﺮه" ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة
وﻣﻮﺿﻮع "ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻬﺮه اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺣﺠﺮة
اﳌﺤﺮك"" ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة.
إذا مل ﻳﺤﱰق اﻟﻔﺘﻴﻞ اﳌﻨﺼﻬﺮ ,اﺗﺼﻞ ﺑﺎﳌﺮآب اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
ﻟﻔﺤﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﱪﻳﺪ .اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد ﻳﻨﺼﺢ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.
إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﴬوري إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﳌﱪد ﻣﻦ ﺣني ﻵﺧﺮ
ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ,ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﴪب ﰲ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﱪﻳﺪ.
ﻳﻮﴅ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻮﺻﻴﻼﺗﻪ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﴪﻳﺒﺎت,
ﺗﻠﻒ أو أﺟﺰاء ﻣﻔﻜﻮﻛﺔ.

ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك

ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ

 .2إذا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻮى ﻗﺮﻳًﺒﺎ ﻣﻦ  LOWأو ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻋﻨﻪ ,أﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﺣﺘﻰ اﺷﺎرة .FULL
إذا ﻛﺎن ﺧﺰان اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﺎرًﻏﺎ ,ﻓﻘﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء
اﳌﱪد وﻣﻸه ﺑﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﺣﺘﻰ أﺳﻔﻞ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻔﻮﻫﺔ
ﻛام ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ.

ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ إزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء اﳌﱪد ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻮﻗﻒ اﳌﺤﺮك
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﱪد متﺎﻣﺎ .ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻐﻂ
وميﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻻﺻﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻣﻦ رش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ
اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻨﺪ ازاﻟﺔ اﻟﻐﻄﺎء.

 (1إﻣﻸ ﺣﺘﻰ ﻫﻨﺎ.

 (1ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮى ) FULLﻣﻤﺘﻠﺊ(
 (2ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮى ) LOWﻣﻨﺨﻔﺾ(
اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﰲ ﻛﻞ إﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.
 .1اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﺧﺎرج اﻟﺨﺰان
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك ﺑﺎرًدا.
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 .3ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﺰان اﻟﻔﺎﺋﺾ واﳌﱪد ,رﻛﺐ اﻟﻐﻄﺎء
واﻓﺤﺺ ان اﳌﻄﺎط ﺑﻐﻄﺎء اﳌﱪد ﺳﻠﻴﻢ وﻣﻮﺿﻮع ﻛام
ﻳﺠﺐ.

اﻟﺤﺬر
•اﻋﻤﻞ ﺑﺤﺬر واﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم اﻧﺴﻜﺎب ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﱪﻳﺪ أﺛﻨﺎء ﻣﻠﺊ اﻟﻨﻈﺎم.
•إذا ﻻﻣﺲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ اﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ
أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎدم راﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ,دﺧﺎن و  /أو
اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻨريان .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﺴﺢ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺬي رش
ﻋﲆ أﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم.
•ﻻ ﺗﺮش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ اﳌﻄﻠﻴﻪ .ﻗﺪ
ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺬي ﰲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ﺗﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ
اﳌﻄﻠﻴﻪ.

ﺗﻐﻴري ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ

ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻐﻴري ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ .ﻟﺬﻟﻚ,
ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺮآب ﻷداء ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ .اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد ﻳﻮﴆ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.
ﺗﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﺮات ﺗﻐﻴري ﺳﺎﺋﻞ اﳌﱪد ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﻜﺘﻴﺐ اﻟﻀامن واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
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ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ
ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺤﺬﻳﺮ

•ميﻨﻊ اﻟﺴامح ﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ مبﻼﻣﺴﺔ اﻟﻌﻴﻨني .إذا
ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﰲ اﻟﻌﻴﻨني ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻋﲆ
اﻟﻔﻮر وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ مبﺎء ﻧﻈﻴﻒ .ﻟﺴﻼﻣﺘﻚ ارﺗِﺪ
ﻤﻞ.
ﻧﻈﺎرات واﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ أداء ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
•ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ميﺘﺺ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء .ذﻟﻚ ميﻜﻦ
ان ﻳﺆدي ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺧﻄري ﺑﺄداء اﻟﻔﺮاﻣﻞ.
•إذا ﻛﺎن ﺣﺎﺟﻪ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﴪب .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،اﺗﺼﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻟﻠﻔﺤﺺ ﰲ اﳌﺮآب .ﻳﻮﴆ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺴﺘﻮرد.

اﻟﺤﺬر

•ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ,ﻛﻦ ﺣﺬًرا وﻻ ﺗﺪع
اﻷوﺳﺎخ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎوﻳﺔ.
•ﻻ ﺗﻘﻢ ﻣﻄﻠًﻘﺎ ﺑﺮش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻋﲆ أﺳﻄﺢ
ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﻄﻼء أو ﻋﲆ أﺟﺰاء ﻣﻄﺎط .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺬي ﰲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﺿﺎر.
•اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ أﺛﻨﺎء إﺿﺎﻓﺘﻪ.
إذا ﻻﻣﺲ اﻟﺴﺎﺋﻞ أﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم ,ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ
راﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ودﺧﺎن و  /أو ﺣﺮﻳﻖ .اﺣﺮص ﻋﲆ
ﻣﺴﺢ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻨﺎﺛﺮ ﻋﲆ أﻧﺒﻮب اﻟﻌﺎدم.

اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ.
اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺰان .اﺣﺮص
ﻋﲆ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ.
إذا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ  ,MINأﺿﻒ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺬي ﻳﻮﴅ ﺑﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ .MAX
اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻣﺤﻜﻤﻪ.

ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﴅ ﺑﻪ

راﺟﻊ ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﺴﻮاﺋﻞ" ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة.

اﻟﺤﺬر
ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺧﻠﻂ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻣﻞ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ.
أﻳﻀﺎ ,ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ  DOT3و ,DOT4
ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

 (1ﻋﻼﻣﺔ ) MAXاﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻮي(
 (2ﻋﻼﻣﺔ ) MINاﳌﺴﺘﻮى اﻷدىن(
 (Aاﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ.
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ﺳﺎﺋﻞ رﺷﺎﺷﺔ اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ
اﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎح

اﻟﺤﺬر
•اﺿﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﳌﺤﻴﻄﺔ.
ﺳﺎﺋﻞ ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻳﺘﺠﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ
وﻳﺤﺠﺐ ﻣﺠﺎل اﻟﺮؤﻳﻪ ,أو ﻳﺘﺠﻤﺪ ﰲ اﻟﺨﺰان.
•ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﺰان ,ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻠﻮث ﻣﺎدة
ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ .اﻻوﺳﺎخ ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ
ﻋﻄًﻼ ,ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺪاد اﳌﻀﺨﺔ.

