
.أعيننا نصب للعميل التام اإلرضاء ونضع السيارات وصناعة بتصميم نقوم مازدا رشكة يف نحن. مازدا سيارة اختيارك عىل شكرًا

.فيه الواردة التوصيات واتباع بعنايًة الدليل هذا بقراءة عليك بك، الخاصة مازدا لسيارة املشكالت من وخاٍل ممتع استعامل ولضامن

.بيعها إعادة عند قيمتها عىل وكذلك الطريق عىل سيارتك أداء عىل املحافظة عىل تساعد متخصص، إصالح فني طريق عن لسيارتك الدورية الصيانة
احرتافية بخربة تتمتع والتي العامل، أنحاء كافة يف املنترشة مازدا، لدي املعتمدين اإلصالح فنيي شبكة خالل من الجودة فائق دعم عىل تحصل وسوف

.مستوى أعىل عىل
لديهم تتوفر وكذلك،. صحيح نحو وعيل بدقة، بك الخاصة مازدا سيارة لصيانة متاما مؤهلون خصيصاً تدريبهم تم الذين اإلصالح، مراكز أفراد إن

خدمة أي أو الصيانة إيل تحتاج وعندما. مازدا سيارات صيانة أجل من خصيصاً تطويرها تم التي واملعدات األدوات من متخصصة كبرية مجموعة
.مازدا رشكة قبل من املعتمدين اإلصالح بفنيي نويص فنحن

.بك الخاصة مازدا سيارة عن التام ورضائك القيادة أثناء مبتعتك مستمر اهتامم لدينا مازدا يف جميعاً أننا لك نؤكد ونحن

كوربوريشن موتور مازدا
اليابان هريوشيام،

الدليل هذا حول هامة مالحظات
.التايل للاملك بداخلها الدليل هذا اترك السيارة، بيع إعادة وعند. بك الخاصة مازدا لسيارة واآلمن املمتع االستخدام أجل من مفيد كمرجع األدوات مقصورة يف الدليل بهذا احتفظ

املواصفات يف تغيريات أي إجراء يف بحقنا نحتفظ فإننا املستمر، مازدا هدف هو التطوير إن وحيث. الدليل هذا طباعة عند والرسومات املواصفات بكافة يتعلق فيام الدقة راعينا لقد
.جانبنا من التزام أو إشعار أي بدون وقت أي يف

.سيارتك يف موجودة غري ألجهزة الرشح بعض تجد فرمبا لذلك، ونتيجة. االختيارية والتجهيزات واملعدات الطرازات كل عىل ينطبق الدليل هذا أن مالحظة يرجى

٢٠١٩ ©كوربوريشن موتور مازدا
)٢ الطبعة( ٢٠١٩ مارس

مازدا سيارة ماليك إىل كلمة
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االستمتاع من قدر أقيص عىل الحصول يف مساعدتك يف نرغب نحن
ذلك تحقيق عىل املالك دليل يساعدك وسوف. سيارتك قيادة أثناء

.نهايته إيل بدايته من قراءته عند مختلفة بطرق
 

الدليل يف الوارد للرشح مكملة اإليضاحية واألشكال الرسومات تعد
ومن. بك الخاصة مازدا بسيارة االستمتاع لكيفية رشح أفضل لتقديم

ومعلومات املميزات، عيل التعرف ميكنك الدليل، هذا قراءة خالل
.املختلفة الطرق حاالت يف والقيادة الهامة، السالمة

 
تسمح ال "أو" ذلك تفعل ال "الدليل هذا يف أدناه املبني الرمز يعني

".ذلك بحدوث
 

 
اتجاه كان لو كام واليرسى، اليمني لليدين اإلشارات استخدام تم قد و

إيل يشري الدليل هذا أن ومع. السيارة مقدمة اتجاه نفس هو السائق
عىل كذلك ينطبق فإنه اليسار، من القيادة طراز من السيارات
.اليمني من القيادة طراز من السيارات

 
لكل أبجدي ترتيب وهو الفهرس، هو به نبدأ جزء أفضل :فهرس

.الدليل هذا يف الواردة املعلومات
 

يف" املالحظات "و" التنبيهات "و" التحذيرات "من العديد تجد سوف
.الدليل هذا

تحذير 

أو خطرية إصابة عنه تنتج أن ميكن موقف إيل" تحذير "كلمة وتشري
.التحذير هذا تجاهل حالة يف الوفاة إىل يؤدي

تنبيه 

أو جسدية إصابة عنه ينتج أن ميكن موقف إيل" تنبيه "كلمة وتشري
.التنبيهات هذه تجاهل حالة يف كليهام، أو سيارتك يف تلف

مالحظة

الوصول كيفية تقرتح األحيان بعض ويف معلومات،" املالحظة "وتقدم
.لسيارتك استخدام أفضل إيل

هذا أن إيل السيارة، أجزاء بعض عىل واملوجود التايل، الرمز يشري
.الجزء بهذا مرتبطة معلومات عىل يحتوي الدليل
.تفصييل رشح عىل للحصول الدليل عىل االطالع يرجى

الدليل هذا استخدام كيفية
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املحتويات جدول

مصّور فهرس
.بأجزائها والتعريف بك الخاصة مازدا سيارة عىل الخارج ومن الداخل من نظرة

١

األساسية السالمة معدات
األطفال تأمني ومقاعد املقاعد، أحزمة ونظام املقاعد، فيها مبا والسالمة التأمني معدات استخدام بشأن هامة معلومات
.SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام العاملة الهوائية واألكياس بالسيارة،

٢

القيادة قبل
.والنوافذ املرايا األبواب، املفاتيح، وتشمل متعددة، ميزات استخدامات

٣

القيادة عند
.اآلمنني والتوقف القيادة بشأن معلومات

٤

الداخلية امليزات
.الصويت والنظام الهواء تكييف نظام فيها مبا املتنوعة، املريحة القيادة ميزات استعامل

٥

والعناية الصيانة
.جيدة حالة يف بك الخاصة مازدا سيارة عىل الحفاظ كيفية

٦

مشاكل ظهور حالة يف
.السيارة يف مشكلة ظهور حالة يف الترصف كيفية عن مفيدة معلومات

٧

للعميل معلومات
.اإلضافية واملعدات الضامنات فيها مبا للعميل هامة معلومات

٨

املواصفات
.بك الخاصة مازدا سيارة عن فنية معلومات

٩

١٠فهرس
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مصّور فهرس١

.بأجزائها والتعريف بك الخاصة مازدا سيارة عىل الخارج ومن الداخل من نظرة

٢-١..................)اليسار من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة
٢-١..........................................)أ املنظر (الداخلية املعدات

٣-١.......................................)ب املنظر (الداخلية املعدات
٤-١........................................)ج املنظر (الداخلية املعدات
٥-١.........................................)د املنظر (الداخلية املعدات

٦-١........................................)ه املنظر (الداخلية املعدات

٨-١...................)اليمني من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة
٨-١..........................................)أ املنظر (الداخلية املعدات
٩-١.......................................)ب املنظر (الداخلية املعدات
١٠-١......................................)ج املنظر (الداخلية املعدات
١١-١.......................................)د املنظر (الداخلية املعدات
١٢-١......................................)ه املنظر (الداخلية املعدات

١٤-١.................................................الخارج من عام استعراض
١٤-١.......................................................................صالون

١٥-١....................................................................هاتشباك

١-١
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)أ املنظر (الداخلية املعدات

)أ املنظر (الداخلية املعدات▼

٩٠-٤, ٨٩-٤ صفحة......................................................................املتكيفة األمامية LED مصابيح مفتاح/العايل األمامي الضوء يف التحكم مفتاح١
٥٠-٤ صفحة.......................................................................................................................................................................اإلضاءة يف التحكم٢
٥٥-٤ صفحة............................................................................................................................................املرور حارة وتغيري االنعطاف إشارات٣
١٧-٥ صفحة....................................................................................................................................................بعد عن الصويت التحكم مفاتيح٤
٢٠-٤ صفحة.............................................................................................................................................................................INFO مفتاح٥
١٥١-٤, ١٤٦-٤ صفحة................................................................................................................................................................LIM مفتاح٦
٢٠٢-٤, ١٣٦-٤, ١٢٦-٤, ١١٨-٤ صفحة..................................................................................................................التطواف يف التحكم مفاتيح٧
٥٦-٤ صفحة.............................................................................................................................األمامي الزجاج غسيل ورشاشات املّساحة ذراع٨
٨٦-٤ صفحة...................................................................................................................................................i-ACTIVSENSE نظام مفتاح٩

١٧٠-٤ صفحة...........................................................................................................................................................°٣٦٠ رؤية شاشة مفتاح١٠
٢٢٨-٤ صفحة..........................................................................................................................................السيارة صف استشعار جهاز مفتاح١١
٧٦-٤ صفحة...................................................................................................................DSC OFF الثبات يف الدينامييك التحكم إيقاف مفتاح١٢
١٥-٤ صفحة....................................................................................................................................................................i-stop OFF مفتاح١٣
٨-٢ صفحة..........................................................................................................................................................................املوقع ذاكرة أزرار١٤
٢٧-٣ صفحة.................................................................................................................................................................الخارجية املرآة مفاتيح١٥
٣٢-٣ صفحة............................................................................................................................................................الكهربائية النوافذ مفاتيح١٦
٣٢-٣ صفحة......................................................................................................................................................الكهربائية النوافذ قفل مفتاح١٧
١٤-٣ صفحة........................................................................................................................................................................الباب قفل مفتاح١٨
١٥-٣ صفحة....................................................................................................................................................................األبواب تأمني مقبض١٩

مصّور فهرس

)اليسار من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف٢-١
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)ب املنظر (الداخلية املعدات

)ب املنظر (الداخلية املعدات▼

١٨-٤ صفحة.................................................................................................................................................والعدادات البيان أجهزة مجموعة١
٣٥-٤ صفحة.......................................................................................................................................................التفاعلية القيادة عرض شاشة٢
٣MZD Connect........................................................................................................................................................................١٢-٥ صفحة
٢-٥ صفحة........................................................................................................................................................................الهواء تكييف نظام٤
١٧-٢ صفحة.........................................................................................................................................................املدفأة القيادة عجلة مفتاح٥
١٦-٢ صفحة....................................................................................................................................................................املقعد تدفئة مفاتيح٦
٦٢-٤ صفحة.................................................................................................................................................الخطر عند التحذير وّماض مفتاح٧
٦٠-٤ صفحة......................................................................................................................................الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح٨
٣٤-٥ صفحة..........................................................................................................................................................................األدوات صندوق٩

١٢-٥ صفحة...................................................................................................................................................................خارجي إدخال طرف١٠
١٢-٥ صفحة......................................................................................................................................................................CD/DVD مشغل١١
٤-٤ صفحة........................................................................................................................................................................بالدفع التشغيل زر١٢
٦٢-٤ صفحة..........................................................................................................................................................................................البوق١٣
٤-٢ صفحة........................................................................................................................................................................التأمني تحرير ذراع١٤
١٦-٦ صفحة..........................................................................................................................................................املحرك غطاء تحرير مقبض١٥
٣٤-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................التخزين جيب١٦

مصّور فهرس

)اليسار من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

٣-١سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف
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)ج املنظر (الداخلية املعدات

)ج املنظر (الداخلية املعدات▼

١٤-٢ صفحة................................................................................................................................................................................الرأس مسند١
٤-٢ صفحة...............................................................................................................................................................................األمامي املقعد٢
١٩-٢ صفحة................................................................................................................................................................................املقعد حزام٣
٣٢-٥ صفحة..........................................................................................................................................................................الزجاجات حامل٤
٢٦-٥ صفحة..................................................................................................................................................................................الزينة مرآة٥
٢٦-٥ صفحة...........................................................................................................................................................................الشمس حاجب٦
٢٧-٥ صفحة..........................................................................................................................................القراءة أضواء)/األمامي (العلوي الضوء٧
٣٣-٥ صفحة........................................................................................................................................................................العلوي الكونسول٨
٣٤-٣ صفحة....................................................................................................................................................................السقف فتحة مفتاح٩

٣٠-٣ صفحة.....................................................................................................................................................................الخلفية للرؤية مرآة١٠
٣-٥ صفحة.................................................................................................................................................................................التهوية فتحة١١
٣٠-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................األكواب حامل١٢
٣٦-٥ صفحة..................................................................................................................................................خلعها ميكن التي السجائر طفاية١٣
٣٩-٤, ٣٧-٤ صفحة...........................................................................................................................................االختيار ذراع/الحركة نقل ذراع١٤
٨١-٤ صفحة...........................................................................................................................................................القيادة وضع اختيار مفتاح١٥
١٥-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................التحكم مفتاح١٦
٦٣-٤ صفحة.......................................................................................................................................)EPB (الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح١٧
٧٠-٤ صفحة................................................................................................................................................AUTOHOLD الـ خاصية مفتاح١٨

مصّور فهرس

)اليسار من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف٤-١
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)د املنظر (الداخلية املعدات

)د املنظر (الداخلية املعدات▼

١١-٢ صفحة...............................................................................................................................................................................الدفع مقبض١
١٤-٢ صفحة................................................................................................................................................................................الرأس مسند٢
١٦-٣ صفحة.............................................................................................................................................................األطفال سالمة تأمني قفل٣
٣٣-٥ صفحة...............................................................................................................................................................الخلفية املالبس خطاف٤
٢٧-٥ صفحة...............................................................................................................................................................)الخلفي (العلوي الضوء٥
١٥-٣ صفحة....................................................................................................................................................................األبواب تأمني مقبض٦
٣٢-٣ صفحة..............................................................................................................................................................الكهربائية النوافذ مفتاح٧
٣٢-٥ صفحة..............................................................................................................................................................................الدعم مقبض٨
٣٤-٥ صفحة.......................................................................................................................................................................األوسط الكونسول٩

٢٩-٥ صفحة.........................................................................................................................................................................الكامليات مقبس١٠
١٢-٥ صفحة...................................................................................................................................................................خارجي إدخال طرف١١
٣٢-٥ صفحة..........................................................................................................................................................................الزجاجات حامل١٢
١١-٢ صفحة.............................................................................................................................................................................الخلفي املقعد١٣
٣٠-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................األكواب حامل١٤
١٣-٢ صفحة...............................................................................................................................................................................الذراع مسند١٥
٣٨-٢ صفحة.............................................................................................................................................................ISOFIX التثبيت أدوات١٦
١٩-٢ صفحة................................................................................................................................................................................املقعد حزام١٧

مصّور فهرس

)اليسار من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

٥-١سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف
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)ه املنظر (الداخلية املعدات

صالون▼

١١-٢ صفحة..........................................................................................................................................................................البعيدة املقابض١
٢٧-٥ صفحة...................................................................................................................................................................األمتعة صندوق ضوء٢

مصّور فهرس

)اليسار من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف٦-١

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



هاتشباك▼

١٩-٣ صفحة..................................................................................................................................................................األمتعة صندوق غطاء١
٣٧-٢ صفحة............................................................................................................................................................................التثبيت كتائف٢
٢٧-٥ صفحة...................................................................................................................................................................األمتعة صندوق ضوء٣

مصّور فهرس

)اليسار من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

٧-١سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف
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)أ املنظر (الداخلية املعدات

)أ املنظر (الداخلية املعدات▼

٩٠-٤, ٨٩-٤ صفحة......................................................................املتكيفة األمامية LED مصابيح مفتاح/العايل األمامي الضوء يف التحكم مفتاح١
٥٠-٤ صفحة.......................................................................................................................................................................اإلضاءة يف التحكم٢
٥٥-٤ صفحة............................................................................................................................................املرور حارة وتغيري االنعطاف إشارات٣
١٧-٥ صفحة....................................................................................................................................................بعد عن الصويت التحكم مفاتيح٤
٢٠-٤ صفحة.............................................................................................................................................................................INFO مفتاح٥
١٥١-٤, ١٤٦-٤ صفحة................................................................................................................................................................LIM مفتاح٦
٢٠٢-٤, ١٣٦-٤, ١٢٦-٤, ١١٨-٤ صفحة..................................................................................................................التطواف يف التحكم مفاتيح٧
٥٦-٤ صفحة.............................................................................................................................األمامي الزجاج غسيل ورشاشات املّساحة ذراع٨
١٥-٣ صفحة....................................................................................................................................................................األبواب تأمني مقبض٩

١٤-٣ صفحة........................................................................................................................................................................الباب قفل مفتاح١٠
٣٢-٣ صفحة............................................................................................................................................................الكهربائية النوافذ مفاتيح١١
٣٢-٣ صفحة......................................................................................................................................................الكهربائية النوافذ قفل مفتاح١٢
٢٧-٣ صفحة.................................................................................................................................................................الخارجية املرآة مفاتيح١٣
١٥-٤ صفحة....................................................................................................................................................................i-stop OFF مفتاح١٤
٧٦-٤ صفحة...................................................................................................................DSC OFF الثبات يف الدينامييك التحكم إيقاف مفتاح١٥
٢٢٨-٤ صفحة..........................................................................................................................................السيارة صف استشعار جهاز مفتاح١٦
١٧٠-٤ صفحة...........................................................................................................................................................°٣٦٠ رؤية شاشة مفتاح١٧
٨٦-٤ صفحة...................................................................................................................................................i-ACTIVSENSE نظام مفتاح١٨
١٨-٣ صفحة...................................................................................................................................................األمتعة صندوق غطاء تحرير زر١٩
٨-٢ صفحة..........................................................................................................................................................................املوقع ذاكرة أزرار٢٠

مصّور فهرس

)اليمني من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف٨-١
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)ب املنظر (الداخلية املعدات

)ب املنظر (الداخلية املعدات▼

٢-٥ صفحة........................................................................................................................................................................الهواء تكييف نظام١
١٦-٢ صفحة....................................................................................................................................................................املقعد تدفئة مفاتيح٢
٦٢-٤ صفحة.................................................................................................................................................الخطر عند التحذير وّماض مفتاح٣
٦٠-٤ صفحة......................................................................................................................................الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح٤
١٧-٢ صفحة.........................................................................................................................................................املدفأة القيادة عجلة مفتاح٥
٦MZD Connect........................................................................................................................................................................١٢-٥ صفحة
٣٥-٤ صفحة.......................................................................................................................................................التفاعلية القيادة عرض شاشة٧
١٨-٤ صفحة.................................................................................................................................................والعدادات البيان أجهزة مجموعة٨
٣٤-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................التخزين جيب٩

١٦-٦ صفحة..........................................................................................................................................................املحرك غطاء تحرير مقبض١٠
٦٢-٤ صفحة..........................................................................................................................................................................................البوق١١
٤-٢ صفحة........................................................................................................................................................................التأمني تحرير ذراع١٢
٤-٤ صفحة........................................................................................................................................................................بالدفع التشغيل زر١٣
١٢-٥ صفحة......................................................................................................................................................................CD/DVD مشغل١٤
١٢-٥ صفحة...................................................................................................................................................................خارجي إدخال طرف١٥
٣٤-٥ صفحة..........................................................................................................................................................................األدوات صندوق١٦

مصّور فهرس

)اليمني من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

٩-١سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف
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)ج املنظر (الداخلية املعدات

)ج املنظر (الداخلية املعدات▼

٣-٥ صفحة.................................................................................................................................................................................التهوية فتحة١
٣٠-٣ صفحة.....................................................................................................................................................................الخلفية للرؤية مرآة٢
٢٧-٥ صفحة..........................................................................................................................................القراءة أضواء)/األمامي (العلوي الضوء٣
٣٣-٥ صفحة........................................................................................................................................................................العلوي الكونسول٤
٣٤-٣ صفحة....................................................................................................................................................................السقف فتحة مفتاح٥
٢٦-٥ صفحة...........................................................................................................................................................................الشمس حاجب٦
٢٦-٥ صفحة..................................................................................................................................................................................الزينة مرآة٧
٣٢-٥ صفحة..........................................................................................................................................................................الزجاجات حامل٨
١٩-٢ صفحة................................................................................................................................................................................املقعد حزام٩

١٤-٢ صفحة................................................................................................................................................................................الرأس مسند١٠
٤-٢ صفحة...............................................................................................................................................................................األمامي املقعد١١
٧٠-٤ صفحة................................................................................................................................................AUTOHOLD الـ خاصية مفتاح١٢
٦٣-٤ صفحة.......................................................................................................................................)EPB (الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح١٣
١٥-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................التحكم مفتاح١٤
٨١-٤ صفحة...........................................................................................................................................................القيادة وضع اختيار مفتاح١٥
٣٩-٤, ٣٧-٤ صفحة...........................................................................................................................................االختيار ذراع/الحركة نقل ذراع١٦
٣٠-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................األكواب حامل١٧

مصّور فهرس

)اليمني من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف١٠-١
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)د املنظر (الداخلية املعدات

)د املنظر (الداخلية املعدات▼

٣٢-٥ صفحة..............................................................................................................................................................................الدعم مقبض١
٣٢-٣ صفحة..............................................................................................................................................................الكهربائية النوافذ مفتاح٢
١٥-٣ صفحة....................................................................................................................................................................األبواب تأمني مقبض٣
٢٧-٥ صفحة...............................................................................................................................................................)الخلفي (العلوي الضوء٤
٣٣-٥ صفحة...............................................................................................................................................................الخلفية املالبس خطاف٥
٣٠-٥ صفحة.............................................................................................................................................................................األكواب حامل٦
١٦-٣ صفحة.............................................................................................................................................................األطفال سالمة تأمني قفل٧
١٤-٢ صفحة................................................................................................................................................................................الرأس مسند٨
١١-٢ صفحة...............................................................................................................................................................................الدفع مقبض٩

١٩-٢ صفحة................................................................................................................................................................................املقعد حزام١٠
٣٨-٢ صفحة.............................................................................................................................................................ISOFIX التثبيت أدوات١١
١٣-٢ صفحة...............................................................................................................................................................................الذراع مسند١٢
١١-٢ صفحة.............................................................................................................................................................................الخلفي املقعد١٣
٣٢-٥ صفحة..........................................................................................................................................................................الزجاجات حامل١٤
٣٤-٥ صفحة.......................................................................................................................................................................األوسط الكونسول١٥
٢٩-٥ صفحة.........................................................................................................................................................................الكامليات مقبس١٦
١٢-٥ صفحة...................................................................................................................................................................خارجي إدخال طرف١٧

مصّور فهرس

)اليمني من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

١١-١سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف
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)ه املنظر (الداخلية املعدات

صالون▼

١١-٢ صفحة..........................................................................................................................................................................البعيدة املقابض١
٢٧-٥ صفحة...................................................................................................................................................................األمتعة صندوق ضوء٢

مصّور فهرس

)اليمني من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف١٢-١
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هاتشباك▼

١٩-٣ صفحة..................................................................................................................................................................األمتعة صندوق غطاء١
٣٧-٢ صفحة............................................................................................................................................................................التثبيت كتائف٢
٢٧-٥ صفحة...................................................................................................................................................................األمتعة صندوق ضوء٣

مصّور فهرس

)اليمني من القيادة طراز (الداخل من عامة نظرة

١٣-١سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف
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صالون

صالون▼

٣١-٦ صفحة....................................................................................................................................................األمامي الزجاج ماسحة شفرات١
٣٤-٣ صفحة..............................................................................................................................................................................السقف فتحة٢
١٠-٣ صفحة............................................................................................................................................................................................باب٣
٣٢-٣ صفحة........................................................................................................................................................................................النافذة٤
١٢-٣ صفحة..........................................................................................................................................................................اللمس مستشعر٥
٢٥-٣ صفحة............................................................................................................................................................بالوقود التزود فتحة قالب٦
٢٧-٣ صفحة............................................................................................................................................................................الخارجية املرآة٧
١٧-٣ صفحة..................................................................................................................................................................األمتعة صندوق غطاء٨
١٨-٣ صفحة..........................................................................................................................................اإلليكرتوين األمتعة صندوق غطاء فاتح٩

مصّور فهرس

الخارج من عام استعراض

سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف١٤-١
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هاتشباك

هاتشباك▼

٣١-٦ صفحة....................................................................................................................................................األمامي الزجاج ماسحة شفرات١
١٠-٣ صفحة............................................................................................................................................................................................باب٢
٣٢-٣ صفحة........................................................................................................................................................................................النافذة٣
١٢-٣ صفحة..........................................................................................................................................................................اللمس مستشعر٤
٢٥-٣ صفحة............................................................................................................................................................بالوقود التزود فتحة قالب٥
٢٧-٣ صفحة............................................................................................................................................................................الخارجية املرآة٦
١٧-٣ صفحة....................................................................................................................................................................األمتعة صندوق باب٧
١٨-٣ صفحة..........................................................................................................................................الكهريب األمتعة صندوق باب فتح أداة٨
٣٤-٦ صفحة.......................................................................................................................................................الخلفية النافذة ماسحة شفرة٩

مصّور فهرس

الخارج من عام استعراض

١٥-١سيارة لكّل الرتكيب موضع كام املعّدات تختلف
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مذكرة

١٦-١
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األساسية السالمة معدات٢

تأمني ومقاعد املقاعد، أحزمة ونظام املقاعد، فيها مبا والسالمة التأمني معدات استخدام بشأن هامة معلومات

.SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام العاملة الهوائية واألكياس بالسيارة، األطفال

٢-٢............................................................................املقاعد
٢-٢............................................املقعد استخدام احتياطات

٤-٢..............................................................األمامي املقعد
١١-٢............................................................الخلفي املقعد
١٤-٢..............................................................الرأس مساند

١٦-٢............................املدّفأة القيادة عجلة/املقعد تدفئة جهاز

١٦-٢....................................................*املقعد تدفئة جهاز

١٧-٢.................................................*املدفأة القيادة عجلة

١٩-٢.......................................................املقاعد أحزمة أنظمة

١٩-٢...................................املقاعد أحزمة بشأن احتياطات
٢١-٢...............................................................املقعد حزام

٢٢-٢.......................................املقاعد أحزمة تحذير أنظمة

٢٣-٢..........الحمل من والحد املقاعد أحزمة شدادات أنظمة

٢٥-٢.................................................................األطفال تأمني

٢٥-٢...................................األطفال تأمني مقاعد احتياطات
٢٨-٢..............................األطفال تأمني مقعد تثبيت طريقة
...املختلفة املقاعد ألوضاع األطفال تأمني نظام مالءمة جدول

.................................................................................٣٣-٢
٣٧-٢........................................األطفال تأمني أنظمة تركيب

............SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس
...................................................................................٤٠-٢

اإلضايف الحركة تقييد بنظام تتعلق احتياطات
)SRS(.......................................................................٤٠-٢

الراكب ملقعد الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مفتاح

٤٤-٢.....................................................................*األمامي
٤٦-٢.............................اإلضايف الحركة تقييد نظام مكونات

الحركة تقييد بنظام تعمل التي الهوائية األكياس عمل كيفية
٤٧-٢...............................................................SRS اإلضايف
الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري
٥٠-٢...............................................................SRS اإلضايف
الحركة تقييد بنظام يعمل الذي الهوايئ الكيس حدود

٥٢-٢...............................................................SRS اإلضايف
٥٤-٢.........................................................املستمرة املراقبة

١-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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املقعد استخدام احتياطات

املقعد استخدام احتياطات▼

تحذير 

:مكانها يف قفلها تم قد ضبطها ميكن التي املقعد أجزاء أن تأكد
وظهور للضبط القابلة املقاعد تثبيت إحكام عدم الخطورة من

ظهر أو املقعد يتحرك قد التصادم، أو املفاجئ التوقف عند .املقاعد
القابلة املقعد مكونات تثبيت تأمني من تأكد .إصابات محدثاً املقعد،
والخلف األمام إىل املقعد دفع خالل من وذلك أماكنها، يف للضبط

.املقعد ظهر وهّز

:املقاعد أحد موضع بتعديل يقومون مطلقاً األطفال تدع ال
قد هذا ألن املقاعد موضع بتعديل لألطفال السامح الخطورة من

.املقعد يف قدمه أو الطفل أيدي انحرشت إذا خطرية إصابة إىل يؤدي

:مقفل غري املقعد ظهر ترك مع السيارة قيادة احذر
.السيارة داخل حاميتك يف هام بدور املقاعد ظهر مساند كافة تقوم
عنه ينتج قد حيث خطريًا، أمًرا املقاعد ظهور تثبيت تأمني عدم يعد

عند بالركاب األمتعة وارتطام انبطاحهم، أو لألمام الركاب اندفاع
.خطرية إصابات وقوع إىل يؤدي مام التصادم، أو املفاجئ التوقف

آخرين، ركاب وجود عدم يف حتى وقت، أي يف املقعد ظهر ضبط بعد
.مكانه يف تثبيته تأمني من للتأكد بهزه قم

:فقط السيارة توقف أثناء املقعد اضبط
الجلوس وضعية تُصبح فقد السيارة، قيادة أثناء املقعد ضبط تم إذا
.إصابة وقوع إىل يؤدي مام فجأة املقعد يتحرك وقد ثابتة غري

:األمامية املقاعد استبدال أو بتعديل تقم ال
تنجيد استبدال مثل األمامية املقاعد استبدال أو تغيري الخطورة من

مكونات عىل األمامية املقاعد تحتوي .مسامري أية فك أو الفرش
.اإلضايف الحركة تقييد نظام يف هامة تعترب التي الهوائية، األكياس

الحركة تقييد نظام إتالف يف التعديالت هذه مثل تتسبب أن ميكن
اإلصالح فنيي أحد باستشارة قم .خطرية إصابات وإحداث اإلضايف

تركيب إعادة أو لفّك حاجة هناك كانت إذا مازدا، قبل من املعتمدين
.األمامية املقاعد

:تالفة األمامية املقاعد كانت إذا السيارة قيادة احذر
وسادات مثال األمامية، املقاعد تلف حالة يف القيادة الخطورة من

اليورثان مادة إىل وصل الذي التلف أو للتمزق تعرضت التي املقاعد
يؤدي كافية بدرجة قوياً يكن مل وإن حتى التصادم، أن حيث .الالصقة

املقاعد تلف إيل يؤدي أن ميكن فإنه الهوائية، األكياس انتفاخ إيل
لألكياس األساسية املكونات عيل بداخلها تحتوي التي األمامية
يؤدي مام هوايئ، كيس يفتح ال فقد تصادم، ذلك تال ولو .الهوائية

الرجوع يتم تصادم، أي أعقاب يف ودامئاً .إصابات حدوث إىل بدوره
املقاعد بفحص يقوم ليك مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني إىل

.الهوائية واألكياس املقاعد أحزمة ومشدات األمامية

:منحنًيا األماميني املقعدين من أياً كان إذا السيارة قيادة احذر
ال حيث للخطر، السيارة تحرك أثناء مائل وضع يف الجلوس يعرضك

.الحالة هذه يف املقاعد أحزمة توفرها التي الكاملة بالحامية تتمتع
ينزلق قد تصادم، حدوث أو الفرامل عىل املفاجئ الضغط عند

.خطرية داخلية إلصابات تتعرض وقد الحْجر، حزام تحت من جسمك
وضع ويف الوراء إىل ظهرك اسند ممكنة، حامية أقىص عىل للحصول
.عمودي

:وظهرك املقعد ظهر بني وسادة مثال أشياء أي تضع ال
ألنك وظهرك املقعد ظهر بني وسادة مثال أشياء وضع الخطورة فمن

حزام يتمكن ولن للقيادة آمن وضع عىل املحافظة من تتمكن لن
عنه ينتج قد ما تصادم، وقوع حال طاقته بكامل العمل من املقعد
.الوفاة أو إصابة أو خطري حادث

:املقعد أسفل أشياء أي تضع ال
يف بإحكام املقعد تثبيت ويعوق املقعد أسفل اليشء ينحرش فقد

.حادث وقوع إىل ويؤدي موضعه،

:املقاعد ظهور مستوى من أعىل مستوى يف الحمولة تكديس ُيحظر
مستوى يف الحمولة من غريها أو األمتعة تكديس عن خطورة تنتج
أو الفرامل عىل املفاجئ الضغط عند .املقعد ظهر مستوى من أعىل

الذي األمر كاملقذوفات، وتصبح تتطاير قد األشياء فإن تصادم، حدوث
.لهم إصابات حدوث يف وتتسبب بالركاب ترتطم يجعلها

:القيادة قبل والحمولة األمتعة تثبيت من تأكد
قد أنها إذ الحمولة، تثبيت عدم مع السيارة قيادة مبكان الخطورة من

حدوث عند أو الفرامل، عىل املفاجئ الضغط عند تتحطم أو تتحرك
.إصابات وقوع إىل يؤدي مام تصادم،

األساسية السالمة معدات

املقاعد

٢-٢
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مقعد ظهر عىل الوقوف أو بالجلوس الركاب ألحد مطلقاً تسمح ال
:السيارة تحرك أثناء مطوي

مقعد ظهر عىل الركاب أحد جلوس أثناء القيادة مبكان الخطورة من
أثناء مطوي مقعد ظهر عىل بالجلوس األطفال ألحد السامح .مطوي
حتى أو املفاجئ التوقف حالة يف .للغاية خطري أمر السيارة تحرك

أو ظهره أو وجهه، عىل طفل أي يندفع أن ميكن الطفيف، التصادم
ال أو مالئم، مقعد عىل جالساً يكن مل إذا السيارة خارج إىل حتى

يعرضه الذي األمر املقعد، وحزام األطفال تأمني نظام يستخدم
منطقة يف املوجودة الطفل يندفع قد .الوفاة حتى أو خطرية إلصابات
بإصابات إصابته يف يتسبب مام اآلخرين، بالركاب ويصطدم األمتعة
.خطرية

باللعب لهم تسمح وال لألطفال السيارة مفاتيح بإعطاء مطلقاً تقم ال
):صالون( السيارة يف

املقاعد تصبح عندما .خطري أمر للطي القابلة الخلفية باملقاعد اللعب
من األمتعة صندوق يف املوجود الطفل يتمكن ال قد القائم الوضع يف

يجب صغار أطفال لديك كان إذا .بها دخل التي بالطريقة الخروج
.املقاعد ظهور قفل

آمن مكان يف السيارة مبفاتيح واالحتفاظ سيارتك قفل دامئاً يجب
):صالون( األطفال عن وبعيد

متناول يف املفاتيح ترك أو مقفلة غري السيارة ترك الخطورة من
عن األمتعة صندوق إىل الذهاب يستطيعون الذي األطفال .األطفال
يتم قد املفتوح األمتعة صندوق أو املقفل غري املقعد ظهر طريق

إىل ذلك يؤدي قد .الخطأ بطريق األمتعة صندوق داخل حبسهم
خاصة الحر لشدة نتيجة الشديد اإلجهاد بسبب باملخ تلف أو الوفاة

وكإجراء األمتعة، وصندوق األبواب قفل دامئاً يجب .الصيف يف
يف أطفال لديك كان سواًء الخلفية، املقاعد ظهور قفل يجب احتياطي

.ال أم منزلك

تنبيه 

األجزاء بجوار وأصابعك يديك وضع من احذر املقعد، تحريك عند
.إصابتك لتجنب وذلك الجانبي اإلطار عىل أو املقعد من املتحركة

املنطقة يف بضائع وجود عدم من تأكد املقاعد تحريك عند
.للتلف البضائع تتعرض فقد البضائع تشابكت إذا .املحيطة

)اليدوي املقعد(
مقعد ظهر إعادة عند أو الخلف أو األمام إىل املقاعد تحريك عند

املقعد بظهر اإلمساك من تأكد العمودي، املوضع إىل للخلف مائل
بظهر االمساك عدم حالة يف .الذراع تشغيل أثناء األخرى بيدك

يف يتسبب وقد مفاجئة بصورة املقعد يتحرك فسوف املقعد،
.إصابات حدوث

يشء اللتقاط أو الكابينة لتنظيف املقعد تحت يدك إدخال عند
المست إذا .نفسك تؤذي أال حذراً كن املقعد، تحت منك سقط

قد املقعد، قاعدة و إطار و لقضيب املحيطة أو املتحركة األجزاء
.إصابة حدوث يف ذلك يتسبب

مالحظة

حزام ضع األصيل، موضعه إىل الخلفية املقاعد أحد إعادة عند•
ويرتد ينسحب املقعد حزام أن من تأكد .األصيل موضعه يف املقعد

.موضعه إىل

)الكهريب املقعد(•
التشغيل تجنب .موتور بواسطة أسفل من املقعد ضبط يتم

.املوتور تتلف قد االستخدام يف املغاالة ألن املوسع

يف الطاقة باستخدام الضبط استخدام تجنب البطارية نفاد ملنع•
من كبرياً قدراً الضبط جهاز يستهلك .املحرك توقف حالة

.الكهربائية الطاقة
كل يف واحدة ضبط عملية من أكرث لعمل املفتاح تستخدم ال•

.مرة
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األمامي املقعد

السائق مقعد تعديل▼

مازدا قبل من به املوىص القيادة وضع إعداد إجراء استخدام لك يتيح
دون طويلة لفرتات السيارة وقيادة مريحة وضعية عىل املحافظة
.طبيعية بصورة الرسيعة بالعمليات والقيام بالتعب، الشعور

بأمان للقيادة األمامي االتجاه يف واضحة رؤية لك يضمن أن ميكن كام
.أكرث وراحة

باستخدام مازدا قبل من بها املوىص القيادة لوضعية التعديالت تتم
.التالية اإلجراءات

.االفرتاضيني موضعهام إىل واملقعد القيادة عجلة تحريك.١
.املقعد ظهر زاوية تعديل.٢
.والخلف لألمام املقعد موضع تعديل.٣
.املقعد ارتفاع تعديل.٤
.املقعد لقاعدة األمامية الحافة ارتفاع ضبط.٥
.القيادة عجلة موضع تعديل.٦
.الرأس مسند موضع تعديل.٧

اليدوي املقعد

املقعد انزالق مجرى.١
ينزلق املقعد ودع الذراع ارفع الخلف، أو لألمام املقعد لتحريك

.الذراع اترك ثم تريده، الذي املكان إيل

تثبيت تأمني ومن األصيل، موضعه إيل الذراع عودة من تأكد
.الخلف أو اإلمام إىل دفعه مبحاولة وذلك مكانه، يف املقعد

االرتفاع ضبط.٢
.ألسفل أو ألعىل الذراع بتحريك قم املقعد، ارتفاع لضبط

املقعد لقاعدة األمامية الحافة ارتفاع ضبط.٣
قرص بتدوير عليك املقعد، لقاعدة األمامية الحافة ارتفاع لضبط
.املراد املوضع عىل الضبط

املقعد إمالة.٤
رفع أثناء قليالً األمام إىل باالنحناء قم املقعد، ظهر زاوية لتغيري
حرر ثم املفضل، املوضع إىل للخلف عد ذلك بعد. الذراع
.الذراع

املقعد تثبيت وتأمني األصيل موضعه إيل الذراع عودة من تأكد
.والخلف لألمام املقعد دفع خالل من مكانه، يف

 
بالكهرباء يعمل مقعد

املقعد انزالق مجرى.١
املقعد انزالق مجرى رفع مفتاح بتحريك قم املقعد لتحريك
.به اإلمساك مع وللخلف لألمام الخارج من املقعد عىل املوجود

.املطلوب الوضع عند املفتاح حرر
االرتفاع ضبط.٢

أو ألعىل االنزالق رافع مفتاح بتحريك قم املقعد، ارتفاع لضبط
.ألسفل
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املقعد لقاعدة األمامية الحافة ارتفاع ضبط.٣
خفض أو برفع قم املقعد، لقاعدة األمامي االرتفاع لضبط
.املقعد مجرى رفع مفتاح مقدمة

املقعد إمالة.٤
أو األمامي الجانب عىل اضغط املقعد، ظهر زاوية لتغيري

.املطلوب الوضع عند املفتاح حرر. اإلمالة مفتاح من الخلفي
الظهر أسفل مسند ضبط.٥

الجزء عىل الضغط يف واستمر اضغط املقعد، ثبات لزيادة
.بتحريره قم ثم املطلوب املوضع إىل للوصول للمفتاح األمامي
.الثبات لتقليل للمفتاح الخلفي الجزء عىل اضغط

 

مازدا من بها املوىص القيادة وضعية عىل بتعديالت القيام قبل

إىل واملقعد القيادة عجلة بتحريك قم بتعديالت، القيام قبل
.االفرتاضية مواضعهم

االفرتايض وضعها إىل القيادة عجلة تحريك كيفية

تحذير 

:السيارة قيادة أثناء القيادة عجلة ضبط إىل مطلًقا تعمد ال لذا
تحريكها فإن .للخطر يعرضك السيارة قيادة أثناء القيادة عجلة ضبط
فجأة اليسار إىل أو اليمني إىل السيارة توجيه إىل يؤدي أن ميكن

السيارة عىل السيطرة فقدان يف يتسبب أن ميكن الذي األمر .وبسهولة
.حادث وقوع يف أو

مبحاولة بإحكام قفلها من تأكد القيادة، عجلة موضع تعديل بعد
:وأسفل ألعىل تحريكها

ً أمراً موضعها يف بإحكام مثبتة غري القيادة وعجلة القيادة تعد .خطريا
فقد القيادة، أثناء متوقعة غري بصورة القيادة عجلة تحركت حال يف

.حادث لوقوع يؤدي مام التوجيه عىل السيطرة تفقد

ثم موضع، أخفض إىل القيادة عجلة وتحريك الذراع، بخفض قم
.مداها آخر إىل وللخلف لألسفل ادفعها

االفرتايض موضعه إىل السائق مقعد تحريك كيفية

.مداه آخر حتى للخلف املقعد بتحريك قم.١
.له ارتفاع أدىن إىل املقعد بخفض قم.٢
.لها ارتفاع أخفض إىل املقعد لقاعدة األمامية الحافة بخفض قم.٣
.املقعد إىل ظهرك وأسند بالكامل املقعد عىل اجلس.٤

مازدا من بها املوىص القيادة لوضعية املقعد تعديالت إجراء خطوات

)اإلمالة (املقعد ظهر زاوية تعديل

.مريحة جلوس وضعية تؤمن التي الزاوية إىل املقعد ظهر بضبط قم
املقعد ظهر بتحريك قم الطفيف، االسرتخاء وضعية يف وأنت.١

.خفيف بتشنج خرصك عندها يشعر التي الزاوية إىل لألمام

اليدوي املقعد.١
بالكهرباء يعمل مقعد.٢
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أي بدون مريحة جلوس وضعية إىل للخلف املقعد ظهر حرّك.٢
.خرصك يف بتشنج شعور

اليدوي املقعد.١
بالكهرباء يعمل مقعد.٢
 

)زلق (والخلف لألمام املقعد موضع تعديل

ودواسة الوقود دواسة لتشغيل األفضل املوضع إىل املقعد بتعديل قم
.الفرامل

بني اليمنى وقدمك القدمني، مسند عىل اليرسى قدمك ضع.١
يسمح موضع يف قدمك كعب ضع والفرامل، الوقود دواستي
.بسهولة الدواستني بني بالتبديل

عىل اليمنى قدمك ضع األرضية، عىل قدمك كعب وضع مع.٢
تشعر حتى ميكن ما أبعد لألمام املقعد وحرك الفرامل دواسة
.كاحلك يف خفيف بتشنج

اليدوي املقعد.١
بالكهرباء يعمل مقعد.٢
 

ال أن إىل املقعد ظهر حرك الفرامل، دواسة عىل اليمنى وقدمك.٣
.كاحلك يف تشنج بأي تشعر

تستطيع أنك من تأكد األرضية، عىل قدمك كعب وضع مع.٤
.بسالسة الوقود ودواسة الفرامل دواسة بني قدمك تحريك

األساسية السالمة معدات
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األرضية عىل قدمك وكعب بالكامل الوقود دواسة عىل اضغط.٥
.كثرياً مشدود بأنه يشعر ال كاحلك أن من وتأكد

اليدوي املقعد.١
بالكهرباء يعمل مقعد.٢
 

املقعد ارتفاع تعديل

أمامية رؤية عىل تحصل حيث موضع إىل املقعد ارتفاع بضبط قم
.بسهولة السيارة قيادة وميكنك واضحة

حيث االرتفاع إىل املقعد برفع قم املقعد، عىل مستند وظهرك.١
من املحرك غطاء لسطح الخلفية الحافة منطقة رؤية ميكنك
.األمامي الزجاج

اليدوي املقعد.١
بالكهرباء يعمل مقعد.٢
 

املقعد لقاعدة األمامية الحافة ارتفاع ضبط

حيث املوضع إىل املقعد لقاعدة األمامية الحافة ارتفاع بضبط قم
.املقعد لقاعدة األمامية الحافة ركبتيك من الخلفي الجزء يالمس

ارتفاع بضبط قم الوقود، دواسة عىل موضوعة اليمنى ورجلك.١
قليالً يالمس حيث املوضع إىل املقعد لقاعدة األمامية الحافة
.املقعد لقاعدة األمامية الحافة ركبتيك من الخلفي الجزء
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تشعر تعد مل أنك من وتأكد الوقود دواسة عىل بالضغط قم.٢
.ركبتيك من الخلفي الجزء يف بتشنج

اليدوي املقعد.١
بالكهرباء يعمل مقعد.٢
 

القيادة عجلة موضع تعديل

ويتيح بيرس تحريكها ميكن حيث املوضع إىل القيادة عجلة بضبط قم
.بسهولة املقاييس رؤية

أعىل عىل وضعهام ذراعيك مبد قم املقعد، عىل مستند وظهرك.١
.معصميك موضع إىل نحوك اسحبها ثم القيادة، عجلة

املقاييس رؤية ميكن بحيث القيادة عجلة ارتفاع بتعديل قم.٢
.بسهولة

.بإحكام القيادة عجلة لقفل الذراع ارفع.٣

الرأس مسند موضع تعديل

إىل الرأس مساند بتعديل قم صدمة، والرقبة الرأس تلقي ملنع
.الصحيحة مواضعها

.١٤-٢ الصفحة يف االرتفاع تعديل راجع

*)الكهربايئ املقعد (القيادة وضع ذاكرة▼

.الوضع بربمجة القيام بعد املراد القيادة وضع استدعاء ميكن

.اآلتية األوضاع برمجة ميكن

الحافة املقعد، ارتفاع ضبط املقعد، انزالق (السائق مقعد وضع•
)املقعد إمالة املقعد، لقاعدة األمامية

.٤-٢ الصفحة يف السائق مقعد تعديل مراجعة يرجى
السطوع، مستوى الشاشة، موضع (التفاعلية القيادة شاشة•

)الشاشة عىل املعروضة املعلومات
.٣٥-٤ صفحة يف التفاعلية القيادة عرض شاشة راجع

الخارجية املرايا زاوية•
.٢٧-٣ الصفحة يف الخارجية املرايا راجع

.التالية األجزاء إىل قيادة وضع برمجة ميكن

الوضع ذاكرة أزرار•
للسيارة املستخدم املرسل•

مالحظة

.الظهر أسفل مسند وضع برمجة ميكن ال•
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الربمجة

.االنتظار فرملة ذراع تعشيق من تأكد.١
)التلقايئ الحركة ناقل(.٢

.P وضع يف االختيار ذراع أن تأكد
.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.٣
.املرغوبة األوضاع عىل التالية األجزاء اضبط.٤

السائق مقعد•
التفاعلية القيادة عرض شاشة•
الخارجية املرايا•

.صفارة صوت تفعيل حتى باستمرار SET الزر عىل اضغط.٥

1 الزر.١
2 الزر.٢
SETزر.٣

ليك الصوت تفعيل بعد ثواٍن 5 غضون يف اآلتية بالعملية قم.٦
.القيادة وضع بربمجة تقوم

قيادة وضع ذاكرة زر إىل الربمجة•
.2 أو 1 الزر إما برمجته، تريد الذي الزر بربمجة قم

املرسل إىل الربمجة•
.املرسل يف املوجود التأمني إلغاء زر ضغط

.صحيح بشكل العملية تكتمل عندما صفارة صوت تفعيل يتم

مالحظة

إىل يشري صوت تفعيل يتم صحيح، بشكل العملية تنفيذ يتم مل إذا•
.فشلت قد الربمجة

برمجة يتم ال قد قليالً، فقط الخارجية املرايا زاوية تغريت إذا•
.صحيح بشكل الخارجية املرايا زاوية

نطاق حدود من قريباً الخارجية املرايا زاوية ضبط تم حال يف•
عند يفشل قد لكن بنجاح، القيادة وضع برمجة ميكن حركتها،
.املربمج القيادة وضع استدعاء

املربمج القيادة وضع استدعاء

تنبيه 

أثناء املقعد بأسفل املحيطة املنطقة يف يديك أو أصابعك تضع ال
تشغيل أثناء تلقائياً يتحرك فاملقعد .املقعد ذاكرة وظيفة تشغيل
تتعرض أو اليدين أو األصابع تنحرش وقد املقعد ذاكرة وظيفة
.لإلصابة

املربمج القيادة زر استخدام

.االنتظار فرملة ذراع تعشيق من تأكد.١

)التلقايئ الحركة ناقل(.٢
.P وضع يف االختيار ذراع أن تأكد

.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.٣
استدعائه تريد الذي القيادة بوضع الخاص الربمجة زر اضغط.٤

).2 أو 1 زر(
القيادة موضع ضبط استكامل بعد صفارة صوت تفعيل يتم.٥

.املربمج

مالحظة

صوت تفعيل يتم ال رضورياً، القيادة وضع ضبط يكون ال عندما•
.الصفارة

:اآلتية الحاالت يف القيادة وضع ضبط إلغاء يتم•

.السائق مقعد يف املوجود املقعد ضبط مفتاح تشغيل•
.الخارجية املرايا زاوية ضبط•
.SET الزر عىل الضغط•
.٢ أو ١ الربمجة مفتاح عىل الضغط•
.املرسل عىل املوجود القفل فتح زر أو القفل زر ضغط•
.التحرك يف السيارة بدء•
.التفاعلية القيادة شاشة تعديل•
)اليدوي الحركة ناقل(•

.محررة االنتظار فرامل

األساسية السالمة معدات

املقاعد

٩-٢

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



)التلقايئ الحركة ناقل(•
.P الوضع بخالف آخر وضع يف االختيار ذراع

املرسل استخدام

.التالية الطرق إحدى باستخدام السائق باب قفل بفتح قم.١

لتحرير اللمس مستشعر من االستشعار منطقة بلمس قم•
.الباب

.املرسل يف املوجود التأمني إلغاء زر ضغط•
يبدأ الباب، قفل فتح بعد ثانية 90 خالل السائق باب فتح عند.٢

.التالية األجزاء ضبط

السائق مقعد•
إىل التشغيل مفتاح تحويل عند (التفاعلية القيادة شاشة•

التفاعلية القيادة شاشة تفعيل يتم ،ON التشغيل موضع
.)املضبوطة

الخارجية املرايا•

.العملية تكتمل عندما صفارة صوت تفعيل يتم

مالحظة

صوت تفعيل يتم ال رضورياً، القيادة وضع ضبط يكون ال عندما•
.الصفارة

:اآلتية الحاالت يف القيادة وضع ضبط إلغاء يتم•

.السائق مقعد يف املوجود املقعد ضبط مفتاح تشغيل•
.الخارجية املرايا زاوية ضبط•
.SET الزر عىل الضغط•
.٢ أو ١ الربمجة مفتاح عىل الضغط•
.املرسل عىل املوجود القفل فتح زر أو القفل زر ضغط•
.التحرك يف السيارة بدء•
.التفاعلية القيادة شاشة تعديل•
)اليدوي الحركة ناقل(•

.محررة االنتظار فرامل
)التلقايئ الحركة ناقل(•

.P الوضع بخالف آخر وضع يف االختيار ذراع

املربمجة القيادة أوضاع حذف

املفتاح عىل املربمجة القيادة أوضاع حذف

.OFF التشغيل إيقاف موضع إىل التشغيل مفتاح أدر.١
.صفارة صوت تفعيل حتى باستمرار SET الزر عىل اضغط.٢
تفعيل بعد ثوان 5 خالل املرسل عىل املوجود القفل زر اضغط.٣

.الصفارة صوت

مالحظة

إىل يشري صوت تفعيل يتم صحيح، بشكل العملية تنفيذ يتم مل إذا
.فشلت قد الربمجة

األمامي الراكب مقعد تعديل▼

املقعد انزالق مجرى.١
ينزلق املقعد ودع الذراع ارفع الخلف، أو لألمام املقعد لتحريك

.الذراع اترك ثم تريده، الذي املكان إيل
تثبيت تأمني ومن األصيل، موضعه إيل الذراع عودة من تأكد

.الخلف أو اإلمام إىل دفعه مبحاولة وذلك مكانه، يف املقعد

*االرتفاع ضبط.٢

.ألسفل أو ألعىل الذراع بتحريك قم املقعد، ارتفاع لضبط
املقعد إمالة.٣

رفع أثناء قليالً األمام إىل باالنحناء قم املقعد، ظهر زاوية لتغيري
حرر ثم املفضل، املوضع إىل للخلف عد ذلك بعد. الذراع
.الذراع

املقعد تثبيت وتأمني األصيل موضعه إيل الذراع عودة من تأكد
.والخلف لألمام املقعد دفع خالل من مكانه، يف

 

األساسية السالمة معدات
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الخلفي املقعد

لألمام الطي▼

مقصورة حيز اتساع إىل يؤدي الخلفية املقاعد ظهور خفض إن
.األمتعة

تحذير 

مقاعد ظهور عىل يجلسون ركاب وجود أثناء السيارة بقيادة تقم ال
.األمتعة مقصورة داخل أو مطوية

ال املقاعد أحزمة ألن األمتعة مقصورة داخل ركاب وضع الخطورة من
الفرملة أثناء الوفاة أو خطرية إصابات إىل يؤدي قد ما ربطها ميكن

.التصادم أو املفاجئة

املقاعد ظهور تكون بينام السيارة داخل يلعبون األطفال تدع ال
.منخفضة

ظهور تكون بينام السيارة داخل يلعبون األطفال ترك الخطورة من
تم ثم األمتعة مقصورة داخل طفل دخل فإذا .ألسفل مطوية املقاعد
مقصورة داخل الطفل يعلق فقد الخلف، إىل املقاعد ظهور إعادة

.حادث وقوع إىل يؤدي قد ما األمتعة

بينام نقلها أثناء بإحكام األمتعة صندوق يف الحمولة بتثبيت قم
.للخلف مطوية املقاعد ظهور تكون

واألمتعة الحمولة تثبيت إحكام دون السيارة قيادة الخطورة من
حالة يف الفرملة أثناء للقيادة عائق ومتثل تتحرك أن ميكن حيث

.متوقع غري حادث عنه ينتج ما التصادم أو الطوارئ

ظهور ارتفاع من أعىل ارتفاع عىل بوضعها تقم ال أمتعة، نقل أثناء
.املقاعد

املقاعد ظهور من أعىل بارتفاع مرتاكمة أمتعة نقل الخطورة فمن
يعوق قد ما للسيارة والجانبية الخلفية الرؤية من هذا يقلل حيث
.حادث وقوع إىل ويؤدي السيارة قيادة عملية

املقاعد ظهور خفض

تنبيه 

)هاتشباك(

إذا .بيدك املقعد ظهر بدعم دوماً قم لألمام، املقعد ظهر طي عند
تقوم التي اليد أو األصابع تتعرض فقد باليد، دعمه يتم مل

.لإلصابة الدفع مقبض عىل بالضغط

الخلفي املقعد ظهر طي قبل األمامي املقعد موضع بتفقد عليك.
املقعد ظهر طي يتعذر قد األمامي، املقعد موضع وبحسب
املقعد بظهر يرتطم قد ألنه مداه آخر حتى ألسفل الخلفي
الجراب أو األمامي املقعد تلف أو خدش إىل يؤدي قد ما األمامي
املقعد يف املوجود الرأس مسند نزع أو بخفض قم .به الخاص
.الرضورة عند الخارجي الخلفي

)صالون(

املقعد بظهر الخاص الذراع واجذب األمتعة صندوق غطاء افتح.١
.ألسفل طيه تريد الذي

 

.لألمام الخلفي املقعد بطي وقم الخلفية األبواب أحد افتح.٢

األساسية السالمة معدات

املقاعد
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)هاتشباك(

.ألسفل املقعد ظهر تطوي ليك الدفع مقبض اضغط
 

:العمودي للوضع املقعد ظهر إلعادة

تحذير 

املقعد حزام أن من تأكد العمودي، الوضع إىل املقعد ظهر إعادة عند
النقاط ثاليث املقعد حزام وأن املقعد ظهر يف عالق غري النقاط ثاليث
.ملتٍو غري
املقعد، ظهر يف وعالقاً ملتوياً كان بينام املقعد حزام استخدام حالة يف

إىل يؤدي قد ما طاقته، بكامل العمل من املقعد حزام يتمكن فلن
.الوفاة أو خطرية إصابة

مقفل أنه من تأكد العمودي، الوضع إىل املقعد ظهر إعادة عند
).هاتشباك( ظاهر غري األحمر املؤرش وأن بإحكام

عدم عىل ذلك دّل الدفع، مقبض خلف ظاهراً األحمر املؤرش كان إذا
فقد املقعد، ظهر قفل دون السيارة قيادة حالة يف .املقعد ظهر قفل

.حادث وقوع يف يتسبب ما مفاجئة بصورة ألسفل للطي يتعرض
 

القفل وضع.١
الفتح وضع.٢
األحمر املؤرش.٣
 

املقعد حزام توجيه بأداة مير املقعد حزام أن من بالتأكد عليك.١
املقعد ظهر برفع قم ثم ملتٍو، غري وأنه الصحيحة بالطريقة

.املقعد بظهر يعلق أن من املقعد حزام مبنع تقوم بينام

األساسية السالمة معدات

املقاعد
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)صالون(

 

املقعد حزام إرشادات.١
 
)هاتشباك(

األحمر املؤرش.١
املقعد حزام موجه.٢
 

إعادة بعد. مكانه يف وثبته الخلف جهة املقعد ظهر اضغط.٢
.بإحكام مثبت أنه تأكد العمودي، الوضع إىل املقعد ظهر

*الذراع مسند▼

ميكن الخلفي املقعد ظهر وسط يف املوجود الخلفي الذراع مسند
يف جعله أو) األوسط املقعد يف راكب هناك يكن مل إذا (استخدامه

.رأيس وضع
 

تحذير 

ومسند املقعد من املتحركة األماكن حول أصابعك أو يديك تضع ال
:الذراع

من املتحركة األماكن حول أصابعك أو يديك وضع الخطورة فمن
.لإلصابة يتعرضا قد ألنهام الذراع ومسند املقعد

األساسية السالمة معدات

املقاعد
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الرأس مساند

الرأس مساند▼

املقعد يف وكذلك الجانبية املقاعد كل يف للرأس مبساند مزودة سيارتك
من والركاب أنت لحاميتك الرأس مساند تستخدم. األوسط الخلفي
.الرقبة إصابات

تحذير 

استخدام حالة يف الرأس مساند تثبيت دامئاً يجب القيادة، أثناء
:صحيح بشكل ضبطها من والتأكد املقاعد،

من أكرث منخفض وضع يف الرأس ومساند السيارة تقود أن الخطر من
الرأس، خلف مسند وجود عدم حالة يف .باملقعد مثبتة غري أو الالزم

.تصادم حدوث عند خطرية إلصابات الرقبة تتعرض قد

االرتفاع ضبط▼

.الراكب أذين ألعىل موازياً الوسط يكون بحيث الرأس مسند اضبط
 

.املطلوب املوضع إىل تصل حتى أعىل إىل اسحبه الرأس، مسند لرفع
عىل اضغط ثم املسند، تحرير أداة عىل اضغط الرأس، مسند لخفض
.أسفل إىل الرأس مسند

األمامية املقاعد

 

الخلفي الجانبي املقعد

 

الخلفي األوسط املقعد

 

األساسية السالمة معدات

املقاعد
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الرتكيب/الفك▼

.املسند تحرير أداة عىل الضغط مع ألعىل اسحبه الرأس، مسند لفك
عىل الضغط مع الفتحات داخل األرجل أدخل الرأس، مسند لرتكيب

.املسند تحرير أداة

تحذير 

استخدام حالة يف الرأس مساند تثبيت دامئاً يجب القيادة، أثناء
:صحيح بشكل تثبيتها من والتأكد املقاعد،

وجود عدم حالة يف .الرأس مساند تثبيت بدون القيادة الخطر من
حدوث عند خطرية إلصابات الرقبة تتعرض قد الرأس، خلف مسند
.تصادم

يخرج ال أنه من تتأكد حتى رفعه حاول الرأس، مسند تركيب بعد
:موضعه من

مثبت غري الرأس مسند يكون بينام السيارة قيادة الخطورة من فإنه
نزعه إىل يؤدي قد ما الرأس مسند فاعلية من هذا يضعف إذ بإحكام
.املقعد من متوقعة غري بصورة

تنبيه 

مثبت أنه من بالتأكد عليك الرأس، مسند برتكيب تقوم عندما
الرأس مسند من األمامي الجزء يكون بحيث الصحيحة بالطريقة

ميكن خاطئة، بطريقة مثبت الرأس مسند كان فإذا .لألمام متجه
.إصابة وقوع إىل يؤدي ما تصادم أثناء املقعد من ينزع أن

الخلفية واملقاعد األمامية املقاعد من كل يف الرأس مساند
مساند موضع بتبديل تقم ال .حده عىل مقعد لكل مخصصة

مسند تثبيت يتم مل إذا .منها لكل املخصص املوضع من الرأس
أثناء الرأس مسند فاعلية فإن املخصص، الصحيح موضعه يف الرأس

.إصابة وقوع إىل يؤدي قد ما تضعف سوف الحوادث

األساسية السالمة معدات

املقاعد

١٥-٢

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



*املقعد تدفئة جهاز

املقعد تدفئة جهاز▼

.املحرك عمل أثناء األمامية املقاعد تدفئة ميكن
تدفئة جهاز مفتاح يف املؤرش ضوء ييضء املقعد، مدفئة تشغيل أثناء

.املضبوطة الحرارة لدرجة تبعاً املقعد

اليدوي الوضع

يف املقعد تدفئة جهاز يعمل املقعد، تدفئة جهاز مفتاح ضغط عند
.اليدوي الوضع
مفتاح عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف املضبوطة الحرارة درجة تتغري
.التوضيحي الشكل يف املبني النحو عىل املقعد تدفئة

إيقاف.١
مرتفع.٢
وسط.٣
منخفض.٤

مالحظة

الوضع يف املقعد مدفئات عمل أثناء املحرك تشغيل إيقاف حال يف
.املحرك لتشغيل القادمة املرة يف تلقائياً تشغيلها يتم ال اليدوي،
.مجدداً املفتاح اضغط املقعد، مدفئات لتشغيل

التلقايئ الوضع

الوضع يف األمامي والراكب السائق مقعد مدفئات تشغيل ميكن
.التايل اإلجراء باستخدام التلقايئ

ولنظام االرتباط ملقعد الحرارة درجات “إبطال تم حال يف.١
.التايل اإلجراء بتفعيل قم ،”الجو يف التحكم

MZD لـ الرئيسية الشاشة من" اإلعدادات "اخرت)أ
Connect.

".السيارة إعدادات "اخرت)ب

التحكم ولنظام االرتباط ملقعد الحرارة درجات “بتفعيل قم)ج
”.الجو يف

.AUTO املفتاح اضغط.٢
حرارة بدرجة تلقائياً التحكم يتم التلقايئ، الوضع يف الوجود أثناء

وفقاً) إيقاف منخفض، متوسط، مرتفع، (مستويات 4 عىل املقعد
.الكابينة يف لألوضاع

مالحظة

مدفأة تتوقف مربوطاً، األمامي الراكب مقعد حزام يكن مل إذا•
.التشغيل عن األمامي للراكب املقعد

التلقايئ، الوضع أثناء املقعد تدفئة جهاز مفتاح ضغط تم إذا•
املفتاح ضغط تم حيث الجانب عىل املوجود املقعد مدفأة يتحول

مفتاح اضغط التلقايئ، الوضع إىل للعودة .اليدوي الوضع إىل
AUTO.

يف املقعد املقعد مدفأة عمل أثناء املحرك تشغيل إيقاف حال يف•
املرة يف التلقايئ الوضع يف املقعد مدفأة تعمل التلقايئ، الوضع

.املحرك لتشغيل القادمة

 

تحذير 

:املقعد مدفأة استخدام عند الحذر توخى
بالنسبة للغاية مرتفعة املقعد مدفأة من الناتجة الحرارة تكون قد

درجات حروق حدوث يف تتسبب وقد أدناه، املذكوريني لألشخاص
.املنخفضة الحرارة

يف املشاكل بعض لديهم ومن واملسنون الصغار واألطفال الرضع
الحركة

الحساسة البرشة ذوي األشخاص

للغاية املرهقني األشخاص

مثالة حالة يف األشخاص

الحبوب مثل النوم عىل تساعد أدوية تناولوا الذين األشخاص
الربد أدوية أو املنومة

بالرطوبة لالحتفاظ قابلة أشياء أي مع املقاعد مدفأة تستخدم ال
:املقعد عىل الوسائد أو البطاطني مثل
يف يتسبب الذي األمر كبري بشكل املقعد حرارة درجة ترتفع قد

.جلدية حروق حدوث

األساسية السالمة معدات

املدّفأة القيادة عجلة/املقعد تدفئة جهاز
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يف لربهة تغفو أن يف رغبت إذا حتى املقاعد مدفأة تستخدم ال
:السيارة

يف يتسبب الذي األمر كبري بشكل املقعد حرارة درجة ترتفع قد
.جلدية حروق حدوث

إبر تثبت أو املقعد، عىل حادة نتوءات ذات ثقيلة أشياء أي تضع ال
:به دبابيس أو
الذي األمر كبري، بشكل املقعد حرارة درجة ارتفاع يف ذلك يتسبب قد

.الصغرية الحروق جراء اإلصابة يتسبب

تنبيه 

ذلك يتسبب قد .املقعد لتنظيف عضوية منظفات أي تستخدم ال
.املقعد تدفئة وجهاز املقعد سطح تلف يف

*املدفأة القيادة عجلة

املدفأة القيادة عجلة▼

عند واليمني اليسار عىل القيادة عجلة مسك مواضع تدفئة ميكن
.ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل

عجلة مفتاح يف املؤرش ضوء ييضء املدفأة، القيادة عجلة تشغيل أثناء
.املدفأة القيادة

املدفأة القيادة عجلة مفتاح.١
التدفئة منطقة.٢
 

اليدوي الوضع

عجلة مفتاح ضغط عند دقيقة 30 لحوايل املدفأة القيادة عجلة تعمل
.تلقائياً العمل عن تتوقف وثم املدفأة، القيادة
املفتاح بضغط قم يدوياً، املدفأة القيادة عجلة تشغيل إليقاف
.مجدداً

التلقايئ الوضع

باستخدام التلقايئ الوضع يف املدفأة القيادة عجلة تشغيل ميكن
.التايل اإلجراء

ولنظام االرتباط ملقعد الحرارة درجات “إبطال تم حال يف.١
.التايل اإلجراء بتفعيل قم ،”الجو يف التحكم

MZD لـ الرئيسية الشاشة من" اإلعدادات "اخرت)أ
Connect.