اﻟﺤﺬر

ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺘﻌامل ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك ﻛﺴﺎﺋﻞ
ﻟﻐﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج ﻻﻧﻪ ميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ ﴐر ﻟﻠﻄﻼء.
ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﻋﻨﻖ ﺧﺰان ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ وأﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ
ﻏﺴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ.

ﺳﺎﺋﻞ رﺷﺎﺷﺎت اﻟﺰﺟﺎج
اﻻﻣﺎﻣﻲ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻐرية ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﰲ
اﻟﺨﺰان ,ﻳﴤء ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ
اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ,ﺗﺤﺘﺎج إﱃ إﺿﺎﻓﺔ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ.
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اﺳﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ .إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ ,ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم اﳌﺎء اﻟﻨﻈﻴﻒ.
ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻴﺎه ﰲ اﻟﺸﺘﺎء ,اﺳﺘﻌﻤﻞ
ﺳﺎﺋﻞ رﺷﺎﺷﺎت ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺘﺠﻤﺪ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﻋﺎء ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،ﻳﺠﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎﺷﺎت ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺑني اﻟﺨﺰان وﻓﻮﻫﺔ اﻟﺮش
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻮﺟﻮد .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ,ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻤﺪ وﻳﺴﺪ ﻓﻮﻫﺎت
اﻟﺮش.
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اﻟﻮﻗﻮد
ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻗﻮد

اﻟﺤﺬر

اﺳﺘﻌامل اﻟﻮﻗﻮد ذو اﻟﺠﻮدة اﻟﺮدﻳﺌﺔ ,أو إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻮﻗﻮد
ﻏري اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ,ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﴐر ﻟﻠﻤﺤﺮك و  /أو ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻮﻗﻮد.
ﺗﺠﻨﺐ اﻧﺴﻜﺎب اﻟﻮﻗﻮد ﻋﲆ أﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ
اﻟﺴﻴﺎرة .اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻨﺴﻜﺐ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ اﻟﻄﻼء ,اﻣﺴﺤﻪ ﻋﲆ
اﻟﻔﻮر .اﻟﴬر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺴﻜﺎب اﻟﻮﻗﻮد
ﻻ ﻳﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﻀامن ﻟﻠﺴﻴﺎره.
ﻋﻨﻖ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻔﻮﻫﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻮﻗﻮد ﺧﺎﱄ
ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻘﻂ .ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺘﻌامل أﻧﻮاع وﻗﻮد
أﺧﺮى ,ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﴬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻐﺎزات اﻟﻌﺎدم
وﺧﻔﺾ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻴﺎدة واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد .ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ أﻳًﻀﺎ.

ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ

ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻘﻂ
اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻄﻠﻮب
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص  95اوﻛﺘﺎن
وﻣﺎ ﻓﻮق
ﻛﻤﻴﺔ اﻻﻳﺜﺎﻧﻮل ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

ﺣﺠﻢ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد
 73ﻟﱰ

ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﻐﻄﺎء
ﻣﻜﺎن ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد

ﺣﺘﻰ 10%

) Research Octane Numberرﻗﻢ
اﻻوﻛﺘﺎن اﻟﺒﺤﺜﻲ(

اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻘﻂ.

ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻣﻊ رﻗﻢ
اوﻛﺘﺎن  95وﻣﺎ ﻓﻮق.

اﺳﺘﻌامل ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻻﻳﺜﺎﻧﻮل

ﺗﺴﻤﺢ ﴍﻛﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻣﺨﻔﻒ
ﺑﺎﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ,إذا ارﺗﻔﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﻋﻦ  .10٪ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳌﻤﺰوج ﺑﺎﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ
أوﻛﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻓﻘﻂ .ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﻗﱰاب إﱃ اﻟﺠﺰء
اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﲆ
اﻟﻼﻓﺘﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻮﻗﻮد.
 (1أوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرة  ،ﺣﺮك ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل ﻟﻮﺿﻊ OFF
واﻓﺼﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻬﻠيك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺧﺮون.
 (2ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﻔﻞ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ,ﺗﴫف ﻋﲆ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 اﺿﻐﻂ ﻋﲆ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﻔﺎل اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح.
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 اﺿﻐﻂ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﻔﺎل ﺑﺰر اﻻﻗﻔﺎلاﳌﺮﻛﺰي.
 اﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﻌﺎل اﱃ وﺿﻊ  ACCاو . OFF .3اﺿﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد.
 .4ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻗﻠﻴًﻼ .ﺛﻢ اﺳﺤﺒﻪ ﰲ
ﻳﺪك ﻹﻛامﱃ ﻓﺘﺤﻪ.

ﻣﻀﻐﻮط وﻳﺘﻨﺎﺛﺮ اﱃ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ داﺧﻞ ﻋﻨﻖ
اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ,ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺤﺎر .ﺧﻼل ﻓﺘﺢ
اﻟﻐﻄﺎء إذا ﺳﻤﻊ ﺻﻮت ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻀﻐﻂ ,اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ,ﳌﻨﻊ
ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﻮﻗﻮد وﺧﻄﺮ اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻨﺎر.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻳﺠﺐ ﳌﺲ ﻫﻴﻜﻞ
اﻟﺴﻴﺎره ,ﰲ اﻟﺠﺰء اﳌﻌﺪين ﻣﻦ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
أو ﳾء ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻣﺨﺰﻧﺔ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ .اﻟﴩارة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ميﻜﻦ ان ﻳﺸﻌﻞ اﻟﻮﻗﻮد وﻳﺴﺒﺐ
اﻟﺤﺮوق .ﳌﻨﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺤﻨﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺮة أﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.

 (1ﻓﺘﺢ
 (2إﻏﻼق
 .5ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻮاﺳﻄﺔ دوران
ﺑﻄﻲء ﻋﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
•أﺑﺨﺮة اﻟﻮﻗﻮد ﺷﺪﻳﺪة اﻻﺷﺘﻌﺎل .ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺰود
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﻷﺷﻌﺎل ﻟﻮﺿﻊ
 OFFوأﻏﻠﻖ ﻛﻞ اﻻﺑﻮاب واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎره .ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ,ﻟﻬﺐ او ﴍار
ﻛﻬﺮﺑﺎيئ .ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻓﻘﻂ .اﻣﺴﺢ اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻨﺴﻜﺐ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر.
•اﻣﺴﻚ اﻟﻐﻄﺎء ﺑﻘﻮة وأدره ﺑﺒﻄﺊ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر .ﻻ
ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻐﻄﺎء ﺑﺤﺮﻛﺔ ﴎﻳﻌﺔ .اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ميﻜﻦ
ان ﻳﻜﻮن

 .6ﻋﻠﻖ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﻪ اﳌﺠﻮده
ﻋﲆ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﺒﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺰﻳﺖ.
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ﺗﺤﺬﻳﺮ
•ادﺧﻞ ﺟﻴﺪا ﻓﻮﻫﺔ ﺧﺮﻃﻮم ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﱃ ﻋﻨﻖ
ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
وﺿﻊ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟًﺪا او ﻻ ﻳﺘﻢ ادﺧﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ,رمبﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺘﺰود
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋًﻴﺎ ,ﺳﻮف ﻳﻨﺰﻟﻖ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ اﻟﺨﺰان
وﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ اﻻﺷﺘﻌﺎل.
•ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻠﺊ اﻟﺨﺰان ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻀﺨﺔ
اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎيئ .إذا أﺿﻔﺖ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ,ﻓﻬﻮ ميﻜﻦ ان ﻳﻨﺰﻟﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺰان ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻐﻴريات ﰲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة أو ﻇﺮوف أﺧﺮى
وﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ.
 .7ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻞء اﻟﺨﺰان ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺘﺰود
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ .ﺗﺠﻨﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﻗﻮد.
 .8اﻋﺪ ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد وأدره ﰲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪر ﺻﻮت ﻧﻘﺮ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ان ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣني اﻟﻐﻄﺎء ﻟﻦ ﻳﺸﺒﻚ ﺗﺤﺖ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻨﺪ ﺷﺪه.

اﻟﺤﺬر
ﳌﻨﻊ ﺗﴪب اﻟﻮﻗﻮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ,ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
إﺣﻜﺎم ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﻧﻘﺮة.
 .9أﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد متﺎًﻣﺎ.

اﻟﺤﺬر
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺴﻜﺎب اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﺢ
اﳌﻄﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎره ,اﻏﺴﻞ
ﻏﺴﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر مبﺎء
اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻨﺴﻜﺐ ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ
ﻧﻈﻴﻒ .اﻟﻮﻗﻮد
اﳌﻄﻠﻴﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﺸري إﱃ أن
ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮﻗﻮد .ﺗﺸري
 ﺗﻈﻬﺮ اﻻﺷﺎرهﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻميﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرة.
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﻜﺎم ﻏﻄﺎء ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺣﺘﻰأو إذا اﻟﴩﻳﻂ ﻋﺎﻟﻖ ﺗﺤﺖ اﻟﻐﻄﺎء,
ﺗﺴﻤﻊ ﻧﻘﺮة ,أو
ﻔﺢ
ﺼﻔﺢ
اﻓﺤﺺ اﳌﺤﺮك" .ﺗﺼ
ميﻜﻦ ان ﻳﴤء ﺿﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮ "اﻓﺤﺺ
ﺤﺬﻳﺮ
ﺺ اﳌﺤﺮك  /ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ "اﻓﺤﺤﺺ
ﺿﻮء
ﻣﻮﺿﻮع "ﺿ
ﻣﺆﴍ اﻟﺨﻠﻞ" ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة.
ﻗﻔﺎل ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد ,إﻓﻌﻞ واﺣﺪا ﻣﻦ
 ﻻﻻﻗﻔﺎلإذا ﻧﻔﺬت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات
اﻻﻋامل ﻓﻴام ﻳﲇ .وﻟﻜﻦ ,إذا
وﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻔﺘﻮح ,ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ

اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻦ ﻳﻘﻔﻞ ﺣﺘﻰ إذا اﻗﻔﻠﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
 اﺿﻐﻂاﺿﻐﻂ ﻋﲆ زر اﻻﻗﻔﺎل ﻋﲆ مبﺎﺳﻚ اﳌﻔﺘﺎح.
 اﺿﻐﻂاﺿﻐﻂ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻗﻔﺎل ﳌﻔﺘﺎح اﻻﻗﻔﺎل اﳌﺮﻛﺰي.
ﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻻﻗﻔﺎل اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ﻟﻸﺑﻮاب ﺑﺎﻗﻔﺎل أو
 ﻋﻨﻨﺪﻣﺎﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺑﻮاب ﻗﻔﻞ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻳﻘﻔﻞ
اﻳﻀﺎ ,أو
أو اﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ﻳﺘﺤﺮر ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.

اﻟﺤﺬر
•ميﻨﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻔﺎت إﱃ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد .إﺿﺎﻓﺔ
اﳌﻨﻈﻔﺎت ﻗﺪ ﺗﴬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻮﻗﻮد.
•ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ,دور اﻟﻐﻄﺎء اﱃ اﻟﻴﻤني
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﻧﻘﺮه ,ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺟﻴًﺪا .إذا
ﻛﺎن اﻟﻐﻄﺎء ﻏري ﻣﺤﻜﻢ ﺟﻴﺪا ,ﻓﻘﺪ ﻳﺘﴪب اﻟﻮﻗﻮد
ﻣﻦ اﻟﺨﺰان أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ أو ﻳﺘﴪب ﺑﻌﺪ وﻗﻮع
ﺣﺎدث ,وﺳﻮف ﻳﻨﺸﺄ ﺧﻄﺮ ﻹﺷﺘﻌﺎل ﺣﺮﻳﻖ.
•ﺗﺠﻨﺐ ﺳﻜﺐ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﲆ أﺳﻄﺢ اﻟﻄﻼء ﻟﻠﺴﻴﺎرة.
اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻨﺴﻜﺐ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﴐر ﻟﻠﻄﻼء وﻳﺠﺐ
ﻣﺴﺤﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر .اﻟﴬر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼء
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻜﺐ اﻟﻮﻗﻮد ﻻ ﻳﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﻀامن ﻟﻠﺴﻴﺎره.

•ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﻄﺎء اﻷﺻﲇ ﻣﻦ ﺳﻮﺑﺎرو
ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ,أو ﻏﻄﺎء ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺠﻮدة واﳌﻼمئﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺤﺪد ﰲ اﻟﻀامن
ﻟﻠﺴﻴﺎرة .ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻏﻄﻴﺔ اﻷﺧﺮى ,وﺗﺴﺒﺐ
ﴐر ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨﺰان وﴐر ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻟﻠﻌﺎدم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة .ﻫﻨﺎك أﻳًﻀﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﺗﴪب
اﻟﻮﻗﻮد واﺷﺘﻌﺎل اﻟﻨﺎر.
•ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﴤء ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﳌﺴﺘﻮى وﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺰوﻳﺪ ﺧﺰان اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻋﲆ
اﻟﻔﻮر .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد ﻗﺪ ﻳﺘﴬر
اﳌﺤﺮك وﻳﺘﻠﻒ .اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان
ﻳﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﰲ أداء اﳌﺤﺮك.
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 .1ﻗﻢ ﺑﺎزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء اﻟﻮﺻﻮل ﰲ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻميﻦ
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻚ ﻣﺴﻄﺢ.