".السيارة إعدادات "اخرت)ب
التحكم ولنظام االرتباط ملقعد الحرارة درجات “بتفعيل قم)ج

”.الجو يف
.AUTO املفتاح اضغط.٢

تتوقف أو املدفأة القيادة عجلة تعمل التلقايئ، الوضع يف الوجود أثناء
.الكابينة يف األوضاع حسب تلقائياً العمل عن

األساسية السالمة معدات

املدّفأة القيادة عجلة/املقعد تدفئة جهاز
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مالحظة

الوضع أثناء املدفأة القيادة عجلة مفتاح عىل الضغط حال يف•
للعودة .اليدوي الوضع إىل املدفأة القيادة عجلة تتحول التلقايئ،

.AUTO مفتاح اضغط التلقايئ، الوضع إىل
القيادة عجلة عمل أثناء املحرك مفتاح تشغيل إيقاف حال يف•

الوضع يف املدفأة القيادة عجلة تعمل التلقايئ، الوضع يف املدفأة
موضع إىل التشغيل مفتاح لتحويل القادمة املرة يف مجدداً التلقايئ

.ON التشغيل

 

تنبيه 

فإن .القيادة عجلة ملس من األفراد من التالية األنواع تحذر أن يجب
.املخفضة الحرارة نتيجة حرق حدوث يف ذلك يتسبب قد يفعلوا مل

يف املشاكل بعض لديهم ومن واملسنون الصغار واألطفال الرضع
الحركة

الحساسة البرشة ذوي األشخاص

للغاية املرهقني األشخاص

مثالة حالة يف األشخاص

الحبوب مثل النوم عىل تساعد أدوية تناولوا الذين األشخاص
الربد أدوية أو املنومة

األساسية السالمة معدات

املدّفأة القيادة عجلة/املقعد تدفئة جهاز
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املقاعد أحزمة بشأن احتياطات

املقاعد أحزمة بشأن احتياطات▼

شديدة إصابة حدوث إمكانية من التقليل عىل املقاعد أحزمة تساعد
بأن مازدا رشكة تويص. املفاجئة التوقف وحاالت الحوادث وقوع أثناء

.القيادة أثناء دامئًا املقاعد أحزمة الركاب وجميع السائق يرتدي
مزودة األحزمة هذه. والكتف للحجر بأحزمة املقاعد جميع تزود

يف الطريق عن إلبعادها الذايت بالقصور تعمل أقفال ذات بساحبات
ملستخدمي الراحة بتوفري األقفال هذه وتسمح. استخدامها عدم حالة

لتثبت االصطدام أثناء والحركة االنسحاب عن تتوقف أنها إال األحزمة،
.مواضعهم يف الركاب

تحذير 

الركاب كافة ارتداء من وتأكد املقعد، حزام ارتداء عىل دامئاً احرص
:أماكنهم يف وثباتهم لألحزمة اآلخرين

ميكن االصطدام، فأثناء .املقعد حزام ارتداء عدم البالغة الخطورة من
أو األشخاص بأحد املقاعد أحزمة يرتدون ال الذين الركاب يرتطم أن
أن ميكن وبالتايل .خارجها ُيدفعوا حتى أو السيارة داخل يشء أي

حادث نفس ويف .للوفاة يتعرضوا أو خطرية إلصابات يتعرضوا
من مبزيد املقاعد أحزمة يرتدون الذين الركاب ينعم االصطدام،

.األمان

:امللتوية املقعد أحزمة ارتداء عدم يجب
اصطدام، وقع فإذا .الركاب عىل خطورة امللتوية املقاعد أحزمة متثل
أثر المتصاص عرضه بكامل املقعد حزام استخدام لك يتاح فلن

املالصقة عظامك عىل الواقع الضغط يزيد أن شأنه من وهذا .الصدمة
إذا لذلك، .الوفاة أو خطرية إصابات حدوث يف يتسبب قد مام للحزام

أي بإزالة تقوم حتى بفرده تقوم أن يجب ملتوياً، املقعد حزام كان
.عرضه بكامل الحزام استخدام تتيح وحتى التواءات

:الوقت نفس يف شخص من ألكرث واحد حزام استخدام متاًما يحظر
إذ الوقت، نفس يف واحد شخص من ألكرث واحد حزام استخدام يحظر
املقعد حزام استطالة تتعذر حيث .حياتهم عىل خطورة ذلك يشكل
كال يصطدم وقد املطلوب، النحو عىل الطريقة بهذه يستخدم الذي

.للوفاة أو بالغة إلصابات يعرضهام قد مام البعض، ببعضهام الراكبني
عليك ويجب واحد وقت يف شخص من ألكرث واحداً حزاماً تستخدم ال

املقعد حزام بربط راكب كل قيام بعد السيارة بتشغيل تقوم أن دامئاً
.الصحيحة بالطريقة

:تالفاً املقعد حزام كان إذا السيارة بتشغيل تقم ال
يؤدي أن املمكن فمن .تالفة مقاعد أحزمة استخدام الخطورة من

املقاعد بأحزمة الخاص الحزام قامش إتالف إىل حادث أي وقوع
يف الكافية الحامية التالف املقعد حزام يوفر أن ميكن فال .املستخدمة

متخصص، إصالح فني إىل الرجوع عليك يتعني .التصادم وقوع حالة
لفحص مازدا قبل من معتمد إصالح فني باستشارة نويص أننا كام

حادث أي أثناء مستعملة كانت التي املقاعد أحزمة أنظمة جميع
.ثانية استخدامها قبل

أو املقاعد أحزمة شد نظام كان إذا الحال يف املقعد أحزمة بتغيري قم
:للتلف تعرض قد الحمولة تحديد نظام

فني لدى الهوائية واألكياس املقاعد أحزمة شدادات بفحص دوًما قم
بفحصها نويص ونحن مبارشة، تصادم أي حدوث بعد متخصص إصالح

مع الحال هو كام .مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى
تعمل الحمل ومحددات األمان أحزمة شدادات فإن الهوائية، األكياس

تصادم حادث كل بعد استبدالها يتعني فإنه ولذلك فقط واحدة مرة
وقوع عند لإلصابات التعرض مخاطر وتتزايد .انتفاخها إىل يؤدي

ومحددات املقعد حزام شدادات استبدال عدم حالة يف تصادم
.الحمل

:املقعد حزام من الكتف جزء ربط
.الحياة عىل خطًرا املقعد حزام من الكتف لجزء الخاطئ الربط يشكل
بحيث املقعد حزام من الكتف جزء ربط من دامئًا التأكد يرجى ولذا،

أسفل الحزام ربط يجوز وال الرقبة، منطقة من بالقرب بالكتف مير
.الذراع من العلوي الجزء عىل أو الرقبة، عىل أو الذراع،

:املقعد حزام من الحجر جزء ربط
حزام من الحجر جزء ربط حالة يف للخطر، حياتك تعرض سوف
حدوث حالة يف أنه إذ .كبرية بدرجة الحجر مستوى فوق املقعد

مبارشة، البطن منطقة عىل الصدمة قوة تركيز إىل ذلك يؤدي تصادم،
جزء ربط من التأكد يرجى كام .بالغة إصابات حدوث إىل يؤدي مام

ذلك كان كلام للحجر السفلية املنطقة يف بإحكام الحزام من الحجر
.ممكًنا

األساسية السالمة معدات

املقاعد أحزمة أنظمة
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:املقاعد أحزمة مجموعات استخدام إرشادات
وينبغي للجسد، العظمية البنية تثبت ليك مصممة املقاعد أحزمة

أو الحوض، من األمامي الجزء من منخفض مكان حول ارتداؤها
تجنب يجب لكن مناسباً؛ يكون حسبام والكتفني، الصدر و ، الحوض

.البطن منطقة حول الحزام من الحجر جزء ارتداء
أن عىل اإلمكان، بقدر محكمة لتكون املقاعد أحزمة ضبط ينبغي
من صممت التي الحامية توفر حتى للمستخدم، املريح الوضع توفر
ملرتدي توفريها املفرتض الحامية من يقلل املرتخي الحزام .أجلها

.الحزام
أو ورنيش بأي الحزام قامش تلويث لتجنب الحذر توخي ينبغي
تنظيف ميكن .البطاريات حامض وبخاصة كياموية، مواد أو زيوت
ينبغي .وماء الرتكيز متوسط صابون باستخدام آمن بشكل الحزام

.التلف أو التلوث أو للبىل الحزام قامش تعرض إذا الحزام استبدال
للتلف تعرضت إذا بالكامل الحزام مجموعة استبدال الرضوري ومن

التلف هذا آثار تظهر مل إذا حتى شديد، تصادم جراء من البىل أو
.بوضوح

.ملتوية أرشطتها كانت إن األحزمة ارتداء ينبغي ال
فمن فقط؛ واحد راكب سوى املقعد حزام يستخدم أن يجب وال

.الركاب أحد حجر يف يجلس طفل حول الحزام تضع أن الخطورة
تؤدي قد املستخدم قبل من إضافات أو تعديالت أية إجراء ينبغي ال

االرتخاء، إلزالة العمل من املقعد حزام ضبط أدوات استخدام منع إىل
.االرتخاء إلزالة املقعد حزام مجموعة ضبط متنع أو

تنبيه 

لذا وحلقاتها، األحزمة اتسخت إذا الحزام شد عملية تصعب قد
املقاعد أحزمة تنظيف عن التفاصيل من ملزيد .نظافتها عىل احرص
).٥٥-٦ صفحة(" املقاعد أحزمة صيانة "راجع

 

الحلقة.١

الخطرية الطبية الحاالت ذوي واألشخاص الحوامل النساء▼

ينبغي. دامئاً املقاعد أحزمة ارتداء الحوامل السيدات عىل يجب
.الخصوص بهذا الرضورية التوصيات عىل للحصول الطبيب مراجعة

من ممكن جزء أدىن ويف إحكام بأقىص الحجر حزام ربط ينبغي لذا
.الوركني فوق ما إىل الجسد
وليس سليمة، بصورة الكتف منطقة حول الكتف حزام ارتداء ينبغي
.املعدة منطقة حول
أحزمة الخطرية الطبية الحاالت ذوي األشخاص يرتدي أن ينبغي كام

بحاالت متعلقة خاصة تعليامت أي ملعرفة طبيبك راجع. املقاعد
.محددة مرضية

الطوارئ حالة يف اإلغالق وضع▼

يف اإلغالق وضع يف دامئاً فسيكون مداه، آخر إىل الحزام بشد قمت إذا
.الطوارئ حالة

ارتداء أثناء مريحة األحزمة تظل الطوارئ، حالة يف اإلغالق وضع يف
.التصادم حدوث عند مكانه يف السحاب سينغلق حني يف لها، الركاب

مرة الحزام بطي قم سحبه، من التمكن وعدم الحزام قفل حالة يف
اإلجراء، هذا فشل حالة يف. ببطء للخارج سحبه حاول ثم واحدة،
للخارج اسحبه ثم بإرخائه، قم ثم واحدة مرة بقوة الحزام اسحب

.ببطء أخرى مرة

األساسية السالمة معدات

املقاعد أحزمة أنظمة
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املقعد حزام

املقعد حزام ربط▼

.اإلبزيم يف األمان حزام لسان بإدخال قم

األمان حزام لسان.١
األمان حزام إبزيم.٢
 

منطقة يف وليس اإلمكان، بقدر منخفض وضع يف الحجر حزام ضع
.جسمك عىل بإحكام يثبت حتى الكتف حزام اضبط ثم البطن،

الفخذ عظمة عىل منخفض مستوى يف وجوده عىل حافظ.١
االرتخاء شد.٢

االرتفاع املفرط.٣
 

خالل من مير املقعد حزام أن من تأكد الخلفي، املقعد حزام ربط قبل
.ملتٍو غري وأنه صحيح بشكل املقعد حزام موّجه

املقعد حزام فك▼

إىل الحزام سحب عدم حالة يف. األمان حزام إبزيم زر عىل اضغط
أي وجود عدم من للتأكد وافحصه أخرجه تام، بشكل األصيل وضعه
ارتداده عند التوائه عدم من تأكد ذلك بعد. التواءات أو طيات

.ملوضعه

الزر.١

مالحظة

افحص تام، بشكل األصيل وضعه إىل الحزام سحب عدم حالة يف
إىل الحزام يعد مل فإذا .والتواءات طيات مثة وجود عن للكشف الحزام
بالتوجه ونويص متخصص، إصالح فني باستشارة قم األصيل، وضعه

.مازدا رشكة قبل من املعتمد اإلصالح فني إىل

األمامي الكتف حزام ضبط زر▼

ملس إذا. األمامي الكتف حزام ضبط زر فيها األمامية املقعد أحزمة
.املقعد حزام ارتفاع بضبط قم كتفك، من انزلق أو رقبتك املقعد حزام

األساسية السالمة معدات

املقاعد أحزمة أنظمة
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للرفع

.لألعىل األمامي الكتف حزام ضبط زر بتحريك قم املقعد، حزام لرفع

للخفض

وقم األمامي الكتف حزام ضبط زر أمسك املقعد، حزام لخفض
الكتف حزام ضبط زر مقبض عىل الضغط مع املقعد حزام بخفض
.األمامي

 
من وتأكد لألسفل األمامي الكتف حزام ضبط زر اضغط الضبط، بعد

.بإحكام قفله

املقاعد أحزمة تحذير أنظمة

املقاعد أحزمة تحذير أنظمة▼

الراكب تنبيه يتم مربوط، غري الراكب مقعد حزام أن برصد قامت إذا
.صفارة أو تحذير ضوء بواسطة

املقعد (املقعد حزام بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء راجع
.٥٩-٧ الصفحة يف) األمامي

الصفحة يف) أحمر) (الخلفي املقعد (املقعد حزام تحذير ضوء راجع
٦٠-٧.

.٦٥-٧ صفحة يف املقعد حزام إنذار صفارة مراجعة يرجى
 

)أخرض) (الخلفي املقعد (املقعد حزام مؤرش ضوء

ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند الضوء ييضء
نحو بعد ينطفيء ثم مربوطاً، الخلفية املقاعد أحد حزام يكون بينام

.ثانية 60

األساسية السالمة معدات
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من والحد املقاعد أحزمة شدادات أنظمة
الحمل

الحمل من والحد املقاعد أحزمة شدادات أنظمة▼

مازدا رشكة قامت الحامية، من املثىل الدرجة توفري عىل منها حرًصا

مزودة *الخارجية الخلفية واملقاعد األمامية للمقاعد أحزمة بتزويد
بالطريقة األنظمة هذه تعمل ليك. الحمل من وحّد شدادات بأنظمة

.الصحيحة بالطريقة املقعد حزام ارتداء يجب الصحيحة
 

:املقاعد أحزمة مشدات
الوقت نفس يف تعمل املقعد حزام شدادات فإن تصادم، رصد تم إذا
.الهوائية الوسادات مع

)السيارة انقالب استشعار بجهاز مزودة(
رصد يتم عندما معاً آن يف الهوائية والوسائد الشدادات تنتفخ كام

.السيارة انقالب
النفتاح SRS معايري راجع الهوائية، األكياس انفتاح تفاصيل ملعرفة

).٥٠-٢ صفحة (الهوائية األكياس
 

عند برسعة االرتخاء شد عىل تعمل األمامية املقاعد أحزمة شدادات
ومشدات الهوائية األكياس استبدال يجب. الهوائية األكياس انتفاخ
.وقت أي يف احرتقت إذا املقعد أحزمة
.التحذير باستخدام إليها اإلشارة يتم التشغيل وظروف النظام أعطال
شدادات/الهوائية األكياس لنظام التحذير إشارة/التحذير ضوء راجع
.٥٦-٧ الصفحة يف املقعد حزام
يف املقعد حزام شدادات/الهوائية األكياس لنظام التحذير صفارة راجع

.٦٥-٧ صفحة
)األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مفتاح مع(

يف بالراكب الخاص املقعد حزام شدادات نظام فإن ذلك، إىل باإلضافة
ليك والجانبي، األمامي الهوايئ الكيس مثل صمم، قد األمامي املقعد
يف للراكب الهوائية األكياس إبطال مفتاح تحويل عند فقط ينتفخ
.ON التشغيل وضع إىل األمامي املقعد

الهوايئ الكيس تنشيط إلغاء مفتاح إىل ارجع تفاصيل، عىل للحصول
).٤٤-٢ صفحة (األمامي املقعد يف املثبت

 
:األحامل محدد

هادئة بطريقة الحمل من الحد نظام من الحزام قامش ويتحرر
تحميل أسوأ أن حني يف. الراكب صدر عىل الحزام ضغط تقليل بهدف
األحامل محدد فإن األمامية التصادمات حالة يف يحدث املقعد لحزام

بتحريكه حادث أي يف تشغيله وميكن تلقائية ميكانيكية وظيفة به
.املقعد يف الجالس قبل من كافية بدرجة

تحديد وظيفة فحص يجب املشدات احرتاق عدم حالة يف حتى
ذلك بإجراء نويص إننا. خربة ذي تصليح فني قبل من األحامل
.مازدا رشكة قبل من معتمد تصليح فني بواسطة

تحذير 

عليها املنصوص للتوصيات وفًقا املقاعد أحزمة ربط يتعني فإنه لذا،
:فقط يديك بني الذي املالك دليل يف

وقوع حالة ويف .خطراً املقاعد أحزمة ملوضع الخاطئ الربط يشكل
يف الكافية الحامية الحمل من والحد املشدات أنظمة توفر لن حادث،

إصابات عنه ينجم قد مام صحيحة بطريقة األحزمة ربط عدم حالة
حزام ربط "راجع املقاعد، أحزمة ربط عن التفاصيل من ملزيد .خطرية
).٢١-٢ صفحة(" املقعد

أو املقاعد أحزمة شد نظام كان إذا الحال يف املقعد أحزمة بتغيري قم
:للتلف تعرض قد الحمولة تحديد نظام

فني لدى الهوائية واألكياس املقاعد أحزمة شدادات بفحص دوًما قم
بفحصها نويص ونحن مبارشة، تصادم أي حدوث بعد متخصص إصالح

مع الحال هو كام .مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى
تعمل الحمل ومحددات األمان أحزمة شدادات فإن الهوائية، األكياس

تصادم حادث كل بعد استبدالها يتعني فإنه ولذلك فقط واحدة مرة
وقوع عند لإلصابات التعرض مخاطر وتتزايد .انتفاخها إىل يؤدي

ومحددات املقعد حزام شدادات استبدال عدم حالة يف تصادم
.الحمل

اختبار أجهزة استخدام أو النظام، أسالك أو مكونات بتعديل تقم ال
:املشدات نظام عىل الكشف عند إلكرتونية

الخاصة األسالك أو املشد نظام مكونات تعديل مبكان الخطورة من
بتشغيله تقوم فقد .إلكرتونية اختبار أجهزة استخدام ذلك يف مبا به،

إىل يؤدي قد مام العمل، عن إيقافه يف تسبب قد أو قصد بدون
إىل الفنيون أو الركاب يتعرض وقد .حادث وقوع حالة يف تعطيله
.خطرية إصابات

:الصحيحة بالطريقة املشدات نظام من تخلص
املجهزة السيارة من أو املشدات نظام من الخاطئ التخلص يشكل

يتعرض فقد .الحياة عىل خطًرا لالستخدام، الصالحة املشدات بأنظمة
ولذا، .السالمة إجراءات بكافة االلتزام عدم حالة يف لإلصابة، الشخص

نويص ونحن متخصص، إصالح بفني باالستعانة دوًما نويص فإننا
نظام من للتخلص مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة
.آمنة بطريقة املشدات بنظام املجهزة السيارة أو املشدات

األساسية السالمة معدات
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مالحظة

ملعرفة .التصادم نوع بحسب املشدات نظام يعمل ال قد•
صفحة( الهوائية األكياس النتفاخ SRS معايري راجع التفاصيل،

٥٠-٢.(
األكياس استخدام حالة يف )سام غري غاز( دخان ينبعث سوف•

.بالسيارة حريق اندالع عىل ذلك يدل وال .املشدات و الهوائية
من أن إال الركاب، عىل األحوال من حال بأي يؤثر ال الغاز هذا

يف بسيط لتهيج الحساسة البرشة ذوي األشخاص تعرض املحتمل
حالة يف ميكن، ما بأرسع العينني أو الجلد غسل يتعني .الجلد
الهوائية األكياس استخدام عن الناتجة للرواسب منهام أي تعرض

.الشدادات نظام أو

األساسية السالمة معدات

املقاعد أحزمة أنظمة
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األطفال تأمني مقاعد احتياطات

األطفال تأمني مقاعد احتياطات▼

لألطفال األطفال تأمني أنظمة استخدام برضورة مازدا رشكة تويص
.استخدامها من يتمكنون ال الذين الصغار

من األصيل األطفال تأمني مقعد نظام باستخدام مازدا رشكة تويص كام

الالئحة أو ١* UN-R لـ 44 الالئحة مع يتوافق آخر مقعد أي أو مازدا
األصيل األطفال تأمني نظام رشاء يف ترغب كنت وإذا. UN-R لـ 129

.املعتمد مازدا مبوزع االتصال يرجى مازدا، من املعتمد
القوانني أو الدولة وقوانني املحلية القوانني إىل الرجوع يرجى لذا،

بشأن املطلوبة الخاصة املتطلبات عىل للتعرف اإلقليم يف بها املعمول
.سيارتك يف املتواجدين لألطفال السالمة توفري

.املتحدة األمم لوائح إىل UN-R ترمز١*
 

اختيار يرجى تختاره، الذي األطفال تأمني نظام عن النظر وبغض
االلتزام يرجى كام الطفل، ومقاس سن مع يتناسب الذي النظام

تأمني أنظمة من نظام كل مع املرفقة التعليامت وتطبيق بالقانون
.األطفال

 
استخدام ميكنه وال الطفولة مرحلة تجاوز شخص كل عىل ويتعني
أحزمة ويستخدم الخلفية املقاعد يف يجلس أن األطفال، تأمني أنظمة
.املقاعد

 
.الخلفي املقعد يف األطفال تأمني نظام تركيب ويتعني
األطفال لكافة مكان أفضل هو الخلفي املقعد أن اإلحصائيات وتؤكد
إضايف تأمني نظام وجود مع أكرث أو سنة ١٢ إىل أعامرهم تصل الذين

).الهوائية األكياس(
 

املقعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني نظام استخدام يحظر
يحظر كام. التشغيل وضع يف الهوائية األكياس نظام كان إذا األمامي

.األمامي الراكب مقعد يف األطفال تأمني أنظمة استخدام أيًضا
 

بتجهيز مازدا رشكة قامت املشكلة، هذه تجنب عىل منها وحرًصا
الهواء كيس تشغيل إيقاف عىل يعمل إيقاف مبفتاح املوديالت بعض

املقعد يف الهواء كيس تشغيل إيقاف ويحظر. األمامي املقعد يف
ملقعد الهوايئ الكيس تنشيط إلغاء مفتاح "الالفتة قراءة قبل األمامي
).٤٤-٢ صفحة" (األمامي الراكب

تحذير 

:الصحيح بالحجم لألطفال سالمة تأمني نظام سوى تستخدم ال
املقعد حزام باستخدام صحيحة بطريقة الطفل تثبيت ُيجَرى أن يجب

توفري بهدف الطفل، ومقاس سن عىل بناء األطفال تأمني نظام أو
.املفاجئ التوقف وأثناء حادث وقوع حالة يف للطفل الفعالة الحامية

عدم حالة يف حتفه يلقى وقد بالغة، إلصابات الطفل يتعرض وقد
.املقعد حزام باستخدام صحيحة بطريقة تقييده

أن عىل دامئًا والحرص املصنعة، الرشكة تعليامت اتباع يرجى لذا،
:الغلق محكم األطفال تأمني نظام يكون
املقعد تأمني نظام يكن مل إذا للخطر الطفل حياة تتعرض سوف

اصطدام أو توقف حدوث عند يتحرك قد .بإحكام مثبتاً به الخاص
أو بالغة إلصابات اآلخرين والركاب الطفل يعرض قد مام مفاجئ،

بطريقة األطفال تأمني نظام ربط من التأكد يتعني ولذا، .للوفاة
ويف .األطفال تأمني لنظام املصنعة الرشكة لتعليامت وفًقا صحيحة

حزام يف تثبيته أو السيارة من إخراجه يرجى االستخدام، عدم حالة
.املقابلة الحاكمة الركيزة وربط ISOFIX قضبان مع ربطه أو املقعد،

تأمني نظام باستخدام الطفل تقييد عىل دامئًا الحفاظ ُيرجى ثم، ومن
:له املناسب األطفال
من كبريًا قدًرا القيادة أثناء السائق ذراعي بني الطفل احتضان يشكل

السائق يفقد فقد الشخص، قوة مدى عن النظر وبرصف .الخطورة
قد مام مفاجئ، تصادم أو توقف حدوث حالة يف الطفل عىل سيطرته

أو بالغة إصابات إىل اآلخرين الركاب أو الطفل تعرض إىل يؤدي
يتعرض قد الشدة، متوسطة حادثة وقوع حالة يف أنه كام .املوت
به بالغة إصابات إلحاق إىل يؤدي قد مام الهوايئ، الكيس لقوى الطفل

املوجودين الكبار األشخاص بأحد الطفل يصطدم قد أو وفاته، أو
.الكبري والشخص الطفل من لكل جسدية إصابات محدثًا بالسيارة

نحو املوجه األطفال تأمني نظام استخدام يحظر ولذا، !بالغ خطر
يحتمل الذي الهوايئ بالكيس املزود األمامي املقعد يف الخلف
:انتفاخه

املقاعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني مقعد استخدام يحظر
خطرية إصابة إىل هذا يؤدي فقد أمامها، نشط هوايئ بكيس املجهزة

.الطفل وفاة أو
عالمة عىل تحتوي األمامي للراكب هوائية بوسائد املزودة السيارات
األطفال تأمني نظام وضع بعدم التحذير الفتة وتذكرك .التالية التحذير
.األوقات من وقت أي يف األمامي املقعد عىل الخلف نحو املوجه

األساسية السالمة معدات
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)تايوان باستثناء(

)تايوان(

依規定前排座椅禁止乘載嬰兒、幼童及
兒童。

الكيس يرتطم أن ميكن الشدة، متوسط تصادم حدوث حالة يف حتى
الخلف إىل بعنف ويتحرك األطفال تأمني بنظام انتفاخه عند الهوايئ

إذا .الوفاة أو بالغة إصابات إىل الطفل تعريض إىل يؤدي قد مام
يف املثبت الهوايئ الكيس تشغيل إيقاف مبفتاح مزودة سيارتك كانت
اإليقاف وضع عىل املفتاح ضبط عىل دامئًا احرص األمامي املقعد
OFF املقعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني نظام تركيب عند

.األمامي

بالبطاقة مزوداً كان إذا األمامي، الراكب مقعد باستثناء تايوان،(
)التالية
املقاعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني مقعد استخدام يحظر

خطرية إصابة إىل هذا يؤدي فقد أمامها، نشط هوايئ بكيس املجهزة
.الطفل وفاة أو

مقعد يف األمام نحو املوجه األطفال تأمني نظام بتثبيت تقم ال
:تجنبه ميكن ال ذلك كان إذا إال األمامي الراكب

حدوث يف تتسبب قد الهوايئ الكيس نرش قوة تصادم، حدوث حالة يف
األطفال تأمني مقعد تثبيت كان إذا .وفاته أو للطفل خطرية إصابة
بتحريك عليك حتمياً، أمراً األمامي الراكب مقعد يف لألمام املوجه
قاعدة بتعديل وقم اإلمكان بقدر الوراء إىل األمامي الراكب مقعد
ارتفاع أعىل إىل )ارتفاعها تغيري ميكن التي القاعدة ذو املقعد( املقعد
.بإحكام األطفال تأمني مقعد ربط من املقعد حزام يتمكن بحيث
وضع يف األمامي الراكب هواء كيس تنشيط إلغاء مفتاح أن من تحقق
الهوايئ الكيس تنشيط إلغاء مفتاح إىل ارجع .OFF التشغيل إيقاف
).٤٤-٢ صفحة( األمامي املقعد يف املثبت

عىل أو إىل باالستناد آخر شخص أي أو لألطفال السامح يحظر
جانبية هوائية أكياس استخدام حالة يف للسيارة، الجانبية النافذة
:وستائر
باالستناد شخص ألي السامح حالة يف للخطر الشخص حياة تتعرض

أعمدة أو للركاب، األمامي املقعد منطقة أو الجانبية، النافذة إىل
تنتفخ اللذين الجانبني من السقف وحافة والخلفية األمامية النوافذ
نظام استخدام حالة يف حتى والستائرية، الجانبية الهواء أكياس فيهام
أو الجانبية الهوائية األكياس انتفاخ قوة تتسبب قد .األطفال تأمني

يف الجالسني لألطفال الوفاة أو خطرية إصابات حدوث يف الستائرية
إىل االستناد يؤدي قد ذلك، عىل وعالوة .الصحيحة مواضعهم غري

والستائرية، الجانبية الهواء أكياس تشغيل إعاقة إىل األمامي الباب
الهواء كيس وجود ظل ويف .اإلضافية الحامية مبزايا االستفادة وعدم

املقعد يعد اإلضايف، الجانبي الهواء وكيس األمامي باملقعد املثبت
السامح ويحظر .األوقات كافة يف لألطفال املناسب املكان هو الخلفي
يف الطفل إجالس يف حتى الجانبية، النافذة عىل أو إىل باالستناد للطفل

.األطفال تأمني نظام

األساسية السالمة معدات
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:الوقت نفس يف شخص من ألكرث واحد حزام استخدام متاًما يحظر
إذ الوقت، نفس يف واحد شخص من ألكرث واحد حزام استخدام يحظر
املقعد حزام استطالة تتعذر حيث .حياتهم عىل خطورة ذلك يشكل
كال يصطدم وقد املطلوب، النحو عىل الطريقة بهذه يستخدم الذي

.للوفاة أو بالغة إلصابات يعرضهام قد مام البعض، ببعضهام الراكبني
عليك ويجب واحد وقت يف شخص من ألكرث واحداً حزاماً تستخدم ال

املقعد حزام بربط راكب كل قيام بعد السيارة بتشغيل تقوم أن دامئاً
.الصحيحة بالطريقة

نظام مع إال الحركة تقييد أداة وركيزة الحركة تقييد أداة تستخدم ال
:الطفل سالمة تأمني

الناتجة األحامل لتحّمل فقط مصممة األطفال تأمني نظام مرابط إن
أي تحت ميكن فال .صحيحة بطريقة املركبة األطفال تأمني أنظمة عن

أحزمة أطقم أو الكبار، مقاعد ألحزمة األربطة هذه استخدام ظرف
.السيارة يف األخرى األجهزة أو املواد لتثبيت أو املقعد

األطفال تأمني مقعد وتثبيت الرأس مسند نزع عىل دامئاً احرص
):الطفل لجلسة الداعم املقعد بتثبيت قيامك عند باستثناء(

.الرأس مسند نزع دون األطفال تأمني مقعد تثبيت الخطورة من
ما الصحيحة، بالطريقة األطفال تأمني مقعد تثبيت ميكن ال فحينئذ

.تصادم وقوع حالة يف وفاته أو الطفل إصابة عنه ينتج

تنبيه 

شديد األطفال تأمني نظام أو املقعد حزام يكون قد الحارة، األجواء يف
أي قيام قبل جيًدا فحصها يرجى .مغلقة السيارة كانت إذا السخونة

.عنها الناتجة الحروق إلصابات التعرض لتجنب بلمسها، شخص

مالحظة

أنظمة لتثبيت ISOFIX بإبزميات سياراتها بتجهيز مازدا رشكة قامت
إىل الرجوع يرجى .الخلفية املقاعد عىل ISOFIX األطفال تأمني

هذه استخدام عند )٣٨-٢ صفحة يف(" ISOFIX مشابك استخدام"
.األطفال تأمني مقعد تثبيت يف اإلبزميات

األساسية السالمة معدات
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األطفال تأمني مقعد تثبيت طريقة

األطفال تأمني أنظمة فئات▼

مالحظة

.سيارتك ومع طفلك مع يتناسب الذي األطفال تأمني نظام نوع عن املصنعة الرشكة من االستفسار يرجى األطفال، تأمني أنظمة رشاء عند

)UN-R لـ 129 الالئحة و UN-R لـ 44 بالالئحة تلتزم التي والدول أوروبا(
.UN-R لـ 44 لالئحة وفًقا مجموعات 5 إىل األطفال تأمني أنظمة تقسم

)CRF (التثبيت/القياس تصنيفالوزنالسناملجموعة

)رطالً ٢٢ حتى (كجم ١٠ حتىتقريباً أشهر ٩ سن إىل٠

ISO/L1

ISO/L2

ISO/R1

)رطالً ٢٩ حتى (كجم ١٣ حتىتقريباً عامني حتى+٠

ISO/R1

ISO/R2

ISO/R3

)رطالً ٤٠ إىل رطالً ٢٠ (كجم ١٨ إىل كجم ٩ منتقريباً أعوام ٤ إىل أشهر ٨ من١

ISO/R2

ISO/R3

ISO/F2

ISO/F2X

ISO/F3

―)رطالً ٥٥ إىل رطالً ٣٣ (كجم ٢٥ إىل كجم ١٥ منتقريباً عاًما ٧ إىل أعوام ٣ من٢
―)رطالً ٧٩ إىل رطالً ٤٨ (كجم ٣٦ إىل كجم ٢٢ منتقريباً عاًما ١٢ إىل أعوام ٦ من٣

)أخرى بلدان(
.املطبقة األطفال تأمني أنظمة باستخدام تتعلق والتي بلدك يف بها املعمول القانونية باللوائح االلتزام يرجى

األطفال تأمني مقاعد أنواع▼

لـ 129 الالئحة و UN-R لـ 44 بالالئحة تلتزم التي والدول أوروبا(
UN-R(

األطفال تأمني ألنظمة توضيًحا يديك بني الذي املالك دليل يقدم
األطفال تأمني أنظمة من التالية الثالثة لألنواع املقاعد بأحزمة املثبتة

ومقعد الصغار، األطفال ومقعد الرضع، األطفال مقعد: الشائعة
.اإلضايف األطفال

مالحظة

.املستخدم األطفال تأمني نظام نوع عىل الرتكيب موضع يعتمد•
الذي املالك ودليل املصنعة الرشكة تعليامت بقراءة دامئًا ويوىص

.شديدة بعناية يديك بني

السيارة ومقاعد األطفال وقاية أنظمة تصميامت الختالف نظًرا•
مواضع مع األطفال وقاية أنظمة تتناسب ال قد األمان، وأحزمة
مع اختباره يتم أن يجب األطفال، تأمني نظام رشاء قبل .الجلوس
يتم أن املقرر من حيث بالسيارة الجلوس )مواضع( موضع

ذلك، قبل رشاؤه تم وقاية نظام مناسبة عدم حالة يف .استخدامه
.مناسب آخر نظام لرشاء تحتاج فأنت

الرضع األطفال مقعد
129 والالئحة UN-R لـ 44 الالئحة من 0و 0 املجموعة مع يتناسب

.UN-R لـ

األساسية السالمة معدات

األطفال تأمني
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)أوروبا(
Britax Römer BABY-SAFE: بها املوىص األطفال تأمني أنظمة
PLUS و ISOFIX BASE

 

الصغار األطفال مقعد
لـ 129 والالئحة UN-R لـ 44 الالئحة من 1 املجموعة مع يتناسب
UN-R.

)أوروبا(
Britax Römer Duo Plus: بها املوىص األطفال تأمني أنظمة

 

اإلضايف األطفال مقعد
129 والالئحة UN-R لـ 44 الالئحة من 3و 2 املجموعة مع يتناسب

.UN-R لـ

)أوروبا(
Britax Römer KidFix XP: بها املوىص األطفال تأمني أنظمة
OEM

 

الكامل الداعم مقعد.١
الداعم مقعد.٢
 

الرأس مسند بتثبيت دوماً عليك الداعم املقعد بتثبيت تقوم عندما
.فيه الداعم املقعد بتثبيت قمت الذي املقعد عىل بالسيارة الخاص

)أخرى بلدان(
تتعلق والتي بلدك يف بها املعمول القانونية باللوائح االلتزام يرجى

.املطبقة األطفال تأمني أنظمة باستخدام

الرضع األطفال مقعد تركيب موضع▼

.فقط للخلف املواجه الوضع يف إال الرضع األطفال مقعد يستخدم ال
 

ملواضع األطفال تأمني نظام مالءمة "الجدول، إىل الرجوع يرجى
الرضع األطفال مقعد تركيب وضع عىل للتعرف" املختلفة املقعد

).٣٣-٢ صفحة(

األساسية السالمة معدات

األطفال تأمني
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تحذير 

:باملقعد الصحيح املوضع يف الرضع األطفال مقعد تركيب دامئاً يجب
نظام مالءمة "عىل االطالع بدون الرضع األطفال مقعد تركيب يحظر
الطفل حياة تعريض خشية ،"باملقعد مختلفة ملواضع األطفال مقعد

خاطئ وضع يف تركيبه تم الذي الرضيع الطفل مقعد أن إذ .للخطر
قد تصادم، حدوث حالة ففي .بإحكام تثبيته ميكن ال باملقعد،
يعرضه قد مام السيارة، يف ما بشخص أو ما بيشء الطفل يصطدم
.األحيان بعض يف املوت أو بالغة إلصابات

يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني نظام استخدام يحظر فإنه ولذا،
:هوايئ بكيس املزود األمامي املقعد
املقاعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني مقعد استخدام يحظر

خطرية إصابة إىل هذا يؤدي فقد أمامها، نشط هوايئ بكيس املجهزة
.الطفل وفاة أو

عند األطفال تأمني بنظام الهوايئ الكيس يصطدم أن املمكن فمن
األطفال تأمني نظام يستخدم الذي الطفل يتعرض فقد .وتلفه انتفاخه

إيقاف مبفتاح مزودة سيارتك كانت إذا .الوفاة أو بالغة إصابة إىل
عىل دامئًا احرص األمامي املقعد يف املثبت الهوايئ الكيس تشغيل

تأمني نظام تركيب كان إذا OFF اإليقاف وضع عىل املفتاح ضبط
.منه البد أمراً للراكب األمامي املقعد يف الخلف نحو املوجه األطفال

 

األطفال مقعد تركيب موضع▼

أو األمام إىل موجًها يكون بحيث الصغار األطفال مقعد تركيب ميكن
االلتزام يرجى الرتكيب، وعند. الطفل ومقاس سن عىل بناء الخلف

املناسبني واملقاس بالسن يتعلق فيام املصنعة الرشكة بتعليامت
تأمني نظام برتكيب الخاصة بالتوجيهات االلتزام إىل باإلضافة للطفل،
.األطفال

ملواضع األطفال تأمني نظام مالءمة "الجدول، إىل الرجوع يرجى
صفحة (األطفال مقعد تركيب وضع عىل للتعرف" املختلفة املقعد

٣٣-٢.(
 

الخلف نحو املوجه الطفل مقعد

تحذير 

يف الخلف نحو املوجه الرضع األطفال مقعد تركيب دامئاً يجب
:باملقعد الصحيح املوضع
نظام مالءمة "عىل االطالع بدون الرضع األطفال مقعد تركيب يحظر
الطفل حياة تعريض خشية ،"باملقعد مختلفة ملواضع األطفال مقعد

حالة يف بإحكام اإلضايف األطفال مقعد تثبيت ميكن ال إذا .للخطر
الطفل يصطدم قد تصادم، حدوث حالة ففي .خاطئ وضع يف تركيبه
أو بالغة إلصابات يعرضه قد مام السيارة، يف ما بشخص أو ما بيشء
.األحيان بعض يف املوت

يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني نظام استخدام يحظر فإنه ولذا،
:هوايئ بكيس املزود األمامي املقعد
املقاعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني مقعد استخدام يحظر

خطرية إصابة إىل هذا يؤدي فقد أمامها، نشط هوايئ بكيس املجهزة
.الطفل وفاة أو

عند األطفال تأمني بنظام الهوايئ الكيس يصطدم أن املمكن فمن
األطفال تأمني نظام يستخدم الذي الطفل يتعرض فقد .وتلفه انتفاخه

إيقاف مبفتاح مزودة سيارتك كانت إذا .الوفاة أو بالغة إصابة إىل
عىل دامئًا احرص األمامي املقعد يف املثبت الهوايئ الكيس تشغيل

تأمني نظام تركيب كان إذا OFF اإليقاف وضع عىل املفتاح ضبط
ً للراكب األمامي املقعد يف الخلف نحو املوجه األطفال .منه البد أمرا
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لألمام املوجه الطفل مقعد

تحذير 

يف لألمام املوجه الرضع األطفال مقعد تركيب يحظر فإنه ولذا،
:باملقعد الخاطئ املوضع
نظام مالءمة "عىل االطالع بدون الرضع األطفال مقعد تركيب يحظر
الطفل حياة تعريض خشية ،"باملقعد مختلفة ملواضع األطفال مقعد

حالة يف بإحكام اإلضايف األطفال مقعد تثبيت ميكن ال إذ .للخطر
الطفل يصطدم قد تصادم، حدوث حالة ففي .خاطئ وضع يف تركيبه
أو بالغة إلصابات يعرضه قد مام السيارة، يف ما بشخص أو ما بيشء
.األحيان بعض يف املوت

مقعد يف األمام نحو املوجه األطفال تأمني نظام بتثبيت تقم ال
:تجنبه ميكن ال ذلك كان إذا إال األمامي الراكب

حدوث يف تتسبب قد الهوايئ الكيس نرش قوة تصادم، حدوث حالة يف
األطفال تأمني مقعد تثبيت كان إذا .وفاته أو للطفل خطرية إصابة
بتحريك عليك حتمياً، أمراً األمامي الراكب مقعد يف لألمام املوجه
قاعدة بتعديل وقم اإلمكان بقدر الوراء إىل األمامي الراكب مقعد
ارتفاع أعىل إىل )ارتفاعها تغيري ميكن التي القاعدة ذو املقعد( املقعد
.بإحكام األطفال تأمني مقعد ربط من املقعد حزام يتمكن بحيث
وضع يف األمامي الراكب هواء كيس تنشيط إلغاء مفتاح أن من تحقق
الهوايئ الكيس تنشيط إلغاء مفتاح إىل ارجع .OFF التشغيل إيقاف
).٤٤-٢ صفحة( األمامي املقعد يف املثبت

اإلضايف األطفال مقعد تركيب موضع▼

األمام نحو املوجه الوضع يف إال اإلضايف األطفال مقعد يستخدم ال
.فقط
يسمح مام الظهر مسند ذي األطفال مقعد باستخدام نويص نحن

.حامية أفضل طفلك ومينح بسهولة الكتف حزام وضع بضبط
 

ملواضع األطفال تأمني نظام مالءمة "الجدول، إىل الرجوع يرجى
اإلضايف األطفال مقعد تركيب وضع عىل للتعرف" املختلفة املقعد

).٣٣-٢ صفحة(

تحذير 

:باملقعد الصحيح املوضع يف اإلضايف األطفال مقعد تركيب دامئاً يجب
نظام مالءمة "عىل االطالع بدون اإلضايف األطفال مقعد تركيب يحظر
الطفل حياة تعريض خشية ،"باملقعد مختلفة ملواضع األطفال مقعد

خاطئ وضع يف تركيبه تم الذي اإلضايف الطفل مقعد أن إذ .للخطر
قد تصادم، حدوث حالة ففي .بإحكام تثبيته ميكن ال باملقعد،
يعرضه قد مام السيارة، يف ما بشخص أو ما بيشء الطفل يصطدم
.األحيان بعض يف املوت أو بالغة إلصابات

األساسية السالمة معدات
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مقعد يف األمام نحو املوجه األطفال تأمني نظام بتثبيت تقم ال
:تجنبه ميكن ال ذلك كان إذا إال األمامي الراكب

حدوث يف تتسبب قد الهوايئ الكيس نرش قوة تصادم، حدوث حالة يف
األطفال تأمني مقعد تثبيت كان إذا .وفاته أو للطفل خطرية إصابة
بتحريك عليك حتمياً، أمراً األمامي الراكب مقعد يف لألمام املوجه
قاعدة بتعديل وقم اإلمكان بقدر الوراء إىل األمامي الراكب مقعد
ارتفاع أعىل إىل )ارتفاعها تغيري ميكن التي القاعدة ذو املقعد( املقعد
.بإحكام األطفال تأمني مقعد ربط من املقعد حزام يتمكن بحيث
وضع يف األمامي الراكب هواء كيس تنشيط إلغاء مفتاح أن من تحقق
الهوايئ الكيس تنشيط إلغاء مفتاح إىل ارجع .OFF التشغيل إيقاف
).٤٤-٢ صفحة( األمامي املقعد يف املثبت

األساسية السالمة معدات
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املختلفة املقاعد ألوضاع األطفال تأمني نظام مالءمة جدول

املختلفة املقاعد ألوضاع األطفال تأمني نظام مالءمة جدول▼

)UN-R لـ 16 بالالئحة تلتزم التي والدول أوروبا(

ميكن قد أطفال تأمني نظام أي تركيب مواءمة ميكن وليك. الجلوس أوضاع ملختلف األطفال تأمني نظام مالءة تبني الجدول يف الواردة املعلومات
.شديدة بعناية األطفال تأمني نظام مع املرفقة املصنعة الرشكة تعليامت إىل الرجوع يرجى أخرى، مصنعة رشكة أية من عليه الحصول

:اآلتية األمور مراعاة يجب األطفال، تأمني مقعد برتكيب تقوم عندما

الرأس مسند تثبيت دوماً عليك الداعم املقعد بتثبيت تقوم عندما ولكن. األطفال تأمني مقعد تثبيت قبل الرأس مسند نزع عىل دامئاً احرص•
مساند راجع. بإحكام بتثبيته وقم ربط حزام دوماً استخدم ذلك، إىل باإلضافة. فيه الداعم املقعد بتثبيت قمت الذي املقعد عىل بالسيارة الخاص
.١٤-٢ صفحة يف الرأس

قم. الخلف يف له موضع أقىص يف ليكون املقعد انزالق موضع بضبط قم األمامي، الراكب مقعد عىل األطفال تأمني مقعد بتثبيت تقوم عندما•
مقعد نظام عىل بإحكام يربط أن املقعد لحزام يتسنى حتى ارتفاع أعىل يف لتكون) االرتفاع لتعديل القابلة املقعد قاعدة (املقعد قاعدة بضبط
.األطفال تأمني
.١٠-٢ الصفحة يف األمامي الراكب مقعد تعديل مراجعة يرجى

التالية العمليات بتنفيذ قم األطفال، تأمني بنظام املقعد حزام ربط تعذر إذا أو األمامي الراكب مقعد يف األطفال تأمني نظام تركيب يتعذر عندما•
.بالكامل به املقعد حزام ربط يتسنى حتى األطفال تأمني بنظام ميسك الذي املقعد لضبط

.للخلف أو لألمام املقعد بتحريك قم•
.للخلف أو لألمام املقعد ظهر بتحريك قم•
.ألسفل أو ألعىل املقعد قاعدة بتحريك قم•

تأمني مقعد مع األمامي املقعد يتالمس ال بحيث األمامي املقعد موضع بتعديل قم الخلفي، املقعد يف األطفال تأمني مقعد برتكيب تقوم عندما•
.األطفال

.٤-٢ الصفحة يف السائق مقعد تعديل مراجعة يرجى
.١٠-٢ الصفحة يف األمامي الراكب مقعد تعديل مراجعة يرجى

.األوسط الخلفي املقعد عىل داعمة بساق املزودة األطفال تأمني أنظمة تثبيت ميكن ال•
.الرأس مسند بإزالة عليك ربط، بحزام مزود أطفال تأمني مقعد تركيب عند•

.١٤-٢ صفحة يف الرأس مساند راجع
.UN-R لـ 129 الالئحة حسب i-Size تصنيف شهادة يتطلب الذي األطفال تأمني مقعد نظام إىل i-Size األطفال تأمني مقعد نظام يشري•

صفحة يف ISOFIX أبازيم استخدام "و األطفال تأمني مقعد تصنيع جهة تعليامت راجع الخلفي، املقعد عىل األطفال تأمني مقعد بتثبيت قيامك عند
٣٨-٢.

تايوان باستثناء

املقعد وضع

الراكب

)مييني (خلفي)أوسط (خلفي)يساري (خلفي
الهوايئ الكيس تنشيط تم

الكيس تنشيط إلغاء تم
الهوايئ

مناسب الجلوس وضع
الحزام لربط العاملي للوضع

)ال/نعم(
)U (نعم)U (نعم)U (نعم)U (نعم)UF (نعم

/نعم( i-Size الجلوس وضع
)ال

)i-U (نعمال)i-U (نعمالال

األساسية السالمة معدات

األطفال تأمني
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املقعد وضع

الراكب

)مييني (خلفي)أوسط (خلفي)يساري (خلفي
الهوايئ الكيس تنشيط تم

الكيس تنشيط إلغاء تم
الهوايئ

للخلف املواجه التثبيت
)R1 (األكرب املناسب

)IL (نعمال)IL (نعمالال

للخلف املواجه التثبيت
)R2 (األكرب املناسب

)IL (نعمال)IL (نعمالال

للخلف املواجه التثبيت
)R2X (األكرب املناسب

)IL (نعمال)IL (نعمالال

للخلف املواجه التثبيت
)R3 (األكرب املناسب

)IL (نعمال)IL (نعمالال

لألمام املواجه التثبيت
)F2 (األكرب املناسب

)IUF (نعمال)IUF (نعمالال

لألمام املواجه التثبيت
)F2X (األكرب املناسب

)IUF (نعمال)IUF (نعمالال

لألمام املواجه التثبيت
)F3 (األكرب املناسب

)IUF (نعمال)IUF (نعمالال

للجانب املواجه التثبيت
)L1 (األكرب املناسب

الالالالال

للجانب املواجه التثبيت
)L2 (األكرب املناسب

الالالالال

املناسب الداعم التثبيت
)B2 (األكرب

)IUF (نعمال)IUF (نعمالال

املناسب الداعم التثبيت
)B3 (األكرب

)IUF (نعمال)IUF (نعمالال

مع i-size مع متوافق غري
)ال/نعم (داعمة ساق

نعمالنعمنعم١*نعم

سفلية ISOFIX مرابط
)ال/نعم (علوي حزام بدون

الالالالال

U  =الكلية املجموعة هذه يف لالستخدام املعتمدة" العاملية "الفئة من الحركة تقييد ألنظمة مناسب.
UF  =الكلية املجموعة هذه يف لالستخدام املعتمدة" العاملية "الفئة من األمام نحو املتجهة الحركة تقييد ألنظمة مناسب.

IUF  =بقضبان املثبتة األمام نحو املتجهة األطفال تأمني ألنظمة مالئم ISOFIX الكلية املجموعة يف لالستخدام املعتمدة العاملية الفئة من.
L  =عاملية شبه "أو" مقيدة "أو" معينة سيارة "فئات من هذه التأمني أنظمة تكون قد. املرفقة القامئة يف املوجودة الخاصة األطفال تأمني ألنظمة مالئم."

IL  =بقضبان املثبتة األطفال تأمني ألنظمة مالئم ISOFIX (CRS) أنظمة تشري. املرفقة القامئة يف املوضحة ISOFIX CRS أو" مقيدة "أو" معينة سيارة "فئات من التي األنظمة إىل هذه
".عاملية شبه"

i-U  =األطفال تأمني ألنظمة مناسب i-Size "والخلف األمام نحو املتجهة" العاملية.
i-UF  =األطفال تأمني ألنظمة مناسب i-Size "فقط األمام نحو املتجهة" العاملية.

.املقعد عىل األطفال تأمني نظام تثبيت ميكن = نعم
.تثبيت أدوات يوجد ال أو املقعد، عىل األطفال تأمني نظام تثبيت ميكن ال = ال
X  =األطفال تأمني نظام تركيب ميكن ال.
.األمام نحو املوجه الوضع يف فقط تثبيتها ميكن األطفال تأمني أنظمة١*

.امللحقات كتيب إىل ارجع تثبيتها ميكن التي األطفال تأمني أنظمة عن معلومات عىل للحصول. تثبيته ميكن مازدا من األصيل األطفال تأمني مقعد

األساسية السالمة معدات

األطفال تأمني

٣٤-٢

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



تايوان

ISOFIX تثبيت بأداة املثبتة األطفال تأمني أنظمة

التثبيتاملقاس فئةالكلية املجموعة

املقعد أوضاع

بالسيارة الخاصة ISOFIX أوضاع
)الخارجية (األمامي الراكب مقعد)الوسطى الجهة (الخلفي املقعد

)الخارجية (الخلفي املقعد

املحمول األطفال رسير

FISO/L1XXX

GISO/L2XXX

)1(XXX

حتى (كجم ١٠ حتى 0 املجموعة
)رطالً ٢٢

EISO/R1ILXX

)1(XXX

حتى (كجم ١٣ حتى 0 +املجموعة
)رطالً ٢٩

EISO/R1ILXX

DISO/R2ILXX

CISO/R3ILXX

)1(XXX

١٨ إىل كجم ٩ من ١ املجموعة
)رطالً ٤٠ إىل رطالً ٢٠ (كجم

DISO/R2ILXX

CISO/R3ILXX

ISO/F2IUFXXب

B1ISO/F2XIUFXX

ISO/F3IUFXXأ

)1(XXX

٢٥ إىل كجم ١٥ من ٢ املجموعة
)رطالً ٥٥ إىل رطالً ٣٣ (كجم

)1(XXX

٣٦ إىل كجم ٢٢ من ٣ املجموعة
)رطالً ٧٩ إىل رطالً ٤٨ (كجم

)1(XXX

)أنظمة (نظام إىل باإلشارة للسيارة املصنعة الجهة تقوم السارية، الكلية للمجموعة ،)G إىل A من( ISO/XX الحجم فئة تعريف تحمل التي) CRS (األطفال تأمني ألنظمة بالنسبة) 1(
.موضع لكل بها واملوىص بالسيارات ISOFIX بقضبان املثبتة األطفال تأمني

:السابق الجدول يف إدراجها ينبغي التي األحرف مفاتيح
IUF  =بقضبان املثبتة األطفال تأمني ألنظمة مالئم ISOFIX الكلية املجموعة هذه يف لالستخدام املعتمدة العاملية الفئة من.

IL  =األطفال حامية ألنظمة مناسب) CRS (إنتاج من ISOFIX.
".عاملية شبه "أو" مقيدة "أو" معينة سيارة "فئات من التي األنظمة إىل هذه ISOFIX CRS أنظمة تشري

.امللحقات كتيب إىل ارجع تثبيتها ميكن التي األطفال تأمني أنظمة عن معلومات عىل للحصول. تثبيته ميكن مازدا من األصيل األطفال تأمني مقعد
X  =موضع ISOFIX بقضبان املثبتة األطفال تأمني ألنظمة مناسب غري ISOFIX هذه املقاس فئة أو/و الكلية املجموعة هذه يف.

i-Size األطفال تأمني مقاعد

:ييل كام املخصص املقعد عىل i-Size األطفال تأمني مقعد تثبيت ميكن

)الوسطى الجهة (الخلفي املقعد)الخارجية (الخلفي املقعداألمامي الراكب مقعد

i-SizeXXX األطفال تأمني مقاعد

:السابق الجدول يف إدراجها ينبغي التي األحرف مفاتيح
X  =األطفال تأمني ملقاعد مناسب غري جلوس موضع i-Size "العاملية."

األساسية السالمة معدات

األطفال تأمني
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للمقعد بحزام مزودة األطفال تأمني مقاعد

األطفال تأمني نظام نوعالوزن فئةالعمرية الفئةالنظام مجموعة
الراكب مقعد

األمامي

الخلفي املقعد
املوضع(

)الخارجي

الخلفي املقعد
)املتوسط املوضع(

تقريباً أشهر 9 سن إىل0 املجموعة
22 حتى (كجم 10 حتى

)رطالً
XUUالرضع األطفال مقعد

تقريباً عامني حتى0 +املجموعة
29 حتى (كجم 13 حتى

)رطالً
XUUالرضع األطفال مقعد

1 املجموعة
أعوام 4 إىل أشهر 8 من

تقريباً
من (كجم 18 إىل كجم 9 من

)رطالً 40 إىل رطالً 20
XUUالصغار األطفال مقعد

2 املجموعة
عاًما 7 إىل أعوام 3 من

تقريباً
كجم 25 إىل كجم 15 من

)رطالً 55 إىل رطالً 33 من(
XUUاإلضايف األطفال مقعد

3 املجموعة
عاًما 12 إىل أعوام 6 من

تقريباً
كجم 36 إىل كجم 22 من

)رطالً 79 إىل رطالً 48 من(
XUUاإلضايف األطفال مقعد

:السابق الجدول يف إدراجها ينبغي التي األحرف مفاتيح
U  =الكلية املجموعة هذه يف لالستخدام املعتمدة" العاملية "الفئة من الحركة تقييد ألنظمة مناسب.

UF  =الكلية املجموعة هذه يف لالستخدام املعتمدة" العاملية "الفئة من األمام نحو املتجهة الحركة تقييد ألنظمة مناسب.
X  =الكلية املجموعة هذه يف األطفال مع املقعد موضع يتناسب ال.

)أخرى بلدان(

إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني باستشارة عليك مازدا، سياراتك يف تثبيته ميكن الذي األطفال تأمني مبقعد يتعلق فيام•
.مازدا رشكة قبل من معتمد

.األوسط الخلفي املقعد عىل داعمة بساق املزودة األطفال تأمني أنظمة تثبيت ميكن ال•
.املطبقة األطفال تأمني أنظمة باستخدام تتعلق والتي بلدك يف بها املعمول القانونية باللوائح االلتزام يرجى•
املصنعة الجهة عىل السارية، الكلية للمجموعة ،)G إىل ISO/XX (A الحجم فئة تعريف تحمل ال التي) CRS (األطفال تأمني ألنظمة بالنسبة•

.موضع لكل بها واملوىص للسيارة املالمئة ISOFIX بقضبان املثبتة األطفال تأمني أنظمة إىل اإلشارة األطفال ملقعد

األساسية السالمة معدات

األطفال تأمني
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األطفال تأمني أنظمة تركيب

التثبيت كتيفة▼

حدد. األطفال تأمني مقاعد لتثبيت لإلبزميات بدعامات مزودة السيارة
.التوضيحية الصور باستخدام إبزيم كل موقع

باتباع دوماً عليك. الرأس مسند انزع األطفال، تأمني مقعد لتثبيت
.األطفال تأمني ملقعد املصاحب التعليامت دليل يف الواردة التعليامت

 
التثبيت كتيفة موضع

مقعد بتثبيت تقوم عندما املشابك لحلقات املحددة املواضع استخدم
.برابطة املزّود األطفال تأمني

تحذير 

تقييد أداة ركيزة موضع يف الحركة تقييد أداة حزام تثبيت دامئاً يجب
:الصحيح الحركة

تقييد أداة ركيزة موضع يف الحركة تقييد أداة حزام تثبيت الخطر من
حزام ينزلق أن ميكن تصادم وقوع حالة يف أنه إذ .صحيح غري حركة

نظام تحرك إذا .األطفال تأمني نظام ويرخي الرأس مسند عن الحاكمة
.وفاته أو الطفل إصابة يف ذلك يتسبب أن املمكن فمن األطفال تأمني

:األطفال تأمني مقعد وتثبيت الرأس مسند نزع عىل دامئاً احرص
.الرأس مسند نزع دون األطفال تأمني مقعد تثبيت الخطورة من

ما الصحيحة، بالطريقة األطفال تأمني مقعد تثبيت ميكن ال فحينئذ
.تصادم وقوع حالة يف وفاته أو الطفل إصابة عنه ينتج

الحاكمة حزام.١
التثبيت كتيفة.٢
األمام.٣
 

بعد املالئم املوضع عىل وضبطه الرأس مسند بتثبيت دوماً عليك
:األطفال تأمني مقعد نزع
منع ميكن ال ألنه منزوعاً الرأس مسند كان بينام القيادة الخطورة من

ما تصادم، حادث أثناء أو الطارئة الفرملة أثناء الراكب رأس اصطدام
.الوفاة أو إصابة أو خطري، حادث إىل يؤدي قد

.١٤-٢ صفحة يف الرأس مساند راجع

املقعد حزام استخدام▼

التثبيت تعليامت باتباع عليك األطفال، تأمني مقعد تثبيت عند
.املنتج مع الواردة

بتثبيت تقوم عندما ولكن. الرأس مسند انزع ذلك، إىل باإلضافة
عىل بالسيارة الخاص الرأس مسند تثبيت دوماً عليك الداعم املقعد
.فيه الداعم املقعد بتثبيت قمت الذي املقعد

األساسية السالمة معدات

األطفال تأمني
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ISOFIX إبزيم استخدام▼

تحذير 

تأمني نظام استخدام بشأن املصنعة الرشكة تعليامت اتباع يرجى لذا،
:األطفال

املقعد تأمني نظام يكن مل إذا للخطر الطفل حياة تتعرض سوف
اصطدام أو توقف حدوث عند يتحرك قد .بإحكام مثبتاً به الخاص

أو بالغة إلصابات اآلخرين والركاب الطفل يعرض قد مام مفاجئ،
بطريقة األطفال تأمني نظام أي تثبيت من التأكد يرجى لذا، .للوفاة

.املصنعة الرشكة تعليامت مع يتفق مبا صحيحة

:الصحيحة بالطريقة األطفال تأمني نظام تثبيت من تأكد
ففي .الحياة عىل خطًرا األطفال تأمني نظام تثبيت تأمني عدم يشكل
فجأة النظام هذا يندفع قد مفاجئ، تصادم أو توقف حدوث حالة

يرجى استخدامه، عدم حالة ويف .الركاب بأحد بالغة إصابات ويلحق
التأكد أو األمتعة صندوق يف وضعه أو السيارة، خارج به االحتفاظ

.تقدير أقل عىل ISOFIX ركائز يف بإحكام تثبيته من

من بالقرب الغريبة األجسام أو املقاعد أحزمة تواجد عدم من تأكد
:ISOFIX تثبيت بأدوات املثبت األطفال تأمني نظام

نظام برتكيب الخاصة املصنعة الرشكة بتعليامت االلتزام عدم يشكل
أو املقاعد أحزمة تسببت إذا .الطفل حياة عىل خطًرا األطفال، تأمني

تثبيت أدوات يف األطفال تأمني نظام تأمني منع يف غريب جسم أي
ISOFIX بطريقة األطفال تأمني نظام تركيب عدم إىل أدى مام
أو توقف حدوث حالة يف األطفال تأمني نظام يتحرك فقد صحيحة،

للطفل الوفاة أو بالغة إصابات إلحاق إىل يؤدي مام مفاجئ، تصادم
تواجد عدم من التأكد يرجى ولذا، .السيارة يف له املرافقني الركاب أو

ISOFIX تثبيت أدوات من بالقرب الغريبة األجسام أو املقاعد أحزمة
يرجى كام .األطفال تأمني نظام تركيب عند به، املحيطة املناطق يف أو

تأمني نظام باستخدام الخاصة املصنعة الرشكة بتعليامت االلتزام
.األوقات كافة يف األطفال

نظام بني ما فسحة تتيح ليك األمامي املقعد بضبط قم أوال،ً.١
.األمامي الراكب ومقعد األطفال تأمني
.٤-٢ الصفحة يف السائق مقعد تعديل مراجعة يرجى
.١٠-٢ الصفحة يف األمامي الراكب مقعد تعديل مراجعة يرجى

حتى للخلف بدفعه بإحكام مثبت املقعد ظهر أن من تأكد.٢
.تام بإحكام يثبت

األطفال تأمني لنظام ISOFIX تثبيت أدوات غطاء بإزالة قم.٣
.ISOFIX تثبيت أدوات أماكن من للتحقق

 

ISOFIX تثبيت أداة.١
 

مالحظة

الغطاء عىل املوجودة ISOFIX تثبيت أدوات عالمات تشري•
نظام لتثبيت ISOFIX تثبيت بأدوات الخاصة األماكن إىل

.األطفال تأمني
.يضيع ال بحيث املزال الغطاء بتخزين قم•

الداعم املقعد بتثبيت تقوم عندما ولكن. الرأس مسند بفك قم.٤
املقعد عىل بالسيارة الخاص الرأس مسند تثبيت دوماً عليك
.فيه الداعم املقعد بتثبيت قمت الذي
.١٤-٢ صفحة يف الرأس مساند راجع

متبعاً ،ISOFIX تثبيت أداة باستخدام األطفال تأمني نظام ثبت.٥
.األطفال تأمني نظام مصنِّع تعليامت ذلك يف

الحركة لتقييد بأداة مجهزاً لديك األطفال تأمني نظام كان إذا.٦
األداة هذه تثبيت البالغة األهمية من انه ذلك يعني فقد

بعناية االلتزام يرجى. الطفل سالمة لضامن صحيح بشكل
األطفال تأمني نظام بشأن الخاصة املصنعة الرشكة بتعليامت

).٣٧-٢ صفحة (التثبيت أدوات تركيب عند

تحذير 

تقييد أداة ركيزة موضع يف الحركة تقييد أداة حزام تثبيت دامئاً يجب
:الصحيح الحركة

تقييد أداة ركيزة موضع يف الحركة تقييد أداة حزام تثبيت الخطر من
حزام ينزلق أن ميكن تصادم وقوع حالة يف أنه إذ .صحيح غري حركة

نظام تحرك إذا .األطفال تأمني نظام ويرخي الرأس مسند عن الحاكمة
.وفاته أو الطفل إصابة يف ذلك يتسبب أن املمكن فمن األطفال تأمني

األساسية السالمة معدات
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باستثناء( التثبيت حزام وربط الرأس مسند نزع عىل دامئاً احرص
):الطفل لجلسة الداعم املقعد بتثبيت قيامك عند
حالة يف أنه إذ .الرأس مسند فوق الحاكمة حزام تركيب الخطورة من

ويرخي الرأس مسند عن الحاكمة حزام ينزلق أن ميكن تصادم وقوع
عنه ينتج مام األطفال، تأمني نظام يتحرك قد .األطفال تأمني نظام

.وفاته أو الطفل إصابة
 
 

الحاكمة حزام.١
التثبيت كتيفة.٢
األمام.٣
 

بعد املالئم املوضع عىل وضبطه الرأس مسند بتثبيت دوماً عليك
:األطفال تأمني مقعد نزع
منع ميكن ال ألنه منزوعاً الرأس مسند كان بينام القيادة الخطورة من

ما تصادم، حادث أثناء أو الطارئة الفرملة أثناء الراكب رأس اصطدام
.الوفاة أو إصابة أو خطري، حادث إىل يؤدي قد

.١٤-٢ صفحة يف الرأس مساند راجع

األساسية السالمة معدات
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اإلضايف الحركة تقييد بنظام تتعلق احتياطات
)SRS(

)SRS (اإلضايف الحركة تقييد بنظام تتعلق احتياطات▼

أنواع والجانبية األمامية) SRS (اإلضافية الحركة تقييد أنظمة تتضمن
األكياس أنواع من التحقق يرجى .الهوائية األكياس من متعددة
مؤرشات تحديد طريق عن سيارتك يف املوجودة املختلفة الهوائية
املنطقة يف مرئية تكون املؤرشات هذه ".SRS AIRBAG "املوقع

.الهواء أكياس فيها تُثَّبت التي
:التالية املواضع يف الهوائية األكياس تركيب يتم

)للسائق الهوايئ الكيس (القيادة عجلة رصة•
الهوايئ الكيس (األمامي الراكب مبقعد الخاصة العدادات لوحة•

)األمامي للراكب
)السائق ركبة عند املثبت الهوايئ الكيس (األدوات لوحة تحت•
الهوائية األكياس (األمامية املقاعد لظهور الخارجية الجوانب•

)الجانبية
كال بامتداد السقف وحافة والخلفية، األمامية النوافذ أعمدة عند•

)الستائر أسفل الهوائية األكياس موضع (الجانبني

 
السيارة انقالب حوادث يرصد استشعار بجهاز مزودة السيارات بعض

.الوشيكة
 

لتوفر اإلضافية الهوائية لألكياس الحركة تقييد أنظمة تصميم يتم
للغاية هامة املقاعد أحزمة فإن لذا معينة، مواقف يف إضافية حامية

:ييل كام دامئاً
 

الهوائية األكياس توفر أن ميكن ال املقعد، حزام استخدام بدون
املقعد حزام استخدام يعترب حيث. حادثة وقوع أثناء الكافية الحامية
:ييل ملا رضورياً

.انتفاخه بعد الهوايئ الكيس نحو االندفاع من الراكب حامية•
فيها تنتفخ ال التي الحوادث أثناء اإلصابات وقوع احتاملية تقليل•

.الخلف من التصادم مثل الهوائية، األكياس
أو األمامية االصطدام حوادث يف اإلصابات وقوع احتامل تقليل•

تتسم ال التي السيارة انقالب أو الجانبية أو األمام من القريبة
.الهوائية األكياس لتنشيط الكافية بالشدة

.السيارة خارج إىل االندفاع احتامل تقليل•
لإلصابات واألرجل الجسم من السفيل الجزء تعرض احتامل تقليل•

لهذه حامية أي توفر ال الهوائية األكياس ألن الحوادث، وقوع أثناء
.اإلنسان جسم من األجزاء

.السيارة يف أفضل بتحكم له يسمح نحو عىل السائق وضع تحديد•

 
الصغري حجمه يسمح ال بالسيارة صغري طفل وجود حالة ويف

باستخدام صحيح بشكل جلوسه تأمني يجب املقعد، حزام باستخدام
).٢٥-٢ الصفحة (األطفال تأمني نظام

 
إرشادات واتبع لطفلك، الرضوري األطفال تأمني نظام االعتبار يف ضع

املصنعة الرشكة إرشادات عىل عالوة املالك بدليل املوجودة التثبيت
.األطفال تأمني لنظام

تحذير 

:هوائية بأكياس املزودة السيارات يف املقاعد أحزمة ارتداء يجب
الحامية توفري يف وحسب الهوائية األكياس عىل االعتامد الخطورة من

لإلصابات التعرض مبفردها الهوائية األكياس متنع ال قد .الحادث أثناء
يف إال املالمئة الهوائية األكياس تنتفخ أن نتوقع أن ميكن ال .الخطرية
أو األمام من القريبة أو األمامية الصدمات مثال األول الحادث
يجب .تقدير أقل عىل معتدلة تكون التي السيارة انقالب أو الجانبية

.املقاعد أحزمة دوماً الركاب يستخدم أن
 

:األمامي الراكب مقعد يف األطفال يركب ال أن ينبغي
.األمامي املقعد يف أقل أو عاماً ١٢ عمره طفل جلوس الخطورة من

بشكل الطفل إصابة إىل الهواء أكياس انفتاح يؤدي أن ميكن حيث
تجاه النائم الطفل مييل أن املرجح من .وفاته إىل يؤدي أو خطري
لصدمة السيارة تعرض حالة يف الجانبي الهوايئ الكيس ويصيبه الباب،

كلام .السيارة من األمامي الراكب مقعد جانب يف الشدة متوسطة
يف دامئة بصفة فأقل عاماً ١٢ عمر من الطفل وضع بتأمني قم أمكن،

.الطفل وحجم لعمر املناسب األطفال تأمني بنظام الخلفية املقاعد

نحو املوجه األطفال تأمني نظام استخدام يحظر ولذا، !بالغ خطر
يحتمل الذي الهوايئ بالكيس املزود األمامي املقعد يف الخلف
:انتفاخه

املقاعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني مقعد استخدام يحظر
خطرية إصابة إىل هذا يؤدي فقد أمامها، نشط هوايئ بكيس املجهزة

.الطفل وفاة أو
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الكيس يرتطم أن ميكن الشدة، متوسط تصادم حدوث حالة يف حتى
الخلف إىل بعنف ويتحرك األطفال تأمني بنظام انتفاخه عند الهوايئ

إذا .الوفاة أو بالغة إصابات إىل الطفل تعريض إىل يؤدي قد مام
يف املثبت الهوايئ الكيس تشغيل إيقاف مبفتاح مزودة سيارتك كانت
اإليقاف وضع عىل املفتاح ضبط عىل دامئًا احرص األمامي املقعد
OFF املقعد يف الخلف نحو املوجه األطفال تأمني نظام تركيب عند

.األمامي
 

الخاصة الهواء وأكياس السائق من كبرية مقربة عىل تجلس ال
:األمامي املقعد يف بالراكب

ووحدات السائق من جداً قريباً الجلوس من بالغة خطورة هناك
األكياس تنتفخ .عليها القدمني أو اليدين وضع أو الهوائية األكياس
ورسعة بقوة األمامي املقعد يف والراكب بالسائق الخاصة الهوائية

قريبا الراكب كان إذا خطرية إصابات تقع أن ميكن وبالتايل .شديدتني
بحافة اإلمساك عىل دامئاً السائق يحرص أن ينبغي لذا .منها للغاية
عىل بقدميه األمامي الراكب يرتكز أن ينبغي كام .فقط القيادة عجلة
إىل مقاعدهم أوضاع بتعديل الركاب يقوم أن يجب .السيارة أرضية

استخدام مع عمودي وضع يف دوماً والجلوس املستطاع بقدر الخلف
.صحيح بشكل املقاعد أحزمة

بالطريقة املقاعد أحزمة وارتداء املقعد وسط يف الجلوس يجب
:الصحيحة

الهوائية األكياس وحدات من بالقرب الجلوس من بالغة خطورة هناك
الرأس إخراج أو الباب عىل النوم أو عليها، اليدين وضع أو الجانبية

ورسعة بقوة والستائرية الجانبية الهواء أكياس تنتفخ .النوافذ من
الذي السيارة جانب ناحية من األمامي الباب بطول وتتمدد شديدتني

قريباً أحد جلس إذا خطرية إصابة تحدث أن ميكن .لالصطدام تعرض
أحد أمسك إذا أو النوافذ، إحدى عىل متكئاً كان أو الباب من جداً

لألكياس كافياً حيزاً وفر .األمامية املقاعد ظهور بجوانب الركاب
أثناء املقعد وسط يف الجلوس خالل من والستائرية الجانبية الهوائية

.صحيح بشكل املقاعد أحزمة ربط عىل الحرص مع السيارة سري

أكياس فيها تتمدد التي املنطقة من القرب أو عىل أشياء أي تثبت ال
:األمامي املقعد يف والراكب بالسائق الخاصة الهواء

ملقعد الهوائية األكياس وحدات يف يشء أي تثبيت الخطورة من
أنه إذ .أمامها يشء أي وضع أو األمامي املقعد يف الراكب أو السائق

انتفاخ مع األشياء هذه تتداخل أن ميكن حادث، وقوع حالة يف
.لإلصابة الركاب تعرض مسببة األمامية للمقاعد الهوائية األكياس

أكياس فيها تتمدد التي املنطقة من القرب أو عىل أشياء أي تثبت ال
:الجانبية الهواء
األجزاء يغطي نحو عىل األمامي املقعد يف األغراض تثبيت يشكل

ً كيفية بأي املقعد من الجانبية ميكن حادث وقوع حالة ففي .خطرا
أن ميكن الذي الستائري الهوايئ الكيس مع املعلقة األشياء تتشابك أن

حافة وبامتداد والخلفية األمامية النوافذ أعمدة عند من ينتفخ
األكياس نظام يوفرها التي املضافة الحامية يعوق مام السقف،
تشكل بطريقة الهوايئ الكيس اتجاه يغري أو الستائرية الهوائية
يتمزق أن ميكن الهوايئ الكيس فإن ذلك عىل عالوة .كبرية خطورة

.الهواء من محتواه مفرغاً انفتاحه عند
الظهر حقائب أو الخرائط أكياس أو الشبكية الحقائب تعليق احذر
أغطية استخدام يحظر .األمامية املقاعد عىل الجانبية األحزمة ذات

يشء أي تثبيت عدم عىل دامئاً احرص .األمامية املقاعد عىل املقاعد
حتى األمامية املقاعد يف املوجودة الجانبية الهوائية األكياس بوحدات

.الجانب من اصطدام حدوث حالة يف انفتاحها يسهل

أكياس فيها تتمدد التي املنطقة من القرب أو عىل أشياء أي تثبت ال
:الستائرية الهواء

الستائرية الهوائية األكياس عمل حيز يف األشياء تثبيت الخطورة من
النوافذ وأعمدة الجانبي الباب وزجاج األمامي للزجاج الداخيل كالحيز

.املساعدة اإلمساك ومقابض السقف حافة وبامتداد والخلفية األمامية
الكيس مع املعلقة األشياء تتشابك أن ميكن حادث وقوع حالة يف

األمامية النوافذ أعمدة عند من ينتفخ أن ميكن الذي الستائري الهوايئ
التي املضافة الحامية يعوق مام السقف، حافة وبامتداد والخلفية

الهوايئ الكيس اتجاه يغري أو الستائرية الهوائية األكياس نظام يوفرها
الهوايئ الكيس فإن ذلك عىل عالوة .كبرية خطورة تشكل بطريقة

.الهواء من محتواه مفرغاً انفتاحه عند يتمزق أن ميكن
اإلمساك مقابض عىل أخرى أشياء أي أو حامالت تضع أن احذر

املعاطف خطاف عىل ذلك فليكن مالبس، تعليق أردت إذا .املساعدة
األكياس وحدات عىل يشء تعليق عدم عىل دامئاً احرص .مبارشة

من اصطدام وقوع حالة يف تنفتح أن ميكن حتى الستائرية الهوائية
.السيارة انقالب حالة يف أو السيارة جانب
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األكياس انتفاخ بعد اإلضايف األطفال تأمني نظام مكونات ملس احذر
:الهوائية

انتفاخ بعد اإلضايف األطفال تأمني نظام مكونات ملس الخطورة من
مام .مبارشة انتفاخها بعد جداً ساخنة تصبح فهي .الهوائية األكياس

.بحروق اإلصابة لخطر يعرضك قد

:سيارتك مبقدمة تجهيزات أي تركيب احذر
حامية قضيب مثل السيارة، مبقدمة تجهيزات تركيب الخطورة من

أو األمامية األنوار حامية قضيب أو املحرك حامية قضيب( أمامي
قد إذ .أوناش أو جليد كاسحة أو )مامثلة أجهزة أي أو الدفع قضيب

ينجم وقد .الهوائية لألكياس بالتصادم اإلحساس نظام عىل ذلك يؤثر
يحول أن ميكن أو مفاجئ، نحو عىل الهوائية األكياس انتفاخ هذا عن

يصاب أن وميكن .الحادث وقوع عند الهوائية األكياس انتفاخ دون
.خطرية بإصابة األمامية باملقاعد الركاب

:التعليق نظام بتعديل تقم ال
بتعديل قمت إذا .عليك خطورة يشكل بالسيارة التعليق نظام تعديل
التصادم استشعار السيارة عىل يتعذر التعليق، نظام أو السيارة ارتفاع
األكياس انفتاح عنه ينجم الذي األمر انقالب، حادث وقوع أو بدقة

إصابة حدوث عنه ينتج مام سليم غري أو مفاجئ نحو عىل الهوائية
.خطرية

.إصالح دون تلف أي ترتك وال األمامية األبواب أحد بتعديل تقم ال
باستشارة نويص متخصص، إصالح فني استشارة عىل دامئًا احرص

األمامية األبواب أحد لفحص مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني
:التالفة

دون تلف أي ترك أو األمامية األبواب أحد تعديل الخطورة فمن
للصدمات استشعار بجهاز مزودة األمامية األبواب جميع .إصالحه
يف ثقوب حدثت إذا .اإلضافية الحامية نظام مكونات كأحد الجانبية

األبواب أحد يف املزوده السامعات ظلت أو األمامية، األبواب أحد
جهاز يتأثر فقد إصالحه، دون التالفة األبواب أحد ترك أو منزوعة،

للضغط الصحيح الرصد من متكنه عدم إىل يؤدي ما سلباً االستشعار
جهاز يرصد مل إذا . جانبي تصادم حدوث أثناء الصدمة عن الناتج

الهوائية األكياس فإن الصحيحة، بالطريقة جانبية صدمة االستشعار
ما كاملعتاد تعمل ال قد املقعد حزام وشدادات والستائرية الجانبية

.للركاب خطرية إصابة حدوث إىل يؤدي قد

:اإلضايف التأمني نظام بتعديل تقم ال
تقييد نظام أسالك أو مكونات يف تعديل إجراء أيضاً الخطورة من

تتسبب أو قصد دون النظام هذا بتنشيط تقوم فقد .اإلضايف الحركة
تقييد نظام عىل تعديالت أي إضافة احذر .العمل عن تعطيله يف

أو ملصقات أو زخارف تركيب التعديالت هذه تشمل .اإلضايف الحركة
أيضاً ذلك يشمل كام .الهوائية األكياس وحدات فوق آخر يشء أي

أو األسالك أو النظام مكونات فوق زائدة كهربائية تجهيزات تركيب
الخاصة العناية توفري متخصص إصالح لفني ميكن .منها بالقرب

بفني باالستعانة نويص األمامية؛ املقاعد وتركيب فك يف املطلوبة
الحامية توفري مبكان األهمية من .مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

لضامن الهوائية باألكياس الخاصة الكهربائية والتوصيالت لألسالك
جهاز إتالف وعدم قصد، غري من الهوائية األكياس انفتاح عدم

أكياس بوصلة املقاعد واحتفاظ السائق مقعد إمالة موضع استشعار
.تالفة غري هوائية

:األمامية املقاعد تحت األخرى األشياء أو األمتعة تضع ال
قد .األمامية املقاعد تحت األخرى األشياء أو األمتعة وضع الخطر من

أي حالة ويف تالفة، اإلضايف الحامية لنظام الالزمة املكونات تكون
عنه ينتج مام املناسبة، الهوائية األكياس نرش يتم ال قد جانبي تصادم

لنظام الالزمة لألجزاء تلف إحداث ملنع .خطرية إصابات أو وفاة
املقاعد أسفل األشياء من غريها أو األمتعة وضع احذر اإلضايف، األمان

.األمامية

/الهوائية األكياس نظام أجزاء تلف حالة يف السيارة بتشغيل تقم ال
:املقعد حزام مشدات

التالفة أو املستهلكة املقاعد أحزمة مشدات وحدات /الهواء أكياس
.إتالفها أو نرشها إىل أدى قد كان إذا تصادم أي بعد استبدالها يجب

هذه بتقييم يقوم أن خربة ولديه مدرب تصليح لفني إال يجوز ال
.تايل حادث أي يف ستعمل كانت إذا ما ملعرفة بالكامل األنظمة
تالفة أو مستهلكة أحزمة مشدات وحدات أو هوائية بأكياس القيادة

إلصابة تعرضك وقد ذلك بد حادث وقوع حالة يف حاميتك من تقلل
.الوفاة أو خطرية

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس
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:الداخلية الهواء أكياس أجزاء تنزع ال
لوحة أو األمامية املقاعد مثل السيارة داخل أجزاء أية فك يعد

أعمدة يف املوجودة األجزاء أو القيادة عجلة أو األمامية العدادات
تحتوي التي واألجزاء السقف حافة وعرب والخلفية األمامية النوافذ

حيث .خطرياً أمراً الهوائية األكياس نظام أجزاء أو حساسات عىل
األكياس نظام عمل يف أساسية أجزاء عىل األجزاء هذه تحتوي

مسببة مقصود غري بشكل الهوائية األكياس تنشيط يتم قد .الهوائية
موزع طريق عن األجزاء هذه إزالة دامئاً يجب .خطرية إصابات
.مازدا قبل من معتمد

:الصحيحة بالطريقة الهوائية األكياس نظام من تخلص
تزال ال التي السيارة من أو الهوايئ الكيس من الخاطئ التخلص يشكل

فقد .الحياة عىل بالغاً خطًرا لالستخدام صالحة هوائية أكياس بها
إجراءات بكافة االلتزام عدم حالة يف لإلصابة، الشخص يتعرض
متخصص، إصالح بفني باالستعانة دوًما نويص فإننا ولذا، .السالمة

مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن
األكياس بنظام املجهزة السيارة أو الهوائية األكياس نظام من للتخلص
.آمنة بطريقة الهوائية

مالحظة

عالية انتفاخ ضوضاء سامع ميكنك الهوايئ، الكيس فتح عند•
من أي يسبب أن املحتمل من وليس .الدخان بعض معها ويصدر
الجسم أجزاء بعض يف الجلد يصاب قد وإمنا إصابات، أية األمرين
.الهوايئ الكيس بنسيج االحتكاك جراء من طفيفة بإصابات العارية

إخبار منك نرجو مازدا، طراز من سيارتك ببيع قيامك حالة يف•
اإلملام بأهمية وتعريفه اإلضافية التأمني بأنظمة الجديد املالك
دليل يف واملتوفرة األنظمة بهذه املتعلقة اإلرشادات بكافة التام

.املالك
تأمني أنظمة استخدام من كبرية بدرجة املرئية البطاقة هذه تحذر•

.األمامي الراكب مقعد يف الخلف نحو املتجهة األطفال

)تايوان باستثناء(

)تايوان(

依規定前排座椅禁止乘載嬰兒、幼童
及兒童。

بالبطاقة مزوداً كان إذا األمامي، الراكب مقعد باستثناء تايوان،(
)التالية
تأمني مقاعد استخدام من كبرية بدرجة املرئية البطاقات تحذر

األكياس بحامية املزود املقعد يف الخلف نحو املتجهة األطفال
.الهوائية

األساسية السالمة معدات
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ملقعد الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مفتاح

*األمامي الراكب

األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مفتاح▼

تحذير 

عند إال األمامي املقعد يف الراكب هواء كيس تشغيل بإيقاف تقم ال
:الرضورة

الهوائية األكياس لنظام الرضوري غري التنشيط إلغاء الخطورة من
فلن رضورة، غري من التنشيط إلغاء حالة يف .األمامي الراكب ملقعد

.الهوايئ الكيس من املضافة الحامية نظام من األمامي الراكب يستفد
باستثناء .الوفاة إىل يودي وقد خطرية إصابات ذلك عن ينتج وقد
تضع ال األمامي، الراكب مقعد يف األطفال تأمني نظام تركيب حالة

.OFF اإليقاف وضع يف الهوايئ الكيس تنشيط إلغاء مفتاح

 

األمامي الراكب مبقعد الهوايئ الكيس تنشيط مفتاح استخدام وينبغي
الراكب مبقعد والجانبية األمامية الهوائية األكياس تنشيط إللغاء

قيامك عند األمامي الراكب مقعد حزام مشدات نظام وكذلك األمامي
.األمامي الراكب مقعد يف األطفال تأمني نظام برتكيب

كال ييضء ،ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند
برصف األمامي الراكب مبقعد الهوايئ الكيس تشغيل إبطال مؤرشي

الراكب مبقعد الهوايئ الكيس تشغيل إبطال مفتاح حالة عن النظر

/ييضء ثم محددة، زمنية فرتة بعد املؤرش ضوء ينطفئ. األمامي
.التايل الجدول يف املوضحة للحاالت وفقا ينطفئ

 

تنشيط إلغاء مفتاح
ملقعد الهوائية األكياس

األمامي الراكب

الكيس تشغيل حالة
الحزام/الجانبي الهوايئ
األمامي، الراكب ملقعد

مقعد حزام شدادات
األمامي الراكب

تشغيل إيقاف مؤرش ضوء
للراكب الهوائية األكياس

األمامي

OFF إيقاف وضع

تنشيط إلغاء

ON التشغيل وضع

جاهز
قصرية فرتة بعد ينطفئ

.الوقت من

مالحظة

بواسطة األمامي الراكب ملقعد الهوايئ الكيس مفتاح فحص يراعى
من معتمد إصالح فني إىل بالرجوع ونويص متخصص، إصالح فني
:التالية الحاالت من أي وقوع حالة يف مازدا قبل

ملدة الهوائية األكياس نظام تنشيط إلغاء مؤرش انطفاء من تأكد•
موضع يف التشغيل مفتاح يكون عندما الوقت من محددة

.ON التشغيل
األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس تشغيل إبطال مؤرش ضوء•

التشغيل مفتاح يكون عندما الوقت من قصرية فرتة بعد ينطفئ ال
الهوائية األكياس تشغيل إبطال مفتاح( ON التشغيل موضع يف

).ON التشغيل موضع يف األمامي الراكب ملقعد

التشغيل مفتاح مواضع▼

نظام تشغيل إبطال مفتاح أن من دوماً تأكد القيادة، يف الرشوع قبل
وذلك املالئم املوضع يف األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس

.ترغبه الذي للموضع لتحويله االحتياطي املفتاح باستخدام

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس
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تحذير 

الراكب ملقعد الهوائية األكياس نظام تنشيط إلغاء مفتاح ترتك ال
:موضعه يف األمامي

الهوائية األكياس لنظام املقصود غري التنشيط إلغاء الخطورة من
مقعد يتمتع لن لحادث، التعرض حالة ويف .األمامي الراكب ملقعد

خطرية إصابات ذلك عن ينتج وقد .املطلوبة بالحامية األمامي الراكب
احرص املقصود، غري التشغيل إبطال لتفادي .الوفاة إىل يودي وقد

املرسل هيكل داخل املخزن االحتياطي املفتاح استخدام عىل دوماً
ملقعد الهوايئ الكيس تشغيل إبطال مفتاح لتشغيل حالًيا املستخدم

املفتاح أعد الهوايئ، الكيس تشغيل إبطال بعد .األمامي الراكب
إلغاء مفتاح ترتك لن الطريقة بهذه .املرسل هيكل إىل االحتياطي

.األمامي الراكب ملقعد الهوايئ الكيس تنشيط

مالحظة

أعد األمامي، للمقعد الهوايئ الكيس تشغيل إبطال مفتاح تشغيل بعد
.املرسل هيكل إىل االحتياطي املفتاح

 

إيقاف

الجانبي الهوايئ والكيس األمامي، للراكب األمامي الهوايئ الكيس
.تعمل ال األمامي للراكب املقعد حزام وشدادات

OFF اإليقاف وضع إىل التحويل

الهوائية األكياس نظام تنشيط إلغاء موضع يف املفتاح أدخل.١
الساعة عقارب اتجاه يف املفتاح وأدر األمامي، الراكب ملقعد
.OFF إىل املفتاح يشري حتى

.املفتاح أخرج.٢
مضيئًا الهوائية األكياس نظام تنشيط إلغاء مؤرش بقاء من تأكد.٣

.ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل بعد
 

وكذلك االمامي املقعد يف للراكب والجانبية األمامية الهواء أكياس
مفتاح تحويل يتم حتى تعمل ال تظل املقعد حزام شدادات نظام
وضع إىل األمامي املقعد يف للراكب الهوئية األكياس تشغيل منع

.ON التشغيل
 

ON

الجانبي الهوايئ والكيس األمامي، للراكب األمامي الهوايئ الكيس
بتنشيط تقم ال. تعمل األمامي الراكب ملقعد املقعد حزام وشدادات

الراكب مقعد يف األطفال تأمني مقعد تثبيت عدم حالة يف إال النظام
.األمامي

ON التشغيل وضع إىل التحويل

الهوائية األكياس نظام تنشيط إلغاء موضع يف املفتاح أدخل.١
عقارب اتجاه عكس يف املفتاح وأدر األمامي، الراكب ملقعد

.ON الوضع إىل املفتاح يشري حتى الساعة
.املفتاح أخرج.٢
مضيئًا الهوائية األكياس نظام تنشيط إلغاء مؤرش بقاء من تأكد.٣

ينطفيء. ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل بعد
من قصرية فرتة بعد الهوايئ الكيس تشغيل إبطال مؤرش ضوء

.الوقت

األساسية السالمة معدات
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اإلضايف الحركة تقييد نظام مكونات

اإلضايف الحركة تقييد نظام مكونات▼

 

 
)٢٣-٢ صفحة (املقاعد أحزمة شدادات.١
والستائرية الجانبية الهوائية واألكياس الهواء مضخات.٢
الجانبي التصادم حساس.٣
األمامي الراكب/السائق ملقعد الهواء ومضخات الهوائية األكياس.٤
)٥٦-٧ صفحة (املقاعد أحزمة شدادات نظام/الهوائية األكياس نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء.٥
السائق لركبة الهواء ومضخة الهوايئ الكيس.٦

)٤٤-٢ صفحة( *األمامي للراكب الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مؤرش ضوء.٧

)٤٤-٢ صفحة( *األمامي للراكب الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مفتاح.٨
األمامية الهوائية األكياس نظام حساس.٩

)SAS وحدة (التشخيصية والوحدة التصادم استشعار وأجهزة ،*السيارة انقالب استشعار جهاز.١٠

)٤٧-٢ صفحة( *السائق مقعد انزالق موضع استشعار وحدة.١١

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس
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بنظام تعمل التي الهوائية األكياس عمل كيفية
SRS اإلضايف الحركة تقييد

الحركة تقييد بنظام تعمل التي الهوائية األكياس عمل كيفية▼
SRS اإلضايف

الهوائية األكياس من التالية باألنواع مجهزة بك الخاصة مازدا سيارة
التي الهوائية األكياس. SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام تعمل التي

أحزمة مع تعمل ليك صممت SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام تعمل
.حادث وقوع عند اإلصابات تقليل يف للمساعدة املقاعد
صممت SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام تعمل التي الهوائية األكياس

تأكد. املقعد حزام وظائف إىل باإلضافة للركاب، إضافية حامية لتوفري
.الصحيحة بالطريقة املقعد حزام ربط من

املقاعد أحزمة شدادات▼

الهوائية األكياس نوع بحسب وذلك الشدادات عمل طريقة تختلف
حزام شدادات تشغيل حول التفاصيل من مزيد عىل للحصول. املزودة
).٥٠-٢ صفحة (الهوائية األكياس النفتاح SRS معايري راجع املقعد،

األمامية

حدوث حالة يف تنرش ليك األمامية الهوائية األكياس مشدات صممت
.شديد أو متوسط األمامي، من قريب أو أمامي تصادم

أو جانبي تصادم رصد يتم عندما الشدادات تعمل ذلك، إىل باإلضافة
).السيارة انقالب استشعار بجهاز املزودة (السيارة انقالب حادث

*الجانبي الخلخفي املقعد

حالة يف تنرش ليك الجانبي الخلفي املقعد حزام شدادات صممت
.شديد أو متوسط األمام، من قريب أو أمامي تصادم وقوع

السائق مقعد يف املثبت الهوايئ الكيس▼

.القيادة عجلة يف السائق مبقعد الخاص الهوايئ الكيس تركيب يتم
الهوائية األكياس يف بالتصادم اإلحساس وحدات تكتشف عندما

الهوائية األكياس تنتفخ املتوسطة، القوة عن قوته تزيد أمامياً تصادماً
رئييس بشكل اإلصابة تقليل عىل يساعد مام برسعة، بالسائق الخاصة

.القيادة بعجلة املبارش لالرتطام نتيجة صدره أو السائق رأس يف
راجع الهوائية، األكياس انفتاح بشأن التفاصيل من املزيد ملعرفة

اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري"
SRS) "٥٠-٢ صفحة.(

)األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس إبطال مبفتاح مزودة(
السائق ملقعد الطور ثنائية الهوائية األكياس انفتاح يف التحكم يتم
جهاز. السائق مقعد موضع بحسب القدرة من مرحلتني عىل

جهاز. السائق مقعد أسفل يقع السائق مقعد إمالة موضع استشعار
موضع خلف أم أمام يوجد السائق مقعد كان إذا ما يحدد االستشعار

).SAS وحدة (التشخيصية الوحدة إىل املقعد موضع ويرسل مرجعي،
حسب للسائق الهوايئ الكيس فتح يف للتحكم SAS وحدة صممت

.القيادة عجلة من السائق مقعد قرب مدى
الخاص الهوايئ الكيس يفتح الشدة متوسط تصادم حدوث أثناء

األكرث التصادمات حالة يف أكرب بقدرة يفتح بينام أقل، بقدرة بالسائق
.املرجعي املوضع خلف السائق مقعد يكون وعندما شدة

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٤٧-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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األمامي املقعد يف للراكب الهوايئ الكيس▼

املوجودة األدوات لوحة يف تثبيته يتم األمامي للراكب الهوايئ الكيس
.األمامي الراكب أمام
الكيس نفخ آلية نفس هي األمامي للراكب الهوايئ الكيس نفخ آلية

.بالسائق الخاص الهوايئ
راجع الهوائية، األكياس انفتاح بشأن التفاصيل من املزيد ملعرفة

اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري"
SRS) "٥٠-٢ صفحة.(

السائق ركبة عند املثبت الهوايئ الكيس▼

.األدوات لوحة تحت تثبيته يتم الركبة عند املثبت الهوايئ الكيس
صدمة الهوائية باألكياس الخاصة التصادم استشعار جهاز تلقت إذا

عند املثبت الهوايئ الكيس ينفتح املعتاد، من أكرب قوة ذات أمامية
.السائق رجيل عىل الصدمة لتخفيف فوراً الركبة
راجع الهوائية، األكياس انفتاح بشأن التفاصيل من املزيد ملعرفة

اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري"
SRS) "٥٠-٢ صفحة.(

الجانبية الهوائية األكياس▼

لظهور الخارجية الجوانب يف تثبيتها يتم الجانبية الهوائية األكياس
.األمامية املقاعد
الهوائية األكياس يف التي التصادم استشعار وحدات تكتشف عندما
بنفخ النظام يقوم املتوسط، عىل قوته تزيد جانبي تصادم وجود

به حدث الذي السيارة جانب عىل فقط الجانبي الهوايئ الكيس
للسائق اإلصابة لتقليل برسعة ينفخ الجانبي الهوايئ الكيس. التصادم

مثل الداخلية لألجزاء املبارش االرتطام بسبب األمامي الراكب لصدر أو
.النافذة أو الباب

راجع الهوائية، األكياس انفتاح بشأن التفاصيل من املزيد ملعرفة
اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري"

SRS) "٥٠-٢ صفحة.(
 

الستائرية الهوائية األكياس▼

األمامية النوافذ أعمدة يف تثبيتها يتم الستائرية الهوائية األكياس
.الجانبني كال بامتداد السقف وحافة والخلفية،

تصادماً الهوائية األكياس يف التصادم استشعار أجهزة تكتشف عندما
الهوائية األكياس تنتفخ املتوسطة، القوة عىل قوته تزيد جانبياً

لرأس رئييس بشكل اإلصابة تقليل عىل يساعد مام برسعة، الستائرية
نتيجة الجانبية الجهة من والخلفي األمامي الراكب رأس و السائق

.نافذة أو باب مثل الداخلية باألجزاء املبارش لالرتطام
راجع الهوائية، األكياس انفتاح بشأن التفاصيل من املزيد ملعرفة

اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري"
SRS) "٥٠-٢ صفحة.(

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٤٨-٢
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:جانبي تصادم أي يف
السيارة جانبي أحد يف املتوسط املستوى عىل قوته تزيد الذي التصادم
.فقط الجانب ذلك عىل املوجود الستائري الهوايئ الكيس نفخ يسبب

 

السيارة جانب يف واحد جانب يف فقط الستائري الهوايئ الكيس يفتح
.التصادم قوة تلقى الذي

)السيارة انقالب استشعار بجهاز مزودة(
:انقالب حادث أي يف

.كالهام الستائريان الهوائيان الكيسان ينفخ السيارة، النقالب استجابة
 

.انقالب حادث اكتشاف بعد الستائريان الهوائيان الكيسان يفتح

التحذير صفارة/ ضوء▼

.التحذير باستخدام إليها اإلشارة يتم التشغيل وظروف النظام أعطال
شدادات/الهوائية األكياس لنظام التحذير إشارة/التحذير ضوء راجع
.٥٦-٧ الصفحة يف املقعد حزام
يف املقعد حزام شدادات/الهوائية األكياس لنظام التحذير صفارة راجع

.٦٥-٧ صفحة

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٤٩-٢
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SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس نرش معايري▼

.التصادم نوع حسب تنرش التي SRS اإلضايف الحركة تقييد نظام أجهزة يبني الجدول هذا
.)التصادم حاالت متثل التوضيحات(

SRS معدات
التصادم أنواع

خلفي تصادم٢*انقالب شبه/انقالبشديد جانبي تصادماألمام من قريب/أمامي شديد تصادم

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٥٠-٢
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SRS معدات
التصادم أنواع

خلفي تصادم٢*انقالب شبه/انقالبشديد جانبي تصادماألمام من قريب/أمامي شديد تصادم

أحزمة مشدات
األمامية املقاعد

X*١X*١X*١

أو هوايئ كيس أي تنشيط يتم ال
تصادم أي يف املقعد لحزام شداد
.خلفي

أحزمة شدادات

*الخلفية املقاعد
XXX

املثبت الهوايئ الكيس
السائق مقعد يف

X――

الهوايئ الكيس
املقعد يف للراكب

األمامي
X*١――

املثبت الهوايئ الكيس
الركبة عند

X――

واحد جانب من تصادم( ١*X―جانبي هوايئ كيس
)فقط

―

واحد جانب من تصادم( X―ستائري هوايئ كيس
)فقط

X )الجانبني من(

X :اإلضايف الحركة تقييد بنظام تعمل التي الهوائية األكياس معدات SRS تصادم أي يف تفتح.
.تصادم أي يف تفتح ال SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام تعمل التي الهوائية األكياس معدات:―

)األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس إبطال مبفتاح مزودة(١*

.األمامي للراكب الهواء أكياس تشغيل إبطال مفتاح حالة حسب تفتح ليك ُصممت األمامي بالراكب الخاصة املقاعد أحزمة وشدادات والجانبية األمامية الهواء أكياس
)السيارة انقالب استشعار بجهاز مزودة(٢*

.الستائرية الهوائية واألكياس املقعد حزام شدادات تنتفخ للسيارة، انقالب حادث وقوع حالة يف

مالحظة

.ومعدلها وزاويتها الصدمة اتجاه بحسب املزودة الشدادات وتعمل الهوائية األكياس تفتح قد أمامي، انحرايف تصادم وقوع حالة يف

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٥١-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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تقييد بنظام يعمل الذي الهوايئ الكيس حدود
SRS اإلضايف الحركة

اإلضايف الحركة تقييد بنظام يعمل الذي الهوايئ الكيس حدود▼
SRS

األكياس نرش معايري "يف قبل من وصفها تم كام الخطرية، الحاالت يف
معدات نرش يتم" SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية
بعض يف ولكن. املناسبة SRS بنظام تعمل التي الهوائية األكياس

.وشدته التصادم نوع حسب املعدات نرش يتم ال قد الحوادث،
 

:األمام من القريب/األمامي التصادم اكتشاف حدود

من القريبة/األمامية التصادمات من أمثلة هي التالية التوضيحات
لنرش كافية بدرجة خطرية أنها عىل اكتشافها يتم ال قد التي األمام

.SRS بنظام تعمل التي الهوائية األكياس معدات
 

األعمدة أو باألشجار التصادم

 

بالسيارة الجانبي األمامي بالجزء تصادم حدوث

 

لشاحنة الخلفي الباب تحت الدخول أو الخلف من التصادم

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٥٢-٢
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:الجانبي التصادم اكتشاف حدود

يتم ال قد التي الجانبية التصادمات من أمثلة هي التالية التوضيحات
الهوائية األكياس معدات لنرش كافية بدرجة خطرية أنها عىل اكتشافها

.SRS بنظام تعمل التي
 

األعمدة أو باألشجار الجنب من التصادم

 

العجلتني ذات املركبات قبل من الجنب من الصدمات

 

)السيارة انقالب استشعار بجهاز مزودة غري (السيارة انقالب

انقالب استشعار بجهاز املزودة (السيارة انقالب اكتشاف حدود
):السيارة

اكتشافها يتم ال قد التي للحوادث أمثلة هي التالية التوضيحات
األمامي املقعد حزام شدادات نرش يتم ال قد لهذا،. انقالب كحادث

.الستائرية الهوائية واألكياس
 

عقب عىل رأساً االنقالب

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٥٣-٢
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املستمرة املراقبة

املستمرة املراقبة▼

بواسطة للمراقبة الهوائية األكياس أنظمة من التالية املكونات تخضع
:تشخييص نظام

 

األمامية الهوائية األكياس نظام استشعار أجهزة•
)SAS وحدة (التشخيصية والوحدة التصادم حساسات•
الجانبي التصادم حساس•
الهوائية األكياس وحدات•
املقاعد أحزمة شدادات•
شدادات نظام/الهوائية األكياس نظام تحذير ضوء/تحذير إشارة•

املقاعد أحزمة
املتصلة األسالك•

*السائق مقعد إمالة موضع استشعار وحدة•

)األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس إبطال مبفتاح مزودة(

األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مفتاح•
األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مؤرش ضوء•

 
يبدأ. األنظمة استعداد مدى باستمرار تراقب تشخيص وحدة توجد
ويستمر ON التشغيل موضع إىل اإلشعال مفتتح تدوير عند ذلك
.السيارة قيادة أثناء

األساسية السالمة معدات

SRS اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٤-٢
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القيادة قبل٣

.والنوافذ املرايا األبواب، املفاتيح، وتشمل متعددة، ميزات استخدامات

٢-٣...........................................................................املفاتيح
٢-٣........................................................................املفاتيح

٤-٣...........................................مفاتيح بدون الدخول نظام

٨-٣.....................................مفتاح بدون للدخول املتطور لنظام

٨-٣.............................*مفتاح بدون للدخول املتطور لنظام
٩-٣..............................................................التشغيل مدى

١٠-٣.............................................................واألقفال األبواب
Door Locks.............................................................١٠-٣

١٧-٣........................األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق

٢١-٣............................................................واالنبعاث الوقود

٢١-٣.........................املحرك وعادم الوقود بشأن احتياطات

٢٤-٣................................بالوقود التزود فتحة وغطاء قالب

٢٧-٣.............................................................................مرآة

٢٧-٣..........................................................................مرآة

٣٢-٣..........................................................................النوافذ
٣٢-٣.......................................................الكهربائية النوافذ

٣٤-٣...........................................................*السقف فتحة

٣٦-٣...................................................................األمان نظام
٣٦-٣....................................املضافة والتجهيزات التعديالت

٣٦-٣.................................املحرك تشغيل لبدء املانع النظام

٣٧-٣......................................................*الرسقة منع نظام

٤١-٣....................................................بالقيادة متعلقة نصائح
٤١-٣........................................................................التليني

٤١-٣......................البيئة عىل واملحافظة الوقود يف االقتصاد
٤٢-٣...........................................................الخطرة القيادة

٤٢-٣..............................................................األرضية فرش
٤٣-٣...........................................................السيارة أرجحة
٤٤-٣................................................الشتاء فصل يف القيادة
٤٦-٣..........................................الطينية املناطق يف القيادة

SKYACTIV-D (الرتبيني بالشاحن خاصة معلومات
1.8(..........................................................................٤٧-٣

٤٨-٣............................................................................القطر
/تركيا/روسيا/أوروبا (واملقطورات الكارافان عربات قطر

٤٨-٣..............................................)أفريقيا جنوب/ارسائيل

١-٣.املوديالت بعض يف متوفر*
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املفاتيح

املفاتيح▼

تحذير 

بها واحتفظ بداخلها، أطفال وجود عند سيارتك يف املفتاح ترتك ال
أو إليها الوصول عليهم يتعذر بحيث أيديهم، متناول عن بعيداً

:بها العبث
يتسبب فقد .بها املفتاح ترك مع السيارة يف األطفال ترك الخطورة من

األطفال يعبث قد .وفاة حاالت أو خطرية إصابات حدوث يف ذلك
النوافذ تشغيل يف يتسبب أن املمكن من الذي األمر املفاتيح بهذه

يف يتسبب قد بل األخرى، التشغيل مفاتيح من أي أو الكهربائية
.السيارة تحرك

تنبيه 

لذلك الشدة، منخفضة السلكية موجات )املرسل( املفتاح يستعمل
:التالية الحاالت يف صحيح بشكل املفتاح يعمل ال قد

الهواتف مثل االتصال أجهزة مع )املرسل( املفتاح حمل
.الجوالة

مغطى كان إذا أو معدين لجسم )املرسل( املفتاح مالمسة
.معدين بجسم

مثال الكرتونية أجهزة من بالقرب )املرسل( املفتاح وجود
.الشخيص الكمبيوتر أجهزة

سيارتك يف مازدا قبل من مصنع غري إلكرتوين جهاز تركيب.

من بالقرب السلكية موجات بإصدار تقوم معدات وتوجد
.السيارة

عندما البطارية طاقة من كبريًا جزًءا )املرسل( املفتاح يستهلك قد
)املرسل( املفتاح تضع ال .الشدة عالية الالسلكية املوجات يستقبل
أجهزة أو التلفزيون أجهزة مثال إلكرتونية أجهزة من بالقرب

.الشخيص الكمبيوتر

يحظر ،)املرسل( باملفتاح رضر إلحاق لتفادي:

املرسل( املفتاح إسقاط.(

للبلل )املرسل( املفتاح تعريض.

املرسل( املفتاح تفكيك.(

عىل بوضعه العالية الحرارة لدرجات )املرسل( املفتاح تعريض
الشمس أشعة تحت أو املحرك، غطاء أو العدادات لوحة

.املبارشة

مغناطييس مجال ألي )املرسل( املفتاح تعريض.

املرسل( املفتاح عىل ثقيلة أشياء وضع.(

فوق باملوجات يعمل منظف يف )املرسل( املفتاح وضع
.الصوتية

املرسل( املفتاح من بالقرب ممغنطة مواد أي وضع.(

 

مالحظة

النظام أن من للتأكد )املرسل( املفتاح يحمل أن السائق عىل ويجب
.صحيح بشكل يعمل

املرسل

القيادة قبل

املفاتيح

٢-٣
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)٤-٣ صفحة (املرسل.١
 

االحتياطي املفتاح

.املرسل داخل لإلزالة قابل احتياطي مفتاح يوجد
 

االحتياطي املفتاح إخراج

.السهم اتجاه يف املقبض ضغط أثناء السفيل الغطاء بإزالة قم.١

.االحتياطي املفتاح بإخراج قم.٢

االحتياطي املفتاح تركيب

.التوضيحي الشكل يف كام االحتياطي املفتاح برتكيب قم.١

برتكيب وقم املرسل فتحات يف السفيل الغطاء عروات أدخل.٢
.السفيل الغطاء

 

للمفتاح الكودي الرقم لوحة

املفاتيح؛ مجموعة مع املرفقة الرشيحة عىل مختوم كودي رقم يوجد
،)السيارة عن بعيداً (آمن مكان يف بها واحتفظ اللوحة هذه انزع

).احتياطي مفتاح (بديل مفتاح عمل تريد عندما الستعاملها وذلك
متناولك، يف آخر آمن مكان يف به واحتفظ الكودي الرقم أيضاً اكتب
.السيارة عن بعيداً وذلك

املعتمد اإلصالح فني استرش ،)االحتياطي املفتاح (مفتاحك فقدت إذا
الرقم معك يكون أن ويجب معه تتعامل الذي مازدا رشكة من

.الكودي

للمفتاح الكودي الرقم لوحة.١

القيادة قبل

املفاتيح

٣-٣
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مفاتيح بدون الدخول نظام

مفاتيح بدون الدخول نظام▼

وباب األبواب قفل وفتح لقفل املفتاح أزرار النظام هذا يستخدم

بالوقود التزود فتحة وقالب ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق
.بعد عن األمتعة صندوق غطاء وفتح

املفتاح إخراج إىل الحاجة دون املحرك تشغيل بدء من يتمكن النظام
.جيبك أو محفظتك من

املزودة السيارات يف السيارة رسقة منع نظام تشغيل مبقدورك كذلك
.به
 

أو التحذير بأضواء التحذيرات أو الخلل جوانب إىل اإلشارة يتم
.التالية الصوتية اإلشارات

األمر، لزم وإذا املعلومات، من املزيد ملعرفة املعروضة الرسالة افحص
باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني بواسطة السيارة افحص
.املؤرش حسب مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

)أحمر( KEY تحذير إشارة/املفتاح تحذير ضوء•
يف) أحمر( KEY تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى

.٥٦-٧ الصفحة
التشغيل إيقاف وضع غري يف اإلشعال أن إىل التنبيه صفارة•

)STOP اإليقاف(
موضع غري يف التشغيل مفتاح بأن التحذير صفارة "مراجعة يرجى
.٦٥-٧ صفحة يف" التشغيل إيقاف

السيارة من املفتاح إخراج عند التحذير صفارة•
يف" السيارة من املفتاح إخراج عند التحذير صفارة "مراجعة يرجى

.٦٦-٧ صفحة

إصالح فني باستشارة قم املفتاح، يف مشاكل مواجهة حالة يف
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني مبراجعة نويص متخصص؛

 
معتمد إصالح فني استرش بك، الخاص املفتاح رسقة أو فقدان حالة يف

أو املفقود املفتاح وتعطيل الستبداله ميكن ما بأرسع مازدا رشكة لدي
.املرسوق

تنبيه 

الرشكة قبل من بها مسموح غري تعديالت أو تغيريات إجراء عند
هذه تشغيل حق من املستخدم ذلك يحرم قد التوافق، عن املسؤولة

.التجهيزات

مالحظة

.املحلية الظروف نتيجة مفتاح بدون الدخول نظام يختلف قد•
يكون عندما متاًما طبيعي بشكل مفتاح بدون الدخول نظام يعمل•

كان إذا النظام يعمل ال .التشغيل إيقاف وضع يف التشغيل مفتاح
إيقاف وضع بخالف آخر وضع أي يف التشغيل بدء مفتاح

.التشغيل
التشغيل مدى أصبح إذا أو زر أي ضغط عند املفتاح يعمل مل إذا•

لرتكيب .ضعيفة تكون قد البطارية أن ذلك يعني للغاية، صغرياً
).٣٧-٦ صفحة يف( املفتاح بطارية استبدال راجع جديدة، بطارية

البطارية استبدل .تقريباً واحدة سنة إىل البطارية عمر يصل•
مجموعة يف املوجود الرسائل عرض تم إذا جديدة بأخرى

إشارة ضوء ألن سنوياً مرة نحو البطارية بتغيري يوىص .العدادات
.البطارية نفاد معدل حسب ييضء ال قد KEY للمفتاح التحذير

من معتمد إصالح فني لدى إضافية مفاتيح عىل الحصول ميكنك•
مفاتيح ٦ أقىص بحد مفاتيح عدد استخدام ميكن .مازدا رشكة قبل

جميع خذ .سيارة لكل مفتاح بدون الدخول وظائف بكامل
تكون عندما مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني إىل املفاتيح

.إضافية مفاتيح إىل حاجة هناك

غطاء قفل فتح/قفل ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير زر مع للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق

املرسل▼

التشغيل بيان ضوء.١

) (القفل زر.٢

) (القفل فتح زر.٣

) أو ) (صالون (األمتعة صندوق زر.٤

*) (االقتحام حساس إلغاء زر.٥

القيادة قبل

املفاتيح

.املوديالت بعض يف متوفر*٤-٣
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مالحظة

ضوء مراجعة يرجى .املرسل بتشغيل األمامية املصابيح تطفأ/تضاء•
.٥٣-٤ صفحة يف للمنزل مغادرة

)الرسقة منع نظام مع(•
قد الرسقة منع نظام يكون عندما تومض بالخطر التحذير أضواء

.إطفاؤه أو تهيئته تم
.٣٧-٣ صفحة يف الرسقة منع نظام مراجعة يرجى

مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول بوظيفة مزودة(•
))األوروبية الطرازات(

/قفل عند للتأكيد صفارة صوت يسمع بحيث اإلعداد تغيري ميكن

التزود فتحة وقالب ١*األمتعة صندوق وغطاء األبواب قفل فتح
.املفتاح باستخدام بالوقود

باستثناء( مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول بوظيفة مزودة(
))األوروبية الطرازات

وغطاء األبواب قفل فتح/قفل عند للتأكيد صفارة صوت يصدر

.املفتاح باستخدام بالوقود التزود فتحة وقالب ١*األمتعة صندوق
إذا الصفارة، صوت إصدار يتوقف بحيث النظام ضبط ميكن

.ذلك يف رغبت
.الصفارة صوت مستوى تغيري ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

.األزرار عىل الضغط عند التشغيل مؤرش ضوء يومض

التأمني زر

بالوقود، التزود فتحة وقالب ١*األمتعة صندوق وغطاء األبواب لقفل
مرة الخطر من التحذير إشارات تومض وسوف القفل، زر اضغط
.واحدة

باستثناء (مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول بوظيفة مزودة(
))األوروبية الطرازات

.واحدة مرة صفارة صوت يصدر

مالحظة

األمتعة صندوق غطاء أو باب أي وكان القفل زر ضغط حال يف•
وباب مفتوح باب أي أغلق .مغلق باب أي قفل يتم قد مفتوحاً،
.لقفله األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب البابني كال أن تأكد•

.الزر عىل الضغط بعد قفلهم تم قد بالوقود التزود فتحة وقالب

)املزدوج التأمني نظام مع(•
نظام تنشيط إىل ثوان ٣ خالل مرتني التأمني زر عىل الضغط يؤدي

.املزدوج التأمني
.١١-٣ صفحة يف املزدوج التأمني نظام مراجعة يرجى

)الرسقة منع نظام مع(•
األمتعة صندوق وباب األبواب كل وكانت القفل زر ضغط حال يف

منع نظام تهيئة األخطارويتم من التحذير أضواء ستومض مغلقة،
.الرسقة

التأمني إلغاء زر

أ النوع

إلغاء زر اضغط بالوقود، التزود فتحة وقالب السائق باب تأمني إللغاء
.مرتني الخطر من التحذير أضواء تومض وسوف التأمني،

باستثناء (مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول بوظيفة مزودة(
))األوروبية الطرازات

.مرتني صفارة صوت يصدر
 

صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األخرى األبواب تأمني إللغاء

.ثواٍن 5 خالل مجدداً التأمني إلغاء زر اضغط ،١*األمتعة

ب النوع

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب تأمني إللغاء

تومض وسوف التأمني، إلغاء زر اضغط بالوقود، التزود فتحة وقالب
.مرتني الخطر من التحذير أضواء

باستثناء (مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول بوظيفة مزودة(
))األوروبية الطرازات

.مرتني صفارة صوت يصدر

مالحظة

)خطوتني عىل التأمني إلغاء وظيفة مع(•

صندوق وباب األبواب، كل تأمني إللغاء النظام ضبط ميكن•

بالوقود التزود فتحة وقالب ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة
.واحدة ملرة التأمني إلغاء زر ضغط عند

القيادة قبل

املفاتيح

٥-٣
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فتحة وقالب السائق باب تأمني إللغاء النظام ضبط ميكن•
عىل املوجود التأمني إلغاء زر عىل بالضغط بالوقود التزود

/األمتعة صندوق وباب األخرى األبواب تأمني وإللغاء املرسل،

5 خالل مجدداً الزر عىل بالضغط ١*األمتعة صندوق غطاء

.ثواٍن

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
)التلقايئ اإلغالق إعادة وظيفة(•

وباب البابني كال ُيقفل املفتاح، باستخدام التأمني إلغاء بعد

التزود فتحة وقالب ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق
التالية العمليات من عملية أي إجراء يتم مل إذا تلقائياً بالوقود

الرسقة، ملنع بنظام مجهزة سيارتك كانت إذا .ثانية 30 نحو خالل
.للتأكيد الخطر من التحذير أضواء تومض سوف
.أوتوماتيكًيا األبواب لقفل الالزم الوقت ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

الخلفي الباب/األمتعة صندوق باب أو باب أي يكون عندما•
.مفتوحاً

.اإليقاف وضع بخالف آخر وضع يف التشغيل مفتاح•
)الرسقة منع نظام مع(•

عىل القفل إلغاء زر عىل بالضغط األبواب كل قفل إلغاء عند
أضواء تومض التشغيل، إيقاف وضع يف الرسقة منع ونظام املرسل

.النظام تشغيل إيقاف إىل لإلشارة مرتني الخطر من التحذير

)صالون (األمتعة صندوق زر

حقيبة باب زر عىل االستمرار مع اضغط األمتعة، حقيبة باب لفتح
.فتحه يتم حتى األمتعة
أ النوع

ب النوع

*االقتحام حساس إلغاء زر

زر اضغط ،)الرسقة منع نظام من جزء (االقتحام حساس عمل إللغاء
وسوف التأمني، زر ضغط بعد ثانية 20 خالل االقتحام حساس إلغاء

.مرات 3 الخطر من التحذير أضواء تومض

.٣٧-٣ صفحة يف الرسقة منع نظام مراجعة يرجى

الطاقة توفري وظيفة

نظام وظائف تشغيل يتوقف للمرسل الطاقة توفري وظيفة بتشغيل

تقييد يتم و بالدفع التشغيل وزر ٢*مفتاح بدون املتطور الدخول
.للمرسل البطارية طاقة استهالك
مفتاح تشغيل طريق عن التشغيل قيد تكون بعد عن التحكم وظيفة
أن إال. التشغيل قيد الطاقة توفري وظيفة تكون حينام حتى املرسل

.يومض/ييضء ال للمرسل التشغيل مؤرش ضوء

الطاقة توفري وظيفة تشغيل

صوت يصدر التايل، لإلجراء وفقاً الطاقة توفري وظيفة تشغيل بعد

.واحدة مرة ٢* الخطر من التحذير أضواء وتيضء
بعد ثواٍن 3 خالل مرات 4 املرسل عىل املوجود القفل زر اضغط.١

.التشغيل مؤرش ضوء تشغيل
يكون بينام أكرث أو ثانية 1.5 ملدة باستمرار التأمني زر اضغط.٢

).ثواٍن 5 ملدة (مضيئاً التشغيل مؤرش ضوء
مؤرش ضوء أن من للتأكد املرسل عىل زر أي بضغط قم.٣

.يومض/ييضء ال التشغيل

الطاقة توفري وظيفة تشغيل إيقاف

يصدر التايل، لإلجراء وفقاً الطاقة توفري وظيفة شغيل إيقاف بعد

.واحدة مرة ٢* الخطر من التحذير أضواء وتيضء صوت
مؤرش ضوء أن من للتأكد املرسل عىل زر أي بضغط قم.١

.يومض/ييضء ال التشغيل
بعد ثواٍن 3 خالل مرات 4 املرسل عىل املوجود القفل زر اضغط.٢

.التشغيل مؤرش ضوء تشغيل
يكون بينام أكرث أو ثانية 1.5 ملدة باستمرار التأمني زر اضغط.٣

).ثواٍن 5 ملدة (مضيئاً التشغيل مؤرش ضوء
غطاء قفل فتح/قفل ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير زر مع للسيارات١*

.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق
املفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع٢*

التشغيل مدى▼

مدى ضمن أو السيارة يف السائق يكون عندما فقط النظام يعمل
.معه املفتاح يكون بينام التشغيل

القيادة قبل

املفاتيح

.املوديالت بعض يف متوفر*٦-٣
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املحرك تشغيل بدء

مالحظة

السيارة خارج املفتاح يكون عندما حتى املحرك تشغيل بدء ميكن•
ً قريباً كان إذا املحرك تشغيل ابدأ ولكن النافذة، أو الباب من جدا
.دامئاً السائق مقعد من
لن السيارة فإن السيارة يف ليس واملفتاح السيارة تشغيل حالة يف

إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل ويتم إيقافها، بعد تشغيلها يعاد
.اإليقاف وضع

ذلك ومع املضمون التشغيل مدى يف مشمول غري األمتعة صندوق•
صالح )املرسل( املفتاح كان إذا املحرك تشغيل بدء ميكنك

.لالستعامل

املفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع
 

الداخيل الهوايئ.١
التشغيل مدى.٢
 

املفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة بدون
 

الداخيل الهوايئ.١
التشغيل مدى.٢
 

مالحظة

:التالية األماكن يف املفتاح وجود عند املحرك تشغيل يبدأ ال قد

العدادات لوحة عىل•
األوسط الكونسول أو األدوات صندوق مثال التخزين صناديق يف•
)صالون( الخلفي الرف يف•

املفتاح إيقاف وظيفة▼

املرتوك املفتاح وظائف إيقاف يتم السيارة يف املفتاح ترك حالة يف
.السيارة رسقة ملنع مؤقتاً السيارة داخل

مفتاح عىل املوجود القفل فتح زر عىل اضغط الوظائف، الستعادة
.السيارة يف الوظائف تعليق

القيادة قبل

املفاتيح

٧-٣
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*مفتاح بدون للدخول املتطور لنظام

مفتاح بدون للدخول املتطور لنظام▼

تحذير 

الطبية األجهزة عىل املفتاح من الصادرة الالسلكية املوجات تؤثر قد
:القلب رضبات منظم مثال
طبية، أجهزة يستخدمون أشخاص من بالقرب املفتاح استخدام قبل

كانت إذا فيام طبيبك أو الطبية لألجهزة املُصنعة الرشكة استرش
.ال أم الجهاز عىل تؤثر سوف املفتاح من الصادرة الالسلكية املوجات

الباب قفل فتح/قفل لك تتيح مفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة

غطاء فتح أو بالوقود، التزود فتحة وقالب ١*األمتعة صندوق وغطاء
.املفتاح حمل أثناء األمتعة صندوق

 
.التالية الصوتية اإلشارات باستخدام التحذيرات أو األعطال بيان يتم

يعمل ال اللمس مستشعر بأن التحذير صفارة•
مع (يعمل ال اللمس مستشعر بأن التحذير صفارة "مراجعة يرجى

.٦٦-٧ الصفحة يف)" مفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة
األمتعة حقيبة/صندوق يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة•

/مقصورة يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة "مراجعة يرجى
يف)" مفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة مع (األمتعة صندوق
.٦٦-٧ صفحة

السيارة يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة•
مع (السيارة يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة "مراجعة يرجى

.٦٦-٧ صفحة يف)" مفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة

مالحظة

ملنع مفتاح بدون املتطور الدخول نظام وظائف تشغيل إبطال ميكن
تنظيم جهاز يرتدي الذي املستخدم عىل محتملة جانبية آثار أي

النظام، تشغيل إبطال حالة يف .آخر طبي جهاز أي أو القلب رضبات
.املفتاح حمل طريق عن املحرك تشغيل بدء من تتمكن لن فإنك

إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش

حالة يف .التفاصيل من مزيد عىل للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد
تشغيل بدء ميكنك مفتاح، بدون املتطور الدخول نظام تشغيل إبطال
بطارية نفاذ حالة يف املتبعة الخطوات نفس باستخدام املحرك
.املفتاح
املفتاح بطارية تكون عندما املحرك تشغيل بدء "مراجعة يرجى
.٨-٤ صفحة يف" فارغة

غطاء قفل فتح/قفل ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير زر مع للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق

القيادة قبل

مفتاح بدون للدخول املتطور لنظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٨-٣
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التشغيل مدى

التشغيل مدى▼

مدى ضمن أو السيارة يف السائق يكون عندما فقط النظام يعمل
.معه املفتاح يكون بينام التشغيل

مالحظة

فيها توجد التي األماكن يف أو منخفضة البطارية شحنة تكون عندما
التشغيل مدى يصبح قد ضوضاء، أو الشدة عالية السلكية موجات

البطارية، استبدال إىل الحاجة لتحديد .النظام يعمل ال قد أو أضيق
.٤-٣ صفحة يف مفاتيح بدون الدخول نظام راجع

غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب تأمني وإلغاء تأمني▼
األمتعة صندوق

الخارجي الهوايئ.١
)بوصة 31 (سم 80.٢
التشغيل مدى.٣
 

مالحظة

مقابض أو النوافذ من جداً قريباً كنت إذا النظام يعمل ال قد•
.الخلفي الباب غطاء/األمتعة صندوق باب أو األبواب

قد السيارة، عن وابتعادك التالية املناطق يف املفتاح ترك حالة يف•
تُرك إذا حتى الراديو موجة ظروف عىل اعتامداً األبواب تقفل

.السيارة يف املفتاح

العدادات لوحة عىل•
الكونسول أو األدوات صندوق مثال التخزين صناديق يف•

األوسط
)صالون( الخلفي الرف يف•
الجوال الهاتف مثال اتصال جهاز بجوار•

األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب فتح▼

الخارجي الهوايئ.١
)بوصة 31 (سم 80.٢
التشغيل مدى.٣

القيادة قبل

مفتاح بدون للدخول املتطور لنظام

٩-٣
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Door Locks

▼Door Locks

تحذير 

املنزلية والحيوانات األطفال جميع باصطحاب إما دامئاً ينصح لذا
:معهم بالغ شخص ببقاء أو السيارة مغادرة عند
أثناء السيارة يف رقيب دون منزيل حيوان أو طفل ترك الخطورة من

أن السيارة داخل الحرارة لدرجات ميكن الحارة، األجواء يف .االنتظار
إىل يؤدي قد أو املخ خاليا يف تلفاً تسبب أن ميكنها لدرجة ترتفع
.الوفاة

بها واحتفظ بداخلها، أطفال وجود عند سيارتك يف املفتاح ترتك ال
أو إليها الوصول عليهم يتعذر بحيث أيديهم، متناول عن بعيداً

:بها العبث
يتسبب فقد .بها املفتاح ترك مع السيارة يف األطفال ترك الخطورة من

.وفاة حاالت أو خطرية إصابات حدوث يف ذلك

األبواب بقفل وقم السقف، وفتحة النوافذ، جميع بغلق دامئاً قم
صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب بالوقود التزود فتحة وقالب

أحد أي وجود بدون السيارة ترك عند معك املفتاح وخذ األمتعة
:بجوارها

يغلقون قد األطفال ألن خطورة يشكل مقفلة غري السيارة ترك
قد مام ساخناً، بداخلها الذي الهواء يكون عندما أنفسهم عىل السيارة

هدفاً تصبح مقفلة غري ترتك التي السيارة أن كام .وفاتهم إىل يؤدي
.واملتطفلني للصوص سهالً

األمتعة، صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب إغالق بعد
:بإحكام غلقها من التحقق دامئاً يجب

صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب غلق عدم الخطورة من
أو األبواب أحد وجود أثناء السيارة قيادة متت فإذا بإحكام، األمتعة

فإن بإحكام، مغلق غري األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب
يفتح قد األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب أو الباب

.حادث وقوع يف ويتسبب متوقعة غري بطريقة

أحد بفتح القيام قبل بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من دوًما تأكد
:األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب

غطاء/األمتعة صندوق باب أو األبواب أحد بفتح القيام الخطورة من
املارة بأحد أو عابرة بسيارة يرتطم فقد .فجأة األمتعة صندوق

.حادث وقوع يف ويتسبب

تنبيه 

غلق/فتح قبل بالسيارة املحيطة األوضاع بتفقد دوماً عليك
وتوخى األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب
عىل السيارة بصف تقوم عندما أو العاتية العواصف أثناء الحذر

ألن بالسيارة املحيطة األوضاع إدراك عدم الخطورة فمن .منحنى
صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب أو الباب يف تعلق قد األصابع
إصابة أو حادثاً يسبب مام املارة بأحد الباب يرتطم قد أو األمتعة

.متوقعة غري

مالحظة

ملنع ذلك، إىل باإلضافة .األبواب وقفل املحرك بإيقاف دوماً عليك•
.الكابينة داخل ترتكها ال الثمينة، األغراض رسقة

قد السيارة، عن وابتعادك التالية املناطق يف املفتاح ترك حالة يف•
تُرك إذا حتى الراديو موجة ظروف عىل اعتامداً األبواب تقفل

.السيارة يف املفتاح

العدادات لوحة عىل•
الكونسول أو األدوات صندوق مثال التخزين صناديق يف•

األوسط
)صالون( الخلفي الرف يف•
الجوال الهاتف مثال اتصال جهاز بجوار•

خاصية ،متنعكON أو ACC وضع إىل التشغيل مفتاح ضبط عند•
وأنت السيارة قفل من بالداخل واملفتاح السيارة قفل منع

.خارجها
/األمتعة صندوق وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب جميع

قفلها حالة يف تلقائياً قفلها إلغاء يتم ١*األمتعة صندوق غطاء
باب أو باب أي كان إذا الكهربائية األبواب أقفال باستخدام

.مفتوحاً األمتعة صندوق
يف التشغيل مفتاح كان إذا تعمل ال السيارة قفل منع خاصية
.التشغيل إيقاف

القيادة قبل

واألقفال األبواب

١٠-٣
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وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب جميع قفل يتم عندما

الباب فل باستخدام ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق
غطاء/األمتعة صندوق باب أو األبواب أحد وجود مع الكهربايئ
فتحة وقالب املغلقة األبواب قفل يتم مفتوحاً، األمتعة صندوق

.١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب بالوقود التزود
/األمتعة صندوق وباب األبواب جميع غلق يتم عندما ذلك بعد

صندوق وباب األبواب جميع قفل يتم األمتعة، صندوق غطاء
داخل املفتاح كان حال يف لكن .األمتعة صندوق غطاء/األمتعة

بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب جميع قفل فتح يتم السيارة،

.تلقائياً ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب
)مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع(

إىل السائق لتنبيه تقريباً ثواٍن 10 لحوايل صفارة صوت سامع يتم
.السيارة يف املفتاح ترك قد أنه

)املفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة بدون(
يف بقي قد املفتاح أن السائق لتنبيه مرتني البوق صوت ينطلق قد

.السيارة

)التصادم رصد بجهاز مزود الباب قفل فتح )التحكم( نظام(•
بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب قفل بفتح النظام هذا يقوم

تعرضت إذا تلقائياً ١*األمتعة صندوق باب/األمتعة صندوق وغطاء
دون فوراً السيارة من الخروج للركاب يتيح ليك حادث إىل السيارة

موضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون عندما .داخلها يعلقوا أن
يكفي مبا شديدة صدمة إىل السيارة تعرض حالة ويف ON التشغيل

وقالب األبواب كافة قفل فتح يتم فإنه الهوائية، األكياس تنفخ ليك
صندوق باب/األمتعة صندوق وغطاء بالوقود التزود فتحة

.الحادث وقوع وقت من ثواٍن 6 نحو انقضاء بعد تلقائياً ١*األمتعة
وغطاء بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب قفل يفتح ال قد

وقوع كيفية بحسب ١*األمتعة صندوق باب/األمتعة صندوق
.الحادث يف أخرى وعوامل االصطدام، وقوة االصطدام،

البطارية، يف أو باألبواب الخاصة األنظمة يف عطل حدوث حالة يف
وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب قفل فتح يتعذر فقد

.سيارتك لنوع تبعاً ١*األمتعة صندوق

تأمني إلغاء/تأمني ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير بزر املزودة للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق غطاء

اإلضايف باملفتاح القفل فتح▼

.اإلضايف املفتاح باستخدام تأمينها إلغاء/ األبواب تأمني ميكن
.٢-٣ الصفحة يف املفاتيح راجع

بإدارة وقم السائق باب مقبض سحب أثناء اإلضايف املفتاح بإدخال قم
إىل أخرى مرة اإلضايف املفتاح بإدارة قم. القفل فتح جانب إىل املفتاح

.إزالته قبل األصيل موضعه

مالحظة

به، مرصح غري إضايف مفتاح باستخدام السائق باب فتح حاولت إذا
.الباب قفل فتح يتم لن ولكن املفتاح اسطوانة تدور فسوف

*املزدوج التأمني نظام▼

السيارة باقتحام يقوم شخص أي ملنع املزدوج التأمني نظام تصميم تم
.الداخل من الباب فتح من بالقوة

 
فني باستشارة قم املزدوج، التأمني نظام يف مشاكل مواجهة عند

قبل من معتمد إصالح فني مبراجعة نويص ونحن متخصص، إصالح
.مازدا رشكة

تحذير 

والسيام الركاب وجود أثناء املزدوج القفل نظام تنشيط يحظر لذا
:السيارة داخل األطفال،

والسيام السيارة، يف ركاب وجود عند النظام تنشيط الخطورة من
ثم ومن .الداخل من األبواب فتح الركاب عىل يتعذر حيث .األطفال

قد مام .العالية الحرارة لدرجات ويتعرضون محتجزين الركاب يظل
حدوث إىل األمر يصل قد بل خطرية إصابات حدوث إىل يؤدي

.وفيات

النظام تنشيط كيفية

املفتاح واحمل القفل وضع إىل التشغيل مفتاح بتحويل قم.١
.معك

صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب جميع أغلق.٢
.األمتعة

القيادة قبل

واألقفال األبواب

١١-٣.املوديالت بعض يف متوفر*
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تعمل. ثواٍن 3 خالل مرتني باملرسل املوجود التأمني زر اضغط.٣
فيها يتم مرة كل يف واحدة مرة الخطر من التحذير أضواء
.الزر ضغط

مالحظة

)مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع(•
يف االستشعار منطقة بلمس النظام تنشيط أيضاً ميكنك

تعمل .ثواٍن 3 خالل مرتني الباب لتأمني اللمس مستشعر
فيها يتم مرة كل يف واحدة مرة الخطر من التحذير أضواء
.االستشعار منطقة ملس

تنشيط تم قد إنه إىل مشريًا تقريباً ثوان ٣ ملدة املؤرش ييضء.٤
.النظام

 

مالحظة

باب أو األبواب أحد يكون عندما النظام تنشيط ميكن ال
.مفتوًحا األمتعة صندوق

النظام تنشيط إلغاء كيفية

.املحرك تشغيل بدء أو السائق باب تأمني إلغاء

مالحظة

سلك فصل أو )الفيوز( املصهر احرتاق( الطاقة إمداد انقطاع عند
أي قفل فتح طريق عن إال النظام تنشيط إلغاء ميكن ال ،)البطارية

.اإلضايف املفتاح باستعامل باب

الباب مقبض اللمس، مستشعر باستخدام القفل وفتح القفل▼
)املفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة مع(

بعمليات القيام ميكن اللمس، مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس
.الجيب أو الحقيبة من املفتاح إخراج بدون متنوعة قفل وفتح قفل

القفل، وفتح للقفل املستخدمة اللمس مستشعرات من نوعان هناك
باب عىل الخارجي الباب مقبض يف مدمج يكون مستشعر وكل

.األمامي والراكب السائق

عىل الضغط (الباب لقفل اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة.١
)الخارجي الجانبي الباب مقبض

مقبض (الباب لتحرير اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة.٢
)الداخيل الجانبي الباب

مالحظة

منطقة بلمس قم املحمول، املرسل بواسطة القفل فتح/القفل عند•
.كامييل بإحكام اللمس مستشعر يف االستشعار

القفل

القفل فتح

:التالية الظروف يف املعتادة بالطريقة النظام يعمل ال قد•

الباب لقفل اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة ملس•
نفس يف الباب لتحرير اللمس مستشعر يف االستشعار ومنطقة
.الوقت

مرتدياً تكون بينام اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة ملس•
.قفازات

منطقة عىل عالقة األوساخ أو الثلج مثل غريبة مواد وجود•
.اللمس مستشعر يف االستشعار

يف االستشعار منطقة ملس بعد مبارشًة الباب مقبض سحب•
.اللمس مستشعر

القيادة قبل

واألقفال األبواب
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الجانبي الباب مقبض عىل ماء رش حال يف النظام يعمل ال قد•
حينام األمطار أو السيارة غسيل نتيجة أمامي لباب الخارجي

.التشغيل مدى يف املرسل يكون
ملستشعر االستشعار منطقة ملس من بالرغم النظام يعمل مل إذا•

ثم واحدة، ملرة اللمس مستشعر بتحرير قم صحيح، بشكل اللمس
بعد مجدداً اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس قم

.ثواٍن 3 لحوايل االنتظار

القفل

لقفل اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس قم القفل، عند
.التالية الرشوط جميع استيفاء مع الباب

.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تدوير•
.مغلقة األبواب جميع•
.املرسل تحمل أنت•

اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس التالية املواقع قفل تم
.الباب لقفل

األبواب جميع•
بالوقود التزود فتحة قالب•

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق•

.واحدة ملرة الخطر من التحذير أضواء تيضء القفل عند
)األوروبية الطرازات عدا(

.واحدة ملرة صفارة صوت يصدر

القفل فتح

اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس قم القفل، فتح عند
.التالية الرشوط جميع استيفاء مع الباب لتحرير

.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تدوير•
.السائق باب قفل تم•
.الباب قفل بعد أكرث أو ثواين ثالث مرور•
.املرسل تحمل أنت•

أ النوع

)السائق باب من القفل فتح(
مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس التالية املواقع قفل فتح يتم

.السائق لباب الباب لتحرير اللمس

السائق باب•
بالوقود التزود فتحة قالب•

مالحظة

.قفله فتح يجب الذي املوقع يتغري قد•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

.مرتني الخطر من التحذير أضواء تيضء التأمني، فك عند
)األوروبية الطرازات عدا(

.مرتني صفارة صوت يصدر
 
)األمامي الراكب باب من القفل فتح(

مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس التالية املواقع قفل فتح يتم
.األمامي الراكب لباب الباب لتحرير اللمس

األبواب جميع•
بالوقود التزود فتحة قالب•

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق•

.مرتني الخطر من التحذير أضواء تيضء التأمني، فك عند
)األوروبية الطرازات عدا(

.مرتني صفارة صوت يصدر

ب النوع

اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة بلمس التالية املواقع قفل يتم
.الباب لتحرير

األبواب جميع•
بالوقود التزود فتحة قالب•

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق•

مالحظة

)خطوتني عىل قفل فتح وظيفة مع(•
.قفله فتح يجب الذي املوقع يتغري قد

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

.مرتني الخطر من التحذير أضواء تيضء التأمني، فك عند
)األوروبية الطرازات عدا(

.مرتني صفارة صوت يصدر

مالحظة

غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب جميع تأمني من تأكد•
.بإحكام األمتعة صندوق
بتحريكه قم األمتعة، صندوق غطاء/األمتعة صندوق لباب بالنسبة

/األمتعة صندوق باب لفتح اإللكرتوين املقبض عىل الضغط دون
غطاء/األمتعة صندوق باب أن من للتأكد األمتعة صندوق غطاء

.جزئياً مفتوحاً يرتك مل األمتعة صندوق

القيادة قبل

واألقفال األبواب
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)األوروبية الطرازات(•
/قفل عند للتأكيد صفارة صوت ُيسمع بحيث اإلعداد تغيري ميكن
صندوق وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب قفل فتح

.ملس مستشعر باستخدام ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة
)األوروبية الطرازات عدا(

وقالب األبواب قفل فتح/قفل عند للتأكيد صفارة صوت يصدر
صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب بالوقود التزود فتحة

بحيث النظام ضبط ميكن .اللمس مستشعر باستخدام ١*األمتعة
.ذلك يف رغبت إذا الصفارة، صوت إصدار يتوقف

دليل يف اإلعدادات قسم راجع .الصفارة صوت مستوى تغيري ميكن
.MZD Connect مالك

)الرسقة منع نظام مع(•
قد الرسقة منع نظام يكون عندما تومض بالخطر التحذير أضواء

.إطفاؤه أو تهيئته تم
.٣٧-٣ صفحة يف الرسقة منع نظام مراجعة يرجى

التزود فتحة وقالب األبواب تأمني يتم بحيث اإلعداد تغيري ميكن•

تلقائياً ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب بالوقود
.اللمس مستشعر يف االستشعار منطقة ملس دون
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

)السيارة عن االبتعاد عند التلقايئ القفل وظيفة(
صندوق وباب األبواب جميع إغالق عند صفارة صوت يصدر

قفل يتم .معك املرسل يكون بينام األمتعة صندوق غطاء/األمتعة
/األمتعة صندوق وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب جميع

مدى خارج املرسل يكون عند تلقائياً ١*األمتعة صندوق غطاء
.واحدة مرة الخطر من التحذير إشارات تومض وكذلك .التشغيل

جميع إغالق يتم التشغيل، مدى يف السائق وجود عند حتى(

بعد تلقائيا١ً*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب
إغالق قبل التشغيل مدى خارج كنت إذا .)تقريباً ثانية 30 مرور

أو بالكامل األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب
القفل وظيفة تعمل فلن السيارة، يف آخر مرسل ترك تم إذا

جميع وقفل غلق من دامئاً تأكد . السيارة عن االبتعاد عند التلقايئ
مغادرة قبل األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب
.الكهربائية النوافذ إغالق تشمل ال التلقايئ القفل وظيفة .السيارة

)التلقايئ القفل إعادة وظيفة(•
جميع قفل يتم ,اللمس مستشعر باستخدام القفل فتح بعد

إذا تلقائياً ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب
.ثانية 30 نحو خالل التالية العمليات من عملية أي إجراء يتم مل

صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب أو األبواب أحد فتح•
.األمتعة

وضع بخالف آخر وضع أي إىل التشغيل مفتاح تحويل•
.اإليقاف

أضواء تومض سوف الرسقة، ملنع بنظام مجهزة سيارتك كانت إذا
.للتأكيد الخطر من التحذير

.أوتوماتيكًيا األبواب لقفل الالزم الوقت ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

قفل فتح/قفل ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير بزر املزودة للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق غطاء

باملرسل التأمني وإلغاء التأمني▼

املرسل تشغيل طريق عن التالية املواقع تأمني وإلغاء تأمني ميكن
مفتاح بدون الدخول نظام راجع. مفتاح بدون الدخول بنظام الخاص

)٤-٣ صفحة(

األبواب جميع•
بالوقود التزود فتحة قالب•

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق•

غطاء تأمني إلغاء/تأمني ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير زر مع للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق

الباب تأمني مبفتاح التأمني وإلغاء التأمني▼

.الباب تأمني مفتاح عىل بالضغط التالية املواقع تأمني إلغاء/تامني يتم

األبواب جميع•
بالوقود التزود فتحة قالب•

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق•

السائق باب

التأمني إلغاء.١

القيادة قبل

واألقفال األبواب
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التأمني.٢
 

استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع (األمتعة صندوق باب
)مفتاح

.للتأمني فقط املفتاح هذا استخدام يتم

.الباب تأمني مفتاح باستخدام الخارج من األبواب تأمني

السائق باب تأمني مفتاح استخدام

مفتوحاً، الباب كون مع الباب تأمني مفتاح يف التأمني جانب اضغط
.الباب وأغلق

.األمتعة صندوق لباب الباب تأمني مفتاح استخدام

مفتوحاً، األمتعة صندوق باب كون مع الباب تأمني مفتاح اضغط
.األمتعة صندوق باب وأغلق

مالحظة

الخارج من األبواب تأمني ميكن ال التالية، الحاالت من أي تحقق عند
.الباب تأمني مفتاح باستخدام

صندوق وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب تأمني يتم مل إذا(
)األمتعة

.OFF الوضع بخالف آخر وضع يف التشغيل بدء مفتاح•
.السيارة يف املرسل ترك حني اآلخر يف األبواب غلق يتم•

)فقط األمتعة صندوق باب تأمني يتم مل إذا(

يف املرسل ترك حني اآلخر يف األمتعة صندوق باب غلق يتم•
.السيارة

تأمني إلغاء/تأمني ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير بزر املزودة للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق غطاء

التلقايئ التأمني إلغاء/التأمني وظيفة▼

تحذير 

:األمامي للباب الداخيل املقبض سحب عدم عىل احرص
تحرك أثناء األمامية األبواب ألحد الداخيل املقبض سحب الخطر فمن

دون الباب فتح حالة يف السيارة خارج إىل الركاب يسقط قد .السيارة
.خطرية إصابات أو الوفاة إىل يؤدي قد ما قصد،

يتم ،)ساعة/ميل 12 (ساعة/كم 20 السيارة رسعة تتجاوز عندما•
صندوق وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب جميع قفل

.تلقائيًا ١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة
جميع قفل فتح يتم التشغيل، مفتاح تشغيل إيقاف حالة يف•

غطاء/األمتعة صندوق وباب بالوقود التزود فتحة وقالب األبواب

.تلقائيًا ١*األمتعة صندوق

.التلقايئ التأمني إلغاء/التأمني وظيفة إعدادات تغيري ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

قفل فتح/قفل ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير بزر املزودة للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق غطاء

الباب تأمني مبقبض التأمني وإلغاء التأمني▼

الداخل من التشغيل

.الباب تأمني مقبض ادفع الداخل، من األبواب من أي لتأمني
.للخارج املقبض اسحب تأمينه، وإللغاء

.األخرى األبواب أقفال بتشغيل يقوم ال هذا
 

األحمر املؤرش: التأمني إلغاء.١
التأمني.٢
التأمني إلغاء.٣
 

القيادة قبل

واألقفال األبواب
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الخارج من التشغيل

مقبض اضغط الخارج، من الباب قفل مقبض باستعامل باب أي لقفل
يف لالستمرار داعي ال (الباب وأغلق القفل موضع إىل الباب قفل

).الفتح وضع يف الباب مبقبض االمساك
.األخرى األبواب أقفال بتشغيل يقوم ال هذا

 

مالحظة

:الطريقة بهذه الباب قفل عند

.السيارة داخل املفتاح ترتك ال حتى الحرص توخي يجب•

كان إذا السائق باب قفل مقبض باستخدام األبواب قفل ميكن ال•
أو ACC إىل التشغيل مفتاح تحويل عند مفتوحاً األبواب أحد
ON.