اذا مل ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد

إذا ﺗﻌﺬر ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻞ أو
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﺎد ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ,ميﻜﻦ ﻓﺘﺤﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺤﻦ.
 (1ﻣﺸﺒﻚ
 .2ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺰر اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺸﺒﻚ.

 .3اﺳﺤﺐ اﻟﺰر اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻗﻔﺎل ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد.
 .4اﺿﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد.
 .5ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻗﻠﻴﻼً .ﺛﻢ اﺳﺤﺒﻪ ﰲ
ﻳﺪك ﻹﻛامل ﻓﺘﺤﻪ.
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رﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎره ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻣﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ
اﻗﺮأ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴامت ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ:
ﻟﻀامن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻵﻣﻦ واﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ,اﻗﺮأ
اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل أو اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.

إذا ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ إﻳﻘﺎف اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ ,ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ واﻣﻀﺎت اﻟﻄﻮارئ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻬﺎر وﰲ
اﻟﻠﻴﻞ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘني اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﺣﺎول اﻟﻨﺰول ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
إذا ﻇﻬﺮت أي ﻣﺸﻜﻠﺔ.
ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ واﻣﻀﺎت اﻟﻄﻮارئ ﰲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت
ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺷﻌﺎل.
ﺷﻐﻞ واﻣﻀﺎت اﻟﻄﻮارئ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ زر
واﻣﻀﺎت اﻟﻄﻮارئ.
أوﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻣﺮه اﺧﺮى ﻋﲆ زر واﻣﻀﺎت
اﻟﻄﻮارئ.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ واﻣﻀﺎت اﻟﻄﻮارئ ,واﻣﻀﺎت اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻦ
ﺗﻌﻤﻞ.

ارﺗﺪاء اﻟﻨﻈﺎرات:
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرات واﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌني ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرة دامئًﺎ .ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻜﱪﻳﺘﻴﻚ ,ﻣام ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻰ
إذا ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ,ﺗﻄﻠﻖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت
ﻏﺎز اﻟﻬﻴﺪروﺟني ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﻌﺎل واﻻﻧﻔﺠﺎر .ﺣامﻳﺔ
اﻟﻌﻴﻨني ﴐورﻳﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﻌﺎل ﻫﺬا اﻟﻐﺎز.
ﻳﺤﺘﻮي ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻜﱪﻳﺘﻴﻚ:
ﻷن ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻜﱪﻳﺖ,
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﺳﺘﻌامل ﻧﻈﺎرات واﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨني واﺳﺘﻌامل
اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺤﺺ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرة .ﺗﺠﻨﺐ
اﻣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺼﺪﻣﺎت ﻻن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ
ﻳﻨﺴﻜﺐ.

ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﻟﺴامح مبﻼﻣﺴﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻠﺪ
أو اﻟﻌﻴﻨني أو اﳌﻼﺑﺲ ﻷﻧﻪ ميﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻰ
واﻟﺤﺮوق .إذا ﺗﻢ رش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﺟﻠﺪك أو
ﻣﻼﺑﺴﻚ ,اﻏﺴﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﺑﻜﻤﻴﻪ ﻛﺒريه ﻣﻦ
ﻋﻴﻨﻴﻚ أو ﻣﻼﺑﺴ
ﻮﺟﻪ
اﳌﺎء .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻚ ,ﺗﻮﺟﻪ
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر.
إذا اﺑﺘﻠﻌﺖ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ,اﴍب
ﴍب
ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ أو اﳌﺎء وﺗﻮﺟﻪ
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ.
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎده آﻛﻠﻪ ,إذا ﺗﻨﺎﺛﺮت ﻋﲆ ﺳﻄﺢ
ﻣﻄﲇ أو ﻋﲆ ﺗﻨﺠﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎرة اﻏﺴﻠﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﻛﺒرية ﻣﻦ اﳌﺎء.
إﺑﻌﺎد اﻷﻃﻔﺎل:
ﻓﻘﻂ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻﺧﻄﺎر اﳌﺤﺘﻤﻠﻪ ميﻜﻨﻬﻢ
ﺎﻓﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﲆ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت .ﺣﺎﻓﻆ
ﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﺑﻌﺎد اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرة .ﻣﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﺻﺤﻴﺢ ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻰ واﻟﺤﺮوق.
اﺑﻌﺪ اﻟﻠﻬﺐ:
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ,
ﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ
إﻃﻔﺊ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻜﱪﻳﺖ واﻟﻮﻻﻋﺎت .اﺑﺑﻌﺪ
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل وﻣﺼﺎدر اﻟﴩارات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻏﺎز ﻫﻴﺪروﺟني ﺷﺪﻳﺪ
اﻻﺷﺘﻌﺎل واﻻﻧﻔﺠﺎر ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻟﻬﺐ أو ﴍارة
ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر.

ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ,اﻫﺘﻢ ﺑﺎن ﻻ
ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻷدوات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻳﺤﺪث متﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎيئ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻼﻣﺴﺔ
أﻧﻬﺎ
ﺒﻄﺎرﻳﺔ ,وأﻧﻬﺎ
ﻟﺴﺎﻟﺐ ) (-ﻟﻠﻠﺒﻄﺎ
ﻟﻠﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ ) (+واﻟﺴﺎﻟ
متﺎس
ﻻ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻘﻄﺐ اﳌﻮﺟﺐ ) (+ﺑﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎرة .متﺎس
ﴩار واﻻﻧﻔﺠﺎر.
ﻛﻬﺮﺑﺎيئ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ اﻟاﻟﴩ
يئ ,ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺨﻮاﺗﻢ وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪ
ﳌﻨﻊ اﻟﴩار اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺎيئ
واﻻﻛﺴﺴﻮارات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻵﺧﺮى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﲆ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو ﺑﺠﻮارﻫﺎ.
اﻻﻧﻔﺠﺎرات:
اﻣﻨﻊ اﻻﻧﻔﺠﺎر
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ ,ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ ﻏﺎز اﻟﻬﻴﺪروﺟني
ﺷﺪﻳﺪة اﻻﺷﺘﻌﺎل واﻻﻧﻔﺠﺎر .ﳌﻨﻊ اﻻﻧﻔﺠﺎر ,اﺷﺷﺤﻦ
ﺤﻦ
اﻟﻨريريان.
ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرة مبﺎن ﻣﻊ ﺗﻬﻮﺋﻪ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨ

ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﳌﺴﺎﻋﺪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ

•ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻣﺘﺠﻤﺪه .ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﺗﺼﺪع أو اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.
•ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻼت أو ﻋﺎزل
ﻣﺘﴬر .ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻜﺎﺑﻼت ﺑﻮﺿﻊ ﻏري ﺳﻠﻴﻢ.
•ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻄري .اﺑﻌﺪ اﻷﺻﺎﺑﻊ,
اﻟﻴﺪﻳﻦ ,اﳌﻼﺑﺲ ,اﻟﺸﻌﺮ وأدوات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻣﺮوﺣﺔ
اﻟﺘﱪﻳﺪ ,ﻣﻦ اﻷﴍﻃﺔ وﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﺰاء اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺤﺮك .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺨﻮاﺗﻢ ,اﻟﺴﺎﻋﺎت
ورﺑﻄﺎت اﻟﻌﻨﻖ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
•ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﻮارئ ﻳﻜﻮن ﺧﻄريًا إذا مل ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ .إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻜﻮك ﺣﻮل
اﻹﺟﺮاء اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ,اﺳﺘﴩ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴيك ﻣﺎﻫﺮ.
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اﻟﺤﺬر
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﻄﺎرﻳﺔ  12ﻓﻮﻟﺖ.
ﺗﺠﻨﺐ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﺪون ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
اﻟﺼﺤﻴﺢ.
إذا مل ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻻن ﺑﻄﺎرﻳﺘﻬﺎ ﻓﺎرﻏﻪ,
ميﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﻮارئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎره ﺑﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺳﻴﺎره اﺧﺮى )اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺒﻄﺎرﻳﻪ
اﳌﺴﺎﻋﺪه( ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﻮاﺑﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪه.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺟﺮاء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ

 .1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﻲ ﺑﻄﺎرﻳﺔ 12
ﻓﻮﻟﺖ وأن ﻗﻄﺒﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻣﺆرض.
 .2إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺳﻴﺎره أﺧﺮى ,ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﺘﻼﻣﺲ ﺑني اﻟﺴﻴﺎرﺗني.
 .3أﻃﻔﺊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻮار واﳌﻠﺤﻘﺎت ﻏري اﻟﴬورﻳﻪ.
 .4ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻮﺻﻮف.
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 (Aﺑﻄﺎرﻳﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه
 (Bﻋﺰﻗﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ

) (1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ أﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻄﺐ
اﳌﻮﺟﺐ ) (+ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ.
) (2ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﱃ
اﻟﻘﻄﺐ اﻹﻳﺠﺎيب ) (+ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
) (3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ أﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻵﺧﺮ ﺑـﺎﻟﻘﻄﺐ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ) (-ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
) (4ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﱃ ﻋﺰﻗﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﺴﻴﺎره ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
اﻟﻔﺎرﻏﺔ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺮور اﻟﻜﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء
اﳌﺘﺤﺮﻛﻪ وان ﻣﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻻ ﺗﻼﻣﺲ اﺟﺰاء ﻣﻌﺪﻧﻴﻪ
اﺧﺮى.
 .5اﺑﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪة واﺑﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ﺑﴪﻋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
اﻵن  ،اﺑﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ.
 .6ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ,اﻓﺼﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﺑﻼت
اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻋﻜﴘ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ.

اﻟﺘﺴﺨني اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎره
ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﻻ ﺗﻔﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﳌﱪد أﺑًﺪا ﻗﺒﻞ إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك
وﻗﺒﻞ ﺗﱪﻳﺪه .اﳌﱪد ﰲ اﳌﺤﺮك اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ.
ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﳌﱪد ﻃﺎﳌﺎ اﳌﺤﺮك ﺳﺎﺧﻦ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺎﺋﻞ
ﺗﱪﻳﺪ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻐﻠﻴﺎن ,واﻟﺬي ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺮوًﻗﺎ
ﺷﺪﻳﺪة.

اﻟﺤﺬر
إذا ﻛﺎن اﳌﺤﺮك ﻳﺴﺨﻦ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم ,ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﴎﻋﺔ
اﳌﺤﺮك وﴎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺤﺪوده .أوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﲆ
اﻟﻔﻮر ﰲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ.

اذا ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﺨﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
اﳌﺤﺮك

•اﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﱃ وﺿﻊ  OFFواﺑﻌﺪ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺮﻛﺎب ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎره ﺣﺘﻰ ﻳﱪد اﳌﺤﺮك.
•اﺗﺼﻞ ﺑﺎﳌﺮآب .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.

اذا مل ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺨﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
اﳌﺤﺮك

 .1اﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ﺑﴪﻋﺔ ﺣﻴﺎدﻳﻪ.
 .2اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﳌﺤﺮك ﻟﺘﻬﻮﺋﺔ ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك .ﺗﺼﻔﺢ
ﻣﻮﺿﻮع "ﻏﻄﺎء ﺻﻨﺪوق اﳌﺤﺮك "ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺴﻴﺎرة
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك .اذا ﻛﺎﻧﺖ
اﳌﺮوﺣﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ,اﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك ﻋﲆ اﻟﻔﻮر وﺗﻮﺟﻪ إﱃ
اﳌﺮآب ﻟﻺﺻﻼح .ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ اﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.
 .3ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ ,ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك .إذا ﻛﺎن ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺤﺮارة ﻣﺎ زال ﻳﺸري
اﱃ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻃﻔﺊ اﳌﺤﺮك.
 .4ﺑﻌﺪ أن ﻳﱪد اﳌﺤﺮك متﺎ ًﻣﺎ ,اﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﱪﻳﺪ ﰲ ﺧﺰان اﻟﻔﺎﺋﺾ .إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﱪﻳﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺷﺎره  ، LOWأﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ
ﺣﺘﻰ اﻻﺷﺎره .FULL

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﱪﻳﺪ أو إﺿﺎﻓﺘﻪ ,اﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع "ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ اﳌﺤﺮك"
أﻋﻼه.
 .5إذا مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﺎﺋﻞ ﺗﱪﻳﺪ داﺧﻞ ﺧﺰان اﻟﻔﺎﺋﺾ,
أﺿﻒ ﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﺰان .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ
ﻏﻄﺎء اﳌﱪد واﻣﻸ اﳌﱪد ﺑﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ.
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إذا ﻛﺎن ﻳﺠﺐ إزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء اﳌﱪد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺧًﻨﺎ ,ﻗﻢ
ﺑﻠﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﻗامش ﺳﻤﻴﻜﺔ ﺣﻮل اﻟﻐﻄﺎء ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮه
ﺑﺒﻂء ﻋﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺑﺪون ﺿﻐﻂ ﻷﺳﻔﻞ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻐﻄﺎء .دع اﻟﻀﻐﻂ ﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﳌﱪد .ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﻞ اﻟﻀﻐﻂ ,اﻓﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻂ ﻷﺳﻔﻞ
وﺗﺪوﻳﺮه.
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اﻟﺠﺮ

إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻟﺠﺮ ,ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ان ﻳﺘﻢ
إﺟﺮاؤه ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺟﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة .ﻧﻔﺬ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻣﺎن
اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه.

ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺠﺮ ,ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
واﻟﺜﻘﻮب

ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻌامل ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺠﺮ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻓﻘﻂ.

ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ

 .1ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺮاج ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ واﳌﻔﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ
اﻷدوات .اﺧﺮج ذراع اﻟﺮاﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺤﻦ.

اﻟﺤﺬر
اﺳﺘﺨﺪم ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺠﺮ ﻓﻘﻂ ,ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺮﺑﻂ واﻟﻔﺘﺤﺎت
اﳌﻔﺼﻠﻪ .ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳌﻌﺪين ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮ او ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻴﺎره.

ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ

ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﲇ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ
اﻟﺴﻴﺎره ,ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﴪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎره.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺟﺮ اﻟﻨامذج اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺪﻓﻊ رﺑﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺠﻼت اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻷرض واﻟﻌﺠﻼت
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﲆ اﻷرض ,أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻻرض واﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﻷرض.
ﺟﺮ ﻛﻬﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ اﻧﺤﺮاف اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ
او ﺧﻠﻞ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﻪ اﳌﺮﻛﺰي.

 .2ﻟﻒ ﻃﺮف ﻣﻔﻚ اﳌﺴﻄﺢ ﺑﴩﻳﻂ ﻻﺻﻖ أو ﻗامش
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺪش اﳌﺼﺪ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﳌﻮﺟﻮد
ﻋﲆ اﳌﺼﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻚ ﻣﺴﻄﺢ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺮﺑﻂ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ.

ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮ ,ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرة وﺧﺰﻧﻬﺎ ﰲ
ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻻدوات .اﻋﺪ ﻏﻄﺎء ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ ﳌﻜﺎﻧﻪ ﰲ
اﳌﺼﺪ.
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ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ

ﺗﺤﺬﻳﺮ

 .3ﺑﺮﻏﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﱪﻏﻲ.

•ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ إﻻ ﻟﺠﺮ اﻟﺴﻴﺎرة.
•ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ إزاﻟﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ ﺑﻌﺪ ﺟﺮ اﻟﺴﻴﺎره .إذا
ﺗﺮﻛﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ ﻣﺮﻛﺒﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة ,ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻨﻈﺎم ﻓﺼﻞ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎره ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ.

اﻟﺤﺬر
ﳌﻨﻊ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ واﳌﺼﺪ اﻻﻣﺎﻣﻲ ,ميﻨﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻗﻮه ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﻗﻮﻳﻪ اﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﲆ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ.

 .4ﺷﺪ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺠﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﳌﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذراع
اﻟﺮاﻓﻌﻪ.

ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺑني اﻟﻌﺠﻼت اﻻﻣﺎﻣﻴﻪ واﳌﺼﺪ
اﻻﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎره.
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ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺨﻠﻔﻴﻪ

ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻌامل ﺛﻘﻮب اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ,أﻋﺪ اﻷﻏﻄﻴﺔ
اﱃ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

اﺳﺘﺨﺪم ﺛﻘﻮب اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض رﺑﻂ اﳌﺮﻛﺒﺔ
وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮة إﱃ اﻷﺳﻔﻞ .ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻮة ﰲ اﺗﺠﺎﻫﺎت
أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄرية ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺰﻻق اﻟﻜﺎﺑﻼت
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻮب.

اﺳﺘﻌامل ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺟﺮ ﻣﻊ ﺳﻄﺢ
ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ

 (1ﺛﻘﺐ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ
ﺛﻘﻮب اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮده ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻘﺎط رﻓﻊ
اﻟﺴﻴﺎره.
ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﻮب اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﻐﻄﺎء.
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺛﻘﻮب اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻴﻪ ,ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﻏﻄﻴﺔ.

ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎرة .اﺗﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
 .1ﺣﺮك ذراع اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻐﻴﺎر إﱃ اﳌﻮﺿﻊ .P

 .2اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف اﳌﻄﻮل ﺑﻘﻮة.
 .3ﻗﻢ ﺑﺘﺄﻣني اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ
اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻷﻣﺎن .ﻳﺠﺐ ﺷﺪ ﻛﻞ اﻟﺴﻼﺳﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ,وﻳﺠﺐ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺸﺪ
ﺣﺘﻰ اﻟﻐﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻛﻪ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.

اﻟﺤﺬر
•إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺰودة ﺑﻮاﻗﻲ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﺖ
اﳌﺼﺪ اﻷﻣﺎﻣﻲ )ﻳﻨﺼﺢ ﻛﺨﻴﺎر( ,اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم
ﺧﺪﺷﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎره ﻋﲆ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وإﻧﺰاﻟﻬﺎ
ﻣﻨﻬﺎ.
•ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺟﺮ,
ﺿﺒﻂ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻐري .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ,
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ اﻻﻫﺘامم ﺑﻀﺒﻂ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد
ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎره ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺟﺮ.

اﻟﺠﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻌﺠﻼت
ﻋﲆ اﻻرض
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ﺗﺤﺬﻳﺮ
•ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻌﺎل ﻟﻮﺿﻊ
 OFFأﺛﻨﺎء ﺟﺮ اﻟﺴﻴﺎرة ,ﻷن ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
واﻻﺗﺠﺎه ﺳﻴﺘﻢ اﻗﻔﺎﻟﻬﺎ.
•ﺗﺬﻛﺮ أن ﻣﻌﺰز اﻟﻔﺮاﻣﻞ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﺰز ﻻ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺤﺮك ﻣﻄﻔﺊ ,ﻻن اﳌﺤﺮك
ﻣﻄﻔﺊ ,ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ وادارة ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة.