األطفال سالمة لتأمني الخلفي الباب أقفال▼

األطفال سالمة تأمني قفل باستخدام تأمينها تم التي الخلفية األبواب
.السيارة داخل من فتحها ميكن ال القفل جانب إىل تحويله تم الذي

البابني كال عىل األطفال سالمة تأمني قفل بضبط قم األطفال، لسالمة
.القفل جانب إىل الخلفيني

جانب إىل األطفال سالمة تأمني قفل ضبط مع خلفي باب فتح عند
داخل القفل مقبض ضبط مع الخارجي الباب مقبض اسحب القفل،

.القفل فتح جانب ىل ‘السيارة

)٢-٣ صفحة (االحتياطي املفتاح.١
التأمني.٢
التأمني إلغاء.٣

القيادة قبل

واألقفال األبواب
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األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق

األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق▼

تحذير 

:األمتعة صندوق/األمتعة مقصورة يف بالركوب شخص ألي تسمح ال
صندوق/األمتعة مقصورة يف بالركوب شخص ألي السامح الخطر من

قد األمتعة صندوق/األمتعة مقصورة يف الذي الشخص .األمتعة
أو املفاجئة الفرامل حالة يف ميوت قد أو خطرية إلصابة يتعرض
.التصادم

حقيبة باب/األمتعة صندوق باب ترك مع السيارة قيادة احذر
:مفتوحاً األمتعة
كان فإذا .خطورة عىل السيارة مقصورة إىل العادم غاز دخول ينطوي

السيارة، قيادة أثناء مفتوحاً األمتعة حقيبة باب/األمتعة صندوق باب
يحتوي .السيارة مقصورة إىل العادم غاز دخول إىل يؤدي سوف فإنه
اللون عديم غاز وهو )CO( الكربون أكسيد أول عىل الغاز هذا

.والوفاة الوعي فقدان استنشاقه عن وينتج للغاية، وسام والرائحة
األمتعة حقيبة باب/األمتعة صندوق باب يتسبب قد ذلك، عىل عالوة

.حادث وقوع عند السيارة خارج الركاب سقوط يف املفتوح

:تثبيتها دون األمتعة مقصورة يف املحملة أو املرتاكمة األمتعة ترتك ال
وقوع إىل يؤدي قد ما تتهاوى أو األمتعة تتحرك قد الحالة، هذه ففي

من أعىل أمتعة بوضع تقم ال ذلك، إىل باإلضافة .حادث أو إصابات
.الخلفية أو الجانبية الرؤية مجال عىل تؤثر فقد .املقاعد ظهور

تنبيه 

األمتعة، صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب بفتح القيام قبل
فإن تفعل، مل فإن .عليه مرتاكمة ثلوج أو جليد أي بإزالة عليك
وزن بفعل يغلق قد األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب

.إصابة وقوع إىل يؤدي قد ما الثلوج أو الجليد

األمتعة صندوق باب غلق/بفتح القيام عند الحذر بتوخي عليك/
قوية عاصفة هبت فإذا .القوية الرياح أثناء األمتعة صندوق غطاء

أن ميكن األمتعة، صندوق غطاء/األمتعة صندوق لباب مواجهة
.إصابة إىل يؤدي ما فجأة يغلق

بالكامل األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب بفتح قم
غطاء/األمتعة صندوق باب كان إذا .مفتوحاً بقاءه من وتأكد

بفعل يغلق أن املمكن فمن جزئياً، مفتوح األمتعة صندوق
.إصابات وقوع إىل يؤدي ما العاصفة الرياح أو االهتزازات

السيارة، حقيبة/األمتعة مقصورة يف األمتعة تفريغ أو تحميل عند
الحرارة من تحرتق فقد تفعل، مل فإن .املحرك بإيقاف عليك

.العادم غاز من املنبعثة

املخمد مثبت مع املفرطة القوة تستخدم ال حتى الحذر توخى
.املثبت عىل يديك وضع مثال األمتعة صندوق باب يف املوجود

باب تشغيل عىل ويؤثر لاللتواء املخمد مثبت يتعرض فقد وإال
.األمتعة صندوق

املخمد مثبت.١

صندوق باب حركة تنظيم قضيب استبدال أو بتعديل تقم ال
باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش .األمتعة

قضيب تلف أو تشوه حالة يف مازدا رشكة من معتمد إصالح بفني
الصطدام التعرض مثال ألسباب األمتعة صندوق باب حركة تنظيم

.أخرى مشكلة وجود حالة يف أو

القيادة قبل

واألقفال األبواب

١٧-٣
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األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب وإغالق فتح▼

)هاتشباك (األمتعة صندوق باب فتح

الكهريب األمتعة صندوق باب فتح أداة استخدام

فتح أداة عىل اضغط ثم األمتعة، صندوق وباب األبواب قفل افتح
ثم األمتعة، صندوق باب يف املوجودة الكهريب األمتعة صندوق باب

.السقاطة تحرير عند ارفعه

مالحظة

)مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع(

.املفتاح حمل حالة يف األمتعة صندوق باب فتح أيضاً ميكن•
صندوق وباب األبواب تكون بينام األمتعة صندوق باب فتح أثناء•

بضع األمتعة صندوق باب مزالج تحرير يحتاج قد مقفلة، األمتعة
.الكهريب األمتعة صندوق باب فتح أداة عىل الضغط بعد ثواٍن

مقفلة األبواب تكون عندما األمتعة صندوق باب إغالق ميكن•
يف املفتاح حبس ملنع ولكن .السيارة يف املفتاح ترك تم بينام

فتح أداة عىل بالضغط األمتعة صندوق باب فتح ميكن السيارة،
األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا .الكهريب األمتعة صندوق باب

صندوق باب بدفع أوالً عليك اإلجراء، بهذا القيام من بالرغم
األمتعة صندوق باب فتح أداة اضغط ثم بالكامل، لغلقه األمتعة

.بالكامل األمتعة صندوق باب لفتح الكهربايئ
فتح أداة عىل بالضغط األمتعة صندوق باب مزالج تحرير حالة يف•

.قليالً األمتعة صندوق باب يرتفع الكهربايئ، األمتعة صندوق باب
من معينة لفرتة األمتعة صندوق باب تشغيل عدم حالة يف

.األمتعة صندوق باب رفع ميكن فال الوقت،
للفتح
.أخرى مرة الكهربايئ األمتعة صندوق باب فتح أداة عىل اضغط
للغلق
أوالً افتحه قليالً، املرفوع وضعه من األمتعة صندوق باب إلغالق

إغلقه ثم الكهريب، األمتعة صندوق باب فتح أداة عىل بالضغط
.األقل عىل واحدة ثانية ملدة االنتظار بعد

السائق إبالغ يتم بالكامل، مغلقاً األمتعة صندوق باب يكن مل إذا•
.العدادات مجموعة يف يعرض تحذير بواسطة

يف خلل هناك كان أو فارغة السيارة بطارية شحنة كانت إذا•
فإن األمتعة، صندوق باب قفل فتح وتعذر الكهربائية املجموعة

.الطوارئ بإجراءات بالقيام فتحه ميكن األمتعة صندوق باب
"األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا "راجع

.٧٠-٧ صفحة يف

)الصالون (األمتعة صندوق غطاء فتح

*األمتعة صندوق غطاء تحرير زر استخدام

.األمتعة صندوق غطاء تحرير زر اضغط
 

*الكهريب األمتعة صندوق غطاء فتح أداة استخدام

فتح أداة عىل اضغط ثم األمتعة، صندوق وغطاء األبواب قفل افتح

١*.السقاطة تحرير عند ارفعه ثم الكهريب، األمتعة صندوق غطاء

 

القيادة قبل

واألقفال األبواب

.املوديالت بعض يف متوفر*١٨-٣
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مالحظة

)مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع(

.املفتاح حمل أثناء املقفل األمتعة صندوق غطاء فتح أيضاً ميكن•
قد مقفلة، األبواب تكون بينام األمتعة صندوق غطاء فتح أثناء•

الضغط بعد ثواٍن بضع األمتعة صندوق غطاء مزالج تحرير يحتاج
.الكهريب األمتعة صندوق غطاء فتح أداة عىل

مقفلة األبواب تكون عندما األمتعة صندوق غطاء إغالق ميكن•
يف املفتاح حبس لتجنب ولكن .السيارة يف املفتاح ترك ويتم

عىل الضغط طريق عن األمتعة صندوق غطاء فتح ميكن السيارة
غطاء فتح تعذر إذا .الكهريب األمتعة صندوق غطاء فتح أداة

أداة اضغط الخطوات، بهذه القيام بعد حتى األمتعة صندوق
بعد بالكامل فتحه يتم ليك األمتعة صندوق الكهرغطاء الفتح
.بالكامل لغلقه األمتعة صندوق غطاء بدفع القيام

يف خلل هناك كان أو فارغة السيارة بطارية شحنة كانت إذا•
فإن األمتعة، صندوق غطاء قفل فتح وتعذر الكهربائية املجموعة

.الطواري بإجراءات بالقيام فتحه ميكن األمتعة صندوق غطاء
"األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا "راجع

.٧٠-٧ صفحة يف

األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب إغالق

ببطء األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب بخفض قم
صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب مقبض تجويف باستخدام

األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب بدفع قم ثم األمتعة،
.يديك كلتا باستخدام لغلقه

غطاء/األمتعة صندوق باب ارفع. زائدة بقوة دفعها إيل تعمد ال
.بإحكام مغلق أنه من للتأكد ألعىل األمتعة صندوق

)هاتشباك(

)صالون(

مالحظة

.بإحكام األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب إغالق من تأكد
بتحريكه قم األمتعة، صندوق غطاء/األمتعة صندوق لباب بالنسبة

غطاء/األمتعة صندوق باب لفتح اإللكرتوين املقبض عىل الضغط دون
صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب أن من للتأكد األمتعة صندوق
.جزئياً مفتوحاً يرتك مل األمتعة

صندوق غطاء فتح ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير بزر املزودة للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة

األمتعة صندوق▼

)هاتشباك (األمتعة صندوق غطاء

تحذير 

:الغطاء عىل يشء أي وضع احذر
صندوق غطاء عىل أخرى حموالت أو األمتعة وضع الخطورة من

تتدافع أن ميكن اصطدام، أو املفاجئ التوقف حالة يف .األمتعة
السيارة .األشخاص أحد وتصيب السيارة يف مبن وترتطم األمتعة
عىل للمحافظة األمتعة لصندوق الوزن خفيف بغطاء مجهزة

مصمم غري وهو مرئية، غري األمتعة صندوق يف املحملة املحتويات
انقالب مثل حادث وقوع عند مثبتة غري ثقيلة بأشياء لالحتفاظ

.التثبيت خطافات باستعامل الثقيلة األشياء جميع ثبت .السيارة

:القيادة قبل والحمولة األمتعة تثبيت من تأكد
قد أنها إذ الحمولة، تثبيت عدم مع السيارة قيادة مبكان الخطورة من

حدوث عند أو الفرامل، عىل املفاجئ الضغط عند تتحطم أو تتحرك
.إصابات وقوع إىل يؤدي مام تصادم،

القيادة قبل

واألقفال األبواب

١٩-٣
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تنبيه 

تثبيته يتم مل إذا .بإحكام األمتعة صندوق غطاء تثبيت من تأكد
إىل يؤدي مام مفاجئة، بصورة مكانه عن ينفصل فقد بإحكام،
.إصابة حدوث

األمتعة صنوق باب فتح طريق عن األمتعة صندوق إىل الوصول ميكن
.الباب جانبي عىل مثبتة األحزمة تكون عندما

 

.األمتعة صندوق غطاء إزالة

.أكرب مساحة لتوفري الغطاء هذا إزالة ميكن
.الخطافات عن الربط أحزمة إنزع.١
وقم املسامري من بالقرب لألعىل األمتعة صندوق غطاء اضغط.٢

.املسامري من األمتعة صندوق غطاء بإزالة

مسامر.١
 

.وإنزعه األمتعة مقصورة غطاء من األمامي الطرف إرفع.٣

القيادة قبل

واألقفال األبواب

٢٠-٣
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املحرك وعادم الوقود بشأن احتياطات

)SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.5 ،SKYACTIV-G 2.0، SKYACTIV-X 2.0 (الوقود متطلبات▼

العادم انبعاثات من يقلل سوف والذي األكسجني، حساس أو حفازة مبحوالت املجهزة السيارات مع فقط الرصاص من الخايل الوقود استخدام يجب
.األدىن الحد عند اإلشعال شمعة عن الناجم التلوث ويبقى

 
.املخصص الوقود باستخدام قم للمحرك، األقىص األداء لتحقيق

الدولةالبحثي األوكتان رقمالوقود

يتوافق (الرصاص من خايل ممتاز وقود

ويف EN 228 األوروبية املواصفات مع

١*)E10 نطاق

أعىل أو ٩٥

بلجيكا، بيالروسيا، باربادوس، أذربيجان، النمسا، أروبا، أرمينيا، أنتيجوا، أندورا، الجزائر، ألبانيا،
قربص، كرواتيا، الكناري، جزر بلغاريا، بروناي، بوتسوانا، والهرسك، البوسنة بوليفيا، برمودا،

اليونان، أملانيا، جورجيا، فرنسا، فنلندا، فارو، جزر الفرنسية، غينيا إستونيا، الدمنارك، التشيك،
إرسائيل، إيرلندا، إيران، آيسلندا، هنغاريا، كونغ، هونغ هندوراس، جواتيامال، غوادلوب، غرينادا،
لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليشتنشتاين، ليبيا، ليسوتو، لبنان، التفيا، كازاخستان، جامايكا، إيطاليا،
الجبل منغوليا، موناكو، مولدوفا، موريشيوس، مارتينيك، مالطا، ماليزيا، مدغشقر، مقدونيا، ماكاو،

رومانيا، ريونيون، الربتغال، بولندا، الرنويج، نيكاراجوا، الجديدة، كاليدونيا ناميبيا، املغرب، األسود،
سانت إسبانيا، إفريقيا، جنوب سلوفينيا، سلوفاكيا، سنغافورة، سيشيل، رصبيا، مارينو، سان روسيا،
تايوان، تاهيتي، سويرسا، السويد، سوازيالند، سورينام، فينسنت، سانت مارتن، سانت لوسيا،

فانواتو، أورجواي، أوكرانيا، املتحدة، اململكة املتحدة، العربية اإلمارات تركيا، تونس، هولندا،
الفاتيكان

نطاق يف (الرصاص من خايل ممتاز وقود
E85(

تايالندأعىل أو ٩٥

الرصاص من خال عادي وقود

ميامنار مرص،أعىل أو ٩٢

أعىل أو ٩٠

كولومبيا، شييل، الكامريون، كمبوديا، بوروندي، البحرين، الربيطانية، العذراء جزر أنجوال،
،)اليسار جهة القيادة (الدومينيكان جمهورية كوراساو، كوستاريكا، دومينيكا، كومنولث
األردن، العاج، ساحل العراق، اندونيسيا، هايتي، غانا، الجابون، فيجي، السلفادور، اإلكوادور،

الجديدة، غينيا بابوا بنام، ُعامن، نيجرييا، نيبال، موزانبيق، املارشال، جزر الوس، الكويت، كينيا،
وتوباجو، ترينيداد الفلبني، تنزانيا، سوريا، رسيالنكا، السعودية، العربية اململكة قطر، بريو،

Ustt*زميبابوي ،٢

أوروبا١*
املوحدة ميكرونيزيا وواليات باالو جمهورية٢*

.املحرك يف بالغ وتلف املحرك طرق إىل كذلك يؤدي وقد االنبعاثات يف التحكم نظام أداء عىل سلباً يؤثر سوف الجودة منخفضة األنواع من الوقود
 

تنبيه 

فقط الرصاص من الخايل الوقود استخدم.
.توقفها أو/و االنبعاثات يف التحكم نظام تدهور إىل ويؤدي األكسجني وبحساسات الحفاز باملحول يرض بالرصاص املعالج الوقود

القيادة قبل

واالنبعاث الوقود

٢١-٣
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وقود استخدام E10 النسبة هذه اإليثانول يفوق عندما لسيارتك تلف يحدث قد .لسيارتك آمن أوروبا يف أيثانول% ١٠ نسبة عىل يحتوي الذي
.بها املوىص

باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش .االنبعاثات يف التحكم نظام يتلف فقد وإال الوقود، لنظام إضافات بإضافة مطلقاً تقم ال
.التفاصيل من مزيد عىل للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

مالحظة

))E85 نطاق يف( الرصاص من خايل ممتاز وقود(
:التالية األمور مراعاة يجب وأدائه، املحرك تشغيل بدء جودة عىل للحفاظ

.الوقود نوع نفس باستخدام بالوقود التزود بإعادة يوىص•
.بالوقود التزود بإعادة تقوم عندما الوقود من أكرث أو )إمرباطوري جالون ٣٫٥ أمرييك، جالون ٤٫٢( لرت ١٦ أضف•
تركري عىل يتعرف أن السيارة محرك يف التحكم لنظام يتسنى حتى بالوقود التزود إعادة بعد أكرث أو )ميل ٦٫٢( كم ١٠ ملسافة السيارة بقيادة قم•

.الصحيحة بالطريقة اإليثانول

الرواسب مزيل▼

يعمل الذي SKYACTIV البنزين ملحرك أداء أفضل عىل للحصول
للرواسب تنظيف إجراء مطلوباً يكون قد تكنولوجيا، بأحدث

باستخدام الوقود محاقن مثل الصلة، ذي الوقود بنظام امللتصقة
الصيانة إىل راجع. التالية البلدان يف مازدا من األصيل الرواسب مزيل

.التفاصيل عىل للحصول املنتظمة
.٣-٦ الصفحة يف) أوروبا (املنتظمة الصيانة راجع
.٦-٦ الصفحة يف) أوروبا باستثناء (املنتظمة الصيانة راجع

تنبيه 

ً مزيل استخدام يجب املنظمة، الصيانة من الفحص لنتيجة وفقا
قد الوقود نظام يف املهملة الرواسب .مازدا من األصيل الرواسب

يف عطل حدوث إىل لإلشارة األعطال مؤرش ضوء إضاءة تسبب
تحدث فقد الظرف، هذا يف السيارة قيادة استمرت وإذا املحرك،
.التسارع مستوى وانخفاض املحرك تباطؤ فشل مثل مشاكل

بغض املحرك ألداء ضامنًا مازدا من األصيل الرواسب مزيل ميثل ال
الرغم عىل مشكلة حدثت إذا .املستخدم الوقود جودة عن النظر

مازدا من األصيل الرواسب ومزيل املحدد الوقود استخدام من
.املعتمد مازدا موزع إىل فارجع لإلرشادات، وفًقا

من األصيل الرواسب مزيل خالف آخر رواسب مزيل استخِدم إذا
داخلًيا؛ املحرك يف أو الوقود بنظام رضر يحدث فقد مازدا، إنتاج

مزيل .مازدا من األصيل الرواسب مزيل سوى تستخدم ال ولذلك
K002 W0 001 :مازدا من األصيل الرواسب

من الفحص لنتيجة وفقاً املطلوب التنظيف إجراء يتم مل إذا
مازدا، من األصيل الرواسب مزيل باستخدام املنتظمة الصيانة

بسبب الناتجة املحرك أعطال إصالح تكلفة العميل فسيتحمل
.الرواسب

الرواسب مزيل استخدام كيفية

الرواسب مزيل من زجاجة اسكب ممتلئًا، الوقود خزان يكون عندما
.مبارشة الخزان يف مازدا من األصيل

مالحظة

تركيز يوفر ممتلئاً الوقود خزان يكون عندما الرواسب مزيل سكب•
وميكن الرواسب إلزالة الفّعال املدي ضمن الرواسب ملزيل

الوقود خزان ألن نتيجة الرواسب إزالة نتائج أفضل عىل الحصول
طويلة لفرتة الرواسب يالمس املضاف الرواسب مزيل مع املمتلئ

.بالكامل تقريباً املمتلئ الوقود خزان استخدام يتم حتى الزمن من

)SKYACTIV-D 1.8 (الوقود متطلبات▼

ما أو EN590 املواصفة ذي الديزل بوقود بكفاءة السيارة تعمل
.يكافئه

القيادة قبل
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تنبيه 

املواصفة خالف آخر وقود استخدام يحظر EN590 يعادله ما أو
يف البارافني أو البنزين استخدام عند املحرك يتلف سوف .لسيارتك

.الديزل محرك

يتلف فقد وإال، .الوقود دورة إىل إضافية مواد أية بإضافة تقم ال
ونحن متخصص، إصالح فني استرش .االنبعاثات يف التحكم نظام
للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص

.التفاصيل من مزيد عىل

مالحظة

جالون2.6( األقل عىل لرت10 إضافة عىل احرص بالوقود، التزود عند
.الوقود من )إمرباطوري جالون 2.2 أمرييك،

،SKYACTIV-G 1.5 (االنبعاث يف التحكم نظام▼
SKYACTIV-G 2.0، SKYACTIV-G 2.5،
SKYACTIV-X 2.0(

الحفاز املحول حيث (االنبعاث يف تحكم بنظام مجهزة السيارة هذه
مع التوافق إمكانية للسيارة يتيح والذي ،)النظام هذا من جزء

.العادم انبعاثات يف حالياً توافرها الواجب الرشوط

تحذير 

بالقرب أو االشتعال رسيعة مواد أية فوق االنتظار عدم يجب لذا
:منها

العشب مثل منها، بالقرب أو االشتعال رسيعة مواد أية فوق االنتظار
يظل املحرك، عمل توقف أثناء يف وحتى .للخطر يعرضك الجاف،

يشء أي يشعل وقد العادي، االستعامل بعد جداً ساخناً العادم نظام
إصابة إيل ذلك عن الناجم الحريق يؤدي قد كام .لالشتعال قابل

.الوفاة إيل أو خطرية

تنبيه 

املادة عىل الرصاص تراكم إىل التالية االحتياطات تجاهل يؤدي قد
.املحول حرارة درجة ارتفاع يف يتسبب قد أو املحول بداخل الحفازة

.األداء ضعف وتسبب املحول تلف إىل تؤدي سوف الحالتني من وأي

فقط الرصاص من الخايل الوقود استخدم.

إشارة أية ظهور حالة يف مازدا سيارة قيادة مواصلة إىل تعمد ال
.املحرك يف خلل وجود عىل

تشغيل إيقاف حالة يف مرتفع مكان من بالسيارة للهبوط تعمد ال
.التشغيل مفتاح

إيقاف عند االنخفاض شديدة درجات إىل الحركة ناقل تحول ال
.التشغيل مفتاح تشغيل

يف والسيارة دقيقتني من ألكرث كبرية برسعة املحرك بتشغيل تقم ال
.التوقف وضع

فني يقوم أن يجب حيث .االنبعاث يف التحكم بنظام تعبث ال
.والضبط الفحوصات كافة بإجراء مؤهل

سحبها أو بدفعها القيام طريق عن السيارة تشغيل تحاول ال.

)SKYACTIV-D 1.8 (االنبعاث يف التحكم نظام▼

الحفاز املحول حيث (االنبعاث يف تحكم بنظام مجهزة السيارة هذه
مع التوافق إمكانية للسيارة يتيح والذي ،)النظام هذا من جزء

.العادم انبعاثات يف حالياً توافرها الواجب الرشوط

تحذير 

بالقرب أو االشتعال رسيعة مواد أية فوق االنتظار عدم يجب لذا
:منها

العشب مثل منها، بالقرب أو االشتعال رسيعة مواد أية فوق االنتظار
يظل املحرك، عمل توقف أثناء يف وحتى .للخطر يعرضك الجاف،

يشء أي يشعل وقد العادي، االستعامل بعد جداً ساخناً العادم نظام
إصابة إيل ذلك عن الناجم الحريق يؤدي قد كام .لالشتعال قابل

.الوفاة إيل أو خطرية

تنبيه 

املادة عىل الرصاص تراكم إىل التالية االحتياطات تجاهل يؤدي قد
.املحول حرارة درجة ارتفاع يف يتسبب قد أو املحول بداخل الحفازة

.األداء ضعف وتسبب املحول تلف إىل تؤدي سوف الحالتني من وأي

إشارة أية ظهور حالة يف مازدا سيارة قيادة مواصلة إىل تعمد ال
.املحرك يف خلل وجود عىل

تشغيل إيقاف حالة يف مرتفع مكان من بالسيارة للهبوط تعمد ال
.التشغيل مفتاح

إيقاف عند االنخفاض شديدة درجات إىل الحركة ناقل تحول ال
.التشغيل مفتاح تشغيل

يف والسيارة دقيقتني من ألكرث كبرية برسعة املحرك بتشغيل تقم ال
.التوقف وضع

القيادة قبل
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فني يقوم أن يجب حيث .االنبعاث يف التحكم بنظام تعبث ال
.والضبط الفحوصات كافة بإجراء مؤهل

سحبها أو بدفعها القيام طريق عن السيارة تشغيل تحاول ال.

)الكربون أكسيد أول (املحرك عادم▼

تحذير 

داخل العادم غاز رائحة شممت إذا سيارتك تقود ال أن يجب
:السيارة

ً املحرك عادم غاز يعترب أكسيد أول عىل الغاز هذا يحتوي .خطريا

استنشاق عند .وسام والرائحة اللون عديم غاز وهو ،)CO( الكربون
إذا .والوفاة الوعي فقدان يف يتسبب أن ميكن الكربون، أكسيد أول

النوافذ كل اترك السيارة، بداخل وأنت العادم غاز رائحة شممت
باالستعانة نويص متخصص، إصالح بفني واتصل بالكامل مفتوحة

.الفور عىل مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

:مغلقة منطقة داخل املحرك تشغيل يجب ال لذا
ً الجراج، مثل مغلق، مكان داخل املحرك تشغيل يعترب .خطرياً أمرا
أكسيد أول عىل يحتوي الذي العادم غاز يدخل أن ميكن حيث

حاالت تحدث وقد .سهولة بكل الكابينة داخل إىل السام الكربون
.الوفاة أو للوعي فقدان

النقي الهواء لسحب التدفئة أو التربيد نظام اضبط أو النوافذ افتح
:البطيئة بالرسعة يعمل املحرك كان إذا

مغلقة والنوافذ متوقفة السيارة تكون عندما .خطريًا العادم غاز يعترب
يدخل قد املفتوحة، األماكن يف وحتى طويلة ملدة يعمل واملحرك

إىل السام الكربون أكسيد أول غاز عىل يحتوي الذي السيارة عادم
.الوفاة أو للوعي فقدان حاالت تحدث وقد .الكابينة

إخراج أنبوب وباألخص السيارة، وحول تحت من الجليد نظف
:املحرك تشغيل قبل العادم
الجليد يكسوه مكان يف السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل يعترب

للعادم يسمح مام العادم أنبوب الجليد يسد قد حيث .خطرياً
أكسيد أول عىل يحتوي العادم غاز ألن نظراً .الكابينة إىل بالدخول
الركاب وفاة أو الوعي فقد يف يتسبب قد فإنه السام الكربون

.الكابينة يف املوجودين

بالوقود التزود فتحة وغطاء قالب

بالوقود التزود فتحة وغطاء قالب▼

تحذير 

حتى وانتظر قليًال بفكها قم بالوقود، التزود فتحة غطاء نزع عند
:بنزعه قم ثم الصفري، صوت يتوقف
البرشة احرتاق يف الوقود يتسبب أن ميكن .خطورة الوقود رذاذ يشكل

رذاذ يتناثر .املرض إىل ذلك يؤدي فقد ابتالعه تم وإذا العيون، وإصابة
فتحة سدادة ونزع الوقود خزان يف عايل ضغط وجود عند الوقود
.الالزم من أكرب برسعة بالوقود التزود

عىل دامئاً واحرص املحرك تشغيل أوقف بالوقود، التزود إعادة قبل
:بالوقود التزود فتحة عن بعيداً اللهب وألسنة الرشر مصدر إبقاء

رشر أي جراء من يشتعل فقد .خطورة الوقود بخار استنشاق يشكل
.خطرية إصابات وحدوث البرشة احرتاق يف يتسبب مام لهب ألسنة أو

أو الصحيحة غري بالوقود التزود فتحة غطاء استعامل ذلك، عىل عالوة
ترسب يف يتسبب أن ميكن بالوقود التزود فتحة غطاء استعامل عدم

للوفاة حتى أو شديدة لحروق تعرضك إىل يؤدي أن ميكن مام الوقود،
.حادث وقوع حالة يف

الوقود أنبوب فوهة غلق يتم أن بعد بالوقود التزود تواصل ال
:تلقائياً

أنبوب فوهة غلق يتم أن بعد الوقود إضافة مواصلة الخطورة فمن
إفاضة إىل يؤدي قد الوقود خزان ملء يف اإلفراط ألن تلقائياً الوقود
السيارة تلف إىل ترسبه أو الوقود إفاضة تؤدي قد .ترسبه أو الوقود

إصابة إىل يؤدي ما وانفجار حريق إىل يؤدي قد الوقود اشتعل وإذا
.املوت أو خطرية

تنبيه 

من املحددة بالوقود التزود فتحة غطاء استعامل عىل دامئاً احرص
إصالح فني لدى متوفرة معتمد مامثل غطاء أو مازدا قبل

رشكة قبل من معتمد إصالح فني مبراجعة ونويص متخصص،
يف جسيمة أعطال يف للغطاء الخاطئ االستعامل يتسبب قد .مازدا

.العادم غاز يف والتحكم الوقود أنظمة

أو للسيارة تلقايئ غسيل استخدام عند السائق باب بقفل قم
التزود فتحة تنفتح قد وإال .عاٍل ماء بضغط السيارة غسيل

.تترضر وقد متوقع غري بشكل بالوقود

القيادة قبل
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بالوقود التزود إعادة▼

صندوق وباب والنوافذ األبواب كل أغلق بالوقود، التزود إعادة قبل
.املحرك تشغيل وأوقف األمتعة صندوق غطاء/األمتعة

.ييل ما باستعامل السائق باب تأمني بإلغاء قم.١

)١٤-٣ صفحة (املرسل•
)١٢-٣ صفحة (اللمس مستشعر•
)١٤-٣ صفحة (الباب تأمني مفتاح•
)١٥-٣ صفحة (التلقايئ القفل فتح/القفل وظيفة•

مالحظة

فتح/قفل أيضاً يتم السائق، باب قفل فتح/قفل يتم عندما•
.الوقت نفس يف بالوقود التزود فتحة قالب قفل

قفل بعد بالوقود التزود فتحة قالب قفل يتم إىل الوقت•
. يتغري قد السائق باب

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
قالب قفل يتم أن إىل املستغرق الوقت بتغيري قمت إذا لكن•

التزود فتحة قالب قفل يكون ال بالوقود، التزود فتحة
.للتنفيذ قابل التالية الوظائف باستخدام بالوقود

)١٥-٣ صفحة( التلقايئ القفل فتح/القفل وظيفة•
)١٢-٣ ،٤-٣ صفحة( التلقايئ القفل إعادة وظيفة•

فتحة قالب وافتح التوضيحي الشكل يف املبني املوضع اضغط.٢
.بالوقود التزود

 

اتجاه بعكس بتدويره قم بالوقود، التزود فتحة غطاء لنزع.٣
.الساعة عقارب حركة

قالب من الداخيل الجانب عىل فكه تم الذي الغطاء بتثبيت قم.٤
.بالوقود التزود فتحة

 
صالون

بالوقود التزود فتحة قالب.١
بالوقود التزود فتحة غطاء.٢
 

هاتشباك

بالوقود التزود فتحة قالب.١
بالوقود التزود فتحة غطاء.٢
 

السيارة تزويد وابدأ بالكامل بالوقود التزود إعادة فوهة أدخل.٥
توقف بعد للخارج بالوقود التزود إعادة فوهة اسحب. بالوقود
.تلقائيًا بالوقود التزود

عقارب اتجاه يف بتدويره قم بالوقود، التزود فتحة غطاء إلغالق.٦
.طرقعة صوت تسمع حتى الساعة

القيادة قبل

واالنبعاث الوقود
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صوت تسمع حتى الوقود خزان فتحة غطاء اضغط لغلقه،.٧
.نقرة

 
صالون

هاتشباك

.السيارة مغادرة عند األبواب كل قفل من تأكد.٨

مالحظة

.بالوقود التزود فتحة قالب غلق بعد األبواب بقفل قم
فلن األبواب، تأمني بعد بالوقود التزود فتحة قالب إغالق تم إذا

.بالوقود التزود فتحة قالب قفل تأمني املمكن من يكون

القيادة قبل
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مرآة

مرآة▼

.والخارجية الداخلية املرايا بضبط قم القيادة، يف الرشوع قبل

الخارجية املرايا▼

تحذير 

:السري أثناء الحارات تغيري قبل جانبية نظرة إلقاء عىل احرص لذا
الفعلية املسافة تقدير دون السري أثناء الحارات تغيري الخطورة من
إذ .املحدبة املرآة خالل من الخلف يف املوجودة والسيارة السيارة بني
املحدبة املرآة يف تراه ما أن إذ .خطري لحادث يعرضك قد ذلك أن

.املرآة يف يبدو مام أقرب الواقع يف يكون

مالحظة

)*السائق بجانب الزاوية العريضة املرآة(

املقسم سطحها عىل لالنحناء درجتان الزاوية العريضة للمرآة•
املنطقة تعترب .وداخلية خارجية منطقتني إىل التقسيم بخط

الخارجية املنطقة لك تسمح بينام عادية، محدبة مرآة الداخلية
بضامن النوعني بني الجمع هذا ويسمح .املدى العريضة بالرؤية
.السري أثناء الحارات تغيري عند أفضل رؤية وجود

 

املنطقة خط.١
 

والداخلية الخارجية املنطقتني يف تراها التي األشياء بعد يختلف•
املنطقة يف تراها التي فاألشياء .الزاوية العريضة املرآة من

املنطقة يف تراها التي تلك من أبعد الحقيقة يف تكون الخارجية
.الداخلية

الكهربائية املرآة ضبط

التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح تدوير يجب
ACC التشغيل مفتاح أو ON.

 
:املرآة لضبط

بحيث ضبطها املراد الخارجية للمرآة االختيار مفتاح اضغط.١
.املؤرش ضوء ييضء

.الخارجية املرآة زاوية لضبط الضبط مفتاح اضغط.٢

املؤرش ضوء.١
االختيار مفتاح.٢
الضبط مفتاح.٣
 

للمرآة االختيار مفتاح اضغط الخارجية، املرآة زاوية ضبط بعد
.املؤرش ضوء ينطفأ بحيث ضبطها املراد الخارجية

مالحظة

)القيادة وضع ذاكرة بوظيفة مزودة(

مقرتنا برمجته تتم أن ميكن الطريق عىل املطلة الخارجية املرآة وضع
.القيادة وضع ذاكرة بوظيفة

.٨-٢ صفحة يف القيادة وضع ذاكرة راجع

*السيارة اتجاه عكس عند لألسفل اإلمالة وظيفة ذات كهربائية مرايا

يف السفلية املنطقة رؤية تيسري أجل من لألسفل متيل الخارجية املرايا
.السيارة جانبي كال

القيادة قبل

مرآة

٢٧-٣.املوديالت بعض يف متوفر*
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.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.١
لألسفل إمالتها املراد الخارجية للمرآة االختيار مفتاح اضغط.٢

.االختيار ملفتاح املؤرش ضوء ييضء بحيث
إلمالة R الوضع إىل الحركة نقل ذراع/االختيار ذراع بنقل قم.٣

االختيار زر ضغط فيه يتم الذي الجانب عىل الخارجية املرآة
.لألسفل

مالحظة

أوضاعها إىل الخارجية املرايا تعود التالية، الحاالت من أي تحقق عند
.املعتادة

.ON الوضع بخالف آخر وضع يف التشغيل مفتاح•
الوضع بخالف آخر وضع إىل الحركة نقل ذراع/االختيار ذراع نقل•

R.
.أخرى مرة االختيار مفتاح عىل الضغط•

الخارجية املرآة طي

تحذير 

:دامئًا القيادة بدء قبل القيادة وضع إىل الخارجية املرايا أعد لذا
.للخطر يعرضك للداخل الخارجية املرايا طي أثناء السيارة قيادة
وقوع إىل يؤدي أن ميكن مام لديك، الخلفية الرؤية ذلك يقيد حيث

.حادث

يدوياً للطي القابلة الخارجية املرآة

.السيارة لجسم محاذية تصبح أن إىل للخلف الخارجية املرآة بطي قم
 

كهربائياً للطي القابلة الخارجية املرآة

تحذير 

:تحركها أثناء كهربائياً للطي القابلة الخارجية املرآة تلمس ال
.تحركها أثناء كهربائياً للطي القابلة الخارجية املرآة ملس الخطورة من
.للتلف املرآة يعرض أو واإلصابة لالنحشار يدك يعرض قد ذلك أن إذ

:الطريق عىل السري موضع يف املرآة لضبط املفتاح استخدم
موضع يف كهربائياً للطي القابلة الخارجية املرآة ضبط الخطورة من

محكمة تكون لن املرآة أن إذ .يدوية بطريقة الطريق عىل السري
.فعالة خلفية رؤية توفري دون يحول مام موضعها يف التثبيت

وقوف أثناء إال كهربائياً للطي القابلة الخارجية املرآة بتشغيل تقم ال
:آمن مكان يف السيارة

حركة أثناء كهربائياً للطي القابلة الخارجية املرآة تشغيل الخطورة من
يتعذر مام طيها يف تتسبب املرآة عىل تهب التي الرياح أن إذ .السيارة

.الخلفية الرؤية ويعوق الطريق عىل السري موضع إىل إعادتها معه

التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح تدوير يجب
ACC التشغيل مفتاح أو ON.
.الخارجية املرآة طي مفتاح اضغط املرايا، لطّي

القيادة قبل

مرآة

٢٨-٣
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.أخرى مرة املفتاح اضغط الطريق، عىل القيادة وضع إىل املرآة إلعادة

التلقايئ الطي آلية

فإن ،OFF التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير عند
قفل يتم عندما والخارج للداخل تلقائياً تُطوى الخارجية املرايا

.قفلها وفتح األبواب
وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل يتم عندما ذلك، إىل باإلضافة
تطوى الخارجية املرايا فإن املحرك، تشغيل يتم أو ON التشغيل
.تلقائياً للخارج

مالحظة

ظروف يف تلقائياً والخارج للداخل تطوى ال قد الخارجية املرايا•
.البارد الطقس

أي بإزالة قم تلقائياً، والخارج للداخل الخارجية املرايا تُطوى مل إذا
ليك الخارجية للمرآة التلقايئ الطي مفتاح اضغط ثم ثلوج أو جليد

.الخارج أو للداخل الخارجية املرايا طي يتم
.التلقايئ الطي وظيفة تشغيل أو إيقاف ميكن•

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
اضغط .للخارج تلقائياً الخارجية املرايا تطوى ال التالية، الحاالت يف•

.للخارج الخارجية املرايا لطي الخارجية املرآة طي مفتاح

الخارجية املرايا لطي الخارجية املرآة طي مفتاح اضغط•

١* .للداخل

الخارجية املرايا طي بعد البطارية توصيل أطراف بفصل قم•
.تلقائياً للداخل

املرايا طي بعد التشغيل إىل اإليقاف من التلقايئ الطي وظيفة تغيري يتم عندما١*
.تلقائياً للخارج الخارجية املرايا تُطوى للداخل، الخارجية

املحرك تشغيل عدم أثناء الخارجية املرآة تشغيل

مفتاح تدوير بعد ثانية ٤٠ ملدة تشغيلها ميكن الخارجية املرايا
.التشغيل إيقاف وضع إىل ON التشغيل وضع من اإلشعال

*السائق جهة من التلقايئ التعتيم خاصية ذات الخارجية املرآة

مرآة مع التلقايئ التعتيم خاصية ذات الخارجية املرآة حركة تتداخل
الداخل يف املوجودة التلقايئ التعتيم خاصية ذات الخارجية الرؤية
.الخلف من القادمة السيارات من تلقائياً اللمعان لتقليل
.٣٠-٣ الصفحة يف الخلفية الرؤية مرايا راجع

مالحظة

التعتيم خاصية األمامي الراكب جانب عىل الخارجية املرآة متلك ال
.التلقايئ

القيادة قبل

مرآة

٢٩-٣.املوديالت بعض يف متوفر*
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الخلفية للرؤية مرآة▼

تحذير 

ظهور مستوى من أعىل مستوى يف األشياء أو الحمولة تكديس ُيحظر
:املقاعد

يعرضك أن املقاعد ظهور من أعىل مبستوى الحموالت لتكديس ميكن
مرآة خالل من الرؤية إعاقة يف ذلك يتسبب أن ميكن حيث .للخطر
بسيارة اصطدامك إىل يؤدي أن ميكن الذي األمر الخلفية، للرؤية
.السري أثناء الحارات تغيري عند أخرى

الخلفية للرؤية مرآة ضبط

املنظر يصبح بحيث الخلفية للرؤية مرآة اضبط القيادة، بدء قبل
.املنتصف يف الخلفية النافذة خالل من القادم

 

مالحظة

باستخدام الضبط بإجراء قم لالنبهار، املانعة اليدوية للمرآة بالنسبة
.النهار أثناء القيادة وضع يف االنبهار منع ذراع

الرئيسية األمامية املصابيح عن الصادر الوهج تقليل

لالنبهار املانعة اليدوية املرآة

للخلف اسحبه. النهار أثناء للقيادة لألمام االنبهار منع ذراع ادفع
.الخلف من تأيت التي للسيارات األمامية األضواء توهج من للحد

 

اإلبهار منع ذراع.١
اليوم.٢
الليل.٣
 

التلقايئ التعتيم مرآة

األضواء توهج من تلقائيًا الحد عىل التلقايئ التعتيم مرآة تعمل
التشغيل مفتاح يكون عندما الخلف من تأيت التي للسيارات األمامية

.ON التشغيل وضع يف
 

مالحظة

حول أو عىل أشياء أي تعلق وال الزجاج منظف تستخدم ال•
ال وقد للضوء الحساس حساسية تتأثر سوف وإال، .الضوء حساس
.الطبيعي بالشكل يعمل

الضوء استشعار جهاز.١
 

القيادة قبل

مرآة

٣٠-٣
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التشغيل بدء مفتاح يكون عندما التلقايئ التعتيم وظيفة إلغاء يتم•
الوضع يف االختيار ذراع/الحركة نقل وذراع ON التشغيل وضع يف
R.

القيادة قبل

مرآة

٣١-٣
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الكهربائية النوافذ

الكهربائية النوافذ▼

.الكهربائية النوافذ مفاتيح تشغيل بواسطة النوافذ إغالق/فتح ميكن

تحذير 

:منها أي إغالق قبل النوافذ مسار يعوق ما وجود عدم من تأكد
أيدي تنحرش أن ميكن .خطورة عىل الكهربائية النوافذ إغالق ينطوي

إصابة إىل يؤدي قد مام بالنوافذ، األشخاص أحد رقبة أو رأس أو
.تحديداً األطفال عىل التحذير هذا ينطبق .الوفاة حتى أو خطرية

:الكهربائية النافذة مبفاتيح بالعبث لألطفال السامح يحظر
تأمني مفتاح باستعامل املؤمنة غري الكهربائية النوافذ مفاتيح تسمح
غري بصورة الكهربائية النوافذ بتشغيل لألطفال الكهربائية، النوافذ

انحرشت إذا خطرية بجروح اإلصابة يف يتسبب أن ميكن مام مقصودة،
.النوافذ تحريك أثناء عنقه أو رأسه أو الطفل يدي

وصول قبل يشء أي يعوقها ال الكهربائية النافذة حركة أن من تأكد
النافذة مفتاح يكون عندما أو بقليل الكامل الغلق موضع إىل الزجاج

:بالكامل ألعىل مسحوباً الكهربائية
إىل الزجاج وصول قبل الكهربائية النافذة حركة إعاقة الخطورة من

الكهربائية النافذة مفتاح يكون عندما أو بقليل الكامل الغلق موضع
.بالكامل ألعىل مسحوباً

النوافذ غلق باإلعاقة اإلحساس وظيفة متنع ال قد الحالة، هذه يف
.خطرية إصابة إىل األصابع انحشار يؤدي .بالكامل

:السيارة قيادة أثناء النافذة من رأسه أو يده بإخراج لطفل تسمح ال
إجراء تم أو السيارة، خارج ما شيئاً رأسه أو شخص يد صدمت حال يف

.الوفاة حدوث إىل أو خطرية إصابة إىل ذلك يؤدي قد مفاجئة، فرملة

مالحظة

إىل أذنيك تتعرّض قد فقط، خلفية واحدة نافذة فتح مع القيادة عند
خفض ميكن .مشكلة وجود إىل يشري ال ذلك أن إال .رنني صوت

.الخلفية النافذة فتح مقدار بتغيري أو قليالً أمامية نافذة بفتح الصوت

النوافذ غلق/فتح▼

إىل رفعه يتم بينام وتغلق املفتاح عىل الضغط يتم بينام النافذة تفتح
أو تفتح ال. ON التشغيل وضع يف التشغيل مفتاح وجود مع األعىل
.الوقت نفس يف أكرث أو نوافذ ثالث تغلق

يكون عندما الخلفية والنوافذ األمامي الراكب نافذة إغالق/فتح ميكن
موضع يف السائق باب يف املوجود الكهربائية النوافذ إغالق مفتاح
أطفال وجود أثناء القفل وضع يف املفتاح هذا بوضع عليك. الفتح
.السيارة داخل

 
الخلفية النوافذ مفاتيح

إغالق.١
فتح.٢
األمامي املقعد يف الراكب نافذة.٣
اليمنى الخلفية النافذة.٤
الكهربائية النوافذ قفل مفتاح.٥
اليرسى الخلفية النافذة.٦
السائق نافذة.٧
القفل وضع.٨

القيادة قبل

النوافذ

٣٢-٣
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الفتح وضع.٩
 

الخلفية النوافذ مفاتيح/األمامي الراكب نافذة مفتاح

إغالق.١
فتح.٢
 

مالحظة

واصلت إذا الكهربائية النافذة غلق/فتح املمكن من يعود ال قد•
الشباك غلق/فتح تعذر إذا .طويل لوقت املفتاح عىل الضغط
.أخرى مرة املفتاح بتشغيل قم ثم لحظة انتظر الكهريب،

التحكم مفاتيح باستعامل الركاب نوافذ إغالق أو فتح أيضاً ميكن•
.السائق باب يف املوجودة الرئيسية

مفتاح تدوير بعد ثانية ٤٠ ملدة الكهربية النافذة تشغيل ميكن•
مفتاح تنشيط موضع إىل ON التشغيل موضع من إىل التشغيل
مفتوحاً، باب أي كان إذا .مغلقة األبواب وكافة ACC التشغيل
.العمل عن الكهربائية النافذة تتوقف فسوف

اآليل الغلق/الفتح▼

قم ثم بالكامل، ألسفل املفتاح اضغط آلياً، متاماً النافذة لفتح
.آليًا متاًما النافذة تفتح سوف. بتحريره

.بتحريره قم ثم بالكامل، ألعىل املفتاح اجذب آلياً، متاماً النافذة لغلق
.آليًا متاًما النافذة غلق يتم سوف

 
يف املفتاح اضغط أو اسحب املنتصف، يف املتحركة النافذة إليقاف
.بتحريره قم ثم ومن املعاكس االتجاه

مالحظة

الكهربائية النافذة نظام تهيئة طريقة
النافذة تكن ومل املرات من عدد أي املفتاح بتشغيل قمت إذا

الكامل اإلغالق/للفتح النافذة تعود ال قد بالكامل، مغلقة الكهربائية
.تلقايئ بشكل
النافذة عىل الكهربائية للنافذة األوتوماتيكية الوظيفة استئناف سيتم

.ضبطها أُعيد الذي الكهربائية
.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.١

الكهربائية النوافذ قفل مفتاح عىل الضغط عدم من تأكد.٢
.السائق باب عىل املوجود

.بالكامل النافذة بفتح وقم املفتاح اضغط.٣
متاماً النافذة بغلق تقوم حتي وذلك ألعىل املفتاح اسحب.٤

النافذة غلق بعد تقريباً ثانيتني ملدة املفتاح سحب يف واستمر
.متاماً

باستخدام الصحيحة بالطريقة تعمل الكهربائية النوافذ أن تأكد.٥

.األبواب مفاتيح

العائقة لألجسام الحساسة النافذة▼

وإطارها، النافذة بني غريب يشء رصد تم وقد النافذة إغالق عند
.تلقايئ بشكل جزئياً وتفتح اإلغالق عن النافذة تتوقف

مالحظة

:التالية الظروف يف باإلعاقة اإلحساس وظيفة تشغيل يتم قد•

.النافذة إغالق أثناء قوية صدمة رصد تم إذا•
.االنخفاض شديدة الحرارة درجات يف النافذة إغالق•

)نافذة إغالق يتعذر(•
إغالق وتعذر باإلعاقة اإلحساس وظيفة تشغيل تم قد كان إذا

.النافذة إطار حول غريب جسم اي وجود من تحقق النافذة،
قم النافذة، إطار حول غريب جسم أي هناك يكن مل حال يف

.التايل اإلجراء باتباع بالقوة النافذة بإغالق
انتظر التشغيل، إيقاف وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل بعد.١

.أوأكرث ثانية 45
.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.٢
وظيفة تعمل حتى النافذة غلق باتجاه املفتاح بتشغيل قم.٣

.مرات خمس باإلعاقة اإلحساس
.بالكامل النافذة لغلق لألعىل املفتاح سحب يف استمر.٤

القيادة قبل

النوافذ

٣٣-٣
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*السقف فتحة

السقف فتحة▼

االنزالق/اإلمالة مفتاح تشغيل عند السقف فتحة غلق/فتح ميكن
.األمامية املقاعد يف العلوي

تحذير 

النافذة عرب جسمهم من جزء أي مد أو بالوقوف للركاب تسمح ال
:السيارة تحرك أثناء املفتوحة السقفية

عرب الجسم من أخرى أجزاء أو الذراع أو الرأس مد يف خطورة هناك
سري أثناء بيشء ذراعك أو رأسك ترتطم فقد .املفتوحة السقف فتحة

.خطرية إصابة أو الوفاة يف يتسبب أن ميكن الذي األمر .السيارة

:االنزالق/اإلمالة مبفتاح بالعبث لألطفال السامح يحظر
غري عن السقف فتحة بتشغيل لألطفال االنزالق/اإلمالة مفتاح يسمح
انحرشت إذا خطرية بجروح اإلصابة يف يتسبب أن ميكن مام قصد،
.السقف فتحة تحريك أثناء عنقه أو رأسه أو الطفل يدي

:غلقها قبل السقفية النافذة مسار يعوق ما وجود عدم من تأكد
أو رأس أو يد تنحرش قد .خطورة عىل ينطوي السقفية النافذة إغالق
مام غلقها، أثناء النافذة بهذه األطفال، والسيام شخص، أي عنق حتى

.الوفاة حتى أو خطرية بجروح اإلصابة يف يتسبب

إىل الوصول قبل السقف فتحة يسد يشء أي هناك ليس أنه تأكد
:بالكامل املغلق املوضع

.املغلق الوضع إىل وصولها قبل السقف فتحة سد الخطورة من
منع العائقة لألجسام الحساسة للوظيفة ميكن ال الحالة، هذه مثل يف

.خطرية إصابة إىل األصابع انحشار يؤدي .اإلغالق من السقف فتحة

تنبيه 

وال وغلقها السقف فتحة فتح فيها يتم التي املنطقة عىل تجلس ال
.السقف فتحة تتلف فقد وإال، .عليها ثقيلة أشياء تضع

الحرارة درجات أثناء بقوة تغلقها أو السقفية النافذة تفتح ال
.السقف فتحة تتلف فقد وإال، .الثلوج تساقط عند أو املتجمدة

الشمس، حاجز إتالف لتفادي .الشمس أشعة مظلة إمالة ميكن ال
.ألعىل دفعه احذر

فتحة إغالق محاولة .السقف فتحة فتح أثناء الشمسية تغلق ال
.تلفها يف تتسبب قد بالقوة السقف

االنزالق/اإلمالة مفتاح▼

مفتاح يكون عندما كهربائياً إغالقها أو السقف فتحة فتح ميكن
.ON التشغيل موضع يف التشغيل

السقف فتحة غلق من تحقق غسلها، أو مازدا سيارة مغادرة قبل•
.الداخلية املقصورة يف املاء يدخل ال بحيث متاًما

األمطار، يف القيادة بعد أو بك الخاصة مازدا سيارة غسل بعد•
املاء نفاذ لتفادي تشغيلها قبل السقفية النافذة عن املاء امسح

تلف أو الصدأ تكون يف يتسبب أن ميكن الذي األمر. بداخلها
.املاء بفعل الداخلية السقف بطانة

املنزلق/املائل املفتاح.١

القالب تشغيل

لتوفري إمالته طريق عن السقفية للنافذة الخلفي الجزء فتح ميكن
.إضافية تهوية

 
.لحظياً االنزالق/اإلمالة مفتاح اضغط تلقائيًا، بالكامل لإلمالة

االتجاه يف لحظياً االنزالق/اإلمالة مفتاح اضغط تلقائيًا، الكامل للغلق
.األمامي
/اإلمالة مفتاح اضغط بالكامل، فتحها قبل النافذة فتح إليقاف
.االنزالق

تريد وكنت انزالقي بشكل مفتوحة السقفية النافذة تكون عندما
عملية بإجراء قم ثم السقفية النافذة فأغلق مائل، بشكل فتحها
.اإلمالة

القيادة قبل

النوافذ

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٤-٣
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ألعىل اإلمالة.١
)ألسفل اإلمالة (إغالق.٢
 

االنزالق خاصية تشغيل

االتجاه يف لحظياً االنزالق/اإلمالة مفتاح اضغط تلقائيًا، بالكامل للفتح
.الخلفي
االتجاه يف لحظياً االنزالق/اإلمالة مفتاح اضغط تلقائيًا، الكامل للغلق

.األمامي
/اإلمالة مفتاح اضغط بالكامل، فتحها قبل النافذة فتح إليقاف
.االنزالق

فتحها تريد وكنت مائل بشكل مفتوحة السقفية النافذة تكون عندما
.االنزالق عملية بإجراء قم ثم السقفية النافذة فأغلق انزالقي، بشكل

فتح.١
إغالق.٢

مالحظة

اإلجراء بتنفيذ فقم طبيعي، بالشكل السقفية النافذة تعمل مل إذا
:التايل

.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.١
السقف فتحة مؤخرة فتح يتم حتى اإلمالة، مفتاح عىل اضغط.٢

.جزئًيا الشفافة
أن إىل بإمالتها السقف فتحة مؤخرة فتح يتم .2 الخطوة كّرر.٣

.قليالً غلقها يتم ثم بالكامل، فتحها يتم
 

مفتوحة( اإلمالة وضع يف السقف وفتحة الضبط إعادة إجراء تم إذا
.املؤخرة فتح قبل تغلق فإنها )جزئياً

العائقة لألجسام الحساسة السقف فتحة▼

السقف فتحة حركة آخر جسم أي أو شخص رأس أو يد تعوق عندما
.الفتح اتجاه يف وتتحرك السقف فتحة ستتوقف أغالقها، أثناء

مالحظة

:التالية الظروف يف باإلعاقة اإلحساس وظيفة تشغيل يتم قد•

.تلقائياً السقف فتحة إغالق أثناء قوية صدمة رصد تم إذا•
شديدة الحرارة درجات خالل تلقائًيا السقف فتحة إغالق يتم•

.االنخفاض
فتحة إغالق وتعذر باإلعاقة اإلحساس وظيفة تنشيط تم إذا•

فتحة وستغلق االنزالق/اإلمالة مفتاح عىل فاضغط آلياً، السقف
.السقف

ضبط ُيعاد حتى السقف فتحة بإعاقة اإلحساس وظيفة تعمل وال•
.النظام

الشمسية▼

.يدوياً وإغالقها الشمسية فتح ميكن
 

ولكن السقف، فتحة فيه تنفتح الذي الوقت يف الشمس حاجز ينفتح
.بيدك إغالقه يجب

الشمسية.١

القيادة قبل

النوافذ

٣٥-٣
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املضافة والتجهيزات التعديالت

املضافة والتجهيزات التعديالت▼

منع ونظام املحرك تشغيل منع نظام عمل مازدا رشكة تضمن ال
.عليه إضافية تجهيزات أي تركيب أو النظام تعديل حالة يف الرسقة

تنبيه 

تركيب أو النظام بتعديل تقم ال للتلف، السيارة تعرض لتفادي
أو الرسقة منع أونظام املحرك تشغيل منع نظام عىل إضافية تجهيزات

.السيارة عىل

املحرك تشغيل لبدء املانع النظام

املحرك تشغيل لبدء املانع النظام▼

إال املحرك تشغيل ببدء املحرك لتشغيل املانع النظام يسمح ال
.النظام قبل من عليه متعرف مفتاح باستعامل

 
يتم مل مفتاح باستخدام املحرك تشغيل بدء أحدهم حاول إذا حتى

منع عىل يساعد الذي األمر املحرك، تشغيل يتم فلن عليه، التعرّف
.السيارة رسقة

املحرك لتشغيل املانع النظام استخدام يف مشاكل أية مواجهة حالة يف
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة قم املفتاح، أو

تنبيه 

الرشكة قبل من بها مسموح غري تعديالت أو تغيريات إجراء عند
تشغيل حق من املستخدم ذلك يحرم قد التوافق، عن املسؤولة

.التجهيزات هذه

تجنب للتلف، املفتاح تعريض لتفادي:

األرض عىل املفتاح سقوط.

للبلل املفتاح تعريض.

مغناطييس مجال ألي املفتاح تعريض.

لوحة عىل بوضعه العالية الحرارة لدرجات املفتاح تعريض
.املبارشة الشمس أشعة تحت أو املحرك، غطاء أو العدادات

ضوء وظل الصحيح، املفتاح باستخدام املحرك تشغيل يبدأ مل إذا
وجود احتامل عىل ذلك دل وميض، حالة يف أو مضيئاً األمان بيان
.مازدا رشكة لدى معتمًدا إصالح فني استرش .النظام يف خلل

مالحظة

ولضامن السبب لهذا .مميز إلكرتوين رمز عىل املفاتيح ضبط يتم•
وهي .الوقت بعض بديلة مفاتيح عىل الحصول يستغرق سالمتك،

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى سوى تتوفر ال
ضياع حالة يف الستخدامه معك احتياطي مبفتاح دوماً احتفظ•

إصالح بفني اتصل املفاتيح، أحد فقد حالة يف .الرئييس املفتاح
.ممكن وقت أرسع يف مازدا قبل من معتمد

رشكة قبل من املعتمد اإلصالح فني يقوم املفاتيح، أحد فقدت إذا•
املفاتيح يف املسجلة اإللكرتونية الرموز وضبط تعيني بإعادة مازدا

املتبقية املفاتيح جميع خذ .املحرك لتشغيل املانع والنظام املتبقية
تعيينها إلعادة مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني إىل

.وضبطها

القيادة قبل

األمان نظام

٣٦-٣

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



إعادة تتم مل مفتاح باستخدام السيارة محرك تشغيل بدء ميكن ال
.تهيئته

التشغيل▼

مالحظة

أو األمان مؤرش ضوء يضاء وقد التشغيل يف املحرك يبدأ ال قد•
رصد النظام عىل يصعب مكان يف املفتاح بوضع قمت إذا يومض
صندوق يف أو العدادات لوحة عىل مثالً يكون كأن فيه، اإلشارة

اإلشارة، منطقة مدى داخل موقع إىل املفتاح بتحريك قم .األدوات
أعد ثم ومن التشغيل، إيقاف وضع إىل التشغيل مفتاح وتحويل
.املحرك تشغيل بدء محاولة

من أو الراديو أو التلفزيون محطة من الصادرة لإلشارات ميكن•
املانع النظام مع تتداخل أن الجوال الهاتف من أو االستقبال جهاز

عند حتى املحرك تشغيل تعذر إذا .بسيارتك املحرك لتشغيل
.األمان مؤرش ضوء من تحقق الصحيح، املفتاح استعامل

النظام تهيئة

التشغيل موضع من التشغيل بدء مفتاح تحويل عند النظام تهيئة تتم
ON التشغل إيقاف موضع إىل.

كل البيان أجهزة مجموعة يف املوجود األمان مؤرش ضوء يومض
.النظام تهيئة إلغاء يتم حتى ثانيتني

 

النظام تهيئة إلغاء

موضع إىل التشغيل مفتاح فتحة تحويل عند النظام تهيئة إلغاء يتم
مؤرش ضوء يضاء. الصحيح املربمج املفتاح باستخدام ON التشغيل

.ينطفئ ثم تقريباً ثوان ٣ ملدة األمان
بيان ضوء وظل الصحيح، املفتاح باستخدام املحرك تشغيل يبدأ مل إذا

.ييل مبا القيام حاول وميض، حالة يف أو مضيئاً األمان
بإيقاف قم. اإلرسال إشارة عمل مدى داخل املفتاح وجود من تأكد

تشغيل بدء من تتمكن مل إذا. املحرك تشغيل أعد ثم التشغيل، مفتاح
قبل من معتمًدا إصالح فني استرش أكرث، أو محاوالت ٣ بعد املحرك

.مازدا رشكة

*الرسقة منع نظام

الرسقة منع نظام▼

أو السيارة إىل صحيحة غري دخول حالة الرسقة منع نظام اكتشف إذا
عنها ينتج قد السيارة يف حركة االقتحام استشعار جهاز اكتشف إذا

يقوم محتوياتها أو) االقتحام استشعار جهاز باستخدام (السيارة رسقة
طريق عن عادي غري يشء بوجود املحيطة املنطقة بتنبيه اإلنذار
.التحذير أضواء وميض وتشغيل البوق/الصفارة إطالق

 
مغادرة عند لذلك،. صحيحة بصورة تهيئته تتم مل ما النظام يعمل لن

.صحيح بشكل النظام تهيئة إجراءات اتبع السيارة،

*االقتحام استشعار جهاز

الحركة الكتشاف صوتية فوق موجات يستخدم االقتحام حساس
.اقتحامها يتم السيارة بأن والتنبيه السيارة داخل

 

السيارة، داخل الحركة من معينة أنواعاً يكتشف االقتحام حساس
مثل السيارة خارج الظواهر لبعض أيضاً يستجيب قد ولكنه

.الهواء وتيارات والرياح املرتفع والصوت االهتزازات

تنبيه 

:ييل ما مراعاة يجب الصحيحة، بالطريقة االقتحام حساس يعمل ليك

شامعة أو الرأس تثبيت نظام من األشياء أو املالبس تعليق عدم
.مالبس

األصلية مواضعها إىل الشمس حاجبات أعد.

فوقه األشياء وضع أو بتغطيته االقتحام حساس حجب عدم.

بالسائل مسحه أو يتسخ االقتحام حساس ترك عدم.

حساس موضع أو االقتحام حساس اصطدام أو اهتزاز يف تتسبب ال
.االقتحام

األصلية مازدا منتجات من ليست مقاعد برتكيب تقم ال.

القيادة قبل

األمان نظام

٣٧-٣.املوديالت بعض يف متوفر*
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من بالقرب حموالت أو أشياء تضع ال االقتحام حساس إعاقة ملنع
.الرأس مساند من أعىل االقتحام حساس

 

االقتحام حساس وغطاء االقتحام حساس.١

التشغيل▼

البوق/اإلنذار صوت إطالق حاالت

التحذير أضواء وتومض متقطعة بصورة البوق/الصفارة صوت ينطلق
أي طريق عن النظام تشغيل عند ثانية ٣٠ نحو ملدة الخطر من

:التالية العمليات من عملية

االقتحام استشعار بجهاز مزود

قفل مفتاح أو اإلضايف املفتاح باستخدام األبواب أحد قفل فتح•
.الداخيل الباب قفل مقبض أو الباب

غطاء/األمتعة صندوق باب أو املحرك غطاء أو باب أي فتح•
.بالقوة األمتعة صندوق

تحرير مقبض تشغيل طريق عن األمتعة صندوق غطاء فتح•
.األمتعة صندوق

استخدام بدون ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل•
.بالدفع التشغيل زر

.السيارة داخل تحدث حركة أية االقتحام حساس يكشف•

استمر إذا) أقىص كحد مرات ١٠ حتى (ثانية مرة النظام تشغيل سيتم
.أعاله املذكورة الحاالت إحدى حدوث

 

من التحذير إشارات تومض ال (البطارية توصيل طرف فصل•
).الخطر

.مرات ١٠ حوايل النظام يعمل

االقتحام استشعار جهاز بدون

قفل مفتاح أو اإلضايف املفتاح باستخدام األبواب أحد قفل فتح•
.الداخيل الباب قفل مقبض أو الباب

غطاء/األمتعة صندوق باب أو املحرك غطاء أو باب أي فتح•
.بالقوة األمتعة صندوق

تحرير مقبض تشغيل طريق عن األمتعة صندوق غطاء فتح•
.األمتعة صندوق

استخدام بدون ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل•
.بالدفع التشغيل زر

يتم حتى والبوق األضواء تعمل فسوف مجدداً، النظام تنشيط تم إذا

١*األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق أو السائق باب قفل فتح

.باملرسل

مالحظة

تشغيل أثناء األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب يفتح ال•
.الرسقة منع نظام

مهيأ، الرسقة من الحامية نظام كان بينام البطارية شحن نفد إذا•
عند الخطر من التحذير أضواء وتومض البوق/الصفارة تنشيط يتم

.استبدالها أو البطارية شحن إعادة

غطاء قفل فتح ميكن ال األمتعة، صندوق غطاء تحرير بزر املزودة للسيارات١*
.الطريقة هذه باستخدام األمتعة صندوق

للعمل النظام تهيئة كيفية▼

.بإحكام *السقف وفتحة النوافذ أغلق.١

مالحظة

)االقتحام استشعار بجهاز مزود(

تهيئة ميكن مفتوحة، *السقف فتحة أو نافذة كانت إذا حتى

جزئياً ولو مفتوحة *السقف وفتحة النوافذ ترك ولكن النظام،
قد السيارة داخل الرياح هبوب أن كام بالرسقة، يغري قد

.اإلنذار بدء يف يتسبب
.االقتحام حساس وظيفة إلغاء أيضاً وميكن
السيارات يف(" االقتحام استشعار جهاز إلغاء "مراجعة يرجى

.٣٩-٣ صفحة يف )االقتحام استشعار بجهاز املزودة
.OFF التشغيل إيقاف موضع إىل التشغيل مفتاح أدر.٢
/األمتعة صندوق وباب األبواب، املحرك، غطاء إغالق من تأكد.٣

.األمتعة حقيبة باب

القيادة قبل

األمان نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٨-٣
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.املرسل يف املوجود التأمني زر اضغط.٤
.واحدة مرة الخطر من التحذير إشارات تومض

:الرسقة منع نظام بتهيئة أيضاً تقوم سوف التالية الطريقة

األبواب أحد يكون حينام”  “الباب تأمني مفتاح اضغط
.األبواب كل أغلق وثم مفتوحاً

)مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع(
.الباب لقفل اللمس مستشعر من االستشعار منطقة بلمس قم

 
مرتني البيان أجهزة لوحة يف املوجود األمان مؤرش ضوء يومض

.ثانية ٢٠ ملدة ثانية كل
 

.بالكامل النظام تهيئة تتم ثانية، ٢٠ مرور بعد.٥

مالحظة

وظيفة تنشيط طريق عن الرسقة منع نظام تهيئة أيًضا ميكن•
صندوق وباب األبواب تكون عندما التلقايئ التأمني إعادة

.مغلقة املحرك وغطاء األمتعة صندوق غطاء/األمتعة
.٤-٣ صفحة يف" اإلرسال جهاز "راجع

العمليات إحدى حدوث حالة يف النظام تهيئة إلغاء يتم•
:التأمني زر ضغط بعد ثانية ٢٠ خالل التالية

.األبواب أحد قفل فتح•
.األبواب أحد فتح•
.املحرك غطاء فتح•
.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح تدوير•

مرة النظام تهيئة عملية تنفيذ أعد النظام، تهيئة إلعادة
.أخرى

املرسل عىل القفل زر عىل بالضغط األبواب كل قفل عند•
من التحذير أضواء تومض الرسقة، منع نظام تهيئة أثناء

.النظام تهيئة إىل لإلشارة واحدة مرة الخطر

)االقتحام استشعار جهاز مزود (االقتحام استشعار جهاز إلغاء▼

من حالة أي وجود أثناء تهيئته تم قد الرسقة منع نظام كان إذا
البدء من اإلنذار ملنع االقتحام حساس بإلغاء قم التالية، الحاالت

.رضوري غري بشكل

.الداخل يف منزلية حيوانات أو ركاب أو أشياء وبها السيارة ترك•
السيارة تكون عندما مثالً السيارة، داخل للتدحرج قابل يشء ترك•

.شحنها عند مستقر غري مائل سطح عىل
عىل مالبس تعليق أو السيارة، يف صغرية كامليات/أشياء تعليق•

داخل بسهولة تتحرك قد أخرى أشياء وضع أو املالبس، شامعة
.السيارة

.شديدة ضوضاء أو قوية اهتزازات بها منطقة يف السيارة إيقاف•
.عاٍل بضغط تعمل أو أوتوماتيكية سيارات مغسلة استخدام عند•
الرعد أو الَربَد من الناتجة االهتزازات أو املستمرة الصدمات•

.السيارة إىل تنتقل والربق
فتحة كانت أو مفتوحة نافذة هناك كانت إذا األبواب قفل•

.مفتوحة *السقف
يعمل واهتزاز متحرك هواء إلخراج إضايف جهاز أو سخان هناك•

.للعمل مهيئاً الرسقة منع نظام يكون عندما

مالحظة

األمتعة حقيبة باب/األمتعة صندوق باب أو األبواب من أي ظل إذا
/األمتعة صندوق وباب األبواب جميع قفل ُيعاد ثانية، 30 ملدة مغلًقا

يف حتى الرسقة منع نظام تهيئة وتتم تلقائًيا، األمتعة حقيبة باب

.مفتوحتني *السقف وفتحة نافذة ترك حالة

 
يف املوجود االقتحام حساس إلغاء زر اضغط االقتحام، حساس إللغاء
.التأمني زر ضغط من ثانية ٢٠ خالل املرسل

.مرات 3 الخطر من التحذير أضواء ستومض

مالحظة

منع نظام تشغيل بإيقاف قم االقتحام، حساس تهيئة إلعادة•
.تهيئته وأعد املهيأ الرسقة

إللغاء .الرسقة منع نظام تهيئة عند للعمل االقتحام حساس يعود•
تتم مرة كل يف االقتحام حساس إلغاء زر اضغط االقتحام، حساس

.الرسقة منع نظام تهيئة فيها

القيادة قبل

األمان نظام

٣٩-٣.املوديالت بعض يف متوفر*
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للعمل املهيأ النظام تشغيل إليقاف▼

:الطرق هذه بإحدى إطفاؤه ميكن املهيأ النظام

.املرسل يف املوجود التأمني إلغاء زر ضغط•
.بالضغط التشغيل زر باستخدام املحرك تشغيل•
)مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع(•

لتحرير اللمس مستشعر من االستشعار منطقة بلمس قم•
.الباب

.مرتني الخطر من التحذير إشارات تومض

مالحظة

املرسل عىل القفل إلغاء زر عىل بالضغط األبواب كل قفل إلغاء عند
التحذير أضواء تومض التشغيل، إيقاف وضع يف الرسقة منع ونظام

.النظام تشغيل إيقاف إىل لإلشارة مرتني الخطر من

اإلنذار إليقاف▼

:الطرق هذه بإحدى بدئه عند اإلنذار إطفاء ميكن

)الصالون (األمتعة صندوق زر أو القفل فتح زر عىل الضغط•
.املرسل عىل املوجود

.بالضغط التشغيل زر باستخدام املحرك تشغيل•
)مفتاح استخدام بدون املتطور الدخول وظيفة مع(•

لتحرير اللمس مستشعر من االستشعار منطقة بلمس قم•
.الباب

صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب فتح مقبض عىل الضغط•
.املفتاح حمل أثناء الكهربايئ األمتعة

.مرتني الخطر من التحذير إشارات تومض

القيادة قبل

األمان نظام

٤٠-٣
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التليني

التليني▼

يف االحتياطات بعض هناك لكن استثنايئ، لتليني رضورة هناك ليست
واالقتصاد األداء، إيل تضيف أن ميكنها التي) ميل ٦٠٠ (كم ١٠٠٠ أول
.السيارة وعمر الوقود استهالك يف

.املحرك ترهق ال•
سواء الزمن، من طويلة لفرتة ثابتة رسعة عىل السري عن امتنع•

.منخفضة أو عالية رسعة كانت
املحرك لفات عدد تكون أو رسعة بأقىص السيارة قيادة عدم يجب•

.طويلة زمنية لفرتات عالية الدقيقة يف
.رضورية غري عنيفة توقفات أي تجنب•
.الوقود دواسة عيل شديد ضغط مع التشغيل بداية تجنب•
.قاطرة تسحب ال•

البيئة عىل واملحافظة الوقود يف االقتصاد

البيئة عىل واملحافظة الوقود يف االقتصاد▼

السري تستطيع مسافة أي إيل مازدا، سيارة تشغيل طريقة تحدد سوف
يف لتساعدك التالية املقرتحات استخدم. ممتلئ وقود خزان مستخدًما
.الكربون أوكسيد ثاين غاز وخفض الوقود يف االقتصاد

.طويلة لفرتات) اليوم بداية يف السيارة إحامء (التسخني تجنب•
.السري يف ابدأ طبيعية، بصورة املحرك دوران ومبجرد

.الرسيعة البدايات تجنب•
.منخفضة برسعات السيارة بقيادة قم•
).املفاجئة الفرملة تجنب (الفرامل ستستخدم متى توقع•
.متخصص إصالح فني لدي بإجرائها وقم الصيانة مبواعيد التزم•

أعامل إلجراء مازدا، قبل من املعتمدين اإلصالح بفنيي نويص نحن
.والصيانة الفحص

.٣-٦ الصفحة يف أوروبا راجع
.٦-٦ الصفحة يف أوروبا باستثناء راجع

.فقط الرضورة عند الهواء تكييف استخدم•
.الوعرة الطرق عىل السري عند السيارة رسعة اخفض•
.مناسب بشكل بالهواء اإلطارات امتالء عىل حافظ•
.رضوري غري وزن تحمل ال•
.القيادة أثناء يف الفرامل دواسة عيل قدمك تسند ال•
.الصحيح الوضع يف العجالت زوايا ضبط عىل حافظ•
.عالية رسعات عيل السري عند مغلقة النوافذ أبِق•
والرياح العمودية الرياح يف السري عند السيارة رسعة اخفض•

.املعاكسة

تحذير 

:تل من الهبوط أثناء يف املحرك عمل توقف ال
.الخطورة غاية يف تل من الهبوط عند السيارة محرك إيقاف يعترب
يف والتحكم املؤازر، التوجيه عمل توقف يف ذلك يتسبب حيث

مجموعة إتالف يف يتسبب أن وميكن بالطاقة، املؤازرة الفرامل
يف يتسبب أن ميكن التوجيه أو الفرامل يف التحكم وفقدان .الحركة
.حادث

القيادة قبل

بالقيادة متعلقة نصائح

٤١-٣
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الخطرة القيادة

الخطرة القيادة▼

تحذير 

افعل الزلقة، الطرق عىل السري عند الرسعة تقليل إيل اضطررت ولو
:شديد بحذر ذلك
عند أقل ترس إيل ترس من االنتقال طريق عن الرسعة تخفيض يعترب

التغري يتسبب قد .الخطورة غاية يف الزلقة الطرق عىل القيادة
يف يتسبب أن ميكن الذي األمر .انزالقها يف اإلطارات رسعة يف املفاجئ
.حوادث وقوع إىل يؤدي قد مام السيارة، عىل السيطرة فقدان

الطني أو الثلج أو املبتلة األرض فوق السري أو الجليد عىل السري عند
:املامثلة األخطار األرايض أنواع أو الرمال أو

عىل الضغط عند للتوقف كافية إضافية مسافة واترك حريًصا كن•
.الفرامل

.املفاجئة واملناورة الفرامل عىل املفاجئ الضغط تجنب•
استمر. عديدة مرات وتحريرها الفرامل دواسة عىل الضغط يحظر•

.الفرامل دواسة عىل ألسفل الضغط يف
صفحة يف) ABS (لالنغالق املانع الفرامل نظام مراجعة يرجى

٧٤-٤.
.ببطء الرسعة زد ثم األبطأ، الرسعة نقلة فاخرت السيارة، غرزت إذا•

.األمامية العجالت تدير ال
مثل الزلقة الطرق عىل التحرك عند الجر يف املساعدة من ملزيد•

الصخرية واألمالح الرمال، فاستخدم الثلج، وأكوام الجليد
تساعد ال مواد أي أو األقدام، دواسات من يصلح وما والسالسل

.األمامية العجالت تحت االنزالق عىل

مالحظة

.فقط األمامية العجالت يف للثلج املخصصة السالسل استخدم

األرضية فرش

األرضية فرش▼

.األصلية مازدا منتجات من أرضية فرش باستخدام نويص نحن

تحذير 

التثبيت أدوات أو بحلقات بإحكام األرضية فرش تثبيت من تأكد
):السائق جهة( األقدام دواسات تحت ترتاكم أن من ملنعها

فقد مبكان الخطورة من محكم غري بشكل األرضية فرش وضع يعد
األمر ،)السائق جهة( والفرامل الوقود دواستي تشغيل مع تتداخل

.حادث وقوع يف يتسبب قد الذي
السائق جهة األرضية شكل مع يتالئم أرضية فرش سوى تستخدم ال

.الصحيح موضعها يف تثبيتها من وتأكد
.التثبيت أدوات أو حلقات باستخدام األرضية فرش بتثبيت قم

لذا املستخدم، للنوع طبقاً األرضية فرش لتثبيت عديدة طرق هناك
.النوع حسب الفرش بتثبيت قم

أو آخر إىل جانب من انزالقه عدم من تأكد األرضية، فرش تثبيت بعد
لكل كافية فارغة فسحة هناك أن أيضاً وتأكد األمام، إىل الخلف من
.السائق جهة والفرامل الوقود دواسة من
من بالتأكد قم آخر، غرض ألي أو لتنظيفه األرضية فرش إزالة بعد

.آنفاً ذكرت التي لالحتياطات االنتباه مع بإحكام تثبيته إعادة

جانب عىل األخرى، فوق واحدة تكون بحيث األرضية فرش تضع ال
:السائق

اآلخر، فوق أحدهام يكون بحيث األرضية، فرش من زوج فرش يعد
فقط ميكنها التثبيت فدبابيس مبكان، الخطورة من السائق جانب عىل

.لألمام االنزالق من فقط واحد فرش تثبيت
الذي األمر القدم، دواسات مع يتداخل سوف املرتخي األرضية فرش

.حادث وقوع يف يتسبب قد

القيادة قبل

بالقيادة متعلقة نصائح

٤٢-٣
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فصل يف الجوية الظروف لكافة مالئم أرضية فرش استخدام حالة يف
.األصيل األرضية فرش إزالة عىل دامئاً احرص الشتاء،

حلقات تكون بحيث األرضية فرش ضع أرضية، فرش وضع عند
.التثبيت لدعامات الحادة األطراف عىل مثبتة به التثبيت وتجويفات

السيارة أرجحة

السيارة أرجحة▼

تحذير 

شخص ألي تسمح وال موضعها، يف عالية برسعات العجالت تدر ال
:دفعها عند السيارة خلف بالوقوف

وبرسعات موضعها يف العجالت دوران يكون السيارة، تغرز عندما
.وتنفجر ينبغي مام أكرث اإلطارات تسخن فقد .الخطورة غاية يف عالية
.خطرية إصابات وقوع إىل يؤدي قد الذي األمر

تنبيه 

الحد، عن زائد بشكل املحرك سخونة يف الزائدة األرجحة تتسبب فقد
.اإلطارات وتلف الحركة ناقل وتلف

أو الرمال أو الثلج من لتحريرها السيارة أرجحة الالزم من كان إذا
/الحركة ناقل ذراع وحرك قليالً، الوقود دواسة عىل بالضغط قم الطني،

.R للخلف الرجوع وضع إىل) D( 1 من ببطء االختيار ذراع

القيادة قبل

بالقيادة متعلقة نصائح
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الشتاء فصل يف القيادة

الشتاء فصل يف القيادة▼

اإلطارات، سالسل عىل تشتمل السيارة، يف طوارئ تجهيزات ضع
صغري، وجاروف تحذير، ومشاعل النوافذ، عىل املرتاكم الثلج ومكشطة

.امللح أو الرمال من صغرية وحقيبة توصيل، وكبالت
من معتمد إصالح بفني نويص ونحن املتخصص، اإلصالح فني اسأل
:التالية بالفحوصات للقيام مازدا قبل

.الرادياتري يف التجمد مانع سائل من مالمئة بنسبة احتفظ•
.٢٧-٦ صفحة يف املحرك تربيد سائل راجع

من الربد يقلل. بها الخاصة التوصيل وكبالت البطارية بفحص قم•
.البطارية قدرة

سيتم محيطة حرارة درجة ألقل مناسب محرك زيت استخدم•
).٢٣-٦ صفحة (فيها السيارة قيادة

غري والتوصيالت األعطال لكشف اإلشعال نظام بفحص قم•
.املحكمة

ال ولكن―التجمد مانع مع املخلوط الغسيل سائل استخدم•
صفحة (الغسيل سائل مع للتجمد املانع املربد سائل تستخدم

٣٠-٦.(

مالحظة

الزجاج عىل املرتاكم الثلج ُيشكل .القيادة قبل الثلج بإزالة قم•
.الرؤية يحجب أن ميكن حيث خطورة األمامي

أو الثلج إزالة عند النوافذ مساحات مع املفرطة القوة تستخدم ال•
.األمي والزجاجي املرايا زجاج عىل املتجمد الجليد

النوافذ عن الجليد أو الثلج إلزالة ساخن أو دافئ ماء تستخدم ال•
.الزجاج انكسار يف ذلك يتسبب فقد واملرايا

التصق ما إذا سلباً يتأثر أن ميكن الفرامل أداء .ببطء القيادة•
قم األمر، هذا ظهور حالة يف .الفرامل بأجزاء الثلج أو الجليد
الفرامل باستخدام وقم الوقود دواسة وحرر ببطء، السيارة بقيادة
.الطبيعية لحالته الفرامل أداء يعود حتى مرات عدة بخفة

الجليد إطارات▼

تحذير 

الجليد إطارات( والحجم النوع نفس من إطارات فقط استخدم
:األربع العجالت يف )قطرية غري أو القطرية واإلطارات

غاية يف مختلفة أنواع أو مقاسات من إطارات استخدام يعترب
عنه ينتج قد مام كبرية بدرجة السري طريقة تتأثر أن وميكن .الخطورة

.حادث

تنبيه 

الربوزات ذات اإلطارات استخدام قبل املحلية القوانني من أوالً تحقق
.الخارجية

مالحظة

النظام فإن اإلطارات، ضغط مراقبة بنظام مجهزة سيارتك كانت إذا
بأسالك مقواة إطارات استخدام عند الصحيحة بالطريقة يعمل ال قد

).٢٠٦-٤ صفحة( الجانبية الجدران يف الصلب

األربع العجالت يف الجليد إطارات استخدام

الخاصة الجليد إلطارات بها املسموح القصوى الرسعة تتجاوز ال
.القانونية الرسعة حدود أو بسيارتك

أوروبا

الهواء وضغط املخصص النوع حدد الجليد، إطارات استخدام عند
).١١-٩ صفحة (املناسب

القيادة قبل

بالقيادة متعلقة نصائح
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اإلطارات سالسل▼

.اإلطارات سالسل استخدام قبل املحلية القوانني من أوالً تحقق

تنبيه 

بالسيارة السري طريقة عىل السالسل تؤثر قد.

ميل ٣٠( الساعة يف كم ٥٠من أكرث رسعة عىل السيارة تقود ال/
أقل أيهام السالسل، مَصّنع به يويص الذي الرسعة حد أو )ساعة
.رسعة

الحاد والدوران والحفر املطبات وتجنب بحذر السيارة قد.

العجالت انغالق أثناء الفرملة تجنب.

أن ميكن حيث االحتياطي، اإلطار عىل اإلطارات سالسل تستخدم ال
.واإلطار بالسيارة الرضر إلحاق يف ذلك يتسبب

احتياطي بإطار مجهزة غري السيارة تكون الطرازات، بعض يف
.املصنع قبل من مزود مؤقت

الجليد أو الثلج من الخالية الطرق يف اإلطارات سالسل تستخدم ال.
.والسالسل اإلطارات تترضر ففد

الجنوط تقرش أو خدش يف املعدنية اإلطارات سالسل تتسبب قد
.األلومنيوم

مالحظة

النظام فإن اإلطارات، ضغط ملراقبة بنظام مجهزة سيارتك كانت إذا
.إطارات سالسل استخدام عند الصحيحة بالطريقة يعمل ال قد

.فقط األمامية العجالت عىل اإلطارات سالسل ثبت
.الخلفية العجالت مع اإلطارات سالسل تستخدم ال

)أوروبا (اإلطارات سالسل نوع اختيار

النوع اخرت. سداسية حلقات ذات صلب إطارات بسالسل مازدا تويص
.اإلطار ملقاس طبًقا املالئم

اإلطار سلسلةاإلطار حجم

205/60R16السدايس النوع من

215/45R18السدايس النوع من

مالحظة

صلب إطارات سالسل باستخدام تويص مازدا رشكة أن من الرغم وعىل
املطابقة السالسل كل استخدام ميكن فإنه سداسية، حلقات ذات

.الرتكيب ملواصفات

)أوروبا (الرتكيب مواصفات

بني املسافة عىل الحفاظ يجب فإنه اإلطارات، سالسل تركيب عند
الجدول يف املبينة الحدود يف كام والسلسلة اإلطار نقشة خطوط

.التايل

)]بوصة (مم: الوحدة [املسافة

بأ

)٠٫٣٥( ٩ األقىص الحد)٠٫٣٥( ٩ األقىص الحد

القيادة قبل

بالقيادة متعلقة نصائح
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الجانبية الرؤية

أ.١
 

عريض قطاع

ب.١
 

اإلطارات سالسل تركيب

فإن وإال انزعها، للعجالت بأغطية مجهزة السيارة كانت إذا.١
.تخدشها سوف السالسل أرشطة

قدر بإحكام األمامية اإلطارات عىل السالسل تثبيت بتأمني قم.٢
.للسالسل املصنعة الرشكة بتعليامت دامئًا التزم. اإلمكان

ربع (كم ١―كم نصف ملسافة القيادة بعد السالسل ربط أعد.٣
).ميل نصف―ميل

الطينية املناطق يف القيادة

الطينية املناطق يف القيادة▼

تحذير 

قيادة طريق عن ذلك ويتم للبلل تعرضت التي الفرامل بتجفيف قم
عدة بخفة الفرامل واستخدام الوقود دواسة وتحرير ببطء، السيارة

:الطبيعية لحالته الفرامل أداء يعود حتى مرات
تزيد الحالة، هذه ففي .مبتلة وهي بالفرامل القيادة الخطورة من

الجانبني أحد إىل السيارة تنحرف أو السيارة إليقاف الالزمة املسافة
.خطرية حوادث وقوع اىل يؤدي قد مام الفرامل، عىل الضغط عند
.ال أم بالبلل تأثرت قد الفرامل كانت إذا ما برفق الفرامل ضغط يبني

تنبيه 

قد ألنها املياه تغمرها التي الطرق يف السيارة قيادة عدم يجب
تلف أو إلكرتونية،/الكهربائية األجزاء يف ماس حدوث يف تتسبب
املاء، يف السيارة ُغمرت إذا .املاء امتصاص بسبب التوقف أو املحرك
.مازدا قبل من معتمد بوكيل نويص إننا .خربة ذي تصليح فني راجع

القيادة قبل

بالقيادة متعلقة نصائح
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الرتبيني بالشاحن خاصة معلومات
)SKYACTIV-D 1.8(

)SKYACTIV-D 1.8 (الرتبيني بالشاحن خاصة معلومات▼

تنبيه 

مرتفع صعود بعد أو الرسيعة، الطرق إحدى يف السيارة قيادة بعد
املحرك بتشغيل قم طويلة، لفرتة مقطورة قطر أو طويلة، ملسافة

.إيقافه قبل تقدير أقل عىل ثانية 30 ملدة الالتعشيق وضع عىل
وظيفة تشغيل عند ولكن .الرتبيني الشاحن يتلف فسوف وإال،

i-stop ، رضوري غري يكون املحرك إيقاف فإن.

مرتفعة برسعة السيارة قيادة عند الرتبيني الشاحن يتلف سوف
املحرك تشغيل بعد وخاصة مفرطة، بدرجة املحرك رسعة زيادة أو

.قصرية زمنية بفرتة

ً املحرك تصميم تم فقد التلف، من املحرك حامية عىل حرصا
مبارشة التشغيل بعد مرتفعة برسعة السيارة قيادة ميكن ال بحيث

.الربودة شديدة األجواء يف

تكنولوجيا وتقدم. املحرك أداء قوة تعزيز عىل الرتبيني الشاحن يعمل
قدر سوى يتطلب وال التشغيل، من مرتفع مستوى املتقدم التصميم

.الصيانة من بسيط
 

االلتزام يرجى الرتبيني، للشاحن األمثل األداء عىل للحصول
.التالية بالتعليامت

الزمني للجدول وفقاً الزيت ومرشح املحرك زيت بتغيري قم.١
).٣-٦ صفحة (للصيانة

).٢٣-٦ صفحة (فقط به املوىص املحرك زيت سوى تستخدم ال.٢
.إضافات أية استخدام يحظر

القيادة قبل

بالقيادة متعلقة نصائح
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/أوروبا (واملقطورات الكارافان عربات قطر
)أفريقيا جنوب/ارسائيل/تركيا/روسيا

/تركيا/روسيا/أوروبا (واملقطورات الكارافان عربات قطر▼
)أفريقيا جنوب/ارسائيل

.والبضائع الركاب لحمل أساساً وإنشاؤها مازدا سيارة تصميم تم
السائق سالمة ألن اإلرشادات هذه اتبع مقطورة، لقطر اضطررت إذا

ستؤثر. اآلمنة القيادة وعادات األجهزة سالمة عىل تعتمد والركاب
واألداء والثبات والفرامل السيارة يف التحكم إمكانية عىل املقطورة

.الوقود استهالك يف واالقتصاد
مازدا موزعي أحد استرش. املقطورة أو السيارة عىل الحمل تزد ال

.التفاصيل من املزيد إىل احتجت إذا املعتمدين

تنبيه 

عمر من األوىل )ميل ٦٠٠( كم ١٠٠٠ الـ خالل مقطورة قطر يحظر
الحركة وناقل املحرك تعرض قد بذلك، قمت إذا .مازدا سيارة

مجموعة مكونات من وغريها اإلطارات ومحامل التفاضيل والرتس
.للتلف الحركة

ال تركيا يف كرفان/مقطورة قطر بسبب تحدث التي التلفيات
.السيارة ضامن يغطيها

)SKYACTIV-G 1.5 )االورويب الطراز((
مزودة سيارات بواسطة والكارافانات املقطورات قطر ميكن ال

.i-stop بوظيفة

مالحظة

حال يف( التالية السالمة أنظمة تستخدم ال مقطورة، قطر عند•
إيقاف يتم مازدا، من املقطورة لجر األصلية الوصلة استخدام

):تلقائياً األنظمة هذه تشغيل

)BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام•
)RCTA( الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•
)SBS-R( ]خلفي[ الذيك الفرامل دعم نظام•
)SBS-RC( ]الخلفية املرور حركة[ الذيك الفرامل دعم نظام•
)خلفي( االنتظار حساس نظام•

القيادة قبل

القطر
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الوزن حدود▼

.للمقطورات القطر أحامل جدول يف املذكورة الحدود املقطورة، مقدمة ووزن املجمع، الوزن وإجاميل اإلجاميل، املقطورة وزن يتجاوز أال يجب
 

:للمقطورة اإلجاميل الوزن

.وحمولتها املقطورة وزين مجموع
 

:املجمع الكيل الوزن

.السيارة وحمولة السيارة وركاب املقطورة جر وصلة فيها مبا القطر؛ سيارة ووزن املقطورة وزن إجاميل مجموع
 

:املقطورة مقدمة وزن

.املقطورة تحميل أثناء الوزن توزيع بتغري الوزن هذا يتباين. املقطورة لسان عىل املحمل الوزن
 

تنبيه 

١٠ قدم، ٣٢٨٠( مرت ١٠٠٠ من أكرث لالرتفاعات بالنسبة .شاهقة ارتفاعات عىل بالقطر تقوم عندما القطر حمولة وزن اختالفات من الحذر توخى
عنوان أسفل ذكره الوارد الحمل عن االرتفاع يف إضافية )بوصة ١٠ قدم، ٣٢٨٠( مرت ١٠٠٠ لكل% ١٠ بنسبة القطر حمولة بخفض دوماً عليك ،)بوصة
يتعرض قد اإلجاملية، القطر حمولة لوزن املحدد األقىص الحد تخطي حالة يف .املقطورة قطر لحمل األقىص الحد جدول يف املجمع اإلجاميل الوزن

.للتلف الحركة نقل مجموعة من أخرى وأجزاء املحرك

القيادة قبل

القطر
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للمقطورات القطر ألحامل األقىص الحد جدول

%١٢ حتى منحدر/أوروبا

املجمع الكيل الوزنللمقطورة اإلجاميل الوزنالطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلاملحركالهيكل

صالون
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,986.3 (كجم 3,169)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 7,059.1 (كجم 3,202)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,114.2 (كجم 3,227)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,160.5 (كجم 3,248)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,041.4 (كجم 3,194)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,085.5 (كجم 3,214)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,999.6 (كجم 3,175)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 7,070.1 (كجم 3,207)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,118.6 (كجم 3,229)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,169.3 (كجم 3,252)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
اليدوي الحركة ناقل

بجميع الدفع
العجالت

)رطل 7,231.0 (كجم 3,280)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 600

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
التلقايئ الحركة ناقل

بجميع الدفع
العجالت

)رطل 7,303.8 (كجم 3,313)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 600

هاتشباك
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,050.3 (كجم 3,198)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,096.6 (كجم 3,219)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

)رطل 176.3 (كجم 80: املقطورة مقدمة وزن

%٨ حتى منحدر/النمسا و أملانيا

املجمع الكيل الوزنللمقطورة اإلجاميل الوزنالطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلاملحركالهيكل

صالون
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,986.3 (كجم 3,169)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 7,059.1 (كجم 3,202)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

القيادة قبل

القطر
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املجمع الكيل الوزنللمقطورة اإلجاميل الوزنالطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلاملحركالهيكل

صالون
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,114.2 (كجم 3,227)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,160.5 (كجم 3,248)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,041.4 (كجم 3,194)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,085.5 (كجم 3,214)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,999.6 (كجم 3,175)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 7,070.1 (كجم 3,207)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,118.6 (كجم 3,229)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
)رطل 7,169.3 (كجم 3,252)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
اليدوي الحركة ناقل

بجميع الدفع
العجالت

)رطل 7,231.0 (كجم 3,280)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 600

هاتشباك
SKYACTIV-X

2.0
التلقايئ الحركة ناقل

بجميع الدفع
العجالت

)رطل 7,303.8 (كجم 3,313)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 600

هاتشباك
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,050.3 (كجم 3,198)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-D

1.8
)رطل 7,096.6 (كجم 3,219)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

)رطل 176.3 (كجم 80: املقطورة مقدمة وزن

%١٢ حتى منحدر/روسيا

املجمع الكيل الوزنللمقطورة اإلجاميل الوزنالطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلاملحركالهيكل

صالون
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,225.7 (كجم 2,824)رطل 2,204.6 (كجم 1,000)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,713.0 (كجم 3,045)رطل 2,645.5 (كجم 1,200)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,999.6 (كجم 3,175)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,243.4 (كجم 2,832)رطل 2,204.6 (كجم 1,000)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,730.6 (كجم 3,053)رطل 2,645.5 (كجم 1,200)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,995.1 (كجم 3,173)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

القيادة قبل

القطر

٥١-٣
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)رطل 176.3 (كجم 80: املقطورة مقدمة وزن

%١٢ حتى منحدر/إرسائيل

املجمع الكيل الوزنللمقطورة اإلجاميل الوزنالطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلاملحركالهيكل

صالون
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,940.0 (كجم 3,148)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,988.5 (كجم 3,170)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,955.5 (كجم 3,155)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,988.5 (كجم 3,170)رطل 2,865.9 (كجم 1,300)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

)رطل 176.3 (كجم 80: املقطورة مقدمة وزن

%١٢ حتى منحدر/افريقيا جنوب

املجمع الكيل الوزنللمقطورة اإلجاميل الوزنالطراز

بفرامل مقطورةبفرامل مقطورةفرامل بدون مقطورةالقيادة نظامالحركة ناقلاملحركالهيكل

صالون
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,199.3 (كجم 2,812)رطل 2,204.6 (كجم 1,000)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,327.2 (كجم 2,870)رطل 2,204.6 (كجم 1,000)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

صالون
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,768.1 (كجم 3,070)رطل 2,645.5 (كجم 1,200)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,201.5 (كجم 2,813)رطل 2,204.6 (كجم 1,000)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

1.5
)رطل 6,327.2 (كجم 2,870)رطل 2,204.6 (كجم 1,000)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,717.4 (كجم 3,047)رطل 2,645.5 (كجم 1,200)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600اليدوي الحركة ناقل

هاتشباك
SKYACTIV-G

2.0
)رطل 6,768.1 (كجم 3,070)رطل 2,645.5 (كجم 1,200)رطل 1,322.7 (كجم 2WD600التلقايئ الحركة ناقل

)رطل 176.3 (كجم 80: املقطورة مقدمة وزن

تحذير 

:للمقطورات القطر أحامل جدول يف املحددة الحدود الحموالت وزن يتجاوز أال دوماً تأكد
عنه ينتج قد مام القيادة يف والتحكم األداء يف كبرية مشاكل ذلك يسبب قد حيث املحددة، الحموالت من أكرب حموالت قطر محاولة الخطورة من

.كليهام أو للتلف السيارة تعرض أو لإلصابة للركاب تعريض

القيادة قبل

القطر

٥٢-٣
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:للمقطورات القطر أحامل جدول يف املذكورة الحدود املقطورة مقدمة وزن يتجاوز أال دوماً تأكد
السيارة، عىل السيطرة فقدان يف ذلك يتسبب قد .املقدمة يف عنه املقطورة من الخلفي الجزء يف زائد وزن ووضع املقطورة تحميل الخطورة من

.حوادث وقوع إىل ويؤدي

مالحظة

أو الرسيع الطريق عىل املوجودة الوزن محطات إحدى يف بسكول مبيزان املقطورة وزن بواسطة املقدمة ووزن املقطورة وزن إجاميل تحديد ميكن•
.الشحن رشكات إحدى يف

أسباب أي أو الوعرة الطرق أو الجانبية للرياح لتعرضها نتيجة املقطورة تأرجح خطر املالئم املقطورة مقدمة ووزن املقطورة وزن إجاميل يجنبك قد•
.أخرى

املقطورة جر وصلة▼

الفتحات استخدم. مازدا لسيارات خصيصاً مصنوعة أصلية مقطورة جر وصلة باستخدام نويص. مالمئة مقطورة جر وصلة استخدم مقطورة، قطر عند
.املعلومات من مزيد عىل للحصول املعتمد مازدا مبوزع اتصل. الجر وصلة لتأمني املُصنعة الرشكة قبل من ثقبها تم التي األصلية

 
املقطورة جر وصلة تركيب منطقة

هاتشباك

)بوصة 16.5 ― 13.8 (مم 420 ― 350.١
)بوصة 35.24 (مم 895.0.٢
)بوصة 40.244 (مم 1022.2.٣
)رطل 176.3 (كجم 80. األقىص الحد.٤

القيادة قبل

القطر

٥٣-٣
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الجر وصلة اقرتان نقطة.٥
 

صالون

)بوصة 16.5 ― 13.8 (مم 420 ― 350.١
)بوصة 43.453 (مم 1103.7.٢
)بوصة 40.244 (مم 1022.2.٣
)رطل 176.3 (كجم 80. األقىص الحد.٤
الجر وصلة اقرتان نقطة.٥

القيادة قبل

القطر

٥٤-٣
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اإلطارات▼

اإلطارات لكافة الهواء ضغط مستوى أن من تأكد مقطورة، قطر عند
يف مذكور هو كام لإلطارات، به املوىص الهواء ضغط ملستوى مالئم

أن يجب. السائق باب إطار عىل املوجود اإلطارات هواء ضغط جدول
داخل الهواء وضغط الحمولة وتصنيف املقطورة إطار حجم يتوافق

.لإلطارات املصنعة الرشكة مواصفات مع اإلطارات

تحذير 

:القطر عند مؤقت احتياطي إطار أبًدا تستخدم ال
قطر أثناء سيارتك يف مؤقت احتياطي إطار استخدام الخطورة من

عىل السيطرة وفقدان اإلطار تلف إىل ذلك يؤدي قد حيث مقطورة،
.لإلصابات السيارة ركاب تعريض وبالتايل السيارة

األمان سالسل▼

إذا ما حالة يف وذلك احتياطي كإجراء األمان سالسل استخدام يجب
لسان تحت السالسل متر أن يجب. قصد بدون املقطورة فك تم

االرتخاء من كافياً قدراً اترك. الجر بوصلة ربطها ويتم املقطورة
املتوفرة املطبوعة الوثائق راجع. بسهولة بالدوران للسامح للسالسل

املزيد عىل للحصول الجر وصلة أو للمقطورة املصنعة الرشكة قبل من
.التفاصيل من

تحذير 

والسيارة املقطورة من بكل بإحكام األمان سلسلة توصيل من تأكد
:املغادرة قبل
بأمان مثبتة أمان سلسلة استخدام دون مقطورة قطر الخطورة من

أو االقرتان بوحدة تلف حدوث حالة يف .والسيارة املقطورة من بكل
الطريق من أخرى حارة وتأخذ املقطورة تنفصل قد الجر، وصلة كرة

.حادث وقوع يف وتتسبب

املقطورة أضواء▼

تنبيه 

.مازدا سيارة إضاءة بنظام مبارشة املقطورة إضاءة نظام توصيل يحظر
.للتلف اإلضاءة وأنظمة للسيارة الكهريب النظام ذلك يعرض قد

.املعتمد مازدا وكيل راجع اإلضاءة نظام لتوصيل

املقطورة فرامل▼

الوزن حدود يف للمقطورات القطر ألحامل األقىص الحد جدول تفقد
الوزن يف املذكورة القيمة عن املقطورة وزن زاد وإذا ،)٤٩-٣ صفحة(

املقطورة فرامل تكون ،)فرامل بدون مقطورة (للمقطورة اإلجاميل
.مطلوبة

للقوانني مطابقتها من تأكد بفرامل، مزودة املقطورة كانت إذا
.بها املعمول واللوائح

تحذير 

فرامل بنظام الهيدرولييك املقطورة فرامل نظام توصيل يحظر لذلك
:سيارتك

بنظام مبارشًة الهيدرولييك املقطورة فرامل نظام توصيل الخطورة من
.محتملة وإصابات كافية غري فرملة ذلك عن وينتج السيارة، فرامل

املقطورات قطر حول نصائح▼

القيادة قبل

وضعها من قريبة تكون بك الخاصة مازدا سيارة أن من تحقق•
يف تبدأ ال. بها محملة أو محملة غري مقطورة توصيل بعد الطبيعي
من تحقق. طبيعي غري وضع يف تكون أنها وجدت إذا القيادة

وعدم التعليق أجزاء تآكل وعدم املقطورة مقدمة وزن صحة
إصالح فني لدى سيارتك افحص. للمقطورة الزائد التحميل

رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص،
.مازدا

داخل التحرك من ملنعها آمنة املقطورة حمولة أن من تأكد•
.املقطورة

.افحصها. الحكومية للقوانني املستخدمة املرايا مطابقة من تأكد•
واملقطورة السيارة أضواء جميع عمل من تحقق البدء، قبل•

جميع فحص وأعد توقف. واملقطورة السيارة بني الوصالت وجميع
.قصرية ملسافة القيادة بعد والوصالت األضواء

القيادة

املقطورة، قطر بعد بك الخاصة مازدا سيارة مع التعامل يختلف•
األماكن يف والتوقف للخلف والرجوع الدوران مامرسة يجب لذا

.املرور زحمة من الخالية
.والطول الزائد الوزن عىل لالعتياد وقتك وخذ•
قطر أثناء) ساعة/ميل ٦٢ (ساعة/كم ١٠٠ الرسعة تتجاوز ال•

القانون بها يسمح رسعة أقىص كانت إذا. ملقطورة سيارتك
/ميل ٦٢ (ساعة/كم ١٠٠ من أقل مقطورة تجر التي للسيارات

.القانونية الرسعة تتجاوز ال ،)ساعة

القيادة قبل

القطر

٥٥-٣
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تنبيه 

ساعة/كم ١٠٠ الرسعة مبقطورة املزودة السيارة رسعة تجاوزت إذا
.للتلف السيارة تتعرض قد ،)ساعة/ميل ٦٢(

التحميل لتقليل أقل نقلة إىل السيارة رسعة انقل تل، صعود عند•
.كليهام أو الزائدة للحرارة تعريضها أو السيارة محرك عىل الزائد

ضغط واستخدم أقل نقلة إىل السيارة رسعة انقل تل، نزول وعند•
عىل للحفاظ الحذر من املزيد توَخ. رسعة تقليل كعامل املحرك
يؤدي قد. الحاجة حسب فقط الفرامل واستخدم الرسعة

درجة ارتفاع إىل طويلة لفرتة الفرامل دواسة ضغط يف االستمرار
.القدرة وفقدان الفرامل حرارة

السيارة إيقاف

اتبع ذلك حدوث حالة يف. بقوة االنتظار فرملة ذراع بتعشيق وقم
.اإلرشادات هذه

منحنى يف السيارة إيقاف

.والفرامل الوقوف فرامل اضبط.١
أثناء واملقطورة العجالت أمام حاجز وضع ما شخص من اطلب.٢

.الفرامل عىل بالضغط قيامك
والفرامل الوقوف فرامل بتحرير قم العجالت تحرك إيقاف بعد.٣

بحمل العجالت أمام املوضوعة لألشياء السامح مع ببطء
.الحمل

.االنتظار فرملة ذراع بتعشيق وقم.٤
ذراع ضع أوتوماتييك، حركة بناقل مزودة السيارة كانت إذا.٥

حركة بناقل مزودة كانت وإذا. P االنتظار موضع يف االختيار
الرجوع وضع أو 1 الوضع يف الرتوس نقل ذراع ضع يدوي،
).R (للخلف

منحنى يف السيارة بدء

).٥-٤ صفحة (املحرك تشغيل ابدأ.١
قليلة ملسافة والسحب ببطء وقم الوقوف فرامل بتحرير قم.٢

.العجالت حواجز من
الوقوف فرامل بتشغيل وقم مستوية، أرض أقرب عن توقف.٣

.العجالت حواجز والتقط

القيادة قبل

القطر

٥٦-٣
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القيادة عند٤

.اآلمنني والتوقف القيادة بشأن معلومات

٤-٤..................................................املحرك إيقاف/تشغيل بدء
٤-٤............................................................التشغيل مفتاح

٥-٤.......................................................املحرك تشغيل بدء
٩-٤...................................................املحرك تشغيل إيقاف

i-stop*.....................................................................١٠-٤

١٧-٤............................................*األسطوانة تشغيل إبطال

١٨-٤....................................العرض وشاشة العدادات مجموعة

١٨-٤..............................العرض وشاشة العدادات مجموعة
١٨-٤.....................................................العدادات مجموعة

٣٥-٤......................................التفاعلية القيادة عرض شاشة

٣٧-٤..............................................اليدوي الحركة ناقل تشغيل

٣٧-٤................................اليدوي الحركة لناقل التبديل منط

٣٩-٤........................................................التلقايئ الحركة ناقل
٣٩-٤........................التلقايئ الحركة ناقل يف التحكم مفاتيح

٤٠-٤.........................................................النقل قفل نظام
٤١-٤.............................................الحركة ناقل تحرك نطاق
٤٢-٤.....................................................اليدوي النقل وضع

٤٨-٤.............................................................*القرص وضع
٤٨-٤...............................................بالقيادة متعلقة نصائح

٥٠-٤....................................................التحكم وأزرار املفاتيح
٥٠-٤......................................................اإلضاءة يف التحكم

٥٤-٤................................................*الخلفي الضباب ضوء
٥٥-٤...........................املرور حارة وتغيري االنعطاف إشارات

٥٦-٤..................األمامي الزجاج غسيل ورشاشات مساحات

٥٩-٤.................*الخلفية النافذة غسيل ورشاشات مساحات

٦٠-٤................................*األمامية الكشافات غسيل رشاش
٦٠-٤...............................الخلفية النافذة عن الضباب مزيل
٦٢-٤........................................................................البوق
٦٢-٤...........................................الخطر من التحذير وماض

٦٣-٤.........................................................................الفرامل
٦٣-٤..............................................................الفرامل نظام

AUTOHOLD.........................................................٦٨-٤
٧٢-٤.......................................املفاجئ اإليقاف إشارة نظام

٧٢-٤................)HLA (الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد

ABS/TCS/DSC..........................................................٧٤-٤
٧٤-٤............................)ABS (لالنغالق املانع الفرامل نظام
٧٤-٤......................................)TCS (الجر يف التحكم نظام

٧٥-٤...........................)DSC (الثبات يف الدينامييك التحكم

٧٨-٤..............................................................الهجني M نظام

٧٨-٤........................................................*الهجني M نظام

٨١-٤........................................................القيادة وضع اختيار

٨١-٤..................................................*القيادة وضع اختيار

i-ACTIV AWD...........................................................٨٢-٤

٨٢-٤................................*i-ACTIV AWD نظام تشغيل

٨٣-٤...............................................................املؤازر التوجيه
٨٣-٤...........................................................املؤازر التوجيه

١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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i-ACTIVSENSE.........................................................٨٤-٤
i-ACTIVSENSE.....................................................٨٤-٤

٨٨-٤............*)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام

٨٩-٤.......................*)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح

٩١-٤........................*)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام

٩٤-٤...........................*)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

٩٩-٤........................*)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام

١٠٥-٤...............................*)DSA (والرسعة املسافة إنذار

١٠٦-٤....................................*)DAA (السائق تنبيه إنذار

١٠٧-٤............................................*)DM (السائق مراقبة

١٠٩-٤...............*)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار

١١٢-٤...............*)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام

)MRCC(*..............................................................١١٤-٤

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام

..........*)والسري التوقف وظيفة مع MRCC(والسري التوقف
...............................................................................١٢٢-٤

١٣١-٤............................*)CTS (املرور وحركة السري دعم

١٤٣-٤..............*)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام

١٤٦-٤...................................*للضبط القابل الرسعة محدد

١٥١-٤..............................*)ISA (للرسعة الذكية املساعدة

١٥٦-٤..............................*)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام

١٥٨-٤.............*)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام

-SBS] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام

RC(*......................................................................١٦١-٤

١٦٤-٤...................................................*°٣٦٠ رؤية شاشة

١٩٢-٤............................*)FSC (األمامية االستشعار كامريا

١٩٥-٤................................*األمامي الرادار استشعار جهاز

١٩٧-٤....................*األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز

١٩٨-٤....................*الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز
فوق املوجات استشعار جهاز/الخلفية الزاوية/خلفي

١٩٩-٤.........................................*الخلفي الجانبي الصوتية

............*الخلفية الكامريا/الجانبية الكامريات/األمامية الكامريا
...............................................................................٢٠٠-٤

٢٠١-٤..............................................*السائق مراقبة كامريا

٢٠٢-٤......................................................التطواف يف التحكم

٢٠٢-٤................................................*التطواف يف التحكم

٢٠٥-٤...........................)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام

٢٠٥-٤...................*)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام

٢٠٨-٤.......................................................البنزين دقائق فلرت

٢٠٨-٤...............)SKYACTIV-X 2.0 (البنزين دقائق فلرت

٢٠٩-٤........................................................الديزل دقائق فلرت
٢٠٩-٤................)SKYACTIV-D 1.8 (الديزل دقائق فلرت

٢١٠-٤............................................................الخلفية الشاشة

٢١٠-٤......................................................*الخلفية الشاشة

٢٢٤-٤...................................................االنتظار حساس نظام

٢٢٤-٤.............................................*االنتظار حساس نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٢-٤
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مذكرة
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التشغيل مفتاح

بالدفع التشغيل زر مواضع▼

.التشغيل نطاق داخل املفتاح كان إذا إال النظام يعمل ال

موضع تغيري يتم بالدفع، التشغيل زر عىل الضغط يتم مرة، كل يف
التشغيل مفتاح وتنشيط التشغيل إيقاف بالرتتيب التشغيل مفتاح
ACC والتشغيل ON .أخرى مرة بالدفع التشغيل زر عىل الضغط

.التشغيل مفتاح تشغيل إيقاف عىل يعمل ON التشغيل موضع من

املؤرش ضوء.١
بالدفع التشغيل زر.٢

مالحظة

عىل الضغط مع بالدفع التشغيل زر عىل بالضغط املحرك يبدأ•
ناقل( الفرامل دواسة أو )اليدوي الحركة ناقل( القابض دواسة
التشغيل زر عىل اضغط اإلشعال، موضع لتغيري ).اآليل الحركة
.الدواسة عىل الضغط بدون بالدفع

يكون عندما ON التشغيل موضع يف التشغيل مفتاح ترتك ال•
طاقة نفاد يف ذلك يتسبب فقد .التشغيل موضع غري يف املحرك

مفتاح تنشيط موضع يف التشغيل مفتاح ترك حالة يف .البطارية
نقل ذراع االوتوماتييك، الحركة لناقل بالنسبة( ACC التشغيل

يتم ،)ACC موضع يف التشغيل ومفتاح ،P الوضع يف الحركة
.دقيقة ٢٥ بعد تلقائياً التشغيل مفتاح إيقاف

التشغيل إيقاف

أيضاً ويتم الكهربائية بالطاقة الكهربائية املعدات تزويد إيقاف يتم
).كهرماين (املؤرش ضوء إطفاء

.مقفلة القيادة عجلة تكون الوضع هذا يف

تحذير 

وتعشيق اإلشعال إطفاء عىل دامئاً احرص القيادة مقعد مغادرة قبل
ناقل( P املوضع يف االختيار ذراع وجود من وتأكد االنتظار فرملة
حركة ناقل( R املوضع يف أو األوىل الرسعة عىل أو )تلقايئ حركة
):يدوي

ونقل االنتظار فرامل وتعشيق اإلشعال إطفاء دون القيادة مقعد ترك
أو األوىل الرسعة إىل أو )تلقايئ حركة ناقل( P الوضع إىل االختيار ذراع

ً أمراً يعد )يدوي حركة ناقل( R الوضع إىل يف ذلك يتسبب قد .خطريا
وقوع يف يتسبب قد الذي األمر متوقع غري بشكل السيارة حركة

.حادث
لفرتة ولو حتى السيارة ركن يف ترغب كنت إذا ذلك، إىل باإلضافة
يتسبب قد وإال اإلشعال، بإطفاء تقوم أن مبكان األهمية فمن قصرية،

خفض يف يتسبب كام بالسيارة األمان أنظمة من بعض تعطيل يف ذلك
.البطارية شحن

مالحظة

)مقفلة القيادة عجلة(
رسالة وعرض )أخرض( بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء وميض حالة يف

هذا فإن صفارة، صوت وسامع املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل
حرك القيادة، عجلة قفل لفتح .مقفلة غري القيادة عجلة أن إىل يشري

التشغيل زر عىل الضغط أثناء اليمني وإىل اليسار إىل القيادة عجلة
.بالدفع

ACC )كامليات(

املؤرش ضوء ويضيئ الكهربائية الكامليات بعض تعمل سوف
).كهرماين(

.مقفلة غري القيادة عجلة تكون الوضع هذا يف

مالحظة

زر عىل الضغط أثناء مفتاح بدون للدخول املتطور النظام يعمل ال
واألبواب ،ACC التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل بالدفع التشغيل

.يدوياً قفلها تم قد كانت وإن حتى قفلها يفتح/تقفل لن

ON

.املحرك تشغيل بدء بعد العادي التشغيل موضع هو املوضع هذا
عند) كهرماين (املؤرش ضوء ييضء). (كهرماين (املؤرش ضوء ينطفئ
.)متوقف واملحرك ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل
تشغيل بدء قبل املؤرشات أضواء/التحذير أضواء بعض فحص ينبغي
.املحرك
.٢٨-٤ صفحة يف تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء

٤-٤
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.٣٠-٤ الصفحة يف اإلشارة/املؤرش أضواء راجع

مالحظة

)SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.5 ،SKYACTIV-X
2.0 ،SKYACTIV-G 2.0(

ميكن ،ON التشغيل موضع إىل بالدفع التشغيل زر عىل الضغط عند
ال .الوقود خزان من بالقرب الوقود مضخة موتور تشغيل صوت سامع
.التشغيل يف خلل أي وجود عىل هذا يدل

املحرك تشغيل بدء

املحرك تشغيل بدء▼

تحذير 

الطبية األجهزة عىل املفتاح من الصادرة الالسلكية املوجات تؤثر قد
:القلب رضبات منظم مثال
طبية، أجهزة يستخدمون أشخاص من بالقرب املفتاح استخدام قبل

كانت إذا فيام طبيبك أو الطبية لألجهزة املُصنعة الرشكة استرش
.ال أم الجهاز عىل تؤثر سوف املفتاح من الصادرة الالسلكية املوجات

مالحظة

البد املحرك تشغيل ملنع رشيحة به املفتاح ألن املفتاح حمل يجب•
.القصري املدى يف املحرك يف التحكم أدوات مع تتخاطب أن

من بالدفع التشغيل زر عىل الضغط أثناء املحرك تشغيل ميكن•
ACC التشغيل مفتاح تنشيط موضع يف أو التشغيل إيقاف موضع

.ON التشغيل موضع أو
ميكن وظيفة( بالدفع التشغيل زر نظام وظائف إبطال ميكن•

أي ملنع )املفتاح حمل بواسطة فقط املحرك تشغيل بدء بواسطتها
تنظيم جهاز يرتدي الذي املستخدم عىل محتملة جانبية آثار

تشغيل إبطال حالة يف .آخر طبي جهاز أي أو القلب رضبات
حمل طريق عن املحرك تشغيل بدء من تتمكن لن فإنك النظام،
باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش .املفتاح

من مزيد عىل للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني
بالدفع، التشغيل زر نظام وظائف إبطال حالة يف .التفاصيل

يف املتبعة الخطوات نفس باستخدام املحرك تشغيل بدء ميكنك
.املفتاح بطارية نفاذ حالة

املفتاح بطارية تكون عندما املحرك تشغيل بدء "مراجعة يرجى
.٨-٤ صفحة يف" فارغة

وميكن ترتفع املحرك رسعة فإن بارد وهو املحرك تشغيل بدء بعد•
.املحرك مقصورة من صادر طنني صوت سامع حينئذ

إىل يشري ال وهو العادم غاز تنقية تحسني هو هذا يف والسبب
.القطع أحد يف عيب وجود

.املفتاح حمل من تأكد.١
.املقاعد أحزمة ربط السيارة يف الركاب عىل ينبغي.٢
.االنتظار فرملة ذراع تعشيق من تأكد.٣
املحرك يعمل حتى بثبات الفرامل دواسة عىل الضغط يف استمر.٤

.كامل بشكل

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء

٥-٤
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)اليدوي الحركة ناقل(.٥
املحرك يعمل حتى بقوة القابض دواسة عىل الضغط يف استمر
.كامل بشكل

)التلقايئ الحركة ناقل(
إذا. بالسيارة الحركة نقل بآلية) P (االنتظار موضع بتشغيل قم

فلتنتقل السيارة تحرك أثناء املحرك تشغيل تعيد أن عليك كان
).N (املحايد املوضع إىل

مالحظة

)اليدوي الحركة ناقل(•
غري القابض دواسة كانت إذا الذايت الحركة مبدئ يعمل ال

.كاف بشكل مضغوطة
)التلقايئ الحركة ناقل(•

الحركة نقل ذراع يكن مل إذا التشغيل بدء مفتاح يعمل لن
مضغوطة الفرامل دواسة تكن مل وإذا N أو P الوضع يف

.كاف بشكل
.ييضء) أخرض (بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء أن من تأكد.٦

املؤرش ضوء.١
بالدفع التشغيل زر.٢

مالحظة

،)أخرض( بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء وميض حالة يف•
.املفتاح حمل من تحقق

يومض )أخرض( بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء كان إذا•
التشغيل بزر املفتاح مبالمسة عليك املفتاح، تحمل وكنت
.املحرك تشغيل وابدأ بالدفع
بطارية تكون عندما املحرك تشغيل بدء "مراجعة يرجى

.٨-٤ صفحة يف" فارغة املفتاح

تنبيه 

مؤرش ضوء أو معروضة، )أحمر( KEY التحذير إشارة كانت إذا
وجود إىل ذلك يشري فقد يومض، )كهرماين( بالدفع التشغيل زر

تشغيل بدء هذا مينع قد .املحرك تشغيل نظام يف مشكلة
التنشيط وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل مينع أو املحرك
ACC وضع أو ON.
يف )أحمر( KEY تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى

.٥٦-٧ الصفحة
إصالح فني لدى السيارة فحص عليك يتعني الحالة، هذه يف

رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى بفحصها نويص متخصص؛
.ميكن ما بأرسع مازدا

مالحظة

)أحمر( KEY التحذير إشارة عرض يتم اآلتية، الحاالت يف•
بأن السائق هذا يبلغ .بالدفع التشغيل زر عىل الضغط بعد
ACC التنشيط وضع إىل يتحول لن بالدفع التشغيل زر

اإليقاف وضع يف وجوده أثناء عليه الضغط تم إذا حتى
).٥٦-٧ صفحة(

.فارغة املفتاح بطارية شحنة•
.التشغيل مدى خارج املفتاح وجود•
النظام عىل فيها يصعب التي املناطق يف املفتاح وضع•

).٦-٣ صفحة( اإلشارة رصد
مامثل أخرى ُمصنعة رشكة قبل من مصنوع مفتاح وجود•

.التشغيل مدى يف للمفتاح
)بالقوة املحرك تشغيل طريقة(•

ضوء كان أو معروضة، )أحمر( KEY التحذير إشارة كان إذا
ذلك يشري فقد يومض، )كهرماين( بالدفع التشغيل زر مؤرش

بدء طريقة باستخدام املحرك تشغيل يتعذر قد أنه إىل
يتعني الحالة، هذه يف ).٥٦-٧ صفحة( املعتادة التشغيل

نويص متخصص؛ إصالح فني لدى السيارة فحص عليك
بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى بفحصها

.بالدفع املحرك تشغيل ميكن ذلك، حدوث حالة يف .ميكن ما
يعمل حتى بالدفع التشغيل زر عىل االستمرار مع اضغط
لبدء رضورية أخرى بإجراءات القيام يلزم كام .املحرك
عىل والضغط املقصورة، يف املفتاح حمل مثل املحرك تشغيل
الفرامل دواسة أو )اليدوي الحركة ناقل( القابض دواسة

).االوتوماتييك الحركة ناقل(

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء

٦-٤
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KEY التحذير إشارة تظل بالقوة، املحرك تشغيل حالة يف•
التشغيل زر مؤرش ضوء وميض ويستمر معروضة )أحمر(

).كهرماين( بالدفع
)التلقايئ الحركة ناقل(•

ييضء ال ،)N( املحايد الوضع يف االختيار ذراع يكون عندما
).أخرض( بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء

زر مؤرش ضوء ييضء أن بعد بالدفع التشغيل زر اضغط.٧
).أخرض (بالدفع التشغيل

مالحظة

التشغيل زر مؤرش ضوء ينطفئ املحرك، تشغيل بدء بعد•
التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح وينتقل )كهرماين( بالدفع

ON.
•)SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G

2.5 ،SKYACTIV-X 2.0،SKYACTIV-G 2.0(
املحرك، تشغيل وقبل بالدفع التشغيل زر عىل الضغط بعد

خزان من بالقرب الوقود مضخة تشغيل صوت سامع ميكن
.عطل حدوث إىل ذلك يشري ال ذلك، ومع الوقود،

•)SKYACTIV-D 1.8(

مؤرش ضوء ينطفئ حتى التشغيل بدء مفتاح يدور ال•
.التوهج

لفرتة ON التشغيل وضع يف التشغيل مفتاح ترك حالة يف•
التوهج، شمعات تسخني بعد املحرك تدوير دون طويلة

إىل يؤدي مام أخرى مرة تسخن قد الشمعات هذه فإن
.التوهج مؤرش ضوء إضاءة

ناقل( القابض دواسة تحرر ال املحرك تشغيل بدء عند•
)التلقايئ الحركة ناقل( الفرامل دواسة أو )اليدوي الحركة

العدادات مجموعة يف التوهج مؤرش ضوء ينطفئ حتى
.بالدفع التشغيل زر عىل الضغط بعد املحرك، ويدور

أو )اليدوي الحركة ناقل( القابض دواسة تحرير حالة يف•
يدور أن قبل )التلقايئ الحركة ناقل( الفرامل دواسة

الحركة ناقل( القابض دواسة عىل اضغط املحرك،
مرة )التلقايئ الحركة ناقل( الفرامل دواسة أو )اليدوي
.املحرك لتشغيل بالدفع التشغيل زر عىل واضغط أخرى

ثوان 10 ملدة تعشيق دون يدور اتركه املحرك، تشغيل بعد.٨
).أملانيا يف ممنوع اإلجراء هذا(

مالحظة

)أملانيا(•
ولكن .املحرك تشغيل بدء بعد الفور عىل السيارة بقيادة قم
إىل املحرك وصول حتى العالية املحرك رسعات تستخدم ال

.العادي التشغيل حرارة درجة

•)SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G
2.5 ،SKYACTIV-X 2.0،SKYACTIV-G 2.0(

تشغيل بدء ينبغي ساخًنا، أو بارداً املحرك كان وسواء•
.الوقود دواسة ضغط دون املحرك

تشغيله، لبدء مرة أول من املحرك تشغيل تعذر إذا•
ضمن" بالوقود املغمور املحرك بدء "إىل الرجوع يرجى

بدء تعذر استمر وإذا ".الطوارئ حالة يف التشغيل بدء"
قبل من معتمد موزع لدى السيارة فحص يجب املحرك،

).٤٣-٧ الصفحة( مازدا رشكة
•)SKYACTIV-D 1.8(

10 - حوايل من أقل املحيطة الحرارة درجة كانت إذا
الوصول يتعذر فقد ،)فهرنهايت درجة 14( مئوية درجات

بدء من تقريًبا دقائق ثالث ملدة للمحرك رسعة أقىص إىل
.املحرك لحامية وذلك املحرك تشغيل

))i-stop وظيفة مع( اليدوي الحركة ناقل(•
إعادة ميكن السيارة، توقف بسبب املحرك توقف إذا

٣ غضون يف القابض دواسة عىل الضغط بواسطة تشغيله
.املحرك توقف من ثواٍن

دواسة عىل الضغط مع حتى املحرك تشغيل إعادة ميكن ال
:التالية الحاالت يف القابض

.مفتوح السائق باب•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•
.املحرك توقف بعد بالكامل القابض دواسة تحرير عدم•
املحرك يتوقف مل بينام القابض دواسة عىل الضغط•

.بالكامل

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء
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فارغة املفتاح بطارية تكون عندما املحرك تشغيل بدء▼

تنبيه 

التشغيل زر فوق املرسل مسك طريق عن املحرك تشغيل بدء عند
املفتاح، يف عطل وجود بسبب أو املفتاح بطارية نفاذ بسبب بالدفع
الصادرة اإلشارة فإن وأّال ييل، مبا تسمح ال حتى الحذر بتوخي عليك

بدء يتعذر وقد الصحيحة بالطريقة استقبالها يتم لن املفتاح من
.املحرك تشغيل

أخرى معدنية أجسام أو مفاتيح من معدنية أجزاء مالمسة
.للمفتاح

سيارات مفاتيح أو اإلضافية املفاتيح من املفتاح اقرتاب أو تالمس
.املحرك تشغيل منع بنظام مجهزة أخرى

اإللكرتونية املرور بطاقات أو اإللكرتوين الرشاء أجهزة مالمسة
.منه بالقرب وجودها أو للمفتاح

ميكن املفتاح، بطارية فراغ بسبب املحرك تشغيل تعذر حالة يف
:التالية الخطوات باستخدام املحرك تشغيل

املحرك يعمل حتى بثبات الفرامل دواسة عىل الضغط يف استمر.١
.كامل بشكل

)اليدوي الحركة ناقل(.٢
املحرك يعمل حتى بقوة القابض دواسة عىل الضغط يف استمر
.كامل بشكل

)التلقايئ الحركة ناقل(
إذا. بالسيارة الحركة نقل بآلية) P (االنتظار موضع بتشغيل قم

فلتنتقل السيارة تحرك أثناء املحرك تشغيل تعيد أن عليك كان
).N (املحايد املوضع إىل

.يومض) أخرض (بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء أن من تأكد.٣

مع املرسل عىل املوجود للشعار الوسطى املنطقة مبحاذاة قم.٤
مؤرش ضوء وميض أثناء بالدفع التشغيل لزر الوسطى املنطقة

).أخرض (بالدفع التشغيل زر
 

املؤرش ضوء.١
بالدفع التشغيل زر.٢
املرسل.٣
الشعار.٤
 

.ييضء) أخرض (بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء أن من تأكد.٥
.املحرك لتشغيل بالدفع التشغيل زر عىل اضغط.٦

مالحظة

دواسة عىل الضغط تم إذا إال املحرك تشغيل بدء ميكن ال•
عىل الضغط أو )اليدوي الحركة ناقل( بالكامل القابض
).االوتوماتييك الحركة ناقل( بالكامل الفرامل دواسة

مؤرش ضوء فإن بالدفع، التشغيل زر عمل يف عطل حدث إذا•
الحالة، هذه يف .يومض )كهرماين( بالدفع التشغيل زر

السيارة فحص اطلب ولكن املحرك، تشغيل يبدأ أن يحتمل
إصالح فني مبراجعة ونويص متخصص، إصالح فني بواسطة
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد

قم ،)أخرض( بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء يضيئ مل إذا•
لدى سيارتك افحص ييضء، مل إذا .بدايتها من العملية بنفس

إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص، إصالح فني
.مازدا رشكة قبل من معتمد

عليك املحرك، تشغيل دون التشغيل مفتاح موضع لتغيري•
زر مؤرش ضوء يضيئ أن بعد التالية باإلجراءات بالقيام

).أخرض( بالدفع التشغيل
الحركة ناقل استخدام حالة يف( القابض دواسة حرر.١

ناقل استخدام حالة يف( الفرامل دواسة أو )اليدوي
).التلقايئ الحركة

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء
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مفتاح موضع لتغيري بالدفع التشغيل زر عىل اضغط.٢
،ACC أوضاع إىل التشغيل مفتاح يتحول .التشغيل

ON يتم مرة كل يف بالرتتيب التشغيل إيقاف ووضع
مفتاح لتحويل .بالدفع التشغيل زر عىل الضغط

منذ أخرى مرة بالخطوات قم مجدداً، التشغيل
.بدايتها

املحرك لبدء الطوارئ تشغيل▼

زر مؤرش ضوء كان أو تيضء،) أحمر( KEY التحذير إشارة كان إذا
يتعذر قد أنه إىل ذلك يشري فقد يومض،) كهرماين (بالدفع التشغيل
هذه يف. املعتادة التشغيل بدء طريقة باستخدام املحرك تشغيل
نويص متخصص؛ إصالح فني لدى السيارة فحص عليك يتعني الحالة،

.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى بفحصها
مع اضغط. بالدفع املحرك تشغيل ميكن ذلك، حدوث حالة يف

القيام يلزم كام. املحرك يعمل حتى بالدفع التشغيل زر عىل االستمرار
يف املفتاح حمل مثل املحرك تشغيل لبدء رضورية أخرى بإجراءات
أو) اليدوي الحركة ناقل (القابض دواسة عىل والضغط املقصورة،

).االوتوماتييك الحركة ناقل (الفرامل دواسة

املحرك تشغيل إيقاف

املحرك تشغيل إيقاف▼

تحذير 

:السيارة تحرك أثناء املحرك توقف ال
األسباب من سبب ألي السيارة تحرك أثناء املحرك إيقاف الخطورة من

تحرك أثناء املحرك إيقاف يؤدي فسوف .الطوارئ حاالت عدا فيام
الفرامل مؤازر عمل توقف بسبب الفرامل قدرة تقليل إىل السيارة

.خطرية إصابة أو حادث وقوع إىل يقود قد الذي األمر

.متاًما السيارة أوقف.١
)اليدوي الحركة ناقل(.٢

فرامل بجذب وقم الحيادي الوضع إىل الحركة ناقل حول
.االنتظار

)التلقايئ الحركة ناقل(

فرامل اجذب و P االنتظار وضع إىل النقل ذراع بتحويل قم
.االنتظار

التشغيل مفتاح. املحرك إليقاف بالدفع التشغيل زر عىل اضغط.٣
.اإليقاف وضع يف

تنبيه 

موضع يف بالدفع التشغيل زر أن من تحقق السيارة، مغادرة عند
.اإليقاف

)SKYACTIV-D 1.8(
يتسارع فقد يسخن، أن قبل املحرك وإيقاف تشغيل تكرر إذا

بإيقاف تقم ال .داخلياً املحرك لتنظيف السيارة توقف أثناء املحرك
.الطبيعية برسعته للدوران املحرك يعود أن إىل املحرك

مالحظة

دقائق لعدة تعمل قد املحرك حجرة يف املوجودة التربيد مروحة•
وضع إىل ON التشغيل وضع من التشغيل مفتاح وضع تغيري بعد

مغلقاً أو مفتوحاً الهواء مكيف كان سواء ،OFF التشغيل إيقاف
.رسيعاً املحرك حجرة بتربيد تقوم ليك وذلك

يف املتبقية الشحن طاقة أن النظام يرصد عندما ييل ما عرض يتم•
وضع من التشغيل مفتاح تحويل عندما منخفضة املفتاح بطارية

.OFF اإليقاف أو ACC التنشيط وضع إىل ON التشغيل
عن املفتاح يتوقف أن قبل جديدة بأخرى البطارية تلك استبدل
.العمل

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء
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.٣٧-٦ صفحة يف" املفتاح بطارية استبدال "راجع
.العدادات مجموعة يف العرض شاشة عىل رسالة تظهر
الصفحة يف )أحمر( KEY تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى

٥٦-٧.
)التلقايئ الحركة ناقل(•

آخر موضع يف الحركة نقل وذراع املحرك تشغيل إيقاف حالة يف
مفتاح تنشيط هو التشغيل مفتاح موضع يكون ،P املوضع غري

.ACC التشغيل

الطوارئ حالة يف املحرك إيقاف▼

الرسيع الضغط أو بالدفع التشغيل زر عىل املستمر الضغط يؤدي
إىل السيارة قيادة أو املحرك دوران أثناء املرات من عدد ألي عليه

موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل يتم. الفور عىل املحرك إيقاف
.ACC التنشيط

i-stop*

▼i-stop

توقف حالة يف تلقائيًا املحرك تشغيل بإيقاف i-stop وظيفة تقوم
املرور، ازدحام بسبب توقفها حالة يف أو املرور إشارات عند السيارة

من النظام ويحد. القيادة ملواصلة تلقائيًا تشغيله تعيد ذلك وبعد
القضاء عن فضالً العادم غاز انبعاثات ويقلل للوقود، املحرك استهالك

.املحرك إيقاف حالة يف تباطؤ عملية عن الناتجة الضوضاء عىل

تشغيله وإعاده املحرك تباطؤ إيقاف

مالحظة

إيقاف وضع يف التشغيل مفتاح أن تأكد السيارة، صف بعد•
يكون بينام صفها حال يف السيارة لتحرك إمكانية هناك .التشغيل

i-stop التشغيل قيد.
:التالية الحاالت يف )أخرض( i-stop وظيفة مؤرش ضوء ييضء•

.املحرك تباطؤ إيقاف عند•

تشغيل إعادة عند )أخرض( i-stop وظيفة مؤرش ضوء إطفاء يتم•
.املحرك

اليدوي الحركة ناقل

السيارة توقف أثناء التشغيل بدء وإعادة املحرك تباطؤ توقف
)AUTOHOLD عملية تشغيل إيقاف(
.القابض دواسة ثم الفرامل دواسة عىل بالضغط السيارة أوقف.١
ناقل ذراع موضع بتغيري قم القابض، دواسة عىل الضغط أثناء.٢

تحرير بعد املحرك تباطؤ يتوقف. الحيادي الوضع إىل الحركة
.القابض دواسة

)الهجني M نظام بدون(.٣
دواسة عىل الضغط عند تلقائيًا أخرى مرة املحرك تشغيل يتم

.القابض

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء

.املوديالت بعض يف متوفر*١٠-٤
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)الهجني M نظام مع(
وضع إىل الحركة نقل ذراع بنقل وقم القابض دواسة اضغط
.الحيادي الوضع بخالف

بدء أو الفرامل دواسة تحرير بعد تلقائياً املحرك تشغيل يعاد
.القابض دواسة تحرير

)AUTOHOLD وظيفة بواسطة السيارة إيقاف عند(
ثم أوالً الفرامل دواسة عىل بالضغط بالكامل السيارة أوقف.١

.القابض دواسة
ناقل ذراع موضع بتغيري قم القابض، دواسة عىل الضغط أثناء.٢

القابض، دواسة عن قدمك رفع بعد. الحيادي الوضع إىل الحركة
تحرير تم إذا حتى التوقف يف ويستمر املحرك تباطؤ يتوقف
.الفرامل دواسة

)الهجني M نظام بدون(.٣
دواسة عىل الضغط عند تلقائيًا أخرى مرة املحرك تشغيل يتم

.القابض
)الهجني M نظام مع(

بينام القابض دواسة ضغط عند تلقائياً املحرك تشغيل يعاد
.الحيادي الوضع بخالف وضع يف الحركة نقل ذراع

M نظام مع (القيادة أثناء التشغيل بدء وإعادة املحرك تباطؤ توقف
)الهجني

من يكون عندما N الوضع) GSI (الحركة نقل مؤرش يعرض.١
يف الحركة نقل ذراع وجود أثناء املحرك تباطؤ إيقاف املمكن

.الحيادي الوضع بخالف وضع
.الفرامل دواسة اضغط.٢
.الحيادي الوضع إىل الحركة نقل ذراع انقل.٣
.القابض دواسة تحرير بعد املحرك تباطؤ إيقاف يتم.٤
دواسة عىل الضغط عند تلقائيًا أخرى مرة املحرك تشغيل يتم.٥

.القابض

التلقايئ الحركة ناقل

السيارة توقف أثناء التشغيل بدء وإعادة املحرك تباطؤ توقف
نظام استخدام عدم وعند AUTOHOLD عملية تشغيل إيقاف(

والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت
)MRCC املرور وحركة السري دعم نظام)/والسري التوقف وظيفة مع
)CTS((
أثناء الفرامل دواسة عىل الضغط عند املحرك تباطؤ يتوقف.١

عىل الرسعة ترس يكون بينام القيادة باستثناء (السيارة قيادة
إيقاف ويتم) M الثابت الثاين الرسعة ترس وضع أو R الوضع

.السيارة
بينام الفرامل دواسة تحرير عند تلقائياً املحرك تشغيل يعاد.٢

ترس وضع يف ليس( M أو D الوضع يف االختيار ذراع يكون
).الثابت الثاين الرسعة

تشغيل يعاد لن ،P أو N موضع يف االختيار ذراع يكون عندما.٣
املحرك تشغيل يعاد. الفرامل دواسة تحرير يتم عندما املحرك

تغيري تم إذا أو أخرى مرة الفرامل دواسة عىل الضغط تم إذا
الثاين الرتس وضع ليس( M أو D وضع إىل االختيار ذراع وضع

بالسالمة، تتعلق ألسباب. (R للخلف الرجوع وضع أو) الثابت
بتغيري القيام عند الفرامل دواسة عىل دوماً الضغط يف استمر
.)املحرك تباطؤ إيقاف أثناء االختيار ذراع وضع

/والسري التوقف وظيفة مع MRCC بواسطة السيارة إيقاف عند(
))CTS (املرور وحركة السري دعم نظام

التوقف وظيفة مع MRCC بواسطة السيارة إيقاف عند.١
التوقف يف ويستمر املحرك تباطؤ يتوقف ،CTS نظام/والسري

.الفرامل دواسة عىل الضغط دون
أثناء RES مفتاح تشغيل أو الوقود دواسة عىل الضغط عند.٢

من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة السيارة توقف
تشغيل بدء يتم ،CTS نظام/والسري التوقف وظيفة مع مازدا

عىل الضغط عند تلقائياً املحرك تشغيل يعاد. تلقائيًا املحرك
ليس( D/M الوضع يف االختيار ذراع يكون بينام الوقود دواسة

).الثابت الثاين الرسعة ترس وضع يف
)AUTOHOLD وظيفة بواسطة السيارة إيقاف عند(
باستثناء (السيارة قيادة أثناء الفرامل دواسة عىل الضغط عند.١

)الثابت الثاين الرسعة ترس وضع D/M الوضع يف القيادة
يف وتستمر i-stop وظيفة ستعمل السيارة، إيقاف والهدف

.الفرامل تحرير تم إذا حتى العمل
الوقود دواسة عىل الضغط عند تلقائياً املحرك تشغيل يعاد.٢

ترس وضع يف ليس( D/M الوضع يف االختيار ذراع يكون بينام
).الثابت الثاين الرسعة

تشغيل يعاد لن ،P أو N موضع يف االختيار ذراع يكون عندما.٣
املحرك تشغيل يعاد. الفرامل دواسة تحرير يتم عندما املحرك

تغيري تم إذا أو أخرى مرة الفرامل دواسة عىل الضغط تم إذا
الثاين الرتس وضع ليس( M أو D وضع إىل االختيار ذراع وضع

بالسالمة، تتعلق ألسباب. (R للخلف الرجوع وضع أو) الثابت
بتغيري القيام عند الفرامل دواسة عىل دوماً الضغط يف استمر
.)املحرك تباطؤ إيقاف أثناء االختيار ذراع وضع

M نظام مع (القيادة أثناء التشغيل بدء وإعادة املحرك تباطؤ توقف
)الهجني

دعم نظام/والسري التوقف وظيفة مع MRCC استخدام عدم عند(
))CTS (املرور وحركة السري

/كم 20 حوايل السيارة رسعة تكون عندما املحرك تباطؤ يتوقف.١
الفرامل دواسة عىل الضغط بعد أقل أو) ساعة/ميل 12 (ساعة
)D الوضع يف (السيارة قيادة أثناء

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء
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وذراع الفرامل دواسة تحرير بعد تلقائياً املحرك تشغيل يعاد.٢
.D الوضع يف االختيار

السري دعم نظام/والسري التوقف وظيفة مع MRCC استخدام عند(
))CTS (املرور وحركة

/كم 10 حوايل السيارة رسعة تكون عندما املحرك تباطؤ يتوقف.١
السيارة رسعة تخفيض بعد أقل أو) ساعة/ميل 6.2 (ساعة

يف التحكم وضع يف السيارة تكون بينام أكرث أو معني مبقدار
الرسعة تثبيت نظام باستخدام األمامية السيارة مع املسافة
MRCC (والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية

.CTS نظام)/والسري التوقف وظيفة مع
يف السيارة تكون حينام الرسعة زيادة الرضوري من كان إذا.٢

نظام باستخدام األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم وضع
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت
يُعاد ،CTS نظام)/والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري
.تلقائياً املحرك تشغيل

التشغيل رشوط

توقف أثناء املحرك إيقاف وظيفة تتوقف التالية الظروف ظل يف
.i-stop وظيفة مؤرش ضوء ويضاء السيارة

•)SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.5 ،SKYACTIV-X
2.0،SKYACTIV-G 2.0(

.ساخناً املحرك أصبح
•)SKYACTIV-D 1.8(

.بارداً ليس املحرك
.معينة زمنية لفرتة السيارة وقيادة املحرك تشغيل•
.مغلقاً املحرك غطاء يكون بينام املحرك تشغيل بدء•
األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب جميع•

.مغلقني
.السائق أمان حزام ربط•
املوضع يف الهواء تدفق وضع يكون عندما يعمل ال الهواء تكييف•

.
عىل ضبطه تم الهواء تكييف حرارة درجة ضبط قرص كان إذا•

درجة أقىص/مرتفعة حرارة درجة أقىص موضع بخالف آخر موضع
).A/C ON (منخفضة حرارة

)التلقايئ الهواء تكييف(•
حرارة درجة ضبط نفس هي للسيارة الداخلية الحرارة درجة

.تقريباً الهواء تكييف
.يومض ال/مضاء غري) اللون كهرماين( i-stop تحذير ضوء•
التشغيل زر ونظام املفتاح استخدام بدون املتطور الدخول نظام•

.عادي بشكل يعمالن بالدفع

)الهجني M نظام مع(•

.جيدة الهجني M نظام بطارية شحن وحالة حرارة درجة•
.جيدة حالة يف) ISG (املدمج التشغيل بادئ-املولد•

)الهجني M نظام بدون(•

.الكايف بالقدر مرتفع الفرامل تفريغ•
.جيدة بحالة البطارية وجود•

)اليدوي الحركة ناقل(•

متوقفة السيارة تكون عندما

.أقل أو) ساعة/ميل ١٫٨ (ساعة/كم ٣ السيارة رسعة•
.الحيادي الوضع يف الحركة ناقل ذراع•
.القابض دواسة ضغط عدم•

)الهجني M بنظام مزودة (القيادة أثناء

.أقل أو) ساعة/ميل 6.2 (ساعة/كم 10 السيارة رسعة•
.N الوضع) GSI (الحركة نقل مؤرش يعرض•
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم•
.الحيادي الوضع يف الحركة ناقل ذراع•
.القابض دواسة ضغط عدم•
يتوقف ال قد (لألمام املستقيم الوضع يف تقريباً القيادة عجلة•

يف القيادة عجلة كانت إذا السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل
.القيادة عجلة عىل الضغط حالة يف لألمام املستقيم الوضع

أثناء املحرك إليقاف القيادة عجلة عىل الواقع الضغط حرر
).السيارة توقف

.منحدر عىل قيادتها يتم ال السيارة•

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء

١٢-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



)التلقايئ الحركة ناقل(•

متوقفة السيارة تكون عندما

الثاين الرتس وضع يف ليس( M أو D وضع يف االختيار ذراع•
).الثابت

.كافية بدرجة تسخينه تم االوتوماتييك الحركة ناقل زيت•
مرتفعة ليست االوتوماتييك الحركة ناقل زيت حرارة درجة•

.للغاية
يتوقف ال قد (لألمام املستقيم الوضع يف تقريباً القيادة عجلة•

يف القيادة عجلة كانت إذا السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل
.القيادة عجلة عىل الضغط حالة يف لألمام املستقيم الوضع

أثناء املحرك إليقاف القيادة عجلة عىل الواقع الضغط حرر
).السيارة توقف

.الفرامل دواسة عىل بالضغط السيارة إيقاف•
.االنحدار شديد منحدر عىل ليست السيارة•
.مفاجئ بشكل السيارة إيقاف يتم ال•

)الهجني M نظام مع (القيادة أثناء

).الثابت الثاين الرتس وضع يف ليس( D الوضع يف االختيار ذراع•
تقريباً) ساعة/ميل 12 (ساعة/كم 20 برسعة السيارة قيادة يتم•

.السيارة توقف أثناء املحرك تباطؤ توقف بعد أرسع أو
تقريباً) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 برسعة السيارة قيادة يتم•

.القيادة أثناء املحرك تباطؤ توقف بعد أرسع أو
.الريايض الوضع يف قيادتها يتم ال السيارة•
.كافية بدرجة تسخينه تم االوتوماتييك الحركة ناقل زيت•
مرتفعة ليست االوتوماتييك الحركة ناقل زيت حرارة درجة•

.للغاية
يتوقف ال قد (لألمام املستقيم الوضع يف تقريباً القيادة عجلة•

يف القيادة عجلة كانت إذا السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل
.القيادة عجلة عىل الضغط حالة يف لألمام املستقيم الوضع

أثناء املحرك إليقاف القيادة عجلة عىل الواقع الضغط حرر
).السيارة توقف

.الفرامل دواسة عىل بالضغط السيارة إيقاف•
.منحدر عىل قيادتها يتم ال السيارة•
.مفاجئ بشكل السيارة إيقاف يتم ال•

مالحظة

توقف أثناء املحرك تشغيل إيقاف يستغرق التالية الظروف يف
الوقت بعض السيارة

السيارة قيادة عدم مثال معينة ألسباب البطارية شحن نفذ إذا•
.طويلة لفرتة

.منخفضة أو مرتفعة املحيطة الحرارة درجة•
استبدال مثال معينة ألسباب البطارية توصيل أطراف فصل بعد•

.البطارية
•)SKYACTIV-X 2.0(

.البنزين جزئيات مرشح بواسطة PM الدقيقة الجزيئات إزالة بعد
•)SKYACTIV-D 1.8(

.الديزل جزئيات مرشح بواسطة PM الدقيقة الجزيئات إزالة بعد

تشغيله يعاد ال املحرك
أثناء املحرك تشغيل إيقاف أثناء التالية بالعمليات القيام تم إذا

ويف .بالسالمة تتعلق ألسباب املحرك تشغيل يعاد فلن السيارة، توقف
.العادية الطريقة باستخدام املحرك تشغيل ابدأ الحاالت، هذه مثل

)األورويب الطراز(•

.مفتوحاً املحرك غطاء كان إذا•
.مفتوحاً السائق وباب مربوط غري السائق مقعد حزام يكون•

)الهجني M نظام مع(•

التلقايئ الحركة ناقل•
.مفتوحاً السائق وباب مربوط غري السائق مقعد حزام يكون

اليدوي الحركة ناقل•
.السائق باب فتح

إيقاف حتى الزمنية الفرتة تكون أو قصرية تكون املحرك توقف فرتة
طويلة القادمة املرة يف السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل

.منخفضة أو مرتفعة املحيطة الحرارة درجة•
.البطارية طاقة استنزاف تم•
الكهربائية األجزاء بواسطة الكهربائية الطاقة استهالك ارتفاع•

.بالسيارة

توقف أثناء املحرك تشغيل إيقاف أثناء تلقائياً املحرك تشغيل إعادة
السيارة

.تلقائياً املحرك تشغيل يعاد التالية، الظروف ظل يف

.صفارة صوت ينطلق حتى i-stop OFF مفتاح عىل الضغط•
املوضع يف الهواء تدفق وضع يكون عندما يعمل الهواء تكييف•

.