اﻟﺤﺬر
 .1ﺣﺮر ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف اﳌﻄﻮل وﺣﺮك ﻋﻠﺒﺔ اﻟﱰوس
ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻴﺎدي ).(N
 .2ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل ﰲ وﺿﻊ  ONأﺛﻨﺎء
ﺟﺮ اﻟﺴﻴﺎرة.
 .3ﺷﺪ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺠﺮ ﺑﺒﻂء ﻟﺘﺠﻨﺐ ﴐر ﻟﻠﺴﻴﺎره.

•ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﺒﺔ اﻟﱰوس ,اﻧﻘﻞ
اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﲆ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺑﺴﻄﺢ ﺗﺤﻤﻴﻞ .ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺎﻻت ,ﻻ ميﻜﻦ ﺟﺮ ﺳﻴﺎره ﻣﺘﴬره ,ﺑﺴﺒﺐ اﻟﴬر
اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻬﺎ.
•ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ,ﻳﺠﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﲆ ﺳﻄﺢ
اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﺠﺮ.
•ﴎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻗﻞ ﻣﻦ 30
ﻛﻢ  /ﺳﺎﻋﺔ وﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻗﴫ
ﻣﻦ  50ﻛﻢ .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﴪﻋﺔ اﻟﻜﺒرية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ,أو
اﻟﻨﻘﻞ ﳌﺴﺎﻓﺔ أﻛﱪ

اﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎره ﻋﲆ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﻄﺢ ﺗﺤﻤﻴﻞ.
•إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﻪ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎرة إﱃ أﺳﻔﻞ ﻣﻨﺤﺪر
ﻃﻮﻳﻞ أو ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺤﺪار ,ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺟﺮ ﻣﻊ ﻣﺴﻄﺢ ﺗﺤﻤﻴﻞ .وﻟﻜﻦ ,ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﲆ
دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ,ﻷن ﻓﺮاﻣﻞ
اﳌﺤﺮك ﻻ ﺗﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﺮ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻔﺮاﻣﻞ.
•ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺤﺬر وﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮة اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻋﲆ
ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺠﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻔﺰات اﳌﻔﺎﺟﺄة.
•ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺠﺮ .إذا
دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺠﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﺑﻼت اﻷﺳﻼك
أو ﺳﻼﺳﻞ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ,ﻟﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺼﺪ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻼﻣﺲ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻜﺎﺑﻞ أو اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗامش,
ﻟﺤامﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ.
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ﻣﺎﺳﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك  -اذا مل
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك

اﻻﻗﻔﺎل واﻟﺘﺤﺮ

اﻟﺤﺬر
اﺑﻌﺪ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ,وﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻘﻮل
اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﻪ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺚ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑني
ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺒﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬيك وﺑني زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ميﻜﻨﻬﺎ
ان ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑني ﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك وﺑني
زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻻﺳﻠيك ﻗﻮي ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﻓﺮاغ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺒﻚ
يك.
اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬﺬيك
)مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ( وﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻔﺎل اﻷﺑﻮاب )مبﺎ
•إﻗﻔﺎل
اﻗﻔﺎﻟﻬﺎ.
ﺗﺒﺪﻳﻞ أوﺿﺎع ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل
•ﺗﺒﺪﻳﻞ
•ﺑﺑﺪء
ﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ,اﺗﺒﺒﻊﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴامت أدﻧﺎه .ااذاذا ﺗﻢ ﺗﻔﺮﻳﻎ
يك ,اﺳﺘﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة.
ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬﺬيك
يك"
ﻴري ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬﺬيك
ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﺿﻮع "ﺗﻐﻐﻴري
.419

 (1زر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
 (2ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﻮارئ
أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك,
اﺳﺤﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﻮارئ.
اﻗﻔﻞ أو اﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﻮارئ
ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاء اﳌﻔﺼﻞ مبﻮﺿﻮع "اﻻﻗﻔﺎل واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎرة" ﰲ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرة.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﺑﻌﺪ اﻻﻗﻔﺎل أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ,ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻋﺎدة ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻔﺘﺎح
اﻟﻄﻮارئ ﰲ ﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك.

ﺗﻐﻴري اوﺿﺎع ﻧﻈﺎم اﻻﺷﻌﺎل

 .1ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف اﳌﻄﻮل.
 .2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ذراع اﺧﺘﻴﺎر اﻟﱰوس ﰲ وﺿﻊ P
)وﻗﻮف(.
 .3اﺿﻐﻂ ﻋﲆ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ

 .4اﻣﺴﻚ ﻣﺸﺒﻚ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻻزرار
ﻧﺤﻮك واﳌﺲ زر اﻻﺷﻌﺎل.
ﻋﻨﺪ اﻛﺘامل اﻻﺗﺼﺎل ﺑني اﳌﻔﺘﺎح واﻟﺴﻴﺎره ﺳﻴﺼﺪر
ﺻﻮت .ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺷﻌﺎل إﱃ
أﺣﺪ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺪون ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻊ زر
إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :اﻟﻮﺿﻊ ACC
•ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى :اﻟﻮﺿﻊ ON
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ﺑﺎب ﺧﻠﻔﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  -اذا مل ﻳﻜﻦ
ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ

 .5ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺪون ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻊ
إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ زر اﻟﻄﺎﻗﺔ ,اﺿﻐﻂ ﻋﲆ زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺑﺪون اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ .ﺳﻴﺘﺤﻮل ﻧﻈﺎم
اﻹﺷﻌﺎل إﱃ وﺿﻊ .ON

ﻣﻼﺣﻈﻪ

إذا مل ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺷﻌﺎل إﱃ وﺿﻊ  ONﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﳌﻌﻄﺎة أﻋﻼه ﻳﺠﺐ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﳌﺮآب .ﻳﻮﴅ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.

ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك

 .1ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﻮف اﳌﻄﻮل.
 .2ﺗﺄﻛﺪ ان ذراع ﻣﻨﺘﻘﻲ اﻟﻐﻴﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﺿﻊ P
)وﻗﻮف(.
 .3اﺿﻐﻂ ﻋﲆ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

إذا ﻛﻨﺖ ﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
رﻓﻌﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ زر ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ,ميﻜﻦ ﻓﺘﺤﻪ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
 .4اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻷزرار ﻧﺤﻮك واﳌﺲ زر اﻻﺷﻌﺎل.
ﻋﻨﺪ اﻛﺘامل اﻻﺗﺼﺎل ﺑني اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬيك واﻟﺴﻴﺎره ﺳﻴﺼﺪر
ﺻﻮت .ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﺘﺤﻮل ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﱃ وﺿﻊ
 ACCأو وﺿﻊ .ON
 .5ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل إﱃ اﻟﻮﺿﻊ  ACCأو
 ONاﺿﻐﻂ ﻋﲆ زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ
دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

ﻣﻼﺣﻈﻪ

إذا مل ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓًﻘﺎ
ﻟﻺرﺷﺎدات اﳌﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ,ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل مبﺮآب ,ﻳﻮﴅ
اﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮرد.