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء
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عىل ضبطه تم الهواء تكييف حرارة درجة ضبط قرص كان إذا•
منخفضة حرارة درجة أقىص أو مرتفعة حرارة درجة أقىص موضع

)A/C ON.(
)التلقايئ الهواء تكييف(•

املضبوطة الحرارة درجة عن كثرياً تختلف املقصورة حرارة درجة
.الهواء لتكييف

.السيارة تحرك وبدأ منحدر يف ضئيلة بدرجة الفرامل تحرير•
.السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل إيقاف منذ دقيقتان انقضت•
.البطارية طاقة استنزاف تم•
)التلقايئ الحركة ناقل(•

:متوقفة السيارة تكون بينام متوقفاً املحرك تباطؤ ايكون

وضع يف االختيار ذراع يكون عندما الوقود دواسة عىل الضغط•
D أو M )الثابت الثاين الرتس وضع ليس.(

.R الوضع إىل تحويله تم الحركة ناقل ذراع•
D الوضع إىل P أو N الوضع من االختيار ذراع نقل يتم عندما•

).الثابت الثاين الرتس وضع ليس( M أو
أو D وضع يف االختيار ذراع يكون عندما القيادة عجلة تحريك•

M )الثابت الثاين الرتس وضع ليس.(
الرتس وضع اختيار وتم ،M وضع يف االختيار ذراع يكون عندما•

.الثابت الثاين
.القيادة عجلة تحريك•

القيادة أثناء املحرك تباطؤ توقف

.D الوضع بخالف آخر وضع يف االختيار ذراع يكون•
.الوقود دواسة عىل الضغط•
.الريايض الوضع اختيار•
.القيادة عجلة تحريك•

)اليدوي الحركة ناقل(•

.R الوضع إىل تحويله تم الحركة ناقل ذراع•
الوضع يف الحركة ناقل وذراع مضغوطة الفرامل دواسة•

.الحيادي
.الوقود دواسة عىل الضغط•
الحيادميع الوضع بخالف وضع إىل الحركة ناقل ذراع تحريك•

.القابض دواسة عىل والضغط الفرامل دواسة تحرير

)الهجني M نظام مع( .السائق مقعد حزام ربط عدم•

)األورويب الطراز عدا(•

)اليدوي الحركة ناقل(•
حزام أو الحيادي، الوضع يف الحركة ناقل ذراع يكون عندما
غطاء أو مفتوحاً السائق باب أو مربوط، غري السائق مقعد

.مفتوحاً املحرك
)التلقايئ الحركة ناقل(•

نطاق يف أو ،N أو P الوضع يف االختيار ذراع يكون عندما
D/M، السائق باب أو مربوط، غري السائق مقعد حزام أو

.مفتوحاً املحرك غطاء أو مفتوحاً

ناقل( السيارة توقف أثناء املحرك توقف أثناء االختيار ذراع تحريك
)التلقايئ الحركة

وضع ليس( M أو D الوضع من االختيار ذراع موضع تغيري تم إذا
املحرك تشغيل توقف أثناء P أو N الوضع إىل )الثابت الثاين الرتس
تحرير بعد حتى تشغيله يعاد ال املحرك فإن السيارة، توقف أثناء

دواسة عىل الضغط تم إذا املحرك تشغيل يعاد .الفرامل دواسة
أو D وضع إىل االختيار ذراع وضع تغيري تم إذا أو أخرى مرة الفرامل

M )للخلف الرجوع وضع أو )الثابت الثاين الرتس وضع ليس R.
الفرامل دواسة عىل دوماً الضغط يف استمر بالسالمة، تتعلق ألسباب(

)االختيار ذراع وضع بتغيري القيام عند
وضع ليس( M أو D الوضع من االختيار ذراع وضع تغيري تم إذا

السائق مقعد حزام يكون بينام ،P أو N وضع إىل )الثابت الثاين الرتس
.املحرك تشغيل يعاد مفتوحاً، السائق باب أو مربوط غري

مفصولة البطارية توصيل أطراف
فصل بعد مبارشة السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل يتوقف ال قد

البطارية، استبدال تم إذا ذلك، إىل باإلضافة .البطارية توصيل أطراف
متخصًصا؛ إصالح فني استرش .i-stop وظائف من التحقق يجب
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء
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i-stop OFF مفتاح▼

مفتاح مؤرش ضوء وييضء i-stop وظيفة تتوقف املفتاح، ضغط عند
i-stop OFF .تعمل أخرى، مرة املفتاح عىل الضغط تم حال يف

.i-stop OFF مفتاح مؤرش ضوء وينطفئ i-stop وظيفة

املؤرش ضوء.١

مالحظة

يتم متوقفة، i-stop وظيفة تكون بينام املحرك تشغيل إيقاف تم إذا
.القادمة املرة يف املحرك تشغيل يتم عندما i-stop وظيفة تشغيل

)التلقايئ الحركة ناقل (السيارة انحدار منع وظيفة▼

.السيارة انزالق منع بوظيفة مزودة i-stop بوظيفة املزودة السيارات
دواسة تحرير عند مثال االنزالق، من السيارة متنع الوظيفة هذه

:اآلتية الظروف ظل يف منحدر عىل الوجود أثناء الفرامل

االنزالق من السيارة متنع (السيارة توقف عند املحرك إيقاف أثناء•
)للخلف

الحركة متنع (الفرامل دواسة تحرير بعد املحرك تشغيل إعادة عند•
املفاجئة الحركة متنع ،)السيارة زحف عن الناتجة للسيارة املفاجئة
.الفرامل يف التحكم بواسطة للسيارة

الفرامل دواسة عن قدمك ارفع.١

السيارة فرامل قوة عىل املحافظة.٢

املحرك تشغيل بدء إعادة.٣

التسارع.٤

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء
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تحذير 

.السيارة انزالق منع وظيفة عىل كليًة تعتمد ال

ثانيتني ملدة تعمل إضافية وظيفة هي السيارة انزالق منع وظيفة
وضع من بالسيارة والتحرك الفرامل دواسة تحرير بعد األكرث عىل

عنه ينتج قد النظام عىل املفرط االعتامد .املحرك تباطؤ إيقاف
يف الرشوع قبل .فجأة السيارة تسارعت ما إذا متوقع غري حادث
السيارة حول األمان عنرص من دوماً بالتأكد عليك السيارة، قيادة

الفرامل ودواسة الحركة ناقل ذراع من كل أن من التأكد وكذلك
قد السيارة أن إىل االنتباه يرجى .بكفاءة يعملون الوقود ودواسة
تقوم كانت إذا أو السيارة حمولة بحسب فجائية بصورة تتحرك
.يشء بقطر

تحرير بعد فجائية بصورة تتحرك قد السيارة أن مالحظة يرجى
:للسيارة التالية الظروف ظل يف السيارة انحدار منع وظيفة

املحايد الوضع يف االختيار ذراع N.

املوضع إىل تحويله تم الحركة ناقل ذراع كان إذا N تحرير وتم
تحرير يتم فإنه ،i-stop وظيفة تشغيل أثناء الفرامل دواسة

الفرامل دواسة حرر بالسيارة، للتسارع .تدريجياً الفرامل قوة
إىل الحركة ناقل ذراع بتحويل وقم املحرك تشغيل إعادة بعد

.N املحايد الوضع بخالف آخر وضع

مالحظة

وظيفة فإن االنحدار، شديد منحدر عىل السيارة تتوقف عندما•
توقف أثناء املحرك تشغيل أن بسبب تعمل ال السيارة انزالق منع

.يتوقف مل السيارة
من صوت يصدر وقد الفرامل، دواسة استجابة تختلف قد•

تشغيل نتيجة الفرامل دواسة يف ذبذبة تحدث قد أو الفرامل،
.خلل وجود إىل يشري ال ذلك أن إال .السيارة انحدار منع وظيفة

i-stop مؤرش ضوء)/اللون كهرماين( i-stop تحذير ضوء▼
)اللون أخرض(

باستمرار i-stop نظام يقوم للسيارة واملريح اآلمن االستخدام لضامن
وحالة للسيارة، والخارجي الداخيل واملحيط السائق، عمليات مبراقبة
وضوء) كهرماين( i-stop تحذير ضوء ويستخدم السيارة، تشغيل
االحتياطات من بالعديد السائق إلبالغ) أخرض( i-stop مؤرش

.والتحذيرات

مالحظة

تشغيل حالة عرض يتم وسطى، عرض بشاشة املزودة السيارات يف
.الوقود يف االقتصاد مراقبة عرض شاشة يف i-stop وظيفة

.MZD Connect مالك دليل يف الوقود كفاءة شاشة قسم راجع

)اللون كهرماين( i-stop تحذير ضوء

مضاء الضوء يكون عندما

ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند الضوء ييضء•
.املحرك تشغيل بدء عند وينطفئ

)األورويب الطراز(•

تشغيل توقف أثناء التالية بالعمليات القيام تم إذا الضوء يضاء
تشغيل يعاد ال الحاالت، هذه مثل يف. السيارة توقف أثناء املحرك
املحرك تشغيل ابدأ. السالمة لضامن وذلك تلقائياً املحرك

.العادية الطريقة باستخدام

.مفتوحاً املحرك غطاء كان إذا•
.مفتوحاً السائق وباب مربوط غري السائق مقعد حزام يكون•

)األورويب الطراز عدا(•

)اليدوي الحركة ناقل(•
املحرك تباطؤ يكون بينام الباب فتح عند الصوت تنشيط يتم
بخالف آخر وضع يف الحركة ناقل ذراع وضع مع اإليقاف قيد

تلقائياً املحرك تشغيل يعاد ال الحالة، هذه يف. الحيادي الوضع
الوضع إىل الحركة ناقل ذراع انقل. السالمة لضامن وذلك

.املحرك تشغيل وابدأ الحيادي
يكون بينام مضيئاً) كهرماين( i-stop تحذير ضوء بقي إذا•

افحص. البطارية أداء ينخفض قد التشغيل، قيد املحرك
بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

مالحظة

افحص .ييل مام أي حدوث حالة يف النظام يف مشكلة مثة تكون قد
إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.مازدا رشكة قبل من معتمد

موضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون عندما الضوء يضاء ال•
.ON التشغيل

.التشغيل قيد املحرك يكون حينام مضيئاً الضوء يبقى•

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء

١٦-٤
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الضوء يومض عندما

سيارتك افحص. بالنظام خلل مثة كان إذا الوميض يف الضوء يستمر
من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى
.مازدا رشكة قبل

)اللون أخرض( i-stop مؤرش ضوء

مضاء الضوء يكون عندما

السيارة توقف أثناء املحرك تباطؤ إيقاف عند الضوء ييضء•
.املحرك تشغيل إعادة عند وينطفئ

الضوء يومض عندما

)اليدوي الحركة ناقل(•

آخر موضع إىل الحركة ناقل ذراع تغيري عند الضوء يومض•
توقف أثناء املحرك تشغيل توقف أثناء الحيادي الوضع بخالف
.املحرك بإيقاف السائق إلبالغ وذلك السيارة

املحرك تشغل إعادة إىل يؤدي القابض دواسة عىل الضغط•
.الضوء ويطفأ تلقائياً

)األورويب الطراز(•
إيقاف أثناء مفتوحاً السائق باب يكون عندما الضوء يومض
املحرك بإيقاف السائق إلبالغ وذلك السيارة، توقف أثناء املحرك

.السائق باب يغلق عندما الضوء ويطفأ. السيارة توقف أثناء

*األسطوانة تشغيل إبطال

األسطوانة تشغيل إبطال▼

الوقود استهالك لتقليل مصممة وظيفة هي األسطوانة تشغيل إبطال
األسطوانات من اثنتني تشغيل بإبطال الوقود يف االقتصاد وتحسني

للقيادة، األفضل أيهام باستمرار الوظيفة تقرر. القيادة أثناء األربع
السائق، عمليات عن النظر بغض أسطوانتينن أم أسطوانات أربع

.تلقايئ بشكل التغيري وتنفذ

األسطوانة تشغيل إبطال وظيفة تشغيل عدم عند

:التالية الظروف يف األسطوانة تشغيل إبطال وظيفة تعمل ال

ناقل ذات السيارات يف( R أو ،P، N الوضع يف االختيار ذراع• •
).اليدوي الحركة ناقل (األوىل الرسعة وضع أو ،)التلقايئ الحركة

.منخفضة املحرك تربيد سائل أو املحرك زيت حرارة درجة•
استبدال مثال معينة ألسباب البطارية توصيل أطراف فصل بعد•

.البطارية

القيادة عند

املحرك إيقاف/تشغيل بدء

١٧-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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العرض وشاشة العدادات مجموعة

العرض وشاشة العدادات مجموعة▼

 

١٨-٤ صفحة...............................................العدادات مجموعة١
٣٥-٤ صفحة.................................التفاعلية القيادة عرض شاشة٢

العدادات مجموعة

العدادات مجموعة▼

 

١٨-٤ صفحة..............................................املحرك دورات عداد١
٢٠-٤ صفحة............................املتعددة املعلومات عرض شاشة٢
٢٢-٤ صفحة..................املحرك تربيد سائل حرارة درجة مقياس٣
٢٣-٤ صفحة.......................................................الوقود مقياس٤
٢٣-٤ صفحة.................................العدادات لوحة إضاءة مفتاح٥
١٨-٤ صفحة......................................................الرسعة مقياس٦
٢٢-٤ صفحة........................................................TRIP مفتاح٧

الرسعة مقياس▼

.السيارة رسعة إىل املقياس هذا يشري

املحرك دورات عداد▼

.الدقيقة يف الدورات بآالف املحرك رسعة املحرك دورات عداد يبني

تنبيه 

األحمر الجزء يف املحرك دورات عداد إبرة كانت إذا املحرك تشغل ال
.العداد من

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

١٨-٤
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.للمحرك شديد تلف إىل يؤدي أن العمل لذلك ميكن
 

١*املخططة املنطقة.١

١*الحمراء املنطقة.٢

.املقياس نوع حسب املدى يختلف١*

مالحظة

املنطقة إىل )التاكوميرت( الدوران رسعة مقياس أبره تدخل عندما
قبل الرسعة ترس تغيري يجب أنه السائق يعلم هذا فإن املخططة،

.الحمراء املنطقة يف الدخول

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

١٩-٤
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املتعددة املعلومات عرض شاشة▼

املتعددة املعلومات عرض شاشة.١
INFO املفتاح.٢
 

.التالية املعلومات بعرض املتعددة البيانات عرض شاشة تقوم

الرسعة مقياس•
املسافات عداد•
البينية املسافات عداد•
الخارجية الحرارة درجة•
الوقود نفاد عىل املتبقية املسافة•
الوقود يف االقتصاد معدل•
الوقود يف الحايل االقتصاد معدل•
)الهجني M نظام (السيارة تباطؤ عن املتولدة الطاقة شحن عرض•
i-ACTIVSENSE نظام عرض شاشة•
السيارة رسعة تنبيه•

١* جزئياً مفتوحاً األمتعة صندوق باب/جزئياً مفتوحاً األمتعة صندوق غطاء/جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير إشارة•

الرسائل عرض•

.األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب/األبواب أحد فتح تم إذا تُعرض١*

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢٠-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



.INFO مفتاح عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف الشاشة محتوى يتغري

الرئيسية الشاشة.١
القيادة معلومات عرض شاشة.٢
i-ACTIVSENSE نظام عرض شاشة.٣

١*الرسائل عرض.٤

.تحذير ظهر إذا فقط تعرض١*

 
.القصوى القيادة مسافة و الوقود يف باالقتصاد الخاص الشاشة نوع يتغري قد

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢١-٤
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مقياس اختيار ومفتاح الرحالت مقياس املسافات، عداد▼
الرحالت

الرحالت مقياس وشاشة املسافات عداد شاشة بني التحويل ميكنك
.TRIP املفتاح باستخدام

 

TRIP املفتاح.١
املسافات عداد شاشة.٢
A الرحلة عداد شاشة.٣
B الرحلة عداد شاشة.٤

املسافات عداد

.السيارة قطعتها التي الكلية املسافة بتسجيل املسافة عداد يقوم

البينية املسافات عداد

املسافات من نوعني قياس ميكن. معينة لفرتة القيادة مسافة تعرض
ومتوسط) TRIP B و TRIP A (معينة زمنية فرتة يف قطعها تم التي

.منهام لكل الوقود استهالك يف االقتصاد
 

من املسافة بتسجيل يقوم أن A الرحلة لعداد ميكن املثال، سبيل عىل
املسافة بتسجيل يقوم أن B الرحلة لعداد وميكن القيادة، بدء نقطة

.الوقود خزان ملء نقطة من
 

اختيار عند. TRIP A العبارة عرض يتم ،A الرحلة عداد اختيار عند
.TRIP B العبارة عرض يتم ،B الرحلة عداد

 
استهالك يف االقتصاد ومتوسط الرحالت عداد ضبط إعادة ميكن

أثناء أكرث أو ثانية 1.5 ملدة TRIP مفتاح عىل بالضغط الوقود
.وضع كل يف التواجد

مالحظة

الكيلومرتات بأعشار بالتسجيل فقط الرحلة عدادات تقوم•
).األميال(

:عند الرحلة تسجيالت مسح يتم•

).البطارية سلك فصل أو الفيوز انصهار( الطاقة إمداد انقطاع•
).ميل( كم ٩٩٩٩٫٩ عن تزيد ملسافة السيارة قيادة•

املحرك تربيد سائل حرارة درجة مقياس▼

املقياس يف الزرقاء املنطقة. املحرك تربيد سائل حرارة درجة يعرص
املنطقة أما منخفضة، املحرك تربيد سائل حرارة درجة أن إىل تشري

وأن مرتفعة املحرك تربيد سائل حرارة درجة أن إىل فتشري الحمراء
.مفرطة سخونة هناك

 

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢٢-٤
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تنبيه 

املنطقة يف املحرك تربيد سائل حرارة درجة مقياس إبرة كانت إذا
قم .جداً مرتفعة املحرك تربيد سائل حرارة درجة تكون الحمراء،
مقياس إبرة كانت إذا .املحرك عن الحمولة لتقليل ببطء بالقيادة

حدوث املحتمل فمن الحمراء، املنظقة يف املحرك سائل حرارة درجة
واتخذ الفور عىل آمن مكان يف السيارة أوقف .مفرطة سخونة

.املناسبة اإلجراءات
.٤٥-٧ صفحة يف الزائدة السخونة راجع

مالحظة

قد منخفضة، أو مرتفعة املحرك تربيد سائل حرارة درجة كانت إذا•
.لحاميته املحرك خرج تقييد يتم

عىل املحرك تربيد سائل حرارة درجة تثبت العادية، القيادة أثناء•
إىل املقياس ويشري أقل، أو ،)فهرنهايت ٢١٠( مئوية درجة ١٠٠

).فهرنهايت ٢١٠( مئوية درجة ١٠٠ من أقل معدل

الوقود مقياس▼

يكون عندما الخزان يف املتبقية الوقود كمية الوقود عداد يعرض
مملوءا الخزان بإبقاء ننصح. ON التشغيل موضع يف التشغيل مفتاح

.ممتلئ 1/4 عالمة من أكرث إىل
 

ممتلئ.١
ممتلئ 1/4.٢
فارغ.٣
 

مستوى اقرتب إذا أو الوقود مستوى انخفاض تحذير ضوء أضاء إذا
بالوقود السيارة بتعبئة قم االنخفاض، شديد املستوى من الوقود
.ميكن ما بأرسع

املتعلقة الظروف بسبب توقفه أو املحرك أداء تناسق عدم حالة يف
مع ميكن ما بأرسع بالوقود بالتزود قم الوقود، مستوى بانخفاض

جالون ٢٫٢ أمرييك، جالون ٢٫٧ (لرت ١٠ عن يقل ال ما إضافة
.الوقود من) إمرباطوري

يف الوقود مستوى انخفاض تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى
.٥٩-٧ الصفحة

مالحظة

حتى الوقت بعض األمر يتطلب قد بالوقود، التزود إعادة بعد•
القيادة أثناء املؤرش ينحرف قد ذلك، إىل باإلضافة .املؤرش يستقر

.الخزان داخل الوقود لتحرك نظًرا منحنى أو منحدر عىل

الجانب عىل الوقود ملء غطاء أن )( السهم اتجاه يبني•
.السيارة من األيرس

العدادات لوحة إضاءة▼

التشغيل وضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون بينام األضواء تضاء عندما
ON، يرصد عندما ولكن،. العدادات لوحة إضاءة سطوع تعتيم يتم
تكون عندما مثال ساطعة املحيطة املنطقة أن الضوء استشعار جهاز

.العدادات لوحة إضاءة تعتيم يتم فال النهار، أثناء مضاءة األضواء

مالحظة

يف ON التشغيل موضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون عندما•
العدادات لوحة إضاءة تعتيم يتم الغروب، وقت أو املساء بدايات

املنطقة سطوع الضوء استشعار جهاز يرصد حتى ثوان لعدة
.السطوع رصد بعد اإلضاءة تعتيم إلغاء يتم قد ولكن املحيطة،

نسيان عند التذكري وظيفة مؤرش ضوء يضيئ األضواء، تضاء عندما•
.العدادات مجموعة يف املوجود الكشافات إطفاء
.٥٠-٤ صفحة يف األمامية الكشافات راجع

بضغط العدادات لوحة وإضاءات العدادات لوحة سطوع ضبط ميكن
لوحة إضاءة تعتيم يتم حينام العدادات لوحة إضاءة مفتاح

.العدادات

 +.املفتاح عىل بالضغط السطوع يزداد•

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢٣-٤
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عىل الضغط الحال يف -. املفتاح عىل بالضغط السطوع يتناقص•
التعتيم مستوى يف العدادات مجموعة تكون حينام - املفتاح
الحايل املعتم إعداد أن إلبالغك صفارة صوت تفعيل يتم األقىص،

.األقىص التعتيم مستوى يف

 

ساطع.١
معتم.٢

اإلضاءة تعتيم وحدة إلغاء وظيفة

تكون حينام + املفتاح عىل بالضغط اإلضاءة معتم إلغاء ميكن
مفتاح يكون وبينام األقىص التعتيم مستوى يف العدادات مجموعة
بينام + املفتاح عىل الضغط حال يف. ON التشغيل وضع يف التشغيل

تم أنه إلبالغك صفارة صوت تفعيل يتم ملغى، اإلضاءة معتم يكون
الوهج نتيجة البيان أجهزة مجموعة يف الرؤية انخفضت إذا. اإللغاء
.اإلضاءة معتم بإلغاء عليك املحيط، السطوع من الناتج

مالحظة

مجموعة تعتيم ميكن ال اإلضاءة، تعتيم وحدة إلغاء عند•
.األضواء تشغيل عند حتى العدادات

إىل تتحول الوسطى العرض شاشة فإن اإلضاءة، معتم إلغاء عند•
.النهار لشاشة الدائم العرض

الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة▼

عرض يتم ،ON التشغيل موضع يف التشغيل مفتاح يكون عندما
.الخارج يف الحرارة درجة

 

مالحظة

املعروضة الخارجية الحرارة درجة تختلف قد التالية، الظروف يف•
املنطقة حسب الفعلية الخارجية الحرارة درجة عن الشاشة عىل

:السيارة وظروف املحيطة

.الحرارة الشديدة أو الربودة الشديدة الحرارة درجات•
.الخارجية الحرارة درجة يف الفجائية التغريات•
.متوقفة السيارة تكون عندما•
.منخفضة رسعات عند ملسافة السيارة قيادة•

الخارجية الحرارة درجة عرض لشاشة الحرارة درجة وحدة تغيري

فيها العرض تبديل يتم أن ميكن الخارجية الحرارة درجة عرض وحدة
.الفهرنهايت و املئوية الحرارة درجة بني

.الوسطى العرض شاشة بتشغيل اإلعدادات تغيري ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

مالحظة

عرض شاشة عىل املعروضة الحرارة درجة وحدة تغيري يتم عندما
عىل املعروضة الحرارة درجة وحدة فإن الخارجية، الحرارة درجة
.التغيري هذا مع بالتزامن تتغري املحرك تربيد سائل مقياس شاشة

*الخارجية الحرارة درجة تنبيه

صوت ويصدر املؤرش يومض الخارجية، الحرارة درجة تنخفض عندما
.بالثلوج ُمغطاة طرق يف الدخول إمكانية من السائق لتحذير صفارة

درجة 39 (مئوية درجات 4 من أقل الخارجية الحرارة درجة كانت إذا
وكذلك الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة تومض تقريبًا،) فهرنهايت

.واحدة مرة صفارة صوت ويصدر تقريبًا ثواٍن عرش ملدة  عالمة

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٤-٤
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مالحظة

٤(- مئوية درجة ٢٠- من أقل الخارجية الحرارة درجة كانت إذا
العالمة تُيضء ذلك، ومع .يعمل ال الصفارة صوت فإن ،)فهرنهايت

.

الوقود نفاد عىل املتبقية املسافة▼

مستخدًما قطعها ميكنك التي التقريبية املسافة الشاشة هذه تعرض
.الوقود استهالك يف لالقتصاد وفًقا املتبقي الوقود

.ثانية كل وعرضها الوقود نفاد عىل املتبقية املسافة حساب يتم سوف
 

مالحظة

يشري قد الوقود نفاذ عىل املتبقية املسافة عرض أن من الرغم عىل•
إعادة إىل الحاجة قبل املتبقية األميال من كاٍف مقدار وجود إىل

كان إذا ميكن ما بأرسع بالوقود بالتزود قم بالوقود، التزود
النخفاض التحذير ضوء كان أو للغاية منخفض الوقود مستوى
.ييضء الوقود منسوب

جالون ٢٫٣( لرت ٩ من أكرث بإضافة تقوم أن إىل الشاشة تتغري لن•
.تقريًبا الوقود من )إمرباطوري جالون ١٫٩ أمرييك،

املتبقية التقريبية املسافة هي الوقود نفاذ عىل املتبقية املسافة•
يف التدرج عالمات كل تختفي حتى السيارة قيادة فيها ميكن التي
.الوقود من املتبقية الكمية إىل تشري التي الوقود عداد

بعد مثال الوقود يف االقتصاد عن سابقة معلومات مثة تكن مل إذا•
فصل يتم عندما املعلومات مسح تم إذا أو مبارشة السيارة رشائك
/الوقود ينفذ حتى الفعلية املسافة فإن البطارية، توصيل أسالك
.املعروضة القيمة عن تختلف قد املعدل

الوقود يف االقتصاد معدل▼

املسافة إجاميل من دقيقة كل الوقود يف االقتصاد معدل احتساب يتم
عرض ويتم الوقود، استهالك وإجاميل الرحلة عداد يف قطعها تم التي

.قيادة معلومات عرض شاشة ألي الوقود استهالك يف االقتصاد متوسط
TRIP A لـ الوقود استهالك يف االقتصاد متوسط إىل اإلشارة يتم

.اآلين الوقود يف االقتصاد عرض شاشة يف أحمر بسهم
 

الرحلة وعداد الوقود يف االقتصاد معدل عداد ضبط إعادة ميكن
يف التواجد أثناء أكرث أو ثانية 1.5 ملدة INFO مفتاح عىل بالضغط

ويتم الوقود استهالك احتساب يعاد البيانات، مسح بعد. وضع كل
.عرضها قبل الواحدة للدقيقة L/100 km (- - - mpg) - - -  عرض

الوقود يف الحايل االقتصاد معدل▼

حساب طريق عن الحايل الوقود استهالك يف االقتصاد هذا يعرض
.املقطوعة واملسافة الوقود استهالك مقدار

TRIP A لـ الوقود استهالك يف االقتصاد متوسط إىل اإلشارة يتم
.أحمر بسهم

 

الهجني M نظام

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢٥-٤
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الهجني M نظام بدون

مالحظة

3( ساعة/كم 5 حوايل السيارة رسعة تكون عندما 0 املوضع إىل يشري
.أبطئ أو )ساعة/ميل

M نظام (السيارة تباطؤ عن املتولدة الطاقة شحن عرض▼

)الهجني

.السيارة تباطؤ عن املتولدة الطاقة من الناتج الشحن حالة يعرض

.٧٨-٤ الصفحة يف الهجني M نظام راجع

السيارة رسعة تنبيه▼

يصدر التي السيارة لرسعة الحايل الضبط عرض يتم الوضع، هذا يف
يصدر التي السيارة رسعة إعداد تغيري ميكنك. تجاوزها عند تنبيه
.تجاوزها عند تنبيه

مالحظة

فيه يتم الذي الوقت نفس يف السيارة رسعة تنبيه عرض تنشيط يتم
.الصفارة صوت سامع

”Speed Alert “الرسالة عرض يتم.١
 

.الوسطى العرض شاشة باستخدام السيارة رسعة تنبيه ضبط ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

مالحظة

التي املدينة/البلد والتنظيامت للقوانني وفًقا السيارة رسعة بضبط قم
رسعة من بالتحقق دامئًا قم ذلك، إىل باإلضافة .السيارة قيادة فيها يتم

.الرسعة مقياس باستخدام السيارة

i-ACTIVSENSE نظام عرض شاشة▼

.النظام حالة تعرض
 

.٩٣-٤ صفحة يف) LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام راجع•
صفحة يف) BSM (العمياء البقعة مراقبة عرض شاشة راجع•

٩٧-٤.
.١٠١-٤ صفحة يف) TSR (املرور إشارات عىل التعرف نظام راجع•
.١٠٥-٤ الصفحة يف) DSA (والرسعة املسافة إنذار راجع•
.١٠٧-٤ صفحة يف) DAA (السائق انتباه إنذار راجع•
.١٠٨-٤ الصفحة يف) DM (السائق مراقبة راجع•

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢٦-٤
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الصفحة يف) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام راجع•
١٠٩-٤.

صفحة يف مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام راجع•
١١٦-٤.

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام راجع•
صفحة يف) والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف

١٢٤-٤.
الصفحة يف) CTS (املرور وحركة السري دعم مراجعة يرجى•

١٣٤-٤.
.١٤٥-٤ الصفحة يف) LAS (املسار عىل املحافظة نظام راجع•
.١٤٦-٤ صفحة يف للضبط القابل الرسعة محدد راجع•
.١٥١-٤ الصفحة يف) ISA (للرسعة الذكية املساعدة راجع•
.١٥٧-٤ صفحة يف الذيك الفرامل دعم مراجعة يرجى•
يف) SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام مراجعة يرجى•

.١٦٠-٤ الصفحة
]الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام مراجعة يرجى•

)SBS-RC (١٦٣-٤ الصفحة يف.
.٢٠٣-٤ صفحة يف الرسعة تثبيت نظام راجع•

الرسائل عرض▼

.أوالخلل أواألعطال النظام تشغيل حالة مثال رسالة عرض يتم

أو العدادات مجموعة يف املوجود املؤرش/التحذير ضوء يومض/ييضء
كرسالة الوقت نفس يف الشاشة عىل رمز عرض يتم

الرمز أو املؤرش/التحذير ضوء املتعلقة املعلومات عىل باإلطالع قم
.املعروض

.٢٨-٤ الصفحة يف تحذير إشارة/تحذير أضواء إذا مراجعة يرجى
.٣٠-٤ الصفحة يف اإلشارة/املؤرش أضواء إذا راجع

الشاشة عىل فقط الرسالة عرض يتم

الشاشة، ملحتوى بالنسبة. العرض شاشة عىل املعروضة التعليامت اتبع
.التالية الصفحة راجع
يف املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل معروضة رسالة إذا راجع

.٦٢-٧ الصفحة

التحذير/بيان أضواء▼

.واملواصفات للطراز وفًقا العدادات مجموعة تختلف

العدادات مجموعة.١
األمامي األوسط للجزء السقف بطانة.٢
 

املميزة املواضع من موضع أي يف التحذير أضواء ستظهر

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢٧-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



التحذير إشارة/التحذير أضواء▼

.األعطال أو النظام تشغيل بحالة املستخدم إلبالغ تومض أو األضواء هذه تيضء

راجعتحذيراإلشارة

)أحمر(

٥١-١٧*الفرامل نظام بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء

١* ABS نظام تحذير إشارة /تحذير ضوء

قوة توزيع نظام تحذير
اإللكرتونية الفرامل
٥١-٧

املانعة الفرامل نظام تحذير
ABS لالنغالق

٥٣-٧

٥٢-١٧*البطارية شحن نظام بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء

٥٢-١٧*املحرك زيت بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء

٥٢-٧املحرك تربيد سائل حرارة درجة ارتفاع تحذير إشارة

٥٣-١٧*املؤازر التوجيه يف خلل حدوث مؤرش ضوء/إشارة

٥٣-٧الرئيسية التحذير إشارة

)كهرماين(

٥٣-١٧*الفرامل يف التحكم نظام بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء

٥٤-٧املهيمنة الفرامل تحذير إشارة

٥٤-١٧*املحرك فحص ضوء/إشارة

٥٥-٧)SKYACTIV-X 2.0(١*البنزين جزيئات فلرت تحذير ضوء/تحذير إشارة

٥٥-٧)SKYACTIV-D 1.8(١*الديزل جزيئات فلرت تحذير ضوء/تحذير إشارة

)كهرماين(

٥٤-١٧*i-stop تحذير إشارة/تحذير ضوء*

٥٦-١٧*التلقايئ الحركة ناقل تحذير إشارة/تحذير ضوء*

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٨-٤
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راجعتحذيراإلشارة

٥٧-١٧* AWD نظام تحذير إشارة /تحذير ضوء*

٥٦-١٧*املقاعد أحزمة شدادات نظام/الهوائية األكياس نظام تحذير ضوء/تحذير إشارة

١*)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء*

الوميض
٥٨-٧

يضيئ
٦٠-٧

)أحمر(

٥٦-١٧*KEY تحذير إشارة/املفتاح تحذير ضوء

)كهرماين(

٥٨-١٧*)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء*

٥٨-١٧*)ALH (املتكيفة األمامية LED مصابيح تحذير إشارة/تحذير ضوء*

٥٨-١٧*i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء

٥٨-١٧*الخارجي الضوء تحذير إشارة/تحذير ضوء

٥٩-٧الوقود منسوب انخفاض من تحذير إشارة/تحذير ضوء

٥٩-١٧*املحرك زيت مستوى بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء

٥٨-١٧*ساعة/كم 120 رسعة تحذير ضوء*

٥٩-٧)األمامي املقعد (املقعد حزام بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء

)أحمر(

٦٠-٧)الخلفي املقعد (املقعد حزام تحذير ضوء

٦٠-٧الزجاج تنظيف سائل مستوى انخفاض عند التحذير ضوء/التحذير إشارة*

٦٠-٧جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير إشارة

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٢٩-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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راجعتحذيراإلشارة

٦٠-٧جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير إشارة*

٦٠-٧جزئياً مفتوحاً األمتعة صندوق باب يكون عندما تحذير إشارة*

٦٠-٧جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير ضوء

مضاًء، ظل إذا أو الضوء ييضء مل إذا. املحرك تشغيل بدء عند أو ثوان عدة بعد وتنطفئ التشغيل، من التحقق يتم ليك التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند الضوء ييضء١*
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص

املؤرش/اإلشارة أضواء▼

.األعطال أو النظام تشغيل بحالة املستخدم إلبالغ تومض أو األضواء هذه تيضء

راجعاملؤرشاإلشارة

)أخرض(

٢٢-٢)الخلفي املقعد (املقعد حزام مؤرش ضوء

٤٤-٢األمامي للراكب الهوائية األكياس تشغيل إيقاف مؤرش ضوء*

األمان مؤرش ضوء

تشغيل لبدء املانع النظام
املحرك

٣٧-٣

الرسقة منع نظام
٣٨-٣

االعطال
٥٧-٧

)أخرض(

٥-KEY٤ املفتاح مؤرش ضوء

)أخرض(

١٦-i-stop٤ مؤرش ضوء*

٣٤-١٤*الربط مفتاح مؤرش/إشارة ضوء

٣٤-٤)SKYACTIV-D 1.8 (التوهج مؤرش ضوء

٤٢-٤الحركة نقل موضع إشارة*

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٠-٤
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راجعاملؤرشاإلشارة

٥٠-٤األضواء تشغيل مؤرش ضوء

األمامي للكشاف العايل الضوء مؤرش ضوء

املنخفض - العايل الشعاع
األمامية الكشافات يف

٥٢-٤

األمامية الكشافات وميض
٥٢-٤

٥٤-٤الخلفية الضباب إضاءة مؤرش ضوء*

الخطر تحذير/االنعطاف اتجاه مؤرش أضواء

وتغيري االنعطاف إشارات
املرور حارة

٥٥-٤

الخطر من التحذير وماض
٦٢-٤

٥٣-٢٧*١*الكهربائية االنتظار فرامل تحذير إشارة/مؤرش ضوء

٧٠-١٤*AUTOHOLD الـ خاصية جاهزية بيان ضوء

١٣٠-٤)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام مؤرش ضوء*

١٤٢-٤)CTS (املرور وحركة السري دعم مؤرش ضوء*

١*TCS/DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام/الجر قوة يف التحكم نظام إشارة /مؤرش ضوء

الجر يف التحكم نظام
)TCS(

٧٥-٤

يف الدينامييك التحكم
)DSC (الثبات
٧٦-٤

يضيئ
٥٦-٧

٧٦-١٤*)DSC OFF (الثبات يف الدينامييك التحكم نظام إيقاف بيان ضوء

٨١-٤الوضع اختيار مؤرش ضوء*

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٣١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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راجعاملؤرشاإلشارة

)أبيض(

٨٦-٤)املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز

)أخرض(

)كهرماين(

)أخرض(

٨٨-٤)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام مؤرش ضوء*

٩٠-٤)ALH (املتكيفة األمامية LED مصابيح مؤرش ضوء*

)أبيض(

١١٨-٤)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام استعداد إشارة*

وظيفة مع MRCC(والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت بنظام الخاصة االستعداد إشارة*
)والسري التوقف

١٢٦-٤

١٣٦-٤)CTS (املرور وحركة السري لدعم االستعداد إشارة*

)أخرض(

١١٨-٤)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ضبط إشارة*

١٢٦-٤)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ضبط إشارة*

١٣٦-٤)CTS (املرور وحركة السري دعم ضبط إشارة*

١*SCBS (OFF (املدينة داخل الذيك الفرامل دعم نظام مؤرش ضوء*

الذيك الفرامل دعم نظام
)SBS(
١٥٧-٤

الذيك الفرامل دعم نظام
)SBS-R] (خلفي[

١٦٠-٤

الذيك الفرامل دعم نظام
]الخلفية املرور حركة[

)SBS-RC(
١٦٣-٤

)أبيض(

١٥٣-٤)ISA (للرسعة الذكية املساعدة لنظام االستعداد إشارة*

١٤٧-٤)ASL (للضبط القابل الرسعة ملحدد االستعداد إشارة*

)أخرض(

١٥٣-٤)ISA (للرسعة الذكية املساعدة لنظام الضبط إشارة*

١٤٧-٤)ASL (للضبط القابل الرسعة ملحدد الضبط إشارة*

)أبيض(

٢٠٢-٤الرسعة تثبيت نظام استعداد إشارة*

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٢-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



راجعاملؤرشاإلشارة

)أخرض(

٢٠٢-٤الرسعة تثبيت نظام ضبط إشارة*

.املحرك تشغيل بدء عند أو ثوان عدة بعد وتنطفئ التشغيل، من التحقق يتم ليك التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند الضوء ييضء١*
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص مضاًء، ظل إذا أو الضوء ييضء مل إذا

.االنتظار فرامل استخدام عند باستمرار الضوء ييضء٢*

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٣٣-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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الربط مفتاح مؤرش/إشارة ضوء▼

:التالية الحاالت يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء عرض يتم/يضاء

.مسبقاً ضبطه تم صيانة موعد يحني عندما•
.MZD Connect مالك دليل يف معلومات قسم راجع

تنبيه 

موزع بواسطة السيارة فحص اطلب الصيانة، وقت يحني عندما
إهامل حال يف .ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد

يسبب قد مام السيارة أداء يف تدهور يحدث قد الصيانة،
وقت يحني أن قبل السيارة، فحص اطلب .تلف حدوث
.الصيانة

استبدال فرتة تجاوز بعد السيارة قيادة يف االستمرار حالة يف
باستبدال قم .املحرك تلف إىل هذا يؤدي قد املحرك، زيت
.الصيانة وقت يحني أن قبل املحرك، زيت

)SKYACTIV-D 1.8(

ً املحرك زيت استبدال يلزم السيارة، استخدام لظروف وفقا
زيت إىل الوقود نفوذ عن الناتج املحرك زيت تلف بسبب
”السيارة افحص .زائد الزيت مستوى“ عرض تم إذا .املحرك

العدادات، مجموعة يف املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل
ونويص متخصص، إصالح فني بواسطة سيارتك بفحص عليك

.مازدا رشكة قِبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة
•)SKYACTIV-D 1.8(

.مطلوباً) للامء الفاصل (الوقود فلرت ترصيف يكون عندما•
بفني باالستعانة نويص ونحن متخصًصا؛ إصالح فني استرش
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

مالحظة

املوعد قبل الربط مفتاح إشارة/ مؤرش ضوء عرض يتم/ ييضء قد•
.السيارة استخدام لظروف تبعاً املحدد

بإعادة القيام الرضوري من يكون املحرك، زيت بتغيري تقوم أينام•
.السيارة محرك يف التحكم وحدة ضبط
.MZD Connect مالك دليل يف معلومات قسم راجع

 

)SKYACTIV-D 1.8 (التوهج مؤرش ضوء▼

موضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون عندما التوهج مؤرش ضوء ييضء
التسخني انتهاء عند التوهج مؤرش ضوء ينطفئ. ON التشغيل
.املسبق

 

افحص. ييل مام أي حدوث حالة يف النظام يف مشكلة مثة تكون قد
إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.مازدا رشكة قبل من معتمد

بدء مفتاح تحويل يتم عندما التوهج مؤرش ضوء ييضء ال•
 .عليه يزال ما يكون أو ON التشغيل موضع إىل التشغيل

.يومض التوهج مؤرش ضوء•

مالحظة

ON التشغيل موضع عىل التشغيل بدء ومفتاح السيارة ترك حال يف
التسخني انتهاء منذ طويلة فرتة مرت وقد املحرك تشغيل بدون

ضوء ييضء قد كام أخرى مرة املسبق التسخني إجراء يتم فقد املسبق،
.التوهج مؤرش

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٣٤-٤
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التفاعلية القيادة عرض شاشة

التفاعلية القيادة عرض شاشة▼

الشاشة.١
للغبار املضاد الغطاء.٢

تحذير 

:السيارة توقف أثناء وموضعها العرض شاشة سطوع بضبط دوماً عليك
وقوع إىل ويؤدي أمامك الطريق عن انتباهك تشتيت إىل هذا يؤدي فقد السيارة قيادة أثناء وموضعها العرض شاشة سطوع ضبط الخطورة فمن

.حادث

تنبيه 

التفاعلية، القيادة شاشة عىل أخرى سوائل أي أو مياه انسكاب حالة يف .التفاعلية القيادة لشاشة للغبار املضاد الغطاء بجوار مرشوبات تضع ال
.تلف تسبب أن ميكن

إعاقتها إىل تؤدي ألنها للغبار املضاد الغطاء عىل أو التفاعلية القيادة شاشة فوق ملصقات أو أجسام تضع ال.

مالحظة

.خصائص من الشاشة به تتمتع ملا نظًرا التفاعلية القيادة شاشة رؤية خفض عىل املستقطبة الشمسية النظارات ارتداء يعمل•
.ينحرف قد املعّدل املوضع فإن منخفضة، البطارية فولطية كانت إذا أو تركيبها وإعادة البطارية نزع حالة يف•
.الحرارة ودرجة الضوء، الثلج، األمطار، مثال الجوية بالظروف مؤقتاً تتأثر أو العرض شاشة مشاهدة يتعذر قد•
.التفاعلية القيادة شاشة تشغيل ميكن ال الصوت، وحدة نزع حالة يف•

:التالية املعلومات بعرض التفاعلية القيادة عرض شاشة تقوم

)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام تحذيرات•
.٩٣-٤ الصفحة يف) LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل وظروف تحذيرات•
.٩٤-٤ صفحة يف) BSM (العمياء البقعة مراقبة عرض شاشة راجع

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٣٥-٤
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)TSR (املرور الفتة عىل التعرف بنظام الخاصة املرور وإشارات تحذيرات•
.٩٩-٤ صفحة يف) TSR (املرور إشارات عىل التعرف نظام راجع

)FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام تشغيل وظروف تحذيرات•
.١٠٩-٤ الصفحة يف) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام راجع

)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل وظروف تحذيرات•
.١١٤-٤ صفحة يف مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام راجع

)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل وحاالت تحذيرات•
.١٢٢-٤ صفحة يف) والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام راجع

)CTS (املرور وحركة السري دعم تشغيل وظروف تحذيرات•
.١٣١-٤ الصفحة يف) CTS (املرور وحركة السري دعم مراجعة يرجى

)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام تحذيرات•
.١٤٣-٤ الصفحة يف) LAS (املسار عىل املحافظة نظام

)ISA (للرسعة الذكية املساعدة تشغيل وظروف تحذيرات•
.١٥١-٤ الصفحة يف) ISA (للرسعة الذكية املساعدة راجع

للضبط القابل الرسعة محدد تشغيل وظروف تحذيرات•
.١٤٦-٤ صفحة يف للضبط القابل الرسعة محدد راجع

)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل وظروف تحذيرات•
.١٥٦-٤ صفحة يف الذيك الفرامل دعم مراجعة يرجى

)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل وظروف تحذيرات•
.١٥٨-٤ الصفحة يف) SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام مراجعة يرجى

)SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل وظروف تحذيرات•
.١٦١-٤ الصفحة يف) SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام مراجعة يرجى

الرسعة تثبيت تظام تشغيل ظروف•
.٢٠٢-٤ صفحة يف الرسعة تثبيت نظام راجع

)املالحة بنظام املجهزة السيارات (املالحة إرشاد•
)املالحة بنظام املجهزة السيارات (التقاطع اسم•
)املالحة بنظام املجهزة السيارات (الشارع اسم•
)املالحة بنظام املجهزة السيارات (املرورية الحارة إرشاد•
)املالحة بنظام املزودة السيارات يف (الرسعة حّد مؤرش•
السيارة رسعة•

.ضبطها أو التفاعلية القيادة شاشة إعدادات تغيري ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

مالحظة

.الوضع بربمجة القيام بعد )املعروضة املعلومات السطوع، مستوى العرض، موضع( املراد القيادة وضع استدعاء ميكن•
.٨-٢ صفحة يف القيادة وضع ذاكرة راجع

.واملنطقة السوق بحسب وذلك الشارع اسم ُيعرض ال قد•

القيادة عند

العرض وشاشة العدادات مجموعة

٣٦-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



اليدوي الحركة لناقل التبديل منط

اليدوي الحركة لناقل التبديل منط▼

املحايد املوضع.١
 

.أدناه موضح هو كام تقليدي الحركة ناقل لذراع التبديل منط
 

نقل أثناء ألسفل مداها آخر إىل) القابض (الدبرياج دواسة اضغط
.ببطء عنها قدمك ارفع ثم الحركة،

 

عىل) للخلف القيادة( R الوضع إىل التغيري مينع بجهاز مجهزة سيارتك
وضع إىل الحركة ناقل وحول ألسفل النقل ذراع ادفع. الخطأ سبيل

.R للخلف الرجوع
 

تحذير 

الزلقة الطرق عىل القيادة أثناء للمحرك املفاجئ الكبح تستخدم ال
:عالية برسعات القيادة أثناء أو

أو املبللة الطرق عىل القيادة أثناء أدىن رسعة إىل الرسعة نقل يؤدي
الكبح إىل عالية، برسعات القيادة أثناء أو املتجمدة، أو الثلجية
املفاجئ التغري يتسبب قد .خطرياً أمًرا يعترب ما وهو للمحرك، املفاجئ

فقدان يف يتسبب أن ميكن الذي األمر .انزالقها يف اإلطارات رسعة يف
.حوادث وقوع إىل يؤدي قد مام السيارة، عىل السيطرة

ورفع R أو ١ الوضع يف الحركة نقل ذراع ترك من بالتأكد دوماً عليك
:داخله أحد أي بدون السيارة ترك عند االنتظار فرامل

التعرض يف يتسبب مام مفاجئة بصورة تتحرك قد السيارة فإن وإال
.لحادث

تنبيه 

بني النقل عند إال )القابض( الدبرياج دواسة عن قدمك ابعد
)القابض( الدبرياج دواسة باستخدام تقم ال أيضاً .الرسعات

يتسبب قد حيث .مرتفع مكان عىل تكون عندما السيارة لتثبيت
أو القابض تآكل يف القابض دواسة عىل بقدمك الضغط استمرار

.تلفه

التغيري عند الحركة ناقل ذراع عىل زائد جانبي بشكل تضغط ال
اختيار يف ذلك يتسبب قد .الرابع الرتس إىل الخامس الرتس من

يسبب أن ميكن الذي األمر وهو الخطأ سبيل عىل الثاين الرتس
.الحركة ناقل تلف

املوضع إىل التغيري قبل متاماً توقفت السيارة أن من بالتأكد عليك
R. املوضع إىل الحركة فنقل R إىل يؤدي قد السيارة تحرك أثناء

.الحركة ناقل تلف

القيادة عند

اليدوي الحركة ناقل تشغيل

٣٧-٤
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مالحظة

للخلف الرجوع وضع إىل التبديل ذراع نقل الصعب من كان إذا•
R، دواسة عن قدمك وارفع أخرى، مرة الالتعشيق موضع إىل انقله

.أخرى مرة حاول ثم القابض
)الهجني M نظام مع(•

إذا السيارة تحرك لتفادي تلقائياً االنتظار فرامل تعشيق يتم قد
.منحدر عىل السيارة وجود أثناء املحرك توقف

)i-stop وظيفة مع(•
تشغيله إعادة ميكن السيارة، توقف بسبب املحرك توقف إذا

توقف من ثواٍن ٣ غضون يف القابض دواسة عىل الضغط بواسطة
.املحرك

دواسة عىل الضغط مع حتى املحرك تشغيل إعادة ميكن ال
:التالية الحاالت يف القابض

.مفتوح السائق باب•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•
.املحرك توقف بعد بالكامل القابض دواسة تحرير عدم•
.بالكامل املحرك يتوقف مل بينام القابض دواسة عىل الضغط•

)GSI (الحركة نقل مؤرش▼

أقىص عىل الحصول يف مبساعدتك) GSI (الحركة نقل مؤرش يقوم
املختارة الحركة وضع بعرض يقوم وهو. سلسة وقيادة للوقود توفري

أنسب إىل الحركة تغيري إىل السائق ينبه وكذلك العدادات لوحة يف
.للقيادة الفعلية الظروف مع يتوافق للحركة موضع

 

املختار الرتس موضع.١
مناسب ترس موضع.٢

الحالةإشارة

.املختار الحركة وضع عرض يتمالعددي العرض

.املذكور األدىن أو األعىل الرتس وضع إىل بالتبديل يوىصالعددي والعرض 

تنبيه 

تعرضها التي أدين/أعىل لرتس التبديل توصيات عىل فقط تعتمد ال
لحركة نقل عمليات تتطلب قد الفعلية القيادة فظروف .املؤرشات
ظروف فإن لحوادث، التعرض لتجنب .عرضه يتم عام مختلفة
السائق قبل من صحيحة بصورة تقييمها يتم أن يجب واملرور الطريق

.الحركة بتديل القيام قبل

مالحظة

عملية بأي القيام عند )GSI( الحركة نقل مؤرش تشغيل إيقاف يتم
.التالية العمليات من

.متوقفة السيارة تكون عندما•
.الحيادي الوضع يف السيارة تكون عندما•
.للخلف بالسيارة الرجوع•
وضع من التسارع يتم عندما بالكامل القابض تعشيق يتم مل إذا•

.التوقف
أثناء أكرث أو ثانيتني ٢ ملدة القابض دواسة عىل الضغط استمر إذا•

.القيادة

القيادة عند

اليدوي الحركة ناقل تشغيل

٣٨-٤
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التلقايئ الحركة ناقل يف التحكم مفاتيح

التلقايئ الحركة ناقل يف التحكم مفاتيح▼

التأمني تحرير زر.١
االختيار ذراع.٢

 

املتعددة التأمني أقفالإشارة

والضغط الفرامل دواسة عىل الضغط عليك يجب أنه إىل يشري
أن يجب (الحركة لتغيري التأمني تحرير زر عىل االستمرار مع

).ON التشغيل موضع يف التشغيل مفتاح يكون

.موضع أي إىل بحرية نقله ميكن االختيار ذراع أن إىل يشري

تحرير بزر االستمرار مع الضغط عليك يجب أنه إىل يشري
.للتغيري التأمني

مالحظة

التلقايئ الحركة نقل يشمله ال خيار به AT الريايض اآليل الحركة ناقل
لناقل تركه من بدالً ترس كل اختيار خيار للسائق يعطي مام التقليدي

ناقل وظائف استخدام تعتزم كنت وإن حتى .الرتوس لتبديل الحركة
وعي عىل تكون أن أيضاً يجب تقليدية آلية كوظائف اآليل الحركة

النقل وضع إىل بالتبديل الخطأ بطريق تقوم أن املمكن من بأنك
.الرسعة برفع تقوم وأنت مناسبة غري رسعة عىل تبقي وقد اليدوي،

رسعة سمعت أو االرتفاع يف آخذة املحرك رسعة أن الحظت إذا
الخطأ بطريق تقم مل أنك التأكد فيجب االزدياد، يف آخذة املحرك

).٤٢-٤ صفحة( الرسعة لنقل اليدوي الوضع إىل بالتحول

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٣٩-٤
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النقل قفل نظام

النقل قفل نظام▼

ضغط يتم مل ما P املوضع من النقل مبنع النقل قفل نظام يقوم
.الفرامل دواسة

 
:P موضع من للنقل

.الفرامل دواسة عىل الضغط يف واستمر اضغط.١
.املحرك تشغيل ابدأ.٢
.التأمني تحرير زر عىل الضغط يف واستمر اضغط.٣
.الحركة نقل ذراع حرّك.٤

مالحظة

التشغيل مفتاح تنشيط وضع يف التشغيل مفتاح يكون عندما•
ACC من االختيار ذراع نقل ميكن ال التشغيل، إيقاف وضع أو
.P وضع

ال عندما OFF اإليقاف موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل ميكن ال•
.P املوضع يف االختيار ذراع يكون

النقل َقفل إلغاء▼

النقل طريقة باستخدام P املوضع من االختيار ذراع نقل تعذر إذا
.الفرامل دواسة عىل الضغط يف استمر الصحيحة،

أ النوع
سطح ذي مفك باستخدام النقل لقفل العلوي الغطاء انزع.١

.بقامش مغطى مستوي
.ألسفل بدفعه وقم مستٍو، سطح ذا مفكاً أدخل.٢

 

الغطاء.١
 

.التأمني تحرير زر عىل الضغط يف واستمر اضغط.٣
.الحركة نقل ذراع حرّك.٤

فني يقوم بأن ونويص متخصص؛ إصالح فني عىل السيارة أعرض
.النظام بفحص مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح
ب النوع

.الزر عىل الضغط مع القفل تحرير زر اضغط.١
 

الزر.١
 

.الحركة نقل ذراع حرّك.٢
فني يقوم بأن ونويص متخصص؛ إصالح فني عىل السيارة أعرض
.النظام بفحص مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤٠-٤
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الحركة ناقل تحرك نطاق

الحركة ناقل تحرك نطاق▼

.العدادات مجموعة يف واملوجود الرتس موضع مؤرش ييضء•

.٤٢-٤ صفحة يف النقل موضع مؤرش راجع
N املحايد الوضع أو P االنتظار وضع إىل االختيار ذراع بتحويل قم•

.املحرك لتشغيل

P )انتظار(

األمامية العجالت ومنع الحركة ناقل إيقاف إىل P االنتظار وضع يؤدي
.الدوران من

تحذير 

فرامل وتعشيق P االنتظار وضع عىل االختيار ذراع ضبط دامئاً يجب
:االنتظار

وضع عىل النقل ذراع تحويل طريق عن السيارة إيقاف الخطر من
إخفاق حالة يف أنه ذلك .االنتظار فرامل استخدام بدون P االنتظار
.حادث وقوع يف وتتسبب تتحرك قد السيارة، كبح عن P الوضع

تنبيه 

االنتظار أوضاع بني النقل ذراع تحريك ويؤدي P املحايدة أو N أو
.الحركة ناقل إتالف إىل السيارة، تحرك أثناء R للخلف الرجوع

أو اإلدارة ترس إىل النقل ذراع تغيري عند الحركة ناقل يتلف قد
من أعىل برسعة يدور املحرك كان إذا للخلف، الرجوع وضع

.السكون يف رسعته

R )للخلف الرجوع وضع(

وضع إىل النقل ذراع تغيري عند فقط، الخلف إىل السيارة تتحرك
نقل قبل متاماً متوقفة السيارة تكون أن يجب. R للخلف الرجوع

إىل الوضع هذا من نقلها أو R للخلف الرجوع وضع إىل النقل ذراع
أرجحة حالة يف إليها أرشنا التي الخاصة الحاالت باستثناء آخر، وضع

).٤٣-٣ صفحة (السيارة

N )املحايدة وضع(

ذراع يكون عندما الحركة، عن مقيدة الحركة وناقل العجالت تكون ال
بسهولة السيارة تتحرك أن املمكن فمن. N املحايد وضع يف النقل
أو االنتظار فرامل استخدام يتم مل ما انحداراً، األقل األسطح عىل تامة

.العادية الفرامل

تحذير 

اإليقاف وضع أو N املحايد الوضع من النقل ذراع تغيري يحظر ولذا،
P الوقوف أثناء عالية برسعة املحرك دوران حالة يف اإلدارة، ترس إىل:

إىل P اإليقاف وضع أو N املحايد وضع من النقل ذراع تغيري يحظر
ويف .الوقوف أثناء عالية برسعة املحرك دوران حالة يف اإلدارة، ترس
وقوع إىل يؤدي قد مام فجأة، السيارة تتحرك قد ذلك، حدوث حالة

.شديدة إصابة أو حادث

:السيارة قيادة عند N املحايد الوضع إىل تتحول ال
بكبح القيام ميكن ال .N املحايد الوضع إىل التحويل الخطورة من

أو حادث وقوع إىل يؤدي قد الذي األمر التقارص، حالة يف املحرك
.خطرية إصابة

تنبيه 

يؤدي ذلك أن إذ .السيارة قيادة عند N املحايد الوضع إىل تتحول ال
.الحركة ناقل إتالف إىل

مالحظة

تحريك قبل الفرامل دواسة عىل اضغط أو االنتظار فرامل استخدم
.فجأة السيارة تحرك ملنع N املحايد الوضع من االختيار ذراع

D )قيادة(

ناقل يقوم الوقوف، موضع من. العادية القيادة موضع هو D يعترب
.تروس ٦ بني متتابعة حركة إجراء طريق عن تلقائياً بالتبديل الحركة

M )يدوي(

M أو أعىل لرتس الرسعة تبديل ميكن. اليدوي النقل وضع موضع هو
.الحركة نقل ذراع تشغيل طريق عن أقل

.٤٢-٤ صفحة يف اليدوي النقل وضع راجع

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤١-٤
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الحركة نقل موضع إشارة▼

النقل موضع مؤرش.١
 

موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند الحركة ناقل وضع عرض يتم
.ON التشغيل

الرتس موضع مؤرش

موضع مبؤرش الخاص" M "املوضع ييضء اليدوي، الناقل وضع يف
.املختار الرتس رقم عرض ويتم النقل

)AAS (النشط التكيفي النقل▼

الحركة ناقل نقاط يف تلقائياً يتحكم) AAS (النشط التكيفي النقل
هذا يعزز. السائق تعامل وطريقة الطريق ظروف متاماً يناسب ليك

التكيفي النقل وضع إىل الحركة ناقل يتحول قد. القيادة أثناء الراحة
أو هبوطاً، أو صعوداً املنحدرات عىل السيارة قيادة أثناء AAS النشط

عىل الضغط عند أو مرتفعة تالل عىل القيادة عند أو املنعطفات، يف
.D الوضع يف الحركة ناقل ذراع يكون عندما برسعة الوقود دواسة

فقد بالسيارة، التشغيل عمليات/القيادة وظروف الطريق عىل اعتامداً
إىل يشري ال هذا ولكن اإلطالق، عىل يحدث ال أو الرتوس نقل يتأخر
يحافظ سوف AAS النشط التكيفي النقل وضع ألن مشكلة وجود

.الرسعة لرتس األمثل الوضع عىل

اليدوي النقل وضع

اليدوي النقل وضع▼

ناقل ذات سيارة بقيادة الشعور يعطيك اليدوي الحركة ناقل وضع
هذا. يدوياً الحركة ناقل ذراع تشغيل إتاحة طريق عن يدوي حركة
عجالت إىل والعزم الدقيقة يف املحرك لفات عدد يف التحكم لك يتيح

حاجة هناك يكون عندما اليدوي الحركة ناقل مع الحال مثلام الدفع
.التحكم من ملزيد

إىل D املوضع من الذراع انقل اليدوي، النقل وضع إىل لالنتقال
.M املوضع

 

مالحظة

يتلف لن القيادة أثناء للرسعات اليدوي التغيري لنظام التحول•
.واألعمدة الحركة نقل مجموعة

سيتحول السيارة، إيقاف عند اليدوي النقل وضع إىل انتقلت إذا•
.M1 املوضع إىل الرتس

عىل الضغط بدون اليدوي النقل وضع إىل بالتغيري قمت إذا•
الرتس/الخامس الرتس ،D املدى يف القيادة عند الوقود دواسة

.M4/M5 إىل ينتقل سوف الرتس فإن السادس،

وضع إىل M وضع من الذراع انقل التلقايئ، النقل وضع إىل للرجوع
D.

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤٢-٤
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املؤرشات▼

اليدوي النقل وضع مؤرش.١
الرتس موضع مؤرش.٢

اليدوي النقل وضع مؤرش

النقل موضع مبؤرش الخاصة" M "ستيضء اليدوي، النقل وضع يف
.العدادات بلوحة املوجود

الرتس موضع مؤرش

.اختياره تم الذي بالرتس الخاص الرقم ييضء
 

مالحظة

سوف عالية، برسعات القيادة عند أقل لرتس النقل تعذر إذا•
ميكن ال أنه مبينًة مرتني الرتس مبوضع الخاصة اإلشارة تومض

).الحركة نقل مجموعة لحامية( أقل ترس إىل التبديل
أن املحتمل فمن جداً ساخناً اآليل الحركة ناقل زيت أصبح إذا•

النقل وضع وإلغاء اآليل النقل وضع إىل الحركة ناقل يتحول
عادية وظيفة هذه .الرتوس وضع إشارة ضوء وإطفاء اليدوي
ناقل زيت حرارة درجة انخفاض بعد .اآليل الحركة ناقل لحامية
أخرى مرة الرتوس وضع مؤرش ضوء يضاء ATF التلقايئ الحركة

.اليدوي النقل وضع يف القيادة وضع ويستعاد
•)SKYACTIV-D 1.8 )االورويب الطراز((

ناقل يتحول أن املحتمل فمن جداً ساخناً املحرك زيت أصبح إذا
وإطفاء اليدوي النقل وضع وإلغاء اآليل النقل وضع إىل الحركة

املحرك زيت حرارة درجة انخفاض بعد .الرتوس وضع مؤرش ضوء
إىل القيادة وضع ويعود أخرى مرة الرتوس وضع مؤرش ضوء يضاء
.اليدوي النقل وضع

*)GSI (الحركة نقل مؤرش▼

أقىص عىل الحصول يف مبساعدتك) GSI (الحركة نقل مؤرش يقوم
املختارة الحركة وضع بعرض يقوم وهو. سلسة وقيادة للوقود توفري

أنسب إىل الحركة تغيري إىل السائق ينبه وكذلك العدادات لوحة يف
.للقيادة الفعلية الظروف مع يتوافق للحركة موضع

 

املختار الرتس موضع.١
مناسب ترس موضع.٢

الحالةإشارة

.املختار الحركة وضع عرض يتمالعددي العرض

.املذكور األدىن أو األعىل الرتس وضع إىل بالتبديل يوىصالعددي والعرض 

تنبيه 

تعرضها التي أدين/أعىل لرتس التبديل توصيات عىل فقط تعتمد ال
لحركة نقل عمليات تتطلب قد الفعلية القيادة فظروف .املؤرشات
ظروف فإن لحوادث، التعرض لتجنب .عرضه يتم عام مختلفة
السائق قبل من صحيحة بصورة تقييمها يتم أن يجب واملرور الطريق

.الحركة بتديل القيام قبل

مالحظة

عملية بأي القيام عند )GSI( الحركة نقل مؤرش تشغيل إيقاف يتم
.التالية العمليات من

.متوقفة السيارة تكون عندما•
.اليدوي النقل وضع إلغاء يتم•

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤٣-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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يدوياً الرسعة رفع▼

مفاتيح أو االختيار ذراع تشغيل طريق عن ألعىل الرتس تبديل ميكنك

.*القيادة عجلة يف املوجودة الحركة نقل
M1 ← M2 ← M3 ← M4 ← M5 ← M6

الحركة نقل ذراع استخدام

.واحدة مرة + الخلف إىل االختيار ذراع ادفع أعىل، رسعة إىل للنقل
 

*القيادة عجلة يف املوجود الحركة نقل مفتاح استخدام

املوجودة الحركة نقل مفاتيح خالل من أعىل رسعة ترس إىل للنقل
تجاهك) UP (+/OFF ألعىل النقل مفتاح اجذب القيادة، عجلة عىل
.بأصابعك واحدة مرة

 

)UP (+/OFF ألعىل النقل مفتاح.١

تحذير 

التعامل يف أصابعك استخدام عند القيادة عجلة حافة عىل يديك أبق
:القيادة عجلة عىل املوجودة الحركة نقل مفاتيح مع
استخدام عند القيادة عجلة حافة داخل اليدين وضع الخطر من

من بالسائق الخاص الهوايئ الكيس كان فإذا .للتوجيه التبديل مفاتيح
مام بيديك يصطدم فقد التصادمات، حدوث عند ُيفتح الذي النوع
.إصابتها إىل يؤدي

مالحظة

.أعىل رسعة إىل النقل يتعذر رمبا ببطء، القيادة عند•
يف املحرك دوران عداد إبره كانت بينام السيارة بقيادة تقم ال•

باإلضافة .اليدوي النقل عىل الوضع ضبط أثناء الحمراء املنطقة
أثناء التلقايئ النقل وضع إىل اليدوي النقل وضع يتحول ذلك، إىل

.بالكامل الوقود دواسة عىل الضغط
التحكم نظام تشغيل إيقاف أثناء الوظيفة هذه إلغاء يتم

باستمرار السيارة قيادة تم إذا ولكن .DSC الثبات يف الدينامييك
الرتوس تتحول فقد مرتفعاً، الدقيقة يف اللفات عدد كان بينام

.املحرك لحامية أعىل ترس إىل تلقائياً
استخدامه ميكن القيادة عجلة يف املوجود الرتوس تغيري مفتاح•

.القيادة أثناء D موضع يف االختيار ذراع كان إذا حتى مؤقتة بصفة
عندما التلقايئ الرتوس نقل وضع إىل يعود فإنه ذلك، إىل باإلضافة

.الوقت من كافية ملدة للخلف )UP (+/OFFمفتاح جذب يتم

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٤-٤
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يدوياً الرسعة خفض▼

مفاتيح أو االختيار ذراع تشغيل طريق عن ألسفل الرتس تبديل ميكنك

.*القيادة عجلة يف املوجودة الحركة نقل
M6 ← M5 ← M4 ← M3 ← M2 ← M1

الحركة نقل ذراع استخدام

.واحدة مرة – األمام إىل االختيار ذراع ادفع أقل، رسعة إىل للنقل
 

*القيادة عجلة يف املوجود الحركة نقل مفتاح استخدام

عىل املوجودة التبديل مفاتيح خالل من أقل رسعة ترس إىل للنقل
(–) DOWN ألسفل النقل مفتاح بجذب عليك القيادة، عجلة

.إتجاهك يف واحدة مرة بأصابعك
 

(–) DOWN ألسفل النقل مفتاح.١

تحذير 

أثناء أو الزلقة الطرق عىل القيادة أثناء املحرك كبح تستخدم ال
:عالية برسعات القيادة

أو املبللة الطرق عىل القيادة أثناء أدىن رسعة إىل الرسعة نقل يؤدي
الكبح إىل عالية، برسعات القيادة أثناء أو املتجمدة، أو الثلجية
املفاجئ التغري يتسبب قد .خطرياً أمًرا يعترب ما وهو للمحرك، املفاجئ

فقدان يف يتسبب أن ميكن الذي األمر .انزالقها يف اإلطارات رسعة يف
.حوادث وقوع إىل يؤدي قد مام السيارة، عىل السيطرة

التعامل يف أصابعك استخدام عند القيادة عجلة حافة عىل يديك أبق
:القيادة عجلة عىل املوجودة الحركة نقل مفاتيح مع
استخدام عند القيادة عجلة حافة داخل اليدين وضع الخطر من

من بالسائق الخاص الهوايئ الكيس كان فإذا .للتوجيه التبديل مفاتيح
مام بيديك يصطدم فقد التصادمات، حدوث عند ُيفتح الذي النوع
.إصابتها إىل يؤدي

مالحظة

.أقل رسعة إىل النقل تعذر رمبا عالية، برسعة القيادة عند•
لرسعة وفقاً أقل رسعة إىل تلقائياً الرتس نقل رمبا التباطؤ، عند•

.السيارة
إىل الحركة ناقل سينتقل بالكامل، البنزين دواسة عىل الضغط عند•

الرتوس تتغري لن ولكن، .السيارة لرسعة تبعاً أقل، رسعة تعشيق
التحكم نظام كان إذا بالكامل الوقود دواسة عىل الضغط تم إذا

.التشغيل إيقاف وضع يف DSC الثبات يف الدينامييك

الثانية الرسعة لتعشيق الثابت الوضع▼

نحو السيارة رسعة تكون عندما + للخلف االختيار ذراع دفع حالة يف
يف الحركة ناقل ضبط يتم أقل، أو) ساعة/ميل 6.2 (ساعة/كم 10

الثاين التعشيق عىل الرتس تثبيت يتم. الثاين للتعشيق الثابت الوضع
الطرق عىل والقيادة التوقف بعد التسارع لتسهيل الوضع هذا يف

.بالثلوج املغطاة الطرق مثال الزلقة
يف التواجد أثناء – لألمام أو + للخلف االختيار ذراع دفع حالة يف

.الوضع إلغاء يتم الثاين، للتعشيق الثابت الوضع

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤٥-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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)النقل (الحركة نقل رسعة حد▼

داخل االختيار ذراع يعمل عندما: التايل النحو عىل ضبطها يتم الرسعة حدود فإن اليدوي، الوضع يف تكون عندما الرسعة ترس مواضع إىل بالنسبة
.الرسعة ترس نقل يتم الرسعة، حد نطاق

 

١.1st
٢.2nd
٣.3rd
٤.4th
٥.5th
٦.6th

أعىل لرتس التحويل

.الرسعة حد من اقل السيارة رسعة تكون عندما أعىل ترس إىل الرسعة ترس ينتقل ال

أقل رسعة لرتس التغيري

.الرسعة حد السيارة رسعة تتخطى عندما أقل ترس إىل الرسعة ترس ينتقل ال
ميكن ال الرتس أن السائق إلعالم مرتني ٢ يومض الرتس موضع مؤرش فإن أقل، ترس إىل الرسعة ترس ينتقل ومل الرسعة حد السيارة رسعة تخطت إذا

.نقله

القصوى القوى لتحقيق الوقود دواسة ضغط وظيفة

.أقل ترس إىل الرسعة ترس ينخفض القيادة، أثناء بالكامل الوقود دواسة عىل الضغط يتم عندما

.التشغيل إيقاف وضع يف DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام كان إذا بالكامل الوقود دواسة عىل الضغط تم إذا الرتوس تتغري لن ولكن،

مالحظة

الثابت الوضع يف الرتس يكون عندما القصوى القوى لتحقيق الوقود دواسة عىل الضغط وظيفة باستخدام أقل رسعة إىل ينتقل الرسعة ترس أن كام
.الثانية الرسعة لتعشيق

تلقائياً أقل رسعة لرتس النقل

.التباطؤ عند السيارة لرسعة وفقاً أقل رسعة إىل تلقائياً الرتس ينتقل

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤٦-٤
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مالحظة

.الثانية الرسعة وضع يف يبقى الرسعة ترس فإن الثانية، الرسعة لتعشيق الثابت الوضع يف الرتس يكون عندما السيارة توقفت إذا

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤٧-٤
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*القرص وضع

القرص وضع▼

عن الرتوس لتحويل مؤقت بشكل استخدامه ميكن املبارش الوضع
وذراع السيارة قيادة أثناء للتوجيه التبديل مفتاح تشغيل طريق

.D الوضع يف االختيار
الرتس موضع وييضء Mو D مؤرش ييضء املبارش، الوضع يف

.املستخدم

املبارش الوضع مؤرش.١
الرتس موضع مؤرش.٢
 

.التالية الحاالت يف) تحريره (املبارش الوضع إلغاء يتم

أو معينة زمنية لفرتة الخلف إىل) UP (+/OFF مفتاح جذب يتم•
.أطول

الزمنية الفرتة تختلف (أطول أو معينة زمنية لفرتة السيارة قيادة•
).التشغيل أثناء القيادة ظروف بحسب

.منخفضة برسعة السيارة تحريك أو إيقاف يتم•

 

مالحظة

يكون ال قد املبارش الوضع يف والسيارة وأسفل ألعىل الرتوس تغيري
إللغاء ونظًرا ذلك، إىل باإلضافة .السيارة لرسعة وفًقا وذلك ممكنا
دواسة كانت إذا أو التسارع ملعدل ووفًقا )تحريره( املبارش الوضع
اليدوي التغيري وضع باستخدام يوىص بالكامل، عليها مضغوط الوقود

لفرتات واحد ترس باستخدام السيارة قيادة إىل تحتاج كنت إذا
.طويلة

بالقيادة متعلقة نصائح

بالقيادة متعلقة نصائح▼

تحذير 

اختياره تم الذي لالتجاه مخالف اتجاه يف تتحرك السيارة تدع ال
:االختيار ذراع بواسطة

وضع يف االختيار ذراع يكون عندما للخلف تتحرك السيارة تدع ال
يف االختيار ذراع يكون عندما لألمام تتحرك السيارة تدع وال أمامي،

فقدان يف وتتسبب املحرك، يتوقف فقد وإّال، .للخلف الرجوع وضع
من يجعل الذي األمر بالطاقة، املؤازرة والتوجيه الفرامل وظيفتي
.حادث وقوع يف يتسبب وقد السيارة يف التحكم الصعب

االجتياز

طرق صعود أو أخرى سيارة اجتياز عند إضافية قدرة عىل للحصول
ناقل سينتقل. آخرها إىل البنزين دواسة اضغط االنحدار، شديدة
.السيارة لرسعة تبعاً أقل، رسعة تعشيق إىل الحركة

مالحظة

الضغط أثناء البداية يف الوقود دواسة يف بثقل الشعور يتم قد•
التغيري هذا .أكرث عليها الضغط يتم عندما أخف يصبح ثم عليها،

تحديد عىل املحرك يف التحكم نظام يساعد الدواسة دفع قوة يف
دواسة عىل الضغط وظيفة ألداء الوقود دواسة عىل الضغط كمية

تعمل كام ،kickdown القصوى القوة لتحقيق بالكامل الفرامل
.ال أم kickdown بوظيفة القيام يجب كان إذا ما يف التحكم عىل

يف الدينامييك التحكم نظام وكان M وضع يف االختيار ذراع كان إذا•
إىل اليدوي النقل وضع يتحول فلن اإليقاف، وضع يف DSC الثبات
.بالكامل الوقود دواسة عىل الضغط حالة يف التلقايئ النقل وضع
.االختيار ذراع حرّك

الوقوف حالة من االنحدار شديدة طرق صعود

:الوقوف وضع من االنحدار شديد طريق لصعود
.الفرامل دواسة اضغط.١
.الطريق انحدار أو الحمولة لوزن تبعاً ،M1 أو D إىل انقل.٢
.تدريجياً الرسعة زيادة مع الفرامل حرر.٣

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٨-٤
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االنحدار شديدة طرق نزول

تبعاً أقل، رسعة تعشيق إىل انقل االنحدار، شديدة طرق نزول عند
بني الفرامل واستخدم ببطء، انزل. الطريق وانحدار الحمولة لوزن
.حرارتها يف الزائد االرتفاع ملنع وآخر وقت

القيادة عند

التلقايئ الحركة ناقل

٤٩-٤
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اإلضاءة يف التحكم

األمامية الكشافات▼

.األخرى الخارجية األضواء أو األمامية الكشافات إطفاء أو إلضاءة األمامية الكشافات مفتاح بتدوير قم
يف املوجود األضواء إطفاء نسيان عند التذكري وظيفة مؤرش ضوء ييضء األرقام، لوحة وأضواء املوضع تحديد وأضواء الخلفية األضواء تشغيل عندما

.العدادات مجموعة
 

مالحظة

.ذلك تتطلب السالمة كانت إذا إال العمل عن املحرك توقف أثناء مضيئة الكشافات ترك يحظر البطارية، شحنة تفريغ لتفادي•
فيه تسري أن يجب الذي الطريق جانب كان أياً املعاكس االتجاه يف سيارتك من بالقرب القادمني السائقني رؤية اعتام إىل تؤدي ال األمامية املصابيح•

القيادة إىل مؤقتاً تنتقل عندما األمامية للمصابيح البرصي املحور ضبط الرضوري من ليس فإنه ولذلك، ).األمين الجانب أو األيرس الجانب( بسيارتك
).األمين أو األيرس الجانب( الطريق من املعاكس الجانب عىل

الضوء يف التلقايئ التحكم وظيفة بدون

OFFاملفتاح موضع

تشغيلالتشغيل إيقافالتشغيل إيقافاألمامية الكشافات

التشغيل إيقاف٢*١*١On*تشغيل*املستمرة األضواء

الخلفية األضواء
االنتظار أضواء
السيارة أرقام لوحة أضواء

تشغيلتشغيلالتشغيل إيقاف

.مجدداً املستمرة األضواء تيضء السيارة، قيادة بدء عند. السيارة توقف أثناء ، ،OFF الوضع عن مختلف وضع إىل الضوء مفتاح تحويل عند املستمرة، األضواء تنطفئ١*

تبدأ عندما املستمرة األضواء تيضء. املحرك تشغيل بدء بعد مبارشًة املستمرة األضواء تنطفئ مجدداً،  الوضع إىل ثم ومن ،OFF الوضع إىل الضوء مفتاح تحويل عند٢*
.السيارة قيادة

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٠-٤
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الضوء يف التلقايئ التحكم وظيفة مع

١*OFFاملفتاح موضع

AUTO

السيارة محيط

٢*ميضء

السيارة محيط

٣*مظلم

السيارة محيط

٢*ميضء

السيارة محيط

٣*مظلم

تشغيل٥*٤*Onالتشغيل إيقافتشغيلالتشغيل إيقافالتشغيل إيقافاألمامية الكشافات

التشغيل إيقافالتشغيل إيقاف٧*تشغيلالتشغيل إيقاف٦*تشغيلالتشغيل إيقاف*املستمرة األضواء

الخلفية األضواء
االنتظار أضواء

السيارة أرقام لوحة أضواء

تشغيلتشغيلتشغيلتشغيلالتشغيل إيقافالتشغيل إيقاف

إىل األمامية املصابيح وتتغري AUTO الوضع إىل تلقائياً الضوء مفتاح يعود السيارة، قيادة بدء عندما. األضواء تنطفئ السيارة، توقف أثناء ،OFF الوضع إىل الضوء مفتاح تحويل عند١*
.AUTO التلقايئ التشغيل

.كاٍف مبستوى السيارة محيط يف السطوع مستوى يكون٢*
.كاٍف غري مبستوى السيارة محيط يف السطوع مستوى يكون٣*
.السيارة قيادة تبدأ عندما األمامية املصابيح تيضء. املحرك تشغيل بدء بعد مبارشًة األمامية املصابيح تنطفئ املستمرة، االضواء بدون أو املستمرة األضواء تعطيل حال يف٤*

املصابيح تيضء السيارة، قيادة بدء عند. السيارة توقف أثناء ، الوضع إىل  أو ،AUTO أو OFF الوضع من الضوء مفتاح تحويل عند األمامية، املصابيح تنطفئ٥*
.مجدداً األمامية

.مجدداً املستمرة األضواء تيضء السيارة، قيادة بدء عند. السيارة توقف أثناء ،AUTO الوضع عن مختلف وضع إىل الضوء مفتاح تحويل عند املستمرة، األضواء تنطفئ٦*

.السيارة توقف أثناء  الوضع من التالية العمليات من أي تنفيذ حال يف املستمرة األضواء تنطفئ٧*

.OFF الوضع إىل الضوء مفتاح تحويل•

ً  الوضع إىل ثم ومن AUTO الوضع إىل الضوء مفتاح تحويل• .مجددا

. الوضع إىل الضوء مفتاح تحويل•

.مجدداً املستمرة األضواء تيضء السيارة، قيادة بدء عند

مالحظة

)٥٤-٤ صفحة( الشخصية امليزات باستخدام املستمرة األضواء تعطيل ميكن

الضوء يف التلقايئ التحكم

بتحسس الضوء استشعار جهاز يقوم ،ON التشغيل موضع يف التشغيل ومفتاح  ،AUTO املوضع عىل األمامية املصابيح مفتاح يكون عندما
.األخرى الخارجية واألضواء األمامية املصابيح إطفاء أو بإضاءة تلقائياً ويقوم املحيط أوالظالم السطوع مستوى

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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تنبيه 

صحيحة بصورة الضوء حساس يعمل فلن وإال .األمامي الزجاج عىل ملصق أو بطاقة لصق طريق عن الضوء حساس حجب يحظر.

ذراع يكون عندما األمامي الزجاج عن خادشة عنارص وأي يديك أبعد .تلقائًيا املساحات يف للتحكم للمطر كحساس أيضاً الضوء حساس يعمل كام
املاسحة تنشط عندما وشفراتها املاسحات تتلف أو أصابعك تترضر قد وإال ON التشغيل وضع يف التشغيل ومفتاح AUTO الوضع يف املاسحة
املحرك ترك عىل يدعو ما هناك يكون عندما بالكامل التشغيل إيقاف وضع يف املساحات أن تأكد األمامي الزجاج تنظيف تريد كنت إذا .تلقائًيا
.والثلج الجليد إزالة عند الخصوص وجه عىل هاماً هذا يعد .يعمل

مالحظة

استشعار جهاز وحدة ألن جيداً مضاءة املحيطة املناطق أصبحت إذا حتى الفور عىل األخرى الخارجية واألضواء األمامية املصابيح تنطفئ ال قد•
االختناقات أو الطويلة، األنفاق داخل يف كام دقائق، لعدة مستمراً ظالماً مظلمة املحيطة املنطقة كانت إذا الليل وقت هو الوقت أن تحدد الضوء

.بالداخل التي السيارات وقوف أماكن أو األنفاق، داخل املرورية
.التلقائية اإلضاءة يف التحكم حساسية درجة تتغري قد•

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

األمامية الكشافات يف املنخفض - العايل الشعاع▼

والضوء العايل الضوء بني ما األمامية املصابيح وضع تبديل يتم
.والخلف لألمام الذراع تحريك بواسطة املنخفض

 

العايل الشعاع.١

املنخفض الشعاع.٢
 

مؤرش ضوء ييضء مضاء، األمامية للمصابيح العايل الضوء يكون عندما
.األمامية للمصابيح العايل الضوء

 

األمامية الكشافات وميض▼

يف التشغيل مفتاح يكون عندما تومض أن ميكن األمامية الكشافات
.ON التشغيل وضع

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥٢-٤
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ال (نحوك بالكامل الذراع اسحب تومض، األمامية الكشافات لجعل
).التشغيل وضع يف األمامية الكشافات مفتاح لوضع حاجة توجد

 

إيقاف.١
األمامية الكشافات تومض.٢
 

األمامية للكشافات العايل الضوء مؤرش يضيئ الوقت نفس ويف
الوضع إىل الذراع يعود وسوف. العدادات مجموعة يف املوجود
.تحريره عند العادي

 

للمنزل العودة ضوء▼

)املنخفض الضوء (األمامية املصابيح بإضاءة للمنزل العودة ضوء يقوم

.الذراع جذب عند

األضواء إلضاءة

التنشيط وضع يف التشغيل بدء مفتاح كان بينام الذراع جذب حالة يف
ACC اإليقاف وضع أو OFF، للمصابيح املنخفض الضوء ييضء

.األمامية
كل غلق بعد معينة زمنية فرتة انقضاء بعد األمامية املصابيح تنطفأ

.األبواب

مالحظة

عقب األمامية املصابيح إطفاء بعده يتم الذي الوقت تغيري ميكن•
.األبواب جميع إغالق
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

الذراع، جذب بعد دقائق ٣ ملدة عمليات بأي القيام يتم مل إذا•
.تطفأ األمامية املصابيح فإن

تكون بينام أخرى مرة الذراع جذب تم إذا األمامية املصابيح تطفأ•
.مضاءة األمامية املصابيح

للمنزل مغادرة ضوء▼

زر عىل الضغط يتم عندما األضواء بإضاءة املنزل مغادرة ضوء يقوم
.السيارة عن بعيداً التواجد أثناء املرسل قفل فتح

.املنزل مغادرة ضوء تشغيل يتم عندما التالية األضواء تيضء
أضواء الخلفية، األضواء التعريف، أضواء املنخفضة، األمامية األضواء

.األرقام لوحة

األضواء إلضاءة

يف األمامية املصابيح ومفتاح التشغيل بدء مفتاح يكون عندما
عىل الضغط يتم عندما األمامية املصابيح تضاء فسوف اآلتية، الحاالت

املصابيح تطفأ. املرسل إشارة السيارة وتتلقى املرسل قفل فتح زر
).ثانية 30 (معينة زمنية فرتة انقضاء بعد األمامية

إيقاف: اإلشعال مفتاح•

 أو ، ،AUTO: األمامية املصابيح مفتاح•

التأمني زر.١
التأمني إلغاء زر.٢

مالحظة

.إيقافه أو تشغيله ميكن املنزل مغادرة ضوء•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

إشارة السيارة وتتلقى املرسل قفل زر عىل الضغط يتم عندما•
.األمامية املصابيح تطفأ املرسل،

تنطفئ ،OFF الوضع إىل األمامية املصابيح مفتاح تدوير عند•
.األمامية املصابيح

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥٣-٤
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األمامية الكشافات ضبط▼

الحمولة ووزن الركاب لعدد وفًقا األمامية الكشافات زاوية تتغري
.األمتعة صندوق يف املوجودة

.تشغيلها عند تلقائيًا األمامية الكشافات زاوية ضبط يتم
.التحذير باستخدام إليها اإلشارة يتم التشغيل وظروف النظام أعطال
الصفحة يف الخارجي الضوء تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى

٥٨-٧.

*املستمرة األضواء▼

القيادة أثناء كشافاتها إضاءة السيارات عىل ينبغي الدول، بعض يف
.نهاًرا

 
.تلقائياً تنطفئ أو املستمرة األضواء تيضء

 

مالحظة

)القانون مبوجب املحظورة الدول باستثناء(
.املستمرة األضواء إبطال ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

*الخلفي الضباب ضوء

الخلفي الضباب ضوء▼

بدء مفتاح يكون عندما الخلفي الضباب ضوء استخدام ميكن
.ON التشغيل وضع يف التشغيل

سائقي إىل سيارتك موضع توضيح عىل الخلفي الضباب كشاف يساعد
.األخرى السيارات

الضباب كشاف إلضاءة وذلك األمامية، الكشافات إضاءة يجب
.الخلفي

 
الوضع إىل الضباب كشاف مفتاح أدر الخلفي، الضباب كشاف إلضاءة

).تلقائياً له األصيل الوضع إىل الضباب كشاف مفتاح يعود( 
 

الضباب ضوء مفتاح.١
مجموعة يف املوجود الخلفي الضباب مصباح مؤرش ضوء ييضء

.الخلفي الضباب مصباح إضاءة أثناء العدادات
 

:التالية العمليات من أي بتنفيذ قم الخلفي، الضباب كشاف إلطفاء

يعود(  الوضع إىل يعود أن إىل الضباب كشاف مفتاح أدر•
).تلقائياً له األصيل الوضع إىل الضباب كشاف مفتاح

.OFF الوضع إىل األمامية املصابيح مفتاح أدر•

مجموعة يف املوجود الخلفي الضباب مصباح مؤرش ضوء ينطفئ
.الخلفي الضباب مصباح إطفاء عند العدادات

مالحظة

الخلفي الضباب ضوء يبقى مضاءة، املوضع تحديد أضواء تكون حينام
الضباب ضوء ينطفئ .األمامية املصابيح إطفاء تم لو حتى مضيئاً

.مطفأة املوضع تحديد أضواء تكون عندما الخلفي

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٤-٤
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املرور حارة وتغيري االنعطاف إشارات

املرور حارة وتغيري االنعطاف إشارات▼

تتمكن حتى ON التشغيل موضع يف التشغيل مفتاح يكون أن يجب
.الحارة وتغيري االنعطاف إشارات استخدام من

االتجاه مؤرش▼

ألعىل أو) اليسار إىل لالنعطاف (ألسفل اإلشارات ذراع بتحريك قم
إيقاف ويتم. التوقف موضع إىل يصل أن إىل) اليمني إىل لالنعطاف(

.االنعطاف عملية من االنتهاء بعد ذايت بشكل اإلشارة
 

إىل الذراع أعد االنعطاف، بعد وميض حالة يف اإلشارة ضوء ظل إذا
.يدويًا األصيل موضعه

اليمني إىل االنعطاف.١
اليمنى الحارة تغيري.٢
إيقاف.٣
اليرسى الحارة تغيري.٤
اليسار إىل االنعطاف.٥
 

لذراع طبقاً العدادات مجموعة يف املوجودة االتجاه مؤرشات تومض
.تعمل التي اإلشارة توضح ليك املستخدمة االتجاه إشارة

 

مالحظة

تومض مل حال يف االتجاه مؤرش أضواء يف مشكلة هناك يكون قد•
سيارتك افحص .طبيعي غري بشكل تومض أو ، مضيئة ظلت ولكن
معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى
.مازدا رشكة قبل من

.االنعطاف مؤرش صوت مستوى لتغيري خاصة ميزة تتوفر•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

املرور حارة تغيري إشارات▼

.كذلك وأبقه املؤرش، يومض أن إىل التغيري، اتجاه يف جزئياً الذراع حرّك
.تحريره عند اإليقاف موضع إىل يعود وسوف

الوميض ثاليث انعطاف مؤرش▼

مؤرش يومض املنتصف، يف نقطة من االتجاه مؤرش ذراع تحرير بعد
يف الذراع تحريك بواسطة العملية إلغاء ميكن. مرات ثالث االتجاه
.عليه كان الذي لالتجاه املقابل االتجاه

مالحظة

وضع عىل الوميض ثاليث االنعطاف مؤرش وظيفة ضبط ميكن
.الخاصة اإلعدادات وظيفة باستخدام اإليقاف/التشغيل

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥٥-٤
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األمامي الزجاج غسيل ورشاشات مساحات

األمامي الزجاج غسيل ورشاشات مساحات▼

تستخدم حتى ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تدوير يجب
.املساحات

تحذير 

:فقط عادية مياه أو األمامي الزجاج لغسل سائًال الخزان إىل أضف
.للغسل كسائل الرادياتري لتجمد املضاد السائل استخدام الخطر من
ويؤثر الزجاج، اتساخ إىل يؤدي سوف األمامي، الزجاج عىل رشه عند
.حادث وقوع إىل يؤدي وقد الرؤية، مدى عىل

التجمد مبضادات املخلوطة األمامي الزجاج غسيل سوائل تستخدم ال
:فقط املتجمد الطقس ظروف يف إال

املضادة املواد بدون األمامي الزجاج غسيل سوائل استخدام يعد
تتجمد فقد مبكان الخطورة من املتجمد الطقس حاالت يف للتجمد

يتسبب قد الذي األمر الرؤية حجب يف وتتسبب األمامي الزجاج عىل
األمامي الزجاج تدفئة من تأكد ذلك، إىل باإلضافة .حادث وقوع يف

.الغسيل سائل رش قبل الجليد مزيل باستخدام جيًدا

مالحظة

أو البارد الطقس ظروف يف األمامي الزجاج مساحات تشغيل تم إذا
الزجاج عىل الثلوج تراكم بسبب تتوقف أن ميكن الثلوج، تساقط أثناء

الثلوج تراكم بسبب األمامي الزجاج مساحات توقفت إذا .األمامي
مفتاح أدر ثم آمن، مكان يف السيارة بصّف قم األمامي، الزجاج عىل

إذا .املرتاكم الجليد بإزالة قم ثم التشغيل، إيقاف وضع إىل املساحات
اإليقاف وضع بخالف آخر وضع إىل املساحات مفتاح تحويل تم

OFF، أن رغم املساحات تعمل مل إذا .املساحات تشغيل يتم فسوف
اإليقاف وضع بخالف آخر وضع إىل تحويله تم املساحات مفتاح
OFF، بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش

.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة من معتمد إصالح

األمامي الزجاج مساحات▼

.ألسفل أو ألعىل الذراع عىل بالضغط وذلك املساحات، بتشغيل قم

املتقطعة املساحات حالة يف

املساحات تشغيلاملفتاح موضع

ألعىل الذراع رفع أثناء التشغيل

OFFتوقف

متقطعة حركة

منخفضة رسعة

عالية رسعة

املتقطعة الحركة ذات الرسعة متغرية املساحات

بتدوير الزمني الفاصل واخرت املتقطع الوضع عىل الذراع اضبط
.املفتاح

املاسحة، لتشغيل الزمني الفاصل لتقصري ألعىل املفتاح بتدوير قم
.الفاصل إلطالة لالسفل املفتاح بتدوير وقم

 

مفتاح.١
تقصري.٢
إطالة.٣

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥٦-٤
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املساحات يف التلقايئ التحكم حالة يف

 

املؤرش ضوء.١

املفتاح موضع

املساحات تشغيل اإلصال
ح

ب النوعأ النوع

MISTألعىل الذراع رفع أثناء التشغيل

OFFتوقف

AUTO*١AUTO*التلقايئ التحكم١

LOمنخفضة رسعة

HIعالية رسعة

.AUTO الوضع إىل املاسحة ذراع تحويل يتم عندما املؤرش ضوء ييضء١*

*املساحات يف التلقايئ التحكم

استشعار جهاز يقوم ،AUTO الوضع يف املّساحة ذراع يكون عندما
أو وتشغيل األمامي الزجاج عىل الهاطل املطر كمية بتحسس املطر

رسعة ― متقطعة حركة ― إيقاف (تلقائياً املّساحات إيقاف
).عالية رسعة ― منخفضة

 
املوجود املفتاح تدوير طريق عن املطر حساس حساسية ضبط ميكن
.املساحات ذراع عىل

حساسية عىل للحصول) عادي (املنتصف وضع من ألعىل املفتاح أدر
أقل حساسية عىل للحصول ألسفل أدره أو) أرسع استجابة (أعىل

).أبطأ استجابة(
 

مفتاح.١
حساسية أعىل.٢
املتوسط املوضع.٣
حساسية أقل.٤

تنبيه 

الزجاج عىل بطاقة أو ملصق بلصق املطر حساس تحجب ال
.الصحيحة بالطريقة املطر حساس يعمل فلن وإال، .األمامي

الوضع يف املّساحات ذراع يكون عندما AUTO، التشغيل ومفتاح
الحاالت يف تلقائياً املّساحات تعمل قد ،ON التشغيل موضع يف

:التالية

أو املطر حساس أعىل الواقع األمامي الزجاج ملس تم إذا
.القامش من بقطعة مسحه

من آخر يشء أي أو بيد ارتطم قد األمامي الزجاج كان إذا
.السيارة داخل أو خارج

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥٧-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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يكون عندما األمامي الزجاج عن خادشة عنارص وأي يديك أبعد
وضع يف التشغيل ومفتاح AUTO الوضع يف املاسحة ذراع

وشفرات املاسحات تتلف أو أصابعك تترضر قد وإال ON التشغيل
.تلقائًيا املاسحة تنشط عندما املاسحة

وضع يف املّساحات أن تأكد األمامي الزجاج تنظيف تريد كنت إذا
املحرك أن األكرب االحتامل يكون عندما( بالكامل التشغيل إيقاف

عند الخصوص وجه عىل هاماً هذا ويعد )يعمل وهو تركه تم قد
.والجليد الثلج إزالة

مالحظة

الوضع إىل OFF الوضع من التلقايئ املّساحات ذراع نقل يؤدي•
AUTO األمامي الزجاج مّساحات تنشيط إىل السيارة قيادة أثناء

األمطار لكميات تبًعا املّساحات هذه تعمل وبعدها واحدة، ملرة
.الهاطلة

درجة تكون عندما باملساحات التلقايئ التحكم نظام يعمل ال رمبا•
درجة ١٤( مئوية درجات ١٠– حوايل املطر حساس حرارة

درجة ١٨٥( مئوية درجة ٨٥ حوايل أو أقل، أو )فهرنهايت
.أعىل أو )فهرنهايت

عىل يتعذر فقد للامء، طاردة مبادة مغطًى األمامي الزجاج كان إذا•
عىل يتعذر قد كام بدقة، املطر هطول كمية تحسس املطر حساس

.صحيحة بطريقة العمل للمساحات التلقايئ التحكم نظام
املواد أو الجليد مثل( غريبة مواد أو أوساخ هناك كانت إذا•

فوق الواقع األمامي بالزجاج ملتصقة )مالح ماء عىل املشتملة
قد ذلك فإن متجمداً، األمامي الزجاج كان إذا أو املطر، حساس

عىل تعذر إذا ولكن، .تلقائياً املساحات تشغيل إىل يؤدي
يتوقف الغريبة، املواد أو األوساخ، أو الثلج، إزالَة املساحات

اضبط الحالة، هذه مثل يف .العمل عن باملساحات التلقايئ التحكم
الرسعة موضع أو املنخفضة الرسعة موضع يف املساحات ذراع

املواد أو األوساخ أو الجليد بإزالة قم أو يدوياً، لتشغيلها العالية
.تلقائياً املساحات تشغيل الستئناف بيديك الغريبة

فإن ،AUTO الوضع عىل التلقائية املّساحات ذراع بقى إذا•
أو القوية، اإلضاءة مصادر تأثري نتيجة تلقائياً تعمل قد املّساحات
يف والسبب الحمراء تحت اإلضاءة أو الكهرومغناطيسية، املوجات

.برصي استشعار جهاز يستخدم األمطار استشعار جهاز أن ذلك
يف إال ،OFF الوضع إىل التلقائية املّساحات ذراع بتحويل يوىص
.ممطرة جوية ظروف يف السيارة قيادة حالة

.املساحات يف التلقايئ التحكم وظائف إيقاف ميكن•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

األمامي الزجاج غسيل رشاشات▼

ماسحات وتشغيل الغسيل سائل لرش نحوك املاسحة ذراع بسحب قم
تحرك أثناء فقط الغسيل سائل رش يتم. مرات عدة األمامي الزجاج

تبدأ التي النقطة إىل استقرارها مواضع من األمامي الزجاج ماسحات
.املعاكس باالتجاه بالعودة عندها

 

إيقاف.١
الغسيل رشاش.٢

مالحظة

ماسحات تكن مل بينام األمامي الزجاج غاسلة تشغيل حالة يف•
لبضع تعمل األمامي الزجاج ماسحات فإن تعمل، األمامي الزجاج
.مرات

الزجاج ماسحات عودة أثناء املاسحة ذراع تسحب مل إذا لذلك•
القادمة املرة يف استقرارها، مواضع إىل املعاكس باالتجاه األمامي

.التالية الدورة خالل الغسيل سائل رش يتم

إذا). ٣٠-٦ صفحة (السائل منسوب فافحص الغاسلة، تعمل مل إذا
ونحن متخصص، إصالح فني استرش طبيعياً، السائل مستوى كان

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة نويص

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥٨-٤
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*الخلفية النافذة غسيل ورشاشات مساحات

الخلفية النافذة غسيل ورشاشات مساحات▼

تستخدم حتى ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تدوير يجب
.املّساحة

الخلفية النافذة مساحة▼

الغسيل رشاش/املساحة مفتاح بتدوير وذلك املساحة، بتشغيل قم
.الخلفيني

املساحات تشغيلاملفتاح موضع

املاسحة وتشغيل الغسيل سائل برش قم
الخلفية

ب النوعأ النوع
عادي

ON

ب النوعأ النوع
متقطعة حركة

INT

OFFتوقف

املاسحة وتشغيل الغسيل سائل برش قم
الخلفية

الخلفية النافذة غسيل رشاشات▼

إىل الخلفيني الغاسلة/املساحة مفتاح بتدوير قم الغسيل، سائل لرش

.الغسيل رشاش يعمل لن املفتاح، تحرير بعد.  الوضع

مالحظة

املاسحة ذراع سحب وقت من( األمامي الزجاج رشاشات عمل أثناء
الخلفية النافذة رشاشات تقوم ال ،)الرشاشات سائل رش توقف حتى
.املفتاح بتشغيل قمت لو حتى الغسيل سائل برش

فإذا). ٣٠-٦ صفحة (السائل منسوب فافحص الغاسلة، تعمل مل إذا
ال الغسيل رشاشات تزال ال ذلك ورغم طبيعياً السائل منسوب كان

فني باستشارة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش تعمل،
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٥٩-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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*األمامية الكشافات غسيل رشاش

األمامية الكشافات غسيل رشاش▼

.األمامية الكشافات إضاءة يجب كام املحرك، تشغيل بدء يجب
 

ذراع انقر األمامية، الكشافات رشاشات تشغيل يف ترغب كنت إذا
.مرتني املساحات

 

إيقاف.١
الغسيل رشاش.٢

مالحظة

بعد مرة ألول األمامي الزجاج غسيل رشاشات تشغيل حالة يف•
الزجاج غسيل رشاشات تعمل فسوف األمامية، املصابيح إضاءة

.تلقائياً األمامي
األمامية، الكشافات غسيل رشاش سائل أنبوب يف الهواء دخل إذا•

أو جديدة السيارة تكون عندما يحدث مثلام معينة، ظروف تحت
فلن الغسيل، رشاش بسائل الفارغ السائل خزان ملء إعادة بعد
.املساحات ذراع تشغيل عند حتى الغسيل رشاش سائل رش يتم
:التايل اإلجراء بتنفيذ قم هذا، حدث إذا
.املحرك تشغيل ابدأ.١
.األمامية الكشافات بإضاءة قم.٢
رش يتم أن إىل مرات عدة مزدوجاً نقًرا املساحات ذراع انقر.٣

.الغسيل سائل

الخلفية النافذة عن الضباب مزيل

الخلفية النافذة عن الضباب مزيل▼

.الخلفية النافذة عن الضباب بإزالة الخلفية النافذة ضباب مزيل يقوم
 

تستخدم حتى ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح تدوير يجب
.الضباب مزيل

 
مزيل يعمل. الخلفية النافذة ضباب مزيل لتشغيل املفتاح اضغط
العمل عن يتوقف ثم تقريباً، دقيقة ١٥ ملدة الخلفية النافذة ضباب
.تلقائياً
.التشغيل قيد الضباب مزيل يكون عندما املؤرش ضوء ييضء

 
دقيقة، ١٥ مرور قبل الخلفية النافذة ضباب مزيل عمل إليقاف
.ثانية مرة املفتاح اضغط

املؤرش ضوء.١

تنبيه 

مواد عىل املحتوية الزجاج منظفات أو حادة أدوات تستعمل ال
هذه تُتلِف فقد .الخلفية النافذة سطح داخل لتنظيف كاشطة
.النافذة بداخل التي الضباب مزيل أسالك شبكة األشياء

مالحظة

عىل الثلج تراكم حالة يف .الثلج إلذابة هذا الضباب مزيل يصمم مل•
.الضباب مزيل استعامل قبل بإزالته قم الخلفية، النافذة

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

.املوديالت بعض يف متوفر*٦٠-٤
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15 من الخلفية للنافذة الضباب مزيل تشغيل زمن تغيري ميكن•
إىل التشغيل زمن تحويل يتم عندما .املستمر التشغيل إىل دقيقة

الضباب مزيل سيستمر املفتاح، عىل بالضغط املستمر التشغيل
إىل التشغيل مفتاح تحويل يتم حتى بالعمل الخلفية للنافذة

.OFF التشغيل إيقاف وضع
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

*األمامي الزجاج مساحة عن الجليد مزيل▼

تدفئة عىل التالية املواضع يف املوجودة الحرارية األسالك تعمل
.األمامي الزجاج عىل املرتاكم الجليد إزالة عملية وتسهيل

اليسار من القيادة طراز

اليمني من القيادة طراز

مزيل مع بالتزامن األمامي الزجاج مساحة عن الجليد مزيل يعمل
.الخلفية النافذة عن الضباب

مفتاح بتحويل قم األمامي، الزجاج مّساحة عن الجليد مزيل لتشغيل
عن الضباب مزيل مفتاح وادفع ،ON التشغيل وضع إىل اإلشعال
).٦٠-٤ صفحة (الخلفي الزجاج

املؤرش ضوء.١

*املرآة عن الضباب مزيل▼

.الخارجية املرايا عن الضباب بإزالة املرايا ضباب مزيل يقوم
 

الزجاج عن الضباب مزيل مع بالتزامن املرايا ضباب مزيل يعمل
.الخلفي
وضع إىل اإلشعال مفتاح بتحويل قم املرآة، عن الضباب مزيل لتشغيل
الخلفي الزجاج عن الضباب مزيل مفتاح واضغط ،ON التشغيل

).٦٠-٤ صفحة(

املؤرش ضوء.١

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٦١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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البوق

البوق▼

عىل املوجودة  العالمة عىل اضغط البوق، صوت إلصدار
.القيادة عجلة

الخطر من التحذير وماض

الخطر من التحذير وماض▼

السيارة إيقاف عند الخطر من التحذير إشارات استعامل دامئا ينبغي
.الطوارئ حاالت يف منه بالقرب أو طريق عىل

 

سيارتك أن من اآلخرين السائقني الخطر من التحذير إشارات تنبه
عند الشديد الحذر توخي عليهم يجب ولذلك مروريًا، خطرًا متثل

.منها االقرتاب
 

ويف. جميعها االتجاه مؤرشات وستومض الخطر، تحذير وّماض اضغط
مجموعة يف املوجود بالخطر التحذير مؤرش يومض الوقت نفس

.العدادات

مالحظة

.الخطر من التحذير إشارات أثناء االتجاه مؤرشات تعمل ال•
الخطر من التحذير أضواء باستخدام الخاصة املحلية اللوائح راجع•

.القانون مخالفة عدم من للتحقق السيارة سحب عند
منزلق طريق عىل القيادة أثناء الفرامل دواسة عىل الضغط تم إذا•

تومض أن إىل يؤدي مام يعمل قد الطوارئ توقف إشارة نظام فإن
نظام إىل ارجع .املسار تغيري وإشارات االنعطاف إشارات جميع
.٧٢-٤ صفحة يف املفاجئ اإليقاف إشارة

مؤرشات جميع تومض املفاجئ، اإليقاف إشارة نظام عمل أثناء•
خلف تسري التي السيارة سائق لتنبيه برسعة تلقائًيا االتجاه
نظام إىل ارجع .مفاجئ بشكل الفرملة وشك عىل أنك إىل سيارتك

.٧٢-٤ صفحة يف املفاجئ اإليقاف إشارة

القيادة عند

التحكم وأزرار املفاتيح

٦٢-٤
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الفرامل نظام

القدم فرملة▼

أثناء تلقائياً ضبطها يتم التي املؤازرة بالفرامل مزودة السيارة هذه
.للفرامل العادي االستعامل

 
بالضغط السيارة إيقاف ميكنك املؤازرة، وظيفة عمل عدم حالة ويف

تكون الحالة هذه يف ولكن. الفرامل دواسة عىل املعتاد من أكرب بقوة
.املعتاد من أطول السيارة إليقاف الالزمة املسافة

تحذير 

وضع عىل مضبوطاً أو متعطًال املحرك يكون عندما بالسيارة تهبط ال
:آمن مكان يف السيارة وأوقف اإليقاف،

املحرك يكون عندما عال مكان من بالسيارة الهبوط الخطورة من
السيارة إيقاف سيتطلب .اإليقاف وضع عىل مضبوطاً أو متعطالً
املؤازرة طاقة تفريغ ويتم املعتاد، من أكرب بقوة الفرامل دواسة ضغط

ذلك يعني .متكررة بصورة الفرامل دواسة بضغط قمت إذا للفرامل
وقوع إىل يؤدي قد أو السيارة، إليقاف أطول مسافة إىل الحاجة
.حادث

:االنحدار شديدة تالل هبوط أثناء أقل رسعة إىل النقل ذراع وانقل
استخدام أو الفرامل دواسة عىل قدمك إبقاء مع القيادة الخطورة من

يف ذلك يتسبب أن ميكن .طويلة ملسافات مستمرة بصورة الفرامل
املسافة زيادة إىل يؤدي مام زائد، بشكل الفرامل حرارة درجة ارتفاع
يؤدي قد .بأكمله الفرامل نظام تعطل حتى أو السيارة لتوقف الالزمة

حادث وقوع يف يتسبب مام السيارة، عىل السيطرة فقدان إىل ذلك
.للفرامل املستمر االستخدام تجنب .خطري

قيادة طريق عن ذلك ويتم للبلل تعرضت التي الفرامل بتجفيف قم
عدة بخفة الفرامل واستخدام الوقود دواسة وتحرير ببطء، السيارة

:الطبيعية لحالته الفرامل أداء يعود حتى مرات
تزيد الحالة، هذه ففي .مبتلة وهي بالفرامل القيادة الخطورة من

الجانبني أحد إىل السيارة تنحرف أو السيارة إليقاف الالزمة املسافة
.خطرية حوادث وقوع اىل يؤدي قد مام الفرامل، عىل الضغط عند
.ال أم بالبلل تأثرت قد الفرامل كانت إذا ما برفق الفرامل ضغط يبني

تنبيه 

دواسة عىل بقدمك الضغط يف مستمر وأنت السيارة تقود ال
القابض دواسة عىل الضغط أثناء أو الفرامل، دواسة أو القابض

:ييل فيام ذلك يتسبب فقد .لذلك داع دون مداها منتصف حتى

رسيعاً تبىل سوف والفرامل القابض أجزاء.

الفرامل أداء عىل سلباً وتؤثر زائدة لحرارة الفرامل تتعرض قد.

اليمنى القدم باستخدام الفرامل دواسة عىل بالضغط دوماً قم.
الزمن من تبطئ قد املألوفة غري اليرسى بالقدم الفرامل فاستخدام

تشغيل إىل يؤدي مام الطوارئ حاالت يف فعلك رد يستغرقه الذي
.فعالة غري بصورة الفرامل

حذائك يالمس أن تتجنب حتى للقيادة مالمئة أحذية ارتدي
.الوقود دواسة عىل بالضغط تقوم عندما الفرامل دواسة

الكهربائية االنتظار فرامل▼

االنتظار فرامل بتعشيق الكهربائية االنتظار فرامل أجهزة تقوم
.ويدوياً تلقائياً النظام تشغيل ميكن. كهربايئ موتور باستخدام

فرامل تعشيق عند الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح مؤرش ضوء ييضء
.االنتظار فرامل تحرير عند وينطفأ االنتظار

املؤرش ضوء.١

القيادة عند

الفرامل

٦٣-٤
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تحذير 

:مرفوعة االنتظار فرامل كانت إذا السيارة بقيادة تقم ال
فقد مرفوعة، االنتظار فرامل كانت بينام السيارة بقيادة قمت إذا

إىل يؤدي ما الفرامل، نظام يعمل ال وقد حرارة الفرامل أجزاء تولد
.حادث وقوع

فرامل مؤرش ضوء أن وتأكد االنتظار فرامل بتحرير قم القيادة، قبل
.مطفأ العدادات مجموعة يف الكهربائية االنتظار

:السيارة مغادرة عند االنتظار فرامل استخدم
خطورة عىل السيارة إيقاف عند االنتظار فرامل استخدام عدم ينطوي

عنه ينتج مام متوقعة غري بطريقة تتحرك قد السيارة ألن نظًرا
االنتظار فرامل بتعشيق قم السيارة، مغادرة قبل .لحادث التعرض

العدادات مجموعة يف الكهربائية االنتظار فرامل مؤرش ضوء أن وتأكد
.ميضء

مالحظة

بطارية كانت إذا تحريرها أو االنتظار فرامل تعشيق ميكن ال•
.فارغة السيارة

.٤٠-٧الصفحة يف توصيل بكبل التشغيل بدء راجع
مجموعة يف املوجود الشحن نظام تحذير ضوء إضاءة عند•

مفتاح تحويل بعد االنتظار فرامل تعشيق يتعذر العدادات،
التشغيل مفتاح تحويل قبل .التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل

.يدوياً الفرامل بتعشيق قم التشغيل، إيقاف وضع إىل
التلقائية، املحررة أو املعشقة االنتظار فرامل صوت سامع يتم قد•

.مشكلة وجود إىل يشري ال هذا فإن
فيجرى طويلة، لفرتات الكهربائية االنتظار فرامل تستخدم مل إذا•

صوت يصدر أن ميكن .السيارة توقف أثناء للنظام تلقايئ فحص
.مشكلة وجود يعني ال هذا ولكن التشغيل، إىل يشري

بدء مفتاح تحويل ويتم االنتظار فرامل تعشيق يتم عندما•
يشري صوت ُيسمع قد ،OFF التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل

.مشكلة وجود يعني ال هذا ولكن التشغيل، إىل
أو االنتظار فرامل تعشيق أثناء الفرامل دواسة تتحرك قد•

.مشكلة وجود يعني ال هذا ولكن تحريرها،
قيادة أثناء )القدم فرملة( الفرامل نظام يف مشكلة هناك كان إذا•

ألعىل باستمرار الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح سحب السيارة،
تنشيط يتم .يوقفها أو السيارة رسعة ويخفض الفرامل سُيعشق

.الفرامل تعشيق أثناء معّشقة االنتظار فرامل بأن التذكري صوت
ويتوقف الفرامل تحرير يتم املفتاح، تحرير عند لذلك، باإلضافة
.الصوت

يف التشغيل بدء مفتاح يكون بينام االنتظار فرامل تعشيق تم إذا•
فرامل مؤرش ضوء ييضء فقد ،ACC التنشيط أو اإليقاف وضع

ضوء ييضء وقد العدادات مجموعة يف املوجود الكهربائية االنتظار
.ثانية 15 ملدة التشغيل مفتاح عىل املوجود املؤرش

بتثبيت السيارة يحرك الذي للسيارة اآليل الغسيل استخدام عند•
لفرامل التلقايئ التشغيل إلغاء الرضوري من األمامية، اإلطارات
من ملزيد .اآليل الغسيل مكان إىل السيارة دخول قبل االنتظار

.االنتظار لفرامل التلقايئ التشغيل إلغاء راجع التفاصيل،

اليدوي التشغيل

.يدوياً االنتظار فرملة تعشيق

فرامل مفتاح ويكون بإحكام الفرامل دواسة عىل الضغط يتم عندما
بغض االنتظار فرامل تعشيق يتم العىل، مسحوب الكهربائية االنتظار

ييضء االنتظار، فرامل تطبيق عند. التشغيل مفتاح موضع عن النظر
العدادات مجموعة يف املوجود الكهربائية االنتظار فرامل مؤرش ضوء

.EPB الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح مؤرش وضوء

القيادة عند

الفرامل
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.يدوياً االنتظار فرامل تحرير

فرامل مفتاح وضغط بإحكام الفرامل دواسة ضغط يتم عندما
املحرك أو التشغيل وضع يف التشغيل مفتاح بينام الكهربائية االنتظار

ييضء االنتظار، فرامل تحرير عند. االنتظار فرامل تحرير يتم يدور،
العدادات مجموعة يف املوجود الكهربائية االنتظار فرامل مؤرش ضوء

.الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح مؤرش وضوء

الضغط بدون الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح عىل الضغط تم إذا
املعلومات عرض شاشة عىل رسالة عرض يتم الفرامل، دواسة عىل

.الفرامل دواسة ضغط إىل السائق لتنبيه املتعددة
يف املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل املعروضة الرسالة راجع

.٦٢-٧ الصفحة

اليدوي التشغيل

.تلقائياً االنتظار فرامل تعشيق

التنشيط وضع إىل التشغيل وضع من التشغيل مفتاح تحويل عند
ACC تلقائياً االنتظار فرامل تعشيق سيتم التشغيل، إيقاف وضع أو.

االنتظار فرامل مؤرش ضوء ييضء االنتظار، فرامل تطبيق عند
فرامل مفتاح مؤرش وضوء العدادات مجموعة يف املوجود الكهربائية

 .الكهربائية االنتظار

مالحظة

إيقاف وضع إىل التشغيل مفتاح تجويل عند االنتظار فرامل لتحرير
ملزيد .االنتظار لفرامل التلقايئ التشغيل إلغاء الرضوري من التشغيل،

.االنتظار لفرامل التلقايئ التشغيل إلغاء راجع التفاصيل، من

.تلقائياً االنتظار فرامل تحرير

مرفوعة االنتظار فرامل كانت بينام الوقود دواسة عىل الضغط تم إذا
االنتظار فرامل تحرير يتم مستوفاة، التالية الظروف جميع وكانت
االنتظار فرامل مؤرش ضوء ييضء االنتظار، فرامل تحرير عند. تلقائياً

فرامل مفتاح مؤرش وضوء العدادات مجموعة يف املوجود الكهربائية
.الكهربائية االنتظار

.املحرك دوران أثناء•
.السائق باب إغالق•
.السائق أمان حزام ربط•
)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(•

.املحايد الوضع بخالف آخر وضع يف الحركة نقل ذراع•
.مداها لنصف القابض دواسة عىل الضغط تم•

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•
R أو ،D، M الوضع يف االختيار ذراع كان إذا

مالحظة

املحرك دوران أثناء الوقود دواسة السائق قدم مثل ما يشء المس إذا
يف .تلقائياً االنتظار فرامل تحرير يتم فقد االنتظار، فرامل وتعشيق

نقل ذراع بنقل قم مبارشًة، السيارة قيادة بدء تنوي تكن مل حال
ذراع نقل أو اليدوي، الحركة لناقل بالنسبة الحيادي الوضع إىل الحركة

.التلقايئ الحركة لناقل بالنسبة N أو P الوضع إىل االختيار

القيادة عند

الفرامل
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االنتظار لفرامل التلقايئ التشغيل إلغاء

بعد مامييل بأي بالقيام االنتظار لفرامل التلقايئ التشغيل إلغاء ميكن
.التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل وضع من التشغيل مفتاح تحويل

1 التلقايئ التشغيل إلغاء طريقة

.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.١
.AUTOHOLD وظيفة تشغيل إيقاف.٢
أو لثانيتني باستمرار الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح اضغط.٣

).الصفارة صوت تنشيط يتم أن إىل (أكرث
مفتاح وتحويل الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح بتحرير قم.٤

يتم ان بعد ثواٍن 5 خالل التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل
.الصفارة صوت تنشيط

مرة الصفارة صوت تنشيط يتم التلقايئ، التشغيل إلغاء بعد
الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح مؤرش ضوء ويتحول ،.واحدة

.ثواٍن 3 بعد ينطفأ ثم ومن الوميض، إىل اإلضاءة من

2 التلقايئ التشغيل إلغاء طريقة

.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.١
.AUTOHOLD وظيفة تشغيل إيقاف.٢
مع التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل مفتاح بتحويل قم.٣

.الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح عىل الضغط
مرة الصفارة صوت تنشيط يتم التلقايئ، التشغيل إلغاء بعد

الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح مؤرش ضوء ويتحول ،.واحدة
.ثواٍن 3 بعد ينطفأ ثم ومن الوميض، إىل اإلضاءة من

مالحظة

قم السيارة، وصف االنتظار لفرامل التلقايئ التشغيل إلغاء عند•
R الوضع أو األوىل الرسعة وضع إىل الحركة نقل ذراع بتحريك

لناقل P الوضع إىل االختيار ذراع تحريك أو اليدوي، الحركة لناقل
.العجالت حواجز استخدم ثم ومن التلقايئ، الحركة

عىل واقفة السيارة كانت إذا التلقايئ التشغيل إلغاء يتم ال قد•
.حاد منحدر

استعادة يتم التشغيل، إيقاف موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند
.االنتظار لفرامل التلقايئ التشغيل

التحذير ضوء▼

.النظام يف عطل مثة كان إذا التحذير ضوء ييضء
الصفحة يف الفرامل نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى

٥١-٧.

الفرامل بطانة تآكل مؤرش▼

الداخلية التآكل مؤرشات تالمس الفرامل قرص بطانة تتآكل عندما
للتحذير الرصاخ يشبه صوت سامع إىل ذلك يؤدي. القرص ألواح

.البطانة استبدال برضورة

نويص متخصص؛ إصالح فني استرش الصوت، هذا سمعت إذا
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة

تحذير 

:متآكلة الفرامل أقراص كانت إذا السيارة قيادة احذر
.متآكلة الفرامل قرص بطانة كانت إذا السيارة قيادة الخطورة من

إذا .حادث وقوع إىل يؤدي مام الفرامل تتعطل أن املمكن فمن
باالستعانة نويص متخصص؛ إصالح فني استرش الصوت، هذا سمعت

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

مالحظة

مثل الفرامل ضوضاء سامع ميكن الرطوبة، عالية األجواء حالة يف
.عطل وجود عىل ذلك يدل وال .القرامل صخب أو رصير

القيادة عند

الفرامل
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املساعدة الفرامل▼

إىل فيها تضطر والتي الطوارئ عند املفاجئ الفرامل استخدام حالة يف
مساعدة نظام يوفر املعتاد، من أكرب بقوة الفرامل دواسة ضغط

.الفرامل أداء من يحسن مام اإلضافية، اإليقاف قوة الفرامل
 

الفرامل تعشيق يتم أكرب، برسعة أو بقوة الفرامل دواسة ضغط عند
.املعتاد من أكرب بقوة

مالحظة

مقاومة أن تشعر أكرب، برسعة أو بقوة الفرامل دواسة ضغط عند•
.أكرب بقوة الفرامل تعشيق يتم ولكن املعتاد، من أقل الدواسة

عىل يدل وال الفرامل مساعدة لتشغيل عادياً َعرَضاً هذا يعترب
.عطل وجود

صوت تسمع قد أكرب، رسعة أو بقوة الفرامل دواسة ضغط عند•
ملساعدة عادياً َعرَضاً هذا يعترب .املضخة/املحرك تشغيل ضوضاء
.عطل وجود عىل يدل وال الفرامل

الفرامل نظام محل الفرامل مساعدة نظام يحل أن ميكن ال•
.السيارة يف املركبة الرئيسية

املهيمنة الفرامل نظام▼

يف السالمة اجل من أوالً الفرامل بتطبيق املهيمنة الفرامل نظام يقوم
.الوقت نفس يف الوقود ودواسة الفرامل دواسة عىل الضغط تم حال

مالحظة

.املهيمنة الفرامل نظام تشغيل إيقاف أو تشغيل ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

القيادة عند

الفرامل

٦٧-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



AUTOHOLD

▼AUTOHOLD

استخدام أفضل الوظيفة هذه استخدام ميكن. الفرامل دواسة عن قدمك رفعت إذا حتى السيارة، توقف تعليق عىل AUTOHOLD وظيفة تعمل
.السيارة قيادة تبدأ عندما الفرامل تحرير يتم. االزدحام حاالت يف أو املرور إشارة يف التوقف أثناء

تحذير 

:AUTOHOLD وظيفة عىل كليًة تعتمد ال
AUTOHOLD نظام عىل واالعتامد الفرامل استخدام تجاهل إن .السيارة توقف أثناء الفرامل تشغيل لتساعد فقط AUTOHOLD وظيفة ُصممت
مالئم بشكل الفرامل استخدم .مفاجئ بشكل السيارة تحريك لزاًما كان إذا متوقع غري لحادث التعرض يف يتسبب أن وميكن خطورة عىل ينطوي
.املحيطة والظروف الطريق ظروف حسب

:منحدر عىل السيارة توقف أثناء الفرامل دواسة عن قجمك ترفع ال
وينتج متوقعة غري بطريقة السيارة تتحرك فقد ثّم ومن ،AUTOHOLD وظيفة باستخدام الوقوف موضع يف السيارة تعليق عدم احتاملية مثة حيث
.لحادث التعرض عنها

:املمهدة غري الطرق أو بالثلوج، املغطاة الطرق مثل الزلقة، الطرق عىل AUTOHOLD وظيفة تستخدم ال
التعرض عنها وينتج متوقعة غري بطريقة تتحرك قد السيارة فإن ،AUTOHOLD وظيفة باستخدام الوقوف موضع يف السيارة تعليق تم إذا حتى

.املستطاع قدر صحيحة بطريقة القيادة عجلة أو الفرامل أو الوقود دواسة استخدم .لحادث

:التالية الحاالت يف الفور عىل الفرامل دواسة عىل اضغط
.لحادث التعرض عنها وينتج متوقعة غري بطريقة السيارة تتحرك قد قرسًا، AUTOHOLD وظيفة إلغاء بسبب

نفسه الوقت يف التحذير صوت وينشط املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل“الفرامل تثبيت تعطيل تم .الفرامل دواسة عىل اضغط” عرض يتم.

:السيارة إيقاف عند دوًما االنتظار فرامل استخدم
.لحادث التعرض عنه ينتج مام متوقعة غري بطريقة تتحرك قد السيارة ألن نظًرا خطورة عىل السيارة إيقاف عند االنتظار فرامل استخدام عدم ينطوي

.االنتظار فرامل بتعشيق وقم )التلقايئ الناقل ذات السيارة( P الوضع إىل االختيار ذراع حرك السيارة، إيقاف عند

تنبيه 

أو الفرامل دواسة عىل بقوة اضغط .الوقوف موضع يف السيارة تعليق قوة تضعف فقد السيارة، تحرك بدء قبل الوقود دواسة استخدام عن توقفت إذا
.السيارة لترسيع البنزين دواسة عىل اضغط

مالحظة

لدى بفحصها نويص متخصص؛ إصالح فني لدى السيارة فحص عليك يتعني الحالة، هذه يف .AUTOHOLD نظام يف عطل يقع التالية، الحاالت يف•
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني

القيادة عند

الفرامل
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عند أو AUTOHOLD وظيفة تشغيل أثناء ثواٍن خمس لحوايل التحذير صوت ويصدر املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل رسالة تظهر•
.AUTOHOLD مفتاح عىل الضغط

صف يف ملساعدتك االنتظار فرامل تطبيق تلقائياً يتم ،AUTOHOLD وظيفة عمل أثناء OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل مفتاح بتحويل قمت إذا•
.السيارة

بينام R الوضع إىل )اليدوي الحركة ناقل( الحركة نقل ذراع أو )التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع تغيري عند AUTOHOLD وظيفة إلغاء يتم•
).أدناه موضح هو كام( صاعد طريق أو منحدر عىل أو مستوية، أرض عىل السيارة تكون

AUTOHOLD وظيفة تشغيل حالةالطريق سطح وميل السيارة وضعية

تعملاألمام إىل متيل السيارة

إلغاؤها تم تعمل، الاألرض مستوى

إلغاؤها تم تعمل، الالخلف إىل متيل السيارة

))R( للخلف الرجوع وضع يف الحركة نقل ذراع/االختيار ذراع( بالسيارة للخلف الرجوع : 

القيادة عند

الفرامل
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AUTOHOLD نظام تشغيل▼

وظيفة تعمل حيث ،AUTOHOLD مفتاح عىل اضغط
AUTOHOLD لوظيفة االستعداد حالة مؤرش مصباح يُيضء عندما
AUTOHOLD.

AUTOHOLD الـ خاصية جاهزية بيان ضوء.١

مالحظة

حالة مؤرش مصباح يُيضء التالية، الرشوط جميع استيفاء عند
مفتاح عىل الضغط عند وذلك AUTOHOLD لوظيفة االستعداد

AUTOHOLD الوظيفة وتشغيل.

التشغيل قيد املحرك( ON الوضع إىل اإلشعال مفتاح تحويل يتم•
).i-stop وظيفة بفعل متوقف أو

.السائق أمان حزام ربط•
.السائق باب إغالق•
.AUTOHOLD وظيفة يف مشكلة توجد ال•

الفرامل وتعليق AUTOHOLD وظيفة لتشغيل

.متاماً السيارة تتوقف حتى الفرامل دواسة عىل اضغط.١
العدادات لوحة يف AUTOHOLD تنشيط مؤرش مصباح يُيضء.٢

.الفرامل تعليق ويتم

دواسة تحرير مع حتى توقفها موضع يف السيارة تعليق يتم.٣
.الفرامل

مالحظة

AUTOHOLD وظيفة تعمل التالية، الرشوط جميع استيفاء عند
.الفرامل تعليق ويتم

التشغيل قيد املحرك( ON الوضع إىل اإلشعال مفتاح تحويل يتم•
).i-stop وظيفة بفعل متوقف أو

.متوقفة السيارة تكون عندما•
.الفرامل دواسة عىل الضغط•
.AUTOHOLD تنشيط مؤرش مصباح ييضء•
.الوقود دواسة عىل الضغط يتم مل•
.السائق أمان حزام ربط•
.السائق باب إغالق•
.AUTOHOLD وظيفة يف مشكلة توجد ال•
.محررة االنتظار فرامل•
).EPB( الكهربائية االنتظار فرامل وظيفة يف مشكلة توجد ال•
)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•

لألمام متيل السيارة أن أو R الوضع بخالف وضع يف االختيار ذراع
.R الوضع يف االختيار ذراع وجود مع

السيارة قيادة وبدء AUTOHOLD وظيفة لتحرير

تتحرر السيارة، قيادة الستئناف ييل مام إجراء أي بتنفيذ قمت إذا
.AUTOHOLD تنشيط مؤرش مصباح وينطفئ تلقائيًا الفرامل

)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(•
إىل الحركة ناقل ذراع نقل مع القابض دواسة بتحرير تبدأ أنت
.املحايد الوضع بخالف آخر وضع

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•

.الوقود دواسة عىل الضغط•
R الوضع إىل ينتقل االختيار ذراع أن أو للخلف السيارة متيل•

.مستوية أرض عىل

مالحظة

أثناء )EPB( الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح سحب تم إذا•
االنتظار فرامل تعشيق يتم ،AUTOHOLD وظيفة تشغيل
تحرير تم إذا ذلك، إىل إضافة .AUTOHOLD وظيفة وتحرير
وظيفة فستعمل الظرف، هذا تحت االنتظار فرامل

AUTOHOLD الفرامل لتعليق.
وتحرير االنتظار فرامل تعشيق تلقائًيا يتم التالية، الظروف يف•

AUTOHOLD وظيفة متكني ُيعاد ثم .AUTOHOLD وظيفة
.AUTOHOLD وظيفة لتحرير السابقة الظروف استعادة عند

.بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم•
.السائق باب فتح•

القيادة عند

الفرامل
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وظيفة تشغيل بدء منذ أكرث أو دقائق 10 نحو مرور عند•
AUTOHOLD، تتم أنه حيث .تلقائًيا االنتظار فرامل تعشيق يتم

االنتظار، فرامل تحرير عند AUTOHOLD وظيفة استعادة
.AUTOHOLD وظيفة بواسطة الفرامل تعليق يستمر

)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(•
منحدر، عىل الخلف إىل أو األمام إىل السيارة قيادة يف الرشوع عند

إىل الحركة ناقل ذراع بتحريك وقم القابض دواسة عىل اضغط
دواسة عىل اضغط ثم املرغوب، االتجاه يف للقيادة املناسب الوضع
.AUTOHOLD وظيفة لتحرير الوقود

عىل الضغط بواسطة قرساً AUTOHOLD وظيفة إلغاء ميكن•
وظيفة تشغيل أثناء أكرث أو واحدة لثانية بالكامل الوقود دواسة

AUTOHOLD. وظيفة بإلغاء قرساً قم AUTOHOLD فقط
يف عطل لحدوث نتيجًة AUTOHOLD وظيفة إلغاء يتعذر عند

حالة يف AUTOHOLD وظيفة إلغاء الرضوري من كان أو النظام
.طارئة

AUTOHOLD نظام تشغيل إيقاف▼

مفتاح عىل اضغط ثم بقوة الفرامل دواسة عىل اضغط
AUTOHOLD .وظيفة إيقاف يتم AUTOHOLD ضوء وينطفئ

.AUTOHOLD لوظيفة االستعداد حالة مؤرش

AUTOHOLD الـ خاصية جاهزية بيان ضوء.١

مالحظة

السيارة، قيادة أثناء الحال هو كام معلقة الفرامل تكون ال عندما•
عىل الضغط بواسطة فقط AUTOHOLD وظيفة إيقاف ميكن

.AUTOHOLD مفتاح

عىل الضغط دون AUTOHOLD مفتاح عىل الضغط تم إذا•
ييضء( AUTOHOLD وظيفة تشغيل أثناء الفرامل دواسة
مجموعة يف AUTOHOLD وظيفة تنشيط مؤرش مصباح

وشّغل الفرامل دواسة عىل اضغط”رسالة فستظهر ،)العدادات
لتنبيه املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل “للتحرير املفتاح
.الفرامل دواسة عىل الضغط إىل السائق

وظيفة تشغيل أثناء التالية الظروف من ظرف أي حدث إذا•
AUTOHOLD )وظيفة تنشيط مؤرش ضوء ُييضء
AUTOHOLD(، وتتوقف االنتظار فرامل تعشيق تلقائًيا يتم

االنتظار فرامل وظيفة لتشغيل .AUTOHOLD وظيفة
يف )EPB( الكهربائية االنتظار فرامل راجع ،)EPB( الكهربائية

.٦٣-٤ الصفحة

.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تدوير•
.AUTOHOLD وظيفة يف مشكلة مثة•

القيادة عند

الفرامل

٧١-٤
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املفاجئ اإليقاف إشارة نظام

املفاجئ اإليقاف إشارة نظام▼

55 بحوايل تقدر برسعة القيادة أثناء فجأة الفرامل بتعشيق قمت إذا

اإليقاف إشارة نظام فإن أكرث، أو) الساعة/ميل 34 (الساعة/كم
ورسيع تلقايئ بشكل االتجاه مؤرشات أضواء جميع يومض املفاجئ

وشك عىل أنك إىل سيارتك خلف تسري التي السيارات سائقي لتنبيه
.مفاجئ بشكل الفرملة

مالحظة

الوميض•

االتجاه مؤرشات كافة وميض أثناء متاًما بالسيارة توقفت إذا
منط إىل االتجاه مؤرشات لكافة الرسيع الوميض يعود برسعة،
قدمك ترفع عندما االتجاه مؤرش أضواء تنطفئ .العادي الوميض

.الفرامل عندواسة
التشغيل•

املرجح فمن ،ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام تشغيل عند•
الضغط تم إذا لذلك .املفاجئ اإليقاف إشارة نظام يعمل أن

أضواء كل تومض فقد زلق، طريق فوق الوقود دواسة عىل
.االتجاه مورشات

ال مضغوطاً، الخطر من التحذير ضوء مفتاح يكون عندما•
.املفاجئ اإليقاف إشارة نظام يعمل

)HLA (الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد

)HLA (الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد▼

زيادة يف املساعدة عىل الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد يعمل
عند. املنحدرات عىل التوقف وضع من االنطالق عند السيارة رسعة
رسعة لزيادة الوقود دواسة عىل والضغط الفرامل دواسة تحرير

من السيارة الوظيفة هذه متنع منحدر، عىل توقف وضع من السيارة
الرجوع عند الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد يعمل كام. االنزالق
.منحدر عىل للخلف

عىل الفرامل دواسة تحرير بعد تلقائياً الفرامل قوة عىل الحفاظ يتم
.االنحدار شديد منحدر

الطرق يف اإلنطالق مساعد يعمل اليدوي، الحركة ناقل ذات للسيارات
يف الحركة نقل ذراع مع الخلف، إىل السيارة متيل عندما الصاعدة

نقل ذراع مع لألمام السيارة متيل عندما ويعمل أمامية، رسعة وضع
.R الوضع يف الحركة

الطرق يف اإلنطالق مساعد يعمل اليدوي، الحركة ناقل ذات للسيارات
يف الحركة نقل ذراع مع الخلف، إىل السيارة متيل عندما الصاعدة

نقل ذراع مع لألمام السيارة متيل عندما ويعمل أمامية، رسعة وضع
.R الوضع يف الحركة

تحذير 

:الصاعدة الطرق يف االنطالق مساعد نظام عىل كليًة تعتمد ال
عىل تساعد إضافية أداة هو الصاعدة الطرق يف االنطالق مساعد

لحوايل النظام يعمل .منحدر عىل تكون عندما التوقف بعد التسارع
عند النظام عىل فقط االعتامد الخطورة فمن وبالتايل فقط ثانيتني

غري بصورة )تنحدر( تتحرك قد السيارة ألن منحدر عىل التسارع
.حادث وقوع إىل يؤدي مام متوقعة
بقطر تقوم كانت إذا أو السيارة حمولة بحسب تنحدر قد السيارة

السيارة فإن اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات يف أنه كام .يشء
أو القابض دواسة تشغيل كيفية عىل اعتامداً تنحدر أن أيضاً ميكن

.الوقود دواسة
قيادة يف الرشوع قبل بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من دوًما تأكد

.السيارة

مالحظة

قليلة املنحدرات يف الصاعدة الطرق يف االنطالق مساعد يعمل ال•
النظام عليه سيعمل الذي املنحدر ميل درجة أن كام .االنحدار
.السيارة لحمولة طبقاً تختلف

القيادة عند

الفرامل
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حالة يف الصاعدة الطرق يف االنطالق مساعد نظام يعمل ال•
تم أوإذا بالكامل السيارة تتوقف مل إذا أو االنتظار فرامل استخدام

.القابض دواسة تحرير
اإلنطالق مساعد تشغيل أثناء وتهتز صلبة الفرامل دواسة تبدو قد•

وجود عىل مؤرشاً يعد ال ذلك ولكن ،)HLA( الصاعدة الطرق يف
.عطل

عندما )HLA( الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد نظام يعمل ال•
يف الدينامييك التحكم نظام/بالجر التحكم نظام مؤرش ضوء يكون
.مضاءاً TCS/DSC السيارة ثبات

نظام/الجر قوة يف التحكم نظام إشارة/مؤرش ضوء مراجعة يرجى
.٥٦-٧ الصفحة يف )TCS/DSC( الثبات يف الدينامييك التحكم

حتى )HLA( الصاعدة الطرق يف االنطالق مساعد نظام يتوقف ال•
ثبات يف الدينامييك التحكم نظام إيقاف مفتاح عىل الضغط تم إذا

.TCS/DSC نظام إيقاف بهدف DSC OFF السيارة
)التلقايئ الحركة ناقل(•

أثناء تعمل ال الصاعدة الطرق يف االنطالق مساعد وظيفة أن رغم
انزالق منع وظيفة أن إال السيارة، إيقاف عند املحرك توقف

.السيارة انزالق ملنع تعمل السيارة

القيادة عند

الفرامل
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)ABS (لالنغالق املانع الفرامل نظام

)ABS (لالنغالق املانع الفرامل نظام▼

مبراقبة ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام يف التحكم وحدة تقوم
عىل العجالت إحدى أوشكت إذا. مستمر بشكل عجلة كل رسعة

العجلة بتلك الخاصة الفرامل بتحرير ABS نظام يستجيب االنغالق،
.تعشيقها وإعادة تلقائيًا

 
يسمع وقد الفرامل دواسة يف طفيفة بذبذبة السائق يشعر قد

التشغيل هو هذا. الفرامل نظام من صادرة اصطكاك ضوضاء
عىل الضغط يف استمر. ABSلالنزالق املانع الفرامل لنظام الطبيعي

.الفرامل تعشيق تكرار دون الفرامل دواسة
 

.النظام يف عطل مثة كان إذا التحذير ضوء ييضء
الصفحة يف ABS نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء مراجعة يرجى

٥٣-٧.