 .1ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻚ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻠﻔﻮف ﺑﴩﻳﻂ ﻻﺻﻖ أو
ﻗﻄﻌﺔ ﻗامش ,ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء اﻟﻮﺻﻮل ﰲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻄﺎﻧﻪ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﲇ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ.
 .2ﺟﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺒﺾ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺧﻠﻒ ﺑﻄﺎﻧﻪ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ.
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اﻟﺤﺬر
ميﻨﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻘﺒﺾ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺻﺎﺑﻌﻚ ,ﻷن ﻫﺬا اﻟﴚء ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ اﻻﺻﺎﺑﺔ.
دامئﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﻚ ﻣﺴﻄﺢ اﻟﺮأس أو أداة ﻣامﺛﻠﺔ.

 .3ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ,أدر اﳌﻘﺒﺾ إﱃ
اﻟﻴﻤني.

يابان أوتو شركة اسرائيلية للسيارات المحدودة

قسم الخدمات ،شارع همجشيميم  ،6ص.ب  7934بيتح تكفا 4934829
هاتف .*8545 :فاكس09-9611011 :

EVOLTIS

2021

אתيح أو
לעצמםصح
שומריםحق يف ت
رشكة بال
והחברהللرش
היצרןاململصنع وا
נוספים.تفظ ا
ומגורמיםخرى .يح
האווירوعوامل أ
מזגطقس
הדרيך,ق ،ال
תנאיالطر
ברכב,روف
והשימושيارة ،ظ
הנהיגהخدام الس
מאופיدة ،است
מושפעתة القيا
והיאأثر بطبيع
היותث يت
להלן,ه ،حي
המעבדהتربرب أدنا
מנתוניنات ااململخت
שונהعن بيا
להיותفععيل
يل
עשויהوقود ال
בפועלهالالك ال
הדלקف استه
צריכתد يختل
ق
فقط .هاتف.
للتوضيح
הודעהالصور
مسبق.
وبدون
הנתוניםوقت
املختلفة يف أي
البيانات
הזכותغيري
ت
להמחשה בלבד .טל"ח.
תמונות
מוקדמת.
إشعارוללא
בכל עת
השונים
לשנות את
לתקן או

رمز النموذج

קוד דגם
1
2

وصف النموذج

תיאור דגם
EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS

مستوى تجهيزات االمان

רמת האבזור הבטיחותי
7
7

האבזורزات االمان
مستوى تجهي
הבטיחותי
רמת
مستوى
רמת
امان
בטיחות
عايل
גבוהה

تفصيل أنظمة االمان املركبة يف السيارة مبستوى تصنيع

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS, EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
األمان
חגורות حزام
مستشعرات
אווירهوائية
وسادات
7 7
כריות
בטיחות
חיישני
بالضوء العايل
التحكم التلقايئ
االنحراف
אקטיביתاال
מערכתفعال ملنع
نظام
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
املسلكמנתיב
למניעתعنסטייה
תמרורי املرور
كشف إشارات
نظام
الطوارئ
الطوار
التلقايئ يف
מערכתالكبح
نظام
תנועה
מערכת זיהוי
חירום
حاالتבעת
אוטומטית
בלימה
اف عن املسلك
סטייהاالنحر
التحكم يف
قابل للتعديل الذايت
تثبيت رسعة
מנתיב
בקרת
אדפטיבית
نظامשיוט
בקרת
األمامية
املسافة
ניטורرصد
نظام
מלפנים
מרחק
املشاة רגל
كشف הולכי
מערכת זיהוי
الخلف
عند السفر
الكبح التلقايئ
الهوائية والنارية
רוכבاجات
كشف الدر
نظام
בנסיעהاىلלאחור
אוטומטית
בלימה
ואופנועים
אופניים
מערכת זיהוי
עייפותقلةאוالرتكيز
االرهاق او
تحذير بحالة
מת"املرئية"
"املنطقة غري
املركبات
نظام
חוסר ריכוז
במצב של
התרעה
רכב يفב"שטח
كشف כלי
מערכת זיהוי
ילדالسيارة
الطفل يف
מערכת ملنع
نظام
רוורסاىل الخلف
מצלמת السفر
كامريا
ברכב
نسيانשכחת
למניעת

منوذج

דגם

EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS

משולבת باللرت
استهالك الوقود
معدل
צריכת דלק
ל 100-كم*
בליטריםل100 -
ק"מ*
بني
د
املدن 8.7
בינעירוני
اخلاملدن 11.2
עירוני

درجة تلوث الهواء
درجه
דרגה 15
درجه

تلوث اقىص
זיהום מרבי

דרגה 15

مستوى
רמת
امان
בטיחות
נמוכהفض
منخ

مفتاح
מקרא
מותקנת السيارة
مركب يف منوذج
نظام
االختياريבדגם הרכב
מערכת
للرتكيب
نظام
להתקנה
אופציונאלית
מערכת
نظام غري مركب يف منوذج السيارة
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

לרכבمحرك**
ملركبه مع
זיהוםالهواء
درجة تلوث
מנועי**
אוויר
דרגת

דרגת זיהום אוויר

سملت

تلوث ادىن
זיהום מזערי

* بيانات الرشكة املصنعة حسب الفحوصات املخربية .معيار EU 2017/1151
الهواء תקן
מעבדה.
בדיקת
היצרן ,על
( EPAاإلفصاح عن بيانات تلوث الهواء من السيارات يف اإلعالنات) لسنة.2009 ،
النظيف
ألنظمة
الرتتيبפיوفًقا
נתוניتحديد
*** تم

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

08/2021

*8545

EVOLTIS
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה להלן ,היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב ,תנאי הדרך ,מזג האוויר ומגורמים נוספים .היצרן והחברה שומרים לעצמם את
הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת .תמונות להמחשה בלבד .טל"ח.

רמת האבזור הבטיחותי
קוד דגם
1
2

תיאור דגם
EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS

רמת האבזור הבטיחותי
7
7

רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS, EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

צריכת דלק משולבת
בליטרים ל 100-ק"מ*

דגם
EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS

עירוני

 11.2בינעירוני

דרגת זיהום אוויר
8.7

דרגה 15
דרגה 15

רמת
בטיחות
נמוכה

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מרבי

זיהום מזערי

* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן EPA
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

08/2021