تحذير 

عن كبديل ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام عىل تعتمد ال لذا
:اآلمنة القيادة

القيادة أخطار من ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام يحمي ال
أمامك التي السيارة من الزائد واالقرتاب الزائدة والرسعة الطائشة
اإلطارات احتكاك درجة انخفاض( املايئ واالنزالق الجليد عىل والقيادة

تظل قد ).الطريق سطح عىل ماء وجود بسبب للطريق ومالمستها
.الحاالت هذه يف للحوادث عرضة

مالحظة

عىل الضغط عند السيارة لتوقف الالزمة املسافات تزيد قد•
أو الثلج مثل( الثابتة غري األسطح ذات الطرق عىل الفرامل
تحتاج وقد .صلب أساس عىل عادًة تستند والتي )الحىص

مثل يف للتوقف أقل ملسافة عادية فرامل بنظام املجهزة السيارات
سطح من الوتد يشبه ما تصنع اإلطارات ألن الظروف هذه

.العجالت تنزلق عندما الطريق
بدء عند ABS لالنزالق املانع الفرامل تشغيل صوت يُسمع قد•

إىل يشري ال ولكنه مبارشة، السيارة تشغيل بدء بعد أو املحرك
.عطل وجود

)TCS (الجر يف التحكم نظام

)TCS (الجر يف التحكم نظام▼

عن والسالمة الجر قوة بتحسني) TCS (الجر يف التحكم نظام يقوم
يكتشف عندما. الفرامل وقوة للمحرك التدوير عزم يف التحكم طريق
النظام يقوم الدفع، عجالت انزالق TCS الجر يف التحكم نظام

قوة فقدان لتفادي الفرامل وتشغيل للمحرك التدوير عزم بتخفيض
.الجر

 
السطوح عىل القيادة أثناء تلقائياً تعديله يتم املحرك أن هذا يعني
العجل دوران من يحد مام الدفع لعجالت املثالية القوة لتوفري الزلقة

.الجر قوة وفقدان
 

.النظام يف عطل مثة كان إذا التحذير ضوء ييضء
نظام/الجر قوة يف التحكم نظام إشارة/مؤرش ضوء مراجعة يرجى

.٥٦-٧ الصفحة يف) TCS/DSC (الثبات يف الدينامييك التحكم

تحذير 

القيادة عن كبديل )TCS( السحب يف التحكم نظام عىل تعتمد ال
:اآلمنة

القيادة أخطار من )TCS( الجر قوة يف التحكم نظام يحمي ال
أمامك التي السيارة من الزائد واالقرتاب الزائدة والرسعة الطائشة
للطريق ومالمستها اإلطارات احتكاك درجة انخفاض( املايئ واالنزالق

يف للحوادث عرضة تظل قد ).الطريق سطح عىل ماء وجود بسبب
.الحاالت هذه

برسعة القيادة وينبغي اإلطارات، سالسل أو الثلج إطارات استخدم
:الجليد/بالثلج مغطاة الطرق تكون عندما منخفضة

أخذ دون الجليد/بالثلج املغطاة الطرق عىل القيادة الخطورة من
)TCS( الجر قوة يف التحكم لنظام ميكن ال .املناسبة الجر أجهزة
.للحوادث عرضة تظل وقد الكافية، الجر قوة توفري مبفرده

مالحظة

مفتاح عىل اضغط ،TCS الجر قوة يف التحكم نظام تشغيل إليقاف
صفحة( DSC OFF السيارة ثبات يف الدينامييك التحكم نظام إيقاف

٧٦-٤.(

القيادة عند

ABS/TCS/DSC

٧٤-٤
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الدينامييك التحكم نظام/الجر قوة يف التحكم نظام مؤرش ضوء▼
TCS/DSC الثبات يف

التشغيل مفتاح تحويل عند ثوان لبضع مضيئًا هذا البيان ضوء يظل
الجر قوة يف التحكم نظام تشغيل عند. ON التشغيل موضع إىل

TCS الثبات يف الدينامييك التحكم نظام أو DSC، البيان ضوء يومض.
 

نظام يف خلل وجود احتامل عىل ذلك دل مضاًء، الضوء ظل إذا
الثبات يف الدينامييك التحكم نظام أو TCS السحب قوة يف التحكم
DSC بصورة األنظمة هذه تعمل ال وقد للفرامل املساعد النظام أو

باالستعانة ونويص متخصص؛ إصالح فني إىل سيارتك خذ. صحيحة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

مالحظة

طفيف اصطكاك صوت تسمع البيان، ضوء وميض إىل باإلضافة•
نظام/السحب يف التحكم نظام أن إىل ذلك يشري .املحرك من صادر

.صحيحة بصورة يعمالن TCS/DSC الثبات يف الدينامييك التحكم
يستحيل بالثلج، املغطاة تلك مثل الزلقة الطرق عىل القيادة أثناء•

.TCS نظام يعمل عندما عالية محرك دوران رسعة تحقيق

)DSC (الثبات يف الدينامييك التحكم

)DSC (الثبات يف الدينامييك التحكم▼

قوة يف بالتحكم) DSC (الثبات يف الدينامييك التحكم نظام يقوم
نظام مثل أنظمة مع باالشرتاك تلقائياً للمحرك التدوير وعزم الفرامل
ملنع TCS الجر قوة يف التحكم ونظام ABS لالنغالق املانع الفرامل
املناورة أثناء أو الزلقة السطوح عىل القيادة أثناء الجانبي االنزالق
.السيارة أمان تحسني إىل يؤدي مام االصطدام، لتفادي أو املفاجئة

 
يف التحكم ونظام) ٧٤-٤ صفحة (لالنغالق املانع الفرامل نظام راجع
).٧٤-٤ صفحة (الجر قوة

 
أثناء DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام تشغيل املمكن من

).ساعة/ميل ١٢ (ساعة/كم ٢٠ من أعىل برسعة القيادة
 

.النظام يف عطل مثة كان إذا التحذير ضوء ييضء
نظام/الجر قوة يف التحكم نظام إشارة/مؤرش ضوء مراجعة يرجى

الصفحة يف)تيضء) (TCS/DSC (الثبات يف الدينامييك التحكم
٥٦-٧.

تحذير 

القيادة عن كبديل الثبات يف الدينامييك التحكم نظام عىل تعتمد ال
:اآلمنة

عىل يقيض أن )DSC( الثبات يف الدينامييك التحكم لنظام ميكن ال
الزائد واالقرتاب الزائدة والرسعة والطائشة اآلمنة غري القيادة أخطار

اإلطارات احتكاك انخفاض( املايئ واالنزالق أمامك التي السيارة من
قد ).الطريق سطح عىل املائية الطبقة وجود بسبب لألرض ومالمستها

.الحاالت هذه يف للحوادث عرضة تظل

تنبيه 

الثبات يف الدينامييك التحكم نظام يعمل ال قد DSC بصورة
:التالية التعليامت مراعاة عدم عند صحيحة

املخصص الصحيح املقاس ذات اإلطارات باستعامل قم
.األربع العجالت لجميع مازدا لسيارتك

واملاركة املصنعة الرشكة نفس من إطارات باستعامل قم
.األربع العجالت لجميع املداس ونقشة

املهرتئة غري اإلطارات مع املهرتئة اإلطارات تستعمل ال.

القيادة عند

ABS/TCS/DSC

٧٥-٤
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الثبات يف الدينامييك التحكم نظام يعمل ال قد DSC بالطريقة
إطار تركيب أو اإلطارات سالسل استخدام حالة يف الصحيحة
.يتغري اإلطار قطر ألن مؤقت احتياطي

مالحظة

قد ،DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام يف مشكلة هناك كان إذا
).HLA( الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد يعمل ال

.٧٢-٤ الصفحة يف )HLA( الصاعدة الطرق يف اإلنطالق مساعد راجع

الدينامييك التحكم نظام/الجر قوة يف التحكم نظام مؤرش ضوء▼
TCS/DSC الثبات يف

التشغيل مفتاح تحويل عند ثوان لبضع مضيئًا هذا البيان ضوء يظل
الجر قوة يف التحكم نظام تشغيل عند. ON التشغيل موضع إىل

TCS الثبات يف الدينامييك التحكم نظام أو DSC، البيان ضوء يومض.
 

نظام يف خلل وجود احتامل عىل ذلك دل مضاًء، الضوء ظل إذا
الثبات يف الدينامييك التحكم نظام أو TCS السحب قوة يف التحكم
DSC بصورة األنظمة هذه تعمل ال وقد للفرامل املساعد النظام أو

باالستعانة ونويص متخصص؛ إصالح فني إىل سيارتك خذ. صحيحة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

DSC الثبات يف الدينامييك التحكم تشغيل عدم بيان ضوء▼

OFF

التشغيل مفتاح تحويل عند ثوان لبضع مضيئًا هذا البيان ضوء يظل
.ON التشغيل موضع إىل

يف التحكم نظام ويكون DSC OFF مفتاح ضغط عند أيضاً وتيضء
وضع يف TCS/DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام/الجر قوة

.التشغيل إيقاف
.٧٦-٤ الصفحة يف DSC OFF مفتاح راجع

 
قوة يف التحكم نظام تشغيل إيقاف يتم ومل مضاًء الضوء ظل إذا

إىل سيارتك خذ ،TCS/DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام/الجر
من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص؛ إصالح فني

يف الدينامييك التحكم نظام يف خلل هناك يكون قد. مازدا رشكة قبل
.DSC الثبات

DSC OFF الثبات يف الدينامييك التحكم إيقاف مفتاح▼

التحكم نظام/الجر يف التحكم نظام إلطفاء DSC OFF مفتاح اضغط
نظام إيقاف مؤرش ضوء سيضيئ. TCS/DSC الثبات يف الدينامييك

مجموعة يف املوجود DSC OFF الثبات يف الدينامييك التحكم
.DSC OFF مفتاح مؤرش وضوء العدادات

DSC OFF مفتاح مؤرش ضوء.١
 

يف الدينامييك التحكم نظام/الجر قوة يف التحكم نظام تشغيل إلعادة
ضوء ينطفأ سوف. ثانية مرة املفتاح اضغط ،TCS/DSC الثبات
.DSC OFF مفتاح مؤرش وضوء DSC OFF مؤرش

مالحظة

الطرق عىل القيادة أو املنغرزة السيارة إخراج محاولة أثناء•
التحكم نظام يكون عندما حديثا املتساقط بالجليد املغطاة

تشغيل يتم سوف التشغيل، وضع يف DSC الثبات يف الدينامييك
التحكم نظام من جزء وهو( TCS الجر قوة يف التحكم نظام

عىل الضغط فإن الحالة، هذه يف ).DSC الثبات يف الدينامييك
إخراج عملية يجعل قد مام املحرك، قوة يزيد لن التعجيل دواسة

التحكم نظام بإيقاف قم هذا، حدث إذا .صعبة املنغرزة السيارة
.TCS/DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام/السحب قوة يف

قوة يف التحكم نظام/الثبات يف الدينامييك التحكم نظام كان إذا•
إيقاف عند اإليقاف وضع عىل مضبوطاً TCS/DSC السحب
إىل التشغيل مفتاح تحويل عند تلقائياً تشغيله فسيتم املحرك،
.ON التشغيل موضع

الثبات يف الدينامييك التحكم نظام/الجر قوة يف التحكم نظام ترك•
TCS/DSC سحب أفضل يوفر أن ميكن التشغيل وضع يف

.لسيارتك

القيادة عند

ABS/TCS/DSC

٧٦-٤
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الضغط يف واالستمرار DSC OFF مفتاح عىل الضغط حالة يف•
الخلل اكتشاف وظيفة تعمل فسوف أكرث، أو ثواٍن ١٠ ملدة عليه

التحكم نظام تنشيط يتم وسوف ،DSC OFF مفتاح يف
DSC OFF مؤرش ضوء ينطفئ .تلقائياً DSC الثبات يف الدينامييك

وضع يف DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام يكون عندما
.التشغيل

))SBS( الذيك الفرامل دعم بنظام مزودة سيارات(•
إيقاف أثناء )SBS( الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل حالة يف

.تلقائياً TCS/DSC نظام تفعيل يتم ،TCS/DSC نظام تشغيل

القيادة عند

ABS/TCS/DSC

٧٧-٤
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*الهجني M نظام

الهجني M نظام▼

املتولدة الحركية الطاقة من الكهرباء توليد أجل من الطاقة لتوليد ممتازة كفاءة مع) ISG (املدمج التشغيل بادئ-املولد يستخدم الهجني M نظام
القيادة عىل القدرة لتحسني كبرية سعة ذات بطارية وهي الهجني، M نظام بطارية يف املخزنة الكهربائية الطاقة النظام يستخدم. السيارة تباطؤ عند

هادئة بصورة املحرك تشغيل إعادة ISG يوفر ذلك، إىل باإلضافة. املوتور مساعدة وتوفري املحرك حمل تقليل خالل من الوقود استهالك يف واالقتصاد
).التباطؤ إيقاف( i-stop وظيفة بواسطة املحرك تشغيل إيقاف بعد

١.ISG
DC-DC محول.٢
الهجني M نظام بطارية.٣

تنبيه 

التيار عالية كهرباء خاللها وترسي للغاية ساخنة ألنها التالية األجزاء تلمس ال.

ISG

محول DC-DC

نظام بطارية M الهجني

إىل السائق ينبه تحذير صوت تفعيل فيتم السائق، مقعد ترك يحاول السائق أن السيارة تقرر التالية، الظروف ظل يف السائق باب فتح تم إذا
.التحذير إشارة عرض ويتم محتمل خطر وجود

املحرك دوران أثناء.

االنتظار وضع بخالف آخر وضع يف االختيار ذراع يكون P املحايد الوضع أو N.

القيادة عند

الهجني M نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٧٨-٤
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نظام يف مشكلة وجود عند M ،تحذير إشارة عرض يتم الهجني.

نظام تشغيل حالة عرض يتم M الوقود يف االقتصاد بشاشة الخاصة النظام تشغيل حالة شاشة عىل الهجني.
.MZD Connect مالك دليل يف معلومات قسم راجع

الفريد الهجني M نظام مع التعامل▼

الهجني M نظام سيارات به تنفرد واهتزاز صوت حدوث

السيارات عن يختلف فريد واهتزاز صوت الهجني M نظام لسيارات
ينفرد أمراً يعد هذا لكن التايل، االهتزاز أو الصوت يحدث قد. العادية

.مشكلة وجود إىل يشري وال الهجني M نظام به

املكان/الحدوث حالة)اهتزاز/صوت (النوع

بالطاقة الخاص التشغيل صوت
السيارة تباطؤ عن املتولدة

املحرك حجرة من أزيز صوت سامع ميكن
.التباطؤ عند

الخاص املرحل تشغيل صوت
الهجني M نظام ببطارية

السيارة أرضية من نقر صوت سامع ميكن
.وإيقافه املحرك تشغيل عند

بنظام الخاص التشغيل صوت
الفرامل

يف السيارة مقدمة من صوت سامع ميكن
:التالية الظروف

.السائق باب فتح•
التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•

ON.
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم إذا•
.تلقائياً الفرامل نظام تشغيل•
إيقاف تم أن منذ دقائق عدة انقضاء•

.املحرك تشغيل

الفرامل دواسة اهتزاز

ظل يف الفرامل دواسة باهتزاز تشعر قد
.التالية الظروف

التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
ON.

.الفرامل دواسة عىل الضغط تم إذا•

الهجني M نظام بطارية▼

.خاصة ببطارية مزود الهجني M نظام

تحذير 

والصدمات الحروق لتفادي التالية التحذيرات مبراعاة عليك
:الكهربائية

تثبت التي واملوصالت الدعامات وتفكيك بنزع مطلقاً تقم ال
M نظام وبطارية الكهربائية األسالك ومجموعة الطريف، الجزء

.الهجني

نظام بطارية مطلقاً تلمس ال M للغاية ساخنة تصبح ألنها الهجني
.القيادة بعد أو املبارشة الشمس أشعة تحت

ً عىل مبللة تكون حني خطرية الهجني M نظام بطارية لكون نظرا
.ملسها إىل مطلقاً تعمد ال الخصوص، وجه

مالحظة

البطارية عمر يختلف .محدد بطارية عمر لها الهجني M نظام بطارية
.القيادة وظروف السيارة استخدام لطريقة وفقاً

الهجني M نظام بطارية شحن

املحرك طاقة بواسطة تلقائيًا الهجني M نظام بطارية شحن يتم
شحن الرضوري من فليس لذلك،. السيارة تباطؤ عن املتولدة والطاقة
.السيارة خارج من البطارية

تنبيه 

ألن أشهر بضعة كل مرة دقيقة 30 حوايل ملدة السيارة بقيادة قم
طويلة لفرتة السيارة قيادة تتم مل إذا تدريجياً يحدث الذايت التفريغ

تفعيل وتعذر متاماً الهجني M نظام بطارية شحن فرغ إذا .الزمن من
.مازدا رشكة قبل من معتمد صيانة بفني اتصل الهجني، M نظام

الهجني M نظام بشأن احتياطات▼

أحد باستشارة يوىص منها، التخلص عند أو إصالحها أو السيارة لصيانة
.املعتمدين مازدا صيانة فنيي

الهجني M نظام بطارية مع التعامل

M نظام بطارية مع التعامل يف رضوريتان الفنية واملهارة املعرفة إن
.الهجني

تحذير 

وصحيحة، آمنة بطريقة الهجني M نظام بطارية مع التعامل لضامن
:التالية االحتياطات مراعاة دامئًا عليك

نظام بطارية تنزع ال M الهجني.

نظام بطارية بيع بإعادة تقم ال M تعديلها أو نقلها أو الهجني.

القيادة عند

الهجني M نظام

٧٩-٤
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املزودة تلك بخالف أخرى سيارات عىل البطارية تستخدم ال
.الهجني M نظام ببطارية

فقد صحيح، بشكل الهجني M نظام بطارية مع التعامل يتم مل إذا
:خطرية إصابة يف ويتسبب ييل ما يحدث

نظام بطارية ملس إن M املرتوكة أو رقابة دون املرتوكة الهجني
.كهربية صدمة حدوث يف يتسبب قد قانوين غري بشكل

نظام بطارية استخدام تم إذا M مزودة غري سيارة عىل الهجني
تقع فقد ،)املعدلة السيارات ذلك يف مبا( الهجني M نظام ببطارية
الدخان وتصاعد الحرارة وتولّد بالكهرباء الصعق مثل حوادث

.اإللكرتوليت ترسب أو واالنفجارات، واالحرتاق

الهجني M نظام بطارية ومن سيارتك من التخلص

عند. تشملها حوادث وقوع لتفادي الهجني M نظام بطارية إنقاذ يتم
التخلص أو الهجني M نظام بطارية استبدال أو سيارتك من التخلص

متخصص، إصالح فني باستشارة قم الهجني، M نظام بطارية من
يرجى. مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني مبراجعة نويص ونحن

.الهجني M نظام بطارية إنقاذ عملية تنفيذ لضامن التعاون

تحذير 

:صحيحة بطريقة الهجني M نظام بطارية من التخلص
بطريقة منها والتخلص الهجني M نظام بطارية إنقاذ يتم مل إذا

فقد قانوين، غري بشكل تركها أو رقابة دون تركها مثل صحيحة،
تؤدي كهربية صدمة حدوث يف يتسبب قد مام آخر شخص يلمسها
.خطرية إصابة وقوع إىل بدورها

حادث وقع إذا

أو معينة بقوة صدمة السيارة تلقت إذا الهجني M نظام يتوقف قد
تحذير ضوء ييضء الحالة، هذه يف. تصادم وقوع حالة يف منها أعىل
قم. الهجني M نظام تفعيل املمكن من يكون ولن الشحن نظام

رشكة من معتمد صيانة بفني واتصل فوراً آمن مكان يف السيارة بصف
.مازدا

تحذير 

:عاٍل تيار فيها يرسي التي املناطق ملس إىل مطلقاً تعمد ال
يؤدي فقد وإال .الهجني M بنظام مرتبط جزء ملس إىل مطلقاً تعمد ال

.خطرية إصابة عنها تنتج حروق أو كهربائية صدمة حدوث إىل هذا

أو داخل بارزة تكون قد كهربائية أسالك ملس إىل مطلقاً تعمد ال
:الكابينة خارج

عنها تنتج حروق أو كهربائية صدمة حدوث إىل هذا يؤدي فقد وإال
.خطرية إصابة

أو فيها ظاهراً اإللكرتوليت يكون منطقة أية ملس إىل مطلقاً تعمد ال
.منها إلكرتوليت ترسب هناك يكون

العني إىل الهجني M نظام بطارية من املترسب اإللكرتوليت دخل إذا
حدوث يف أو الرؤية فقدان يف يتسبب فقد الجلد، سطح المس إذا أو

اإللكرتوليت فيها يتالمس التي املستبعدة الحاالت يف .جلدية تفاعالت
كميات بواسطة فوراً بالشطف قم الجلد، سطح مع أو العينني مع

.الفورية الطبية العناية واطلب املاء من كبرية

من يترسب اإللكرتوليت كان إذا السيارة من االقرتاب إىل تعمد ال
:الهجني M نظام بطارية

كميات تتدفق فلن للتلف، الهجني M نظام بطارية تعرضت إذا حتى
يف لكن للبطارية، الداخلية البنية بفضل اإللكرتوليت من كبرية

فسوف اإللكرتوليت، ترسب فيها يحدث قد التي املستبعدة الحاالت
تهّيج تسبب أن شأنها من خصائص عىل البخار يحتوي .بخار يتصاعد

.امتصاصه تم إذا حاد تسمم يف يتسبب وقد والجلد العني

:للغاية الساخنة أو النار عىل التي األجسام من مطلقاً تقرتب ال
نشوب يف يتسبب قد الهجني M نظام بطارية يف املوجود اإللكرتوليت

.حريق

حريق طفاية باستخدام بإطفائه قم السيارة، يف حريق نشب إذا
ABC:

من كبرية كميات تتوافر عندما إال املاء بواسطة حريق بإطفاء تقم ال
.املثال سبيل عىل الحريق كصنبور املياه،

القيادة عند

الهجني M نظام

٨٠-٤
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*القيادة وضع اختيار

القيادة وضع اختيار▼

حالة يف. السيارة يف القيادة وضع لتغيري نظام هو القيادة وضع اختيار
الضغط عند السيارة استجابة تعزيز يتم الريايض، القيادة وضع اختيار

يكون قد رسعة أكرث إضايف تسارع يوفر فهذا. الوقود دواسة عىل
والدخول الحارات تغيري مثال آمنة بطريقة باملناورات للقيام مطلوباً

.أخرى سيارات تخطي أو رسيع طريق عىل

تنبيه 

الطرق مثال الزلقة الطرق عىل الريايض القيادة وضع تستخدم ال
.اإلطارات انزالق يف ذلك يتسبب فقد .بالثلوج املغطاه أو املبللة

مالحظة

رسعات عىل القيادة فإن الريايض، القيادة وضع اختيار عند•
.الوقود استهالك زيادة إىل هذا يؤدي وقد تتزايد للمحرك مرتفعة

القيادة أثناء الريايض القيادة وضع بإلغاء تنصحك مازدا رشكة
.االعتيادية

:التالية الحاالت يف القيادة وضع تغيري ميكن ال•

ABS/TCS/DSC نظام تشغيل أثناء•

.العمل قيد *الرسعة يف التحكم نظام كان إذا•
مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم مل•

)MRCC(*.
وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•

قيد *)والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف
.التشغيل

.التشغيل قيد *)CTS( املرور وحركة السري دعم نظام•
فجائية بصورة القيادة عجلة تحريك أثناء•

القيادة وضع اختيار مفتاح▼

وضع الختيار) SPORT (لألمام القيادة وضع اختيار مفتاح اضغط
.الريايض القيادة

وضع إللغاء) OFF (للخلف القيادة وضع اختيار مفتاح اجذب
.الريايض القيادة

 

مالحظة

.السائق اختيار إلغاء يتم التالية، الحاالت يف•

.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تدوير•
.السري رسعة يف التحكم ضبط عند•
مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ضبط عند•

).والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف وظيفة
).CTS( املرور وحركة السري دعم نظام ضبط عند•

قليالً الرسعة زيادة أو الرسعة ترس بخفض السيارة تقوم قد•
.الريايض القيادة وضع اختيار عند القيادة ظروف بحسب

الوضع اختيار مؤرش ضوء▼

اختيار مؤرش ضوء ييضء الريايض، القيادة وضع اختيار يتم عندما
.العدادات مجموعة يف الوضع

الوضع اختيار مؤرش ضوء.١

مالحظة

يومض الريايض، القيادة وضع إىل القيادة وضع من النقل تعذر إذا
.السائق إلبالغ الوضع اختيار مؤرش ضوء

القيادة عند

القيادة وضع اختيار

٨١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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*i-ACTIV AWD نظام تشغيل

i-ACTIV AWD نظام تشغيل▼

يف القيادة عىل ممتازة قدرة) AWD (العجالت بجميع الدفع يوفر
املنحدرات يف وكذلك والطني، والرمل بالثلوج واملليئة املغطاة الطرق

.األخرى الزلقة واألسطح
.التحذير باستخدام إليها اإلشارة يتم التشغيل وظروف النظام أعطال
تحذير وإشارة مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني االتصال راجع

AWD/٥٧-٧ صفحة يف التحذير ضوء.

تحذير 

:األرض عن مرفوعة كانت إذا مكانها يف العجالت دوران تجنب
للغرز نتيجة األرض عن املرفوعة العجالت إحدى دوران الخطورة من
الدفع مجموعة يف خطري تلف إىل ذلك يؤدي قد .حفرة يف وجودها أو
.حريق ونشوب الزيت وترسب السيارة لسخونة حتى يؤدي أو

)AWD (العجالت بجميع بالدفع القيادة▼

.السباقات يف أو الطرق خارج قيادتها بغرض مصممة ليست السيارة
عرب أو الصخرية أو املستوية غري األسطح عىل القيادة تحاول ال

.األنهار
العجالت بجميع بالدفع مزودة السيارة هذه أن من الرغم عىل

)AWD (والفرملة التوجيه عمليات أن إال الرسعة زيادة وإمكانية
بالدفع املزودة غري السيارات قيادة طريقة بنفس تتم أن يجب

.اآلمنة القيادة عىل الرتكيز مع ،)AWD (العجالت بجميع

اإلطارات وسالسل اإلطارات▼

ذلك، عىل وعالوة. السيارة أداء يف كبرياً دوراً اإلطارات حالة تلعب
:اآليت مالحظة يرجى الدفع مبجموعة الضارة التأثريات ملنع

اإلطارات

اإلطارات جميع استبدال دامئاً يجب اإلطارات استبدال عند•
.الوقت نفس يف والخلفية األمامية

التصنيع ورشكة الحجم نفس من اإلطارات جميع تكون أن يجب•
عند خاصة عناية إعطاء يجب. الخطوط ومنوذج التجارية والعالمة

.بالشتاء الخاصة األخرى اإلطارات أنواع أو الجليد إطارات تركيب
.عادية إطارات مع بالية خطوطها أصبحت إطارات تستخدم ال•
عىل واضبطه املحددة الفرتات خالل اإلطار نفخ ضغط افحص•

.املحدد الضغط

مالحظة

حتى السائق باب بإطار مثبتة اإلطار نفخ ضغط بطاقة أن تأكد
.اإلطار لنفخ الصحيح الضغط معرفة ميكنك

جميع مع املحدد بالحجم أصلية إطارات تركيب من تأكد•
العجالت بجميع الدفع ذات السيارات حالة يف. العجالت

)AWD(، بنفس األربع العجالت أن من للتأكد النظام معايرة تتم
.األبعاد

اإلطارات سالسل

.األمامية العجالت عىل اإلطارات سالسل ثبت•
.الخلفية العجالت يف اإلطارات سالسل تستخدم ال•
/ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ من أعىل برسعة السيارة قيادة عدم يجب•

.اإلطارات سالسل تثبيت حالة يف) ساعة
ظروف يف بها مثبتة اإلطارات وسالسل السيارة قيادة عدم يجب•

.الثلج أو الجليد باستثناء املختلفة الجو

القطر▼

األربع والعجالت قطرها يجب قطر إىل تحتاج السيارة كانت إذا
.األرض عن بالكامل مرفوعة جميعها

.٤٧-٧ صفحة يف القطر وصف راجع

القيادة عند

i-ACTIV AWD

.املوديالت بعض يف متوفر*٨٢-٤
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املؤازر التوجيه

املؤازر التوجيه▼

املحرك كان إذا. املحرك عمل أثناء فقط املؤازر التوجيه آلية تعمل•
توجيه يظل يعمل، ال املؤازر التوجيه نظام كان إذا أو متوقفاً
.املعتاد من أكرب عضيل جهد إىل يحتاج ولكنه ممكناً، السيارة

أثناء معتاد هو مام صعوبة أكرث أصبح التوجيه أن وجدت إذا
فني استرش التوجيه يف اهتزاز هناك كان إذا أو العادية، القيادة
من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح

.مازدا رشكة قبل
.األعطال أو النظام تشغيل بأحوال السائق يبلغ التحذير ضوء•

يف املؤازر التوجيه يف عطل حدوث إشارة/مؤرش ضوء راجع
.٥٣-٧ الصفحة

القيادة عند

املؤازر التوجيه

٨٣-٤
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i-ACTIVSENSE

▼i-ACTIVSENSE

i-ACTIVSENSE أنظمة من مجموعة يغطي جامع لفظ هو
وأجهزة الكامريات تستخدم والتي السائق ودعم املتطورة السالمة

تفادي ونظام الفعالة السالمة نظام من األنظمة تتكون. االستشعار
.الحوادث
أمناً أكرث قيادة عىل السائق مساعدة بهدف األنظمة هذه صممت

تجنب عىل ومساعدته السائق كاهل عن الحمل تخفيف طريق عن
ولذا معينة، حدود له نظام كل ولكن. حدتها تخفيف أو الصدمات

.األنظمة هذه عىل كلية تعتمد وال بحرص دوماً بالقيادة عليك

الفعالة السالمة تقنية▼

مساعدة بواسطة أمناً األكرث القيادة تدعم الفعالة السالمة تقنية
.الحوادث وتفادي املحتملة املخاطر عىل التعرف عىل السائق

السائق تنبيه أنظمة

الليلية الرؤية

٨٩-٤ صفحة...........................)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح
٨٨-٤ صفحة................)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام

الخلفي والجانب األيرس/األمين الجانب رصد

٩١-٤ صفحة............................)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام
٩٤-٤ صفحة...............................)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

الطريق عالمات عىل التعرف

٩٩-٤ صفحة............................)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام

السيارات بني املسافة عىل التعرف

١٠٥-٤ صفحة...................................)DSA (والرسعة املسافة إنذار

عرب املرور عند األمامية العوائق رصد

١٠٩-٤ صفحة...................)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار

السيارة صف مكان مغادرة أثناء الخلفية العوائق رصد

١١٢-٤ صفحة..................)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام

املحيطة األشياء عىل التعرف

١٦٤-٤ صفحة.......................................................°٣٦٠ رؤية شاشة

السائق إرهاق رصد

١٠٦-٤ صفحة.......................................)DAA (السائق تنبيه إنذار
١٠٧-٤ صفحة................................................)DM (السائق مراقبة

السائق دعم أنظمة

السيارات بني املسافة

.....................)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام
١١٤-٤ صفحة.................................................................................

التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام
١٢٢-٤ صفحة................)والسري التوقف وظيفة مع MRCC(والسري

املسار مغادرة

١٤٣-٤ صفحة.................)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام

باملسار وااللتزام السيارات بني املسافة

١٣١-٤ صفحة................................)CTS (املرور وحركة السري دعم

الرسعة يف التحكم

١٤٦-٤ صفحة......................................للضبط القابل الرسعة محدد

١٥١-٤ صفحة..................................)ISA (للرسعة الذكية املساعدة

الحوادث تفادي تقنية▼

تجنب عىل السائق ملساعدة مصممة الحوادث تفادي تقنية
.تجنبها ميكن ال التي الحاالت يف حدتها تقليل أو التصادمات

التصادم عن الناتج التلف تقليل

لألمام القيادة

١٥٦-٤ صفحة.................................)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام

العكيس االتجاه يف القيادة

١٥٨-٤ صفحة................)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام
]الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام

)SBS-RC(................................................................١٦١-٤ صفحة

االستشعار وأجهزة الكامريا▼

)FSC (األمامية االستشعار كامريا

عىل وتتعرف الحارة إشارات ترصد) FSC (األمامية االستشعار كامريا
القيادة أثناء املدينة وأضواء الخلفية واألضواء األمامية املصابيح

أو املارة أو أمامك، التي السيارة تعقب يتم ذلك، إى باإلضافة. الليلية

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٨٤-٤
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األمامية االستشعار كامريا تستخدم  ًالتالية األنظمة أن كام. العوائق
)FSC.(

)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام•
)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح•
)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام•
)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام•
)DSA (والرسعة املسافة إنذار•
)DAA (السائق تنبيه إنذار•
)DM (السائق مراقبة•
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•

)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري
)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام•
)CTS (املرور وحركة السري دعم•
)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام•

بجوار األمامي الزجاج أعىل مثبتة) FSC (األمامية االستشعار كامريا
.الخلفية الرؤية مرآة

.١٩٢-٤ صفحة يف األمامية االستشعار كامريا راجع

األمامي الرادار استشعار جهاز

من ترتد التي الالسلكية املوجات األمامي الرادار استشعار جهاز يرصد
اآلتية األنظمة. الرادار استشعار جهاز من إرسالها يتم أمامك سيارة

.األمامي الرادار استشعار جهاز كذلك تستخدم

)DSA (والرسعة املسافة إنذار•
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•

)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري
)CTS (املرور وحركة السري دعم•
)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام•

.الرادياتري شبكة خلف معلق األمامي الرادار استشعار جهاز
.١٩٥-٤ صفحة يف األمامي الرادار استشعار جهاز مراجعة يرجى

األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز

التي الالسلكية املوجات األمامي الجانبي الرادار استشعار أجهزة ترصد
األنظمة. الرادار استشعار جهاز من إرسالها يتم أمامك سيارة من ترتد

.األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز كذلك تستخدم اآلتية

)FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام•

األمامي، املصد داخل مثبتة األمامي الجانبي الرادار استشعار أجهزة
.األمين الجانب عىل وواحد األيرس الجانب عىل واحد

صفحة يف األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز مراجعة يرجى
١٩٧-٤.

الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز

التي الالسلكية املوجات الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة ترصد
من إرسالها يتم عائق من أو الخلف من منك تقرتب سيارة من ترتد

استشعار جهاز كذلك تستخدم اآلتية األنظمة. الرادار استشعار أجهزة
.الخلفي الجانبي الرادار

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام•
)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•
)SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام•

الخلفي، املصد داخل مثبتة الخلفي الجانبي الرادار استشعار أجهزة
.األمين الجانب عىل وواحد األيرس الجانب عىل واحد
صفحة يف الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز مراجعة يرجى

١٩٨-٤.

الصوتية فوق املوجات استشعار جهاز/الخلفية الزاوية/خلفي
الخلفي الجانبي

فوق املوجات يرصد الصوتية فوق املوجات استشعار جهاز إن
من إرسالها يتم والتي سيارتك خلف العوائق من ترتد التي الصوتية

جهاز تستخدم اآلتية األنظمة. الصوتية فوق املوجات استشعار أجهزة
.الصوتية فوق املوجات استشعار

)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام•
)SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام•

.الخلفي املصد يف معلقة الصوتية فوق املوجات استشعار أجهزة
الصوتية فوق املوجات استشعار جهاز/الخلفية الزاوية/خلفي راجع

.١٩٩-٤ صفحة يف الخلفي الجانبي

الخلفية الكامريا/الجانبية الكامريات/األمامية الكامريا

صوراً الخلفية والكامريا الجانبية والكامريات األمامية الكامريا تلتقط
.كامريا كل° 360 رؤية شاشة تستخدم. بالسيارة املحيطة للمنطقة

.الخلفي واملصد األبواب ومرايا األمامي املصد عىل مثبتة الكامريات
صفحة يف الخلفية الكامريا/الجانبية الكامريات/األمامية الكامريا راجع

٢٠٠-٤.

السائق مراقبة كامريا

وتقّدر السائق وجه مالمح يف التغريات السائق مراقبة كامريا تكتشف
اآلتية األنظمة. السائق به يشعر الذي والنعاس املرتاكم التعب مقدار

.السائق مراقبة كامريا تستخدم

)DM (السائق مراقبة•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٨٥-٤
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.الوسطى الشاشة عىل مركّبة السائق مراقبة كامريا
.٢٠١-٤ صفحة يف السائق مراقبة كامريا راجع

لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز▼
)املخاطر

حالة رمز باستخدام التالية األنظمة بحالة السائق إخطار يتم
i-ACTIVSENSE )املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير.(

)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام•
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام•
)DSA (والرسعة املسافة إنذار•
)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار•
)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•
)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام•

مالحظة

.التخصيص ميزة باستعامل تشغيله تم الذي النظام حالة عرض يتم

)املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز
)أبيض(

للنظام االستعداد وضع

النظام، يف مشكلة هناك كانت إذا أو األنظمة من أي تفعيل يتم مل إذا
لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز عرض يتم

).أبيض) (املخاطر

مالحظة

العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل حالة يف حتى املثال، سبيل عىل
)BSM( تحذير نظام يف مشكلة هناك كانت إذا طبيعي، بشكل

i-ACTIVSENSE حالة رمز عرض يتم ،)LDWS( املسار مغادرة
).أبيض( )املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

)املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز
)أخرض(

النظام تفعيل حالة

حالة رمز عرض يتم األنظمة، من أي تفعيل تم إذا
i-ACTIVSENSE )أخرض) (املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير.(

مالحظة

الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز عرض تم إذا حتى
رشوط تستويف ال التي األنظمة تعمل فلن ،)أخرض( )املخاطر لتجنب

.التشغيل

)املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز
)كهرماين(

النظام إنذار حالة

حالة رمز عرض يتم األنظمة، إنذارات من أي تفعيل تم إذا
i-ACTIVSENSE )كهرماين) (املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير.(

لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز عرض يتم
)عرض عدم) (املخاطر

النظام تشغيل إيقاف حالة

مفتاح أو التخصيص ميزة باستخدام األنظمة كافة تشغيل إيقاف عند
i-ACTIVSENSE، حالة رمز عرض يتم ال i-ACTIVSENSE

).املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

i-ACTIVSENSE نظام مفتاح▼

تشغيل طريق عن التالية األنظمة جميع تشغيل حالة تغيري ميكن
.i-ACTIVSENSE نظام مفتاح

)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام•
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام•
)DSA (والرسعة املسافة إنذار•
)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار•
)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•
)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام•
)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام•
)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٨٦-٤
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)SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام•

مالحظة

نظام مفتاح باستخدام إلغاؤها ميكن التي لألنظمة بالنسبة•
i-ACTIVESENSE، التالية األنظمة تشغيل عند إلغاؤها ميكن ال

.i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل بالضغط قمت إذا حتى

)MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•
وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•

)والسري التوقف وظيفة مع MRCC(والسري التوقف
)CTS( املرور وحركة السري دعم•

حني يف OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل مفتاح بتحويل قمت إذا•
نظام مفتاح باستعامل األنظمة كل أو بعض بإلغاء قمت

i-ACTIVSENSE، بكل الخاصة التشغيل حالة تختلف فسوف
التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل يتم عندما نظام
ON ًمجددا.

إىل التشغيل مفتاح تحويل قبل حالتها عىل تحافظ التي األنظمة
OFF اإليقاف وضع

)LDWS( املسار مغادرة تحذير نظام•
)BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام•
)DSA( والرسعة املسافة إنذار•
)FCTA( األمامية املرور حركة قطع إنذار•
)RCTA( الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•
)LAS( باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام•

تلقائًيا التشغيل حالة إىل استعادتها تتم التي األنظمة

)SBS( الذيك الفرامل دعم نظام•
)SBS-R( ]خلفي[ الذيك الفرامل دعم نظام•
)SBS-RC( ]الخلفية املرور حركة[ الذيك الفرامل دعم نظام•

ملغياً النظام يظل التخصيص، ميزة باستخدام نظام إلغاء تم إذا•
.i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل الضغط تم إذا حتى

مفتاح عىل الضغط مدة بحسب إلغاؤها ميكن التي األنظمة تختلف
.i-ACTIVSENSE نظام

فوًرا وتحريره i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل الضغط عند

يتم فوًرا، وتحريره i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل الضغط عند
/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز وينطفئ التالية األنظمة إلغاء
).املخاطر لتجنب الدعم نظام

)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام•
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام•
)DSA (والرسعة املسافة إنذار•
)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار•
)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•
)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام•

فإن أخرى، مرة i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل الضغط تم إذا
i-ACTIVSENSE حالة رمز وييضء األصلية حالتها إىل تعود األنظمة

).املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

مالحظة

.التخصيص ميزات باستخدام إلغاءها تريد التي األنظمة اختيار ميكنك
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل مطوالً الضغط عند

إلغاء يتم ،i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل مطوالً الضغط عند
عىل بالضغط إلغاؤها يتم التي األنظمة إىل باإلضافة التالية األنظمة
/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز ينطفئ. فوًرا وتحريره املفتاح

.SBS OFF املؤرش ضوء وييضء) املخاطر لتجنب الدعم نظام

)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام•
)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام•
)SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام•

أخرى، مرة i-ACTIVSENSE نظام مفتاح عىل الضغط تم إذا
i-ACTIVSENSE حالة رمز وييضء SBS OFF املؤرش ضوء ينطفئ

).املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٨٧-٤
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العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام

)HBC(*

)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام▼

أمام الظروف) HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام يحدد
يف القيادة أثناء) FSC (األمامية االستشعار كامريا باستخدام السيارة
العايل الضوء بني ما تلقائياً األمامية الكشافات ضوء لتغيري الظالم

.واملنخفض
.١٩٢-٤ صفحة يف األمامية االستشعار كامريا راجع
أو) ساعة/ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ نحو رسعة عىل السيارة قيادة أثناء
يكون ال عندما العايل الضوء إىل تتحول األمامية الكشافات فإن أكرث،

.املعاكس االتجاه يف منها تقرتب أو سيارتك أمام سيارات هناك
من أّي يف املنخفض الضوء إىل األمامية الكشافات بتحويل النظام يقوم

:التالية الحاالت

من تقرتب لسيارة أمامية كشافات/أضواء أو سيارة النظام يرصد•
.املعاكس االتجاه يف سيارتك

الطرق عىل أو اإلنارة أعمدة من صف بها طرق عىل السيارة قيادة•
.الجيدة اإلنارة ذات والقرى املدن يف

/ميل ١٢ (ساعة/كم ٢٠ نحو من أقل رسعة عىل السيارة قيادة•
).ساعة

إضاءة أثناء األمامية للمصابيح العايل الضوء مؤرش ضوء ييضء•
.العايل األمامي الضوء

١*)FSC (األمامية االستشعار كامريا.١

تختلف الرصد) FSC (األمامية االستشعار كامريا فيها تستطيع التي املسافة١*
.املحيطة الظروف بحسب

.النظام يف عطل مثة كان إذا التحذير ضوء ييضء

العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء راجع
)HBC) (٥٨-٧ صفحة يف) كهرماين.

تنبيه 

وحدات يف بالتعديل تقم وال السيارة، ارتفاع بتعديل تقم ال
يعمل لن الحاالت هذه ففي الكامريا، تنزع أو األمامية، الكشافات

.طبيعية بطريقة النظام

العايل األمامي الضوء عىل مفرطة بصورة تعتمد ال )HBC( وقم
بني بالتبديل قم .السالمة لعوامل الكايف االنتباه مع السيارة بقيادة
تطلب إذا يدوياً املنخفض األمامي والضوء العايل األمامي الضوء
.األمر

مالحظة

األمامية الكشافات بني بالتبديل النظام فيها يقوم التي الزمنية الفرتة
بني بالتبديل النظام يقم مل إذا .التالية للظروف وفقا يختلف

بني يدوياً بالتبديل عليك الصحيحة، بالطريقة األمامية الكشافات
الطريق وظروف الرؤية ملدى طبقاً واملنخفض العايل األمامي الضوء
.املرور وحالة

ألواح الطريق، مصابيح مثال املنطقة يف للضوء مصادر وجود عند•
.املرور وإشارات املضيئة اإلعالنات

األلواح مثال املحيطة املنطقة يف للضوء عاكسة أجسام وجود عند•
.للضوء العاكسة والالفتات

والثلوج األمطار هطول بسبب املنخفضة الرؤية ظروف يف•
.والضباب

شديدة طرق أو حادة منعطفات بها طرق عىل القيادة عند•
.التحدر

للسيارات الخلفية املصابيح/األمامية الكشافات تكون عندما•
.مضاءة غري أو خافتة املعاكسة الحارة يف أو أمامك

.الغروب أو الفجر وقت مثال قليل ظالم هناك يكون عندما•
عىل ركاب وجود أو ثقيلة بأشياء األمتعة صندوق تحميل عند•

.الخلفية الركاب مقاعد
مياه برش تقوم أمامك سيارة وجود بسبب الرؤية انخفاض عند•

.األمامي سيارتك زجاج عىل إطاراتها من

النظام لتشغيل▼

تلقائياً يقوم ليك) HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام يعمل
املنخفض أو العايل الضوء عىل األمامية الكشافات إضاءة بني بالتبديل

مفتاح ويكون ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل بعد
.املنخفض الضوء ووضع AUTO التلقايئ الوضع يف األمامية الكشافات

الجو أن بتحديد) HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام يقوم
ويف. املحيطة املنطقة يف اإلضاءة سطوع مدى عىل اعتامداً مظلم

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*٨٨-٤
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العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام مؤرش ييضء الوقت، نفس
)HBC) (العدادات مجموعة يف املوجود) أخرض.
 

مالحظة

العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام وظيفة تشغيل إبطال ميكن
)HBC.(

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

اليدوي التبديل▼

املنخفض الضوء إىل التحويل

اضغط أو ، موضع إىل األمامية الكشافات مفتاح بتحويل قم
.العايل األمامي الضوء يف التحكم مفتاح

).أخرض (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام مؤرش ضوء سينطفئ

العايل األمامي الضوء يف التحكم مفتاح.١
 

باستعامل) HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام إطفاء تم إذا
يف التحكم مفتاح اضغط العايل، األمامي الضوء يف التحكم مفتاح
الضوء يف التحكم نظام لتشغيل أخرى مرة العايل األمامي الضوء

.مجدداً) HBC (العايل األمامي

العايل الضوء إىل التحول

.العايل الضوء موضع إىل الذراع انقل
)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام مؤرش ضوء سينطفئ

.األمامية للمصابيح العايل الضوء مؤرش ضوء ويُيضء) أخرض(

*)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح

)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح▼

االستشعار كامريا يستخدم نظام هي املتكيفة األمامية LED مصابيح
تقرتب التي السيارة أو أمامك التي السيارة وضع لتحديد األمامية

تلقائياً يقوم حتى الليلية القيادة أثناء املعاكس اإلتجاه يف منك
أو املضاءة املنطقة أو األمامية، للمصابيح اإلضاءة نطاق بتحويل

.اإلضاءة سطوع درجة
.١٩٢-٤ صفحة يف األمامية االستشعار كامريا راجع

العايل الضوء بني فيها التحكم يتم LED املتكيفة األمامية املصابيح
تبهر أن دون للسائق الرؤية وضوح تحقيق لضامن ييل كام واملنخفض

االتجاه يف منك تقرتب التي السيارة أو أمامك السيارة سائق برص
.املعاكس

الوهج من الخايل العايل األمامي الضوء

التي السيارة عىل يظهر الذي العايل الضوء فقط تعتم الخاصية هذه
.أمامك
/كم ٤٠ رسعة عىل القيادة أثناء يعتم سوف العايل األمامي الضوء
٣٠ من أقل السيارة رسعة تكون عندما. أكرث أو) ساعة/ميل ٢٥ (ساعة

.املنخفض الضوء إىل األمامي الضوء يتحول ،)ساعة/ميل 19 (ساعة/كم

مالحظة

الضوء إضاءة أثناء األمامية للمصابيح العايل الضوء مؤرش ضوء ييضء
.العايل األمامي

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٨٩-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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واسع نطاق يغطي منخفض ضوء

األمامي الضوء من املنبعثة اإلضاءة مدى من توسع الخاصية هذه
/ميل ٢٥ (ساعة/كم ٤٠ من أقل رسعة عىل القيادة أثناء املنخفض

).ساعة

الرسيعة الطرق وضع

إىل األمامية املصابيح من املنبعثة اإلضاءة زاوية تحول الخاصية هذه
.الرسيعة الطرق عىل القيادة أثناء العلوي االتجاه

نطاقها يف تقوم أن املتكيفة األمامية للمصابيح ميكن التي املسافة
.املحيطة للظروف وفقاً تختلف األجسام برصد

تنبيه 

تنزع أو األمامية املصابيح وحدات أو التعليق بتعديل تقم ال
بصورة تعمل ال قد املتكيفة األمامية املصابيح فإن وإّال .الكامريا
.طبيعية

وقم املتكيفة األمامية املصابيح عىل مفرطة بصورة تعتمد ال
بني بالتبديل قم .السالمة لعوامل الكايف االنتباه مع السيارة بقيادة
تطلب إذا يدوياً املنخفض األمامي والضوء العايل األمامي الضوء
.األمر

مالحظة

املتكيفة األمامية املصابيح تعمل ال قد التالية الظروف ظل يف
واملنخفض العايل الضوء بني يدوياً بالتبديل قم .الصحيحة بالطريقة

.املرورية والحركة الطريق وظروف الرؤية لوضوح وفقاً

الطريق، مصابيح مثال املنطقة يف للضوء أخرى مصادر وجود عند•
.املرور وإشارات املضيئة اإلعالنات وألواح

األلواح مثال املحيطة املنطقة يف للضوء عاكسة أجسام وجود عند•
.للضوء العاكسة والالفتات

والثلوج األمطار هطول بسبب املنخفضة الرؤية ظروف يف•
.والضباب

.حادة متوجات أو منحنيات بها طرق عىل القيادة عند•
للسيارات الخلفية املصابيح/األمامية الكشافات تكون عندما•

.مضيئة غري أو خافتة املعاكسة الحارة يف أو أمامك
.الغروب أو الفجر وقت مثال قليل ظالم هناك يكون عندما•
عىل ركاب وجود أو ثقيلة بأشياء األمتعة صندوق تحميل عند•

.الخلفية الركاب مقاعد
مياه برش تقوم أمامك سيارة وجود بسبب الرؤية انخفاض عند•

.األمامي سيارتك زجاج عىل إطاراتها من

النظام لتشغيل▼

يف تلقائياً للتحكم) ALH (املتكيفة األمامية LED مصابيح تعمل
يغطي الذي املنخفض والضوء الوهج من الخايل العايل األمامي الضوء
التشغيل بدء مفتاح ضبط بعد الرسيعة الطرق ووضع واسعاً نطاقاً
موضع يف األمامية الكشافات ومفتاح ON التشغيل وضع عىل

.املنخفض والضوء 
مظلم الجو أن بتحديد) ALH (املتكيفة األمامية LED مصابيح تقوم

نفس ويف. املحيطة املنطقة يف اإلضاءة سطوع مدى عىل اعتامداً
)ALH (املتكيفة األمامية LED مصابيح مؤرش ضوء ييضء الوقت،

.العدادات مجموعة يف املوجود) أخرض(

مالحظة

).ALH( املتكيفة األمامية LED مصابيح وظيفة تشغيل إبطال ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

اليدوي التبديل▼

املنخفض الضوء إىل التحويل

اضغط أو ، املوضع إىل األمامية الكشافات مفتاح بتحويل قم
.ALH املتكيفة األمامية املصابيح مفتاح

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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).أخرض( LED املتكيفة األمامية املصابيح مؤرش ضوء سينطفئ

ALH مفتاح.١
 

مفتاح باستعامل) ALH (املتكيفة األمامية املصابيح إطفاء تم إذا
األمامية املصابيح مفتاح اضغط ،)ALH (املتكيفة األمامية املصابيح
املتكيفة األمامية املصابيح إلضاءة أخرى مرة) ALH (املتكيفة

)ALH (ًمجددا.

العايل الضوء إىل التحول

.العايل الضوء موضع إىل الذراع انقل
ويُيضء) أخرض( LED املتكيفة األمامية املصابيح مؤرش ضوء سينطفئ

.األمامية للمصابيح العايل الضوء مؤرش ضوء

*)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام

)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام▼

السيارة أن السائق بتنبيه LDWS املسار مغادرة تحذير نظام يقوم
البيضاء الخطوط برصد النظام يقوم. مسارها عن تنحرف قد

األمامية االستشعار كامريا باستخدام املرورية الحارة عىل) الصفراء(
)FSC (يبلغ فإنه مسارها، عن تنحرف قد السيارة أن النظام قرر وإذا

).LDWS (نظام طريق عن السائق
.١٩٢-٤ صفحة يف األمامية االستشعار كامريا راجع

بقيادة تقوم عندما LDWS املسار مغادرة تحذير نظام استخدم
).صفراء (بيضاء خطوط بها طرق عىل السيارة

)FSC (األمامية االستشعار كامريا.١
املتعددة املعلومات عرض شاشة.٢

تحذير 

:LDWS املسار مغادرة تحذير نظام عىل كليًة تعتمد ال

املسار مغادرة تحذير نظام LDWS يستخدم ليك مصمم غري
عىل املفرط االعتامد يؤدي وقد السائق حرص عدم عن عوضاً
.حادث وقوع إىل النظام

املسار مغادرة تحذير نظام وظائف LDWS دوماً عليك .محدودة
وعليك القيادة عجلة باستخدام الطريق عىل مسارك داخل بالبقاء

.بعناية بالقيادة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٩١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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تنبيه 

مغادرة تحذير نظام يعمل حتي التالية االحتياطات مبراعاة عليك
.طبيعية بصورة LDWS املسار

السيارة تعليق أنظمة بتعديل تقم ال.

للعجالت املحدد والحجم النوع من عجالت استخدام دامئاً يجب
نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش .والخلفية األمامية

.اإلطار لتغيري مازدا رشكة من معتمد إصالح فني باستشارة

مالحظة

.التالية الظروف يف املعتادة بالطريقة النظام يعمل ال قد

رؤيتها يف وضوحاً أقل )الصفراء( البيضاء الحارة خطوط كانت إذا•
.الطالء تقرش أو األوساخ بسبب

األحوال سوء بسبب وضوحاً أقل )الصفراء( البيضاء الحارة خطوط•
).الثلوج أو الضباب، األمطار،( الجوية

مغلقة حارة من جزء أو مؤقتة حارة يف السيارة قيادة تم إذا•
بيضاء خطوط مثة يكون أن ميكن حيث إنشاءات وجود بسبب

.متقطعة الخطوط تكون أو للحارات، متعددة )صفراء(
ُيستخدم مؤقت خط مثل مشوشاً خطاً الكامريا التقطت إذا•

أو الذائبة غري الثلوج أو الظل بسبب أو اإلنشاءات، ألعامل
.باملاء املليئة الشقوق

الخروج أو نفق دخول عند مثال فجأة املحيط السطوع اختالف•
.منه

.الطريق سطح من الخلفي الضوء انعكاس حالة يف•
إذا أو األمطار، سقوط عقب المع أو مبلل الطريق سطح كان إذا•

.الطريق عىل برك هناك كان
.للغاية ضيق الحارة عرض كان إذا•
.ضيقة منحنيات بها طرق عىل السيارة قيادة•
مام الخلفي املقعد يف أو األمتعة صندوق يف ثقيلة أمتعة تحميل•

.السيارة ميالن إىل يؤدي
.طرق ملتقى أو طرق مفرتق عرب السيارة قيادة عند•
يكون الطريق جانب عىل األمان لجدار ظل انعكاس حالة يف•

.الطريق عىل للحارة )أصفر( أبيض لخط موازياً
انحراف أو األوساخ بسبب األمامية الكشافات إضاءة تضعف•

.الليل يف البرصي املحور
.مفرطة بصورة مستٍو غري الطريق كان إذا•
.مبطب اصطدامها بعد السيارة اهتزاز حالة يف•
أبيض خط من بالقرب تتحرك سيارتك أمام التي السيارة كانت إذا•

.رؤيتها يف وضوحاً أقل يجعلها مام للحارة )أصفر(
.األمامي الزجاج عىل الضباب أو األتربة تراكم•

ضوء مثال( السيارة مقدمة من موّجه قوي ضوء وجود عند•
من الصادر األمامية للكشافات )العايل الشعاع( أو الشمس

).املقابل االتجاه يف القادمة السيارات
.ملتوي طريق أو تقاطع عرب السيارة قيادة تتم•

النظام يعمل عندما▼

حالة رمز ييضء ،ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند
i-ACTIVSENSE )أبيض) (املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

.االستعداد لوضع النظام وينتقل

مالحظة

لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز ييضء مل إذا
نظام مفتاح باستعامل النظام إلغاء يتم ،)أبيض( )املخاطر

i-ACTIVSENSE التخصيص ميزة أو.

التشغيل رشوط

i-ACTIVSENSE حالة رمز فإن التالية، الرشوط جميع استيفاء عند
املعلومات عرض شاشة عىل) املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

.النظام تشغيل ويتم األخرض إىل األبيض من يتغري املتعددة

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
أو) ساعة/ميل ٣٧ (ساعة/كم ٦٠ حوايل السيارة رسعة كانت إذا•

.أكرث
).صفراء (بيضاء خطوط النظام رصد إذا•

مالحظة

عىل )أصفر( أبيض املرورية الحارة خط برصد النظام يقوم ال عندما
يتم ال الذي الجانب عىل يعمل ال النظام فإن فقط، واحد جانب

.رصده

مؤقتة بصورة النظام إلغاء عند

:التالية الحاالت يف LDWS املسار مغادرة تحذير نظام تشغيل يتم
نظام تشغيل استعادة تلقائياً تتم النظام، تشغيل رشوط استيفاء عند

.LDWS املسار مغادرة تحذير

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٩٢-٤
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.للحارة) الصفراء (البيضاء الخطوط رصد من النظام يتمكن ال•
/ميل ٣٤ (ساعة/كم ٥٥ نحو من أقل السيارة رسعة تكون عدما•

).ساعة
.االنعطاف إشارة ذراع رفع تم إذا•
.الوقود دواسة عىل الضغط•
.القيادة عجلة تحريك•
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم إذا•

.مؤقًتا الوظيفة إيقاف

الحاالت يف العمل عن يتوقف LDWS املسار مغادرة تحذير نظام
:التالية

)FSC (األمامية االستشعار كامريا يف الحرارة درجة تكون عندما•
.منخفضة أو مرتفعة

األمامية االستشعار كامريا حول األمامي الزجاج يكون عندما•
)FSC (ًضبابيا.

االستشعار كامريا حول األمامي الزجاج أمام عائق وجود حالة يف•
.األمامية الرؤية ضعف إىل ويؤدي ،)FSC (األمامية

)العايل الشعاع (أو الشمس ضوء مثال (قوي ضوء وجود عند•
االتجاه يف القادمة السيارات من الصادر األمامية للكشافات

).FSC (األمامية االستشعار كامريا صوب موّجه) املقابل

النظام تعطل

حالة رمز من كالً فإن النظام، يف مشكلة مثة كانت إذا
i-ACTIVSENSE )أبيض) (املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

عرض شاشة عىل i-ACTIVSENSE تحذير ضوء/تحذير وإشارة
.رسالة وتظهر ييضء، املتعددة املعلومات

لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز راجع
.٨٦-٤ صفحة يف) املخاطر

املسار مغادرة من التحذير نظام▼

تحذير تنشيط يتم حارتها، عن تنحرف قد السيارة أن النظام قرر إذا
يقرر الذي االتجاه ويعرض) القيادة عجلة اهتزاز أو صفارة صوت(

املعلومات عرض شاشة عىل باتجاهه تنحرف قد السيارة أن النظام
.املتعددة

مالحظة

املسار مغادرة تحذير بنظام الخاصة اإلعدادات تغيري ميكن•
LDWS.

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
وذلك LDWS تحذير صفارة صوت سامع من تتمكن ال قد•

.السيارة خارج الضوضاء مثال املحيطة الظروف بحسب
اهتزاز عىل LDWS املسار مغادرة تحذير نظام بضبط قمت إذا•

سطح ظروف بحسب باالهتزازات تشعر ال فقد القيادة، عجلة
.الطريق

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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النظام إلغاء▼

جاهز غري وضع عىل LDWS املسار مغادرة تحذير نظام ضبط ميكن
.للعمل

عىل فقط LDWS املسار مغادرة تحذير نظام ضبط تم إذا(•
)اإليقاف وضع
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

وضع عىل LDWS املسار مغادرة تحذير نظام ضبط تم إذا(•
)i-ACTIVSENSE نظام مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف

.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

مالحظة

اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل

OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل تم إذا املثال،
فإن التشغيل، وضع يف LDWS املسار مغادرة تحذير نظام كون أثناء
املرة يف للعمل جاهزاً يظل LDWS املسار مغادرة تحذير نظام

التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي القادمة
ON.

*)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام▼

السائق ملساعدة خصيًصا مصمم) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام
الحارات تغيري أثناء الجانبني كال عىل السيارة خلف املنطقة فحص يف

يف السيارة خلف من تقرتب سيارات بوجود السائق إبالغ طريق عن
.املجاورة الحارة

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل

تقرتب التي السيارات برصد) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام يقوم
19 (ساعة/كم 30 رسعة عىل لألمام السري أثناء السيارة خلف من
ضوء إضاءة طريق عن السائق بإبالغ ويقوم أرسع، أو) ساعة/ميل

.السيارات رصد شاشة وعرض) BSM (نظام تحذير مؤرش
الذي االتجاه يف االنعطاف لتوضيح االتجاه مؤرش ذراع رفع حالة يف

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش ضوء فيه يضيئ
العمياء البقعة مراقبة نظام يقوم سيارتك، من تقرتب سيارة رصد أثناء

)BSM (ضوء وميض طريق عن محتمل خطر بوجود السائق بإبالغ
طريق وعن ،)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش

.التحذير شاشة مؤرش وشاشة التحذير صوت تنشيط
عىل املرورية الحارات تغطي النظام هذا يف للرصد الخاضعة املنطقة

مرت ٥٠ لنحو متتد األمامية األبواب مؤخرة ومن السيارة جانبي كال
.السيارة خلف) قدم ١٦٤(

سيارتك.١
الكشف مناطق.٢

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*٩٤-٤
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تحذير 

الحارة بتغيري القيام قبل بأنظارك املحيطة املنطقة بفحص دوماً قم
:فعلياً

خلفك السيارات من التحقق يف مساعدتك بغرض فقط مصمم النظام
نظام تشغيل عىل القيود بعض لوجود نظًرا .الحارة بتغيري تقوم عندما
بهذا الخاص التحذير مؤرش ضوء فإن ،)BSM( العمياء البقعة مراقبة
ينشطون ال قد التحذير شاشة مؤرش وشاشة التحذير وصوت النظام

املرورية الحارة يف سيارة وجود حالة يف حتى تشغيلهم يتأخر قد أو
.خلفها فحص يف للسيارة كسائق مسؤوليتك بتحمل دوماً قم .املجاورة

مالحظة

جميع استيفاء حالة يف )BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل•
:التالية الرشوط

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
يف i-ACTIVSENSE تحذير ضوء/تحذير إشارة انطفاء•

.العدادات مجموعة
)ساعة/ميل ١٩( ساعة/كم ٣٠ حوايل السيارة رسعة كانت إذا•

.أكرث أو
.التالية الحاالت يف )BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل لن•

/ميل 15( ساعة/كم 25 من أقل إىل السيارة رسعة تنخفض•
تحذير ضوء/تحذير إشارة انطفاء عند حتى تقريًبا )ساعة

i-ACTIVSENSE.
االختيار ذراع)/اليدوي الحركة ناقل( الحركة نقل ذراع نقل•

وتتحرك )R( للخلف الرجوع وضع إىل )التلقايئ الحركة ناقل(
.للخلف السيارة

حول االنعطاف( قليلة الدوران قطر نصف مسافة تكون عندما•
).التقاطعات عند االنعطاف أو حادة، منعطفات

تحذير إشارة/تحذير ضوء ييضء التالية، الحاالت يف•
i-ACTIVSENSE استمرار حالة يف .النظام تشغيل ويتوقف

افحص ،i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء إضاءة
بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

نظام تحذير مؤرش أضواء ذلك يف مبا النظام يف مشكلة رصد•
).BSM( العمياء البقعة مراقبة

الرادار استشعار جهاز تثبيت موضع يف كبري انحراف ظهور•
.السيارة يف الخلفي الجانبي

بجوار الخلفي املصد عىل الثلوج أو للجليد كبري تراكم هناك•
أو جليد أي بإزالة قم .الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز
.الخلفي املصد من وحل أو ثلوج

.طويلة لفرتات بالثلوج املغطاة الطرق عىل القيادة•
الرادار استشعار جهاز بجوار الحرارة درجة أصبحت إذا•

طويلة لفرتات القيادة بسبب للغاية مرتفعة الخلفي الجانبي
.الصيف فصل أثناء مرتفعات عىل

.البطارية جهد انخفاض•
الجانبي الرادار استشعار جهاز يتمكن لن التالية، الظروف ظل يف•

الصعب من يكون قد أو املستهدفة األشياء رصد من الخلفي
.رصدها

الجانبي الرادار استشعار جهاز حول الخلفي املصد تشوه•
.الخلفي

يف املوجود الرادار استشعار جهاز من الراديو موجات تداخل•
.قريبة أخرى سيارة

.التالية األشكال من أياً املقرتبة السيارة تتخذ•
.للغاية صغري السيارة هيكل حجم)أ

.للغاية مرتفع أو منخفض السيارة ارتفاع)ب
.معقداً شكالً تتخذ خاص نوع من سيارة)ج

يف الخلف يف للرصد الخاضعة املنطقة يف سيارة وجود عند•
قرر إذا .سيارتك من تقرتب ال ولكنها مجاورة مرورية حارة
البيانات عىل بناء الحالة )BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام
.الرادار رصدها التي

لفرتة تقريباً الرسعة بنفس سيارتك بجوار سيارة سارت إذا•
.طويلة زمنية

.العكيس الجانب يف تقرتب سيارات•
تتخطى أن مجاورة مرورية حارة يف سيارة محاولة عند•

.سيارتك
املرورية حاراته طريق عىل مجاورة حارة يف سيارة وجود•

الرادار استشعار بجهاز الخاصة الرصد منطقة .للغاية متسعة
.الرسيعة الطرق عرض عىل ضبطها تم الخلفي الجانبي

نظام تحذير مؤرش ضوء وميض يحدث ال قد التالية، الحالة يف•
التحذير لصوت تنشيط يحدث وال )BSM( العمياء البقعة مراقبة

.يتأخروا قد أو التحذير مؤرش شاشة تظهر وال

الحارة إىل حارتني مبقدار مرورية حارة من السيارة انتقال•
.املجاورة

.االنحدار شديدة املنحدرات يف القيادة•
.جبيل ممر أو هضبة قمة اجتياز•
املرورية الحارة بني االرتفاع يف اختالف مثة يكون عندما•

.املجاورة والحارة بك الخاصة

القيادة عند
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)BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام يصبح أن بعد مبارشة•
.الضبط تغيري طريق عن للعمل جاهزاً

السيارات اكتشاف يتم قد للغاية، صغري الطريق عرض كان إذا•
بجهاز الخاصة الرصد منطقة .حارتني بعد مجاورة حارة عىل

الطرق لعرض وفقاً ضبطها تم الخلفي الجانبي الرادار استشعار
.الرسيعة

)BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش ضوء يضاء قد•
فعل كرّد العرض شاشة عىل السيارة يف الرصد شاشة تُعرض وقد
الطريق، جانب عىل الحامية حواجز( الثابتة األجسام رصد عىل

عىل )املتوقفة والسيارات الطريق جانب عىل والجدران واألنفاق،
.الطريق جانب عىل أو الطريق

بجوار متتد التي الخرسانية والجدران الدرابزين مثل األجزاء.١
.السيارة

 

الجدران أو الدرابزين بني االتساع فيها يكون التي األماكن.١
.السيارة جانبي كال عىل املوجودة

 

.والدورانات األنفاق ومخارج مداخل عىل الجدران.١
 

)BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش ضوء يومض قد•
يف باالنعطاف القيام عند مرات عدة التحذير صفارة تنطلق قد أو

.املدينة داخل تقاطع
أثناء )BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل بإيقاف قم•

السيارة عىل مثبتة إضافية قطعة مثة كان إذا أو مقطورة سحب
إعاقة تتم فسوف تفعل، مل فإن .الدراجات حامل مثال الخلف من

غري بصورة النظام عمل يسبب ما للرادار الالسلكية املوجات
.طبيعية

إيقاف يتم مازدا، من األصلية املقطورة جر وصلة استخدام تم إذا•
.تلقائياً )BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام

مؤرش أضواء وميض/ضوء مشاهدة يتعذر قد التالية، الحاالت يف•
عىل املثبت )BSM( العمياء البقعة مراقبة بنظام الخاص التحذير

.الباب مرايا

.الباب مبرايا ملتصقة ثلوج أو جليد وجود•
أو بالثلوج مغطى أو بالضباب مكسو األمامي الباب زجاج•

.الصقيع

القيادة عند
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بنظام الخاص الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز تنظيم ميكن•
الراديو موجات لقوانني وفًقا )BSM( العمياء البقعة مراقبة

استخدام تم إذا .فيه السيارة قيادة يتم الذي البلد يف بها املعمول
تشغيل إيقاف الرضوري من يكون فقد الخارج، يف النظام هذا

.النظام
صفحة يف الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز مراجعة يرجى

١٩٨-٤.
عند )RCTA( الخلفية املرور حركة تنبيه وظيفة إىل النظام يتحول•

االختيار ذراع أو )اليدوي الحركة ناقل( الحركة ناقل ذراع تحويل
).R( للخلف الرجوع وضع إىل )التلقايئ الحركة ناقل(

.١١٢-٤ صفحة يف )RCTA( الخلفية املرور حركة تنبيه نظام راجع

مؤرش)/BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش أضوء▼
العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير صفارة/العرض شاشة

)BSM(

بوجود السائق بتنبيه) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام يقوم
مؤرش ضوء باستخدام سيارتك خلف أو املجاورة الحارات يف سيارات
ومؤرش التحذير وصفارة) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير
.األنظمة تشغيل أثناء العرض شاشة

العمياء النقطة مراقبة نظام تحذير مؤرش أضواء

عىل مزودة) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش أضواء
رصد عند التحذير مؤرش أضواء تيضء. واألمين األيرس البابني مرآيت
.املجاورة الحارة يف الخلف من تقرتب سيارة

ضوء ييضء ،ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
.قليلة ثوان بعد ينطفئ ثم لحظياً التحذير مؤرش

اإلضاءة تعتيم وحدة إلغاء وظيفة

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش أضواء أضيئت إذا
أضواء سطوع تعتيم فيتم مضاءة، التعريف مصابيح كانت بينام

).BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش
العمياء البقعة مراقبة لنظام التحذير مؤرش أضواء رؤية تعذر إذا

)BSM (أثناء املحيطة الساطعة األضواء من الصادر الوهج بسبب
فاضغط الضبابية، األجواء ظل يف أو بالثلوج مغطاه طرق عىل السري

نظام تحذير مؤرش أضواء سطوع وزيادة املعتم إللغاء املعتم إلغاء زر
.تضاء عندما) BSM (العمياء البقعة مراقبة
.٢٣-٤ صفحة يف العدادات لوحة إضاءة راجع

العرض شاشة مؤرش

التفاعلية القيادة وشاشة املتعددة املعلومات عرض شاشة تقوم
يف (والتحذير سيارتك من تقرتب التي املرصودة السيارة من كل بعرض

).التفاعلية القيادة بشاشة املزودة السيارات
املتعددة املعلومات عرض شاشة

)التفاعلية القيادة بشاشة املزودة السيارات (التفاعلية القيادة شاشة

يم عندما) أبيض (االتجاه مؤرش بواسطة املرصود االتجاه عرض يتم
ذراع رفع حالة يف ذلك، إىل باإلضافة. سيارتك من تقرتب سيارة رصد

السيارة، رصد أثناء للحارة تغيري هناك أن لتوضيح االنعطاف إشارة
.التحذير مؤرش) كهرماين (لون بتغيري العرض شاشة تقوم

BSM نظام تحذير صفارة

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير صفارة تنشيط يتم
العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش ضوء وميض مع بالتزامن

)BSM.(

القيادة عند
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)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل إلغاء▼

جاهز غري وضع عىل) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام ضبط ميكن
.للعمل

عىل فقط) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام ضبط تم إذا(•
)اإليقاف وضع
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

وضع عىل) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام ضبط تم إذا(•
)i-ACTIVSENSE نظام مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف

.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

مالحظة

اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل

OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل تم إذا املثال،
املرة يف للعمل جاهزاً BSM نظام يظل ،BSM نظام تشغيل أثناء

التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي القادمة
ON.

القيادة عند
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*)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام

)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام▼

عىل املرور الفتات عرض خالل من اآلمنة للقيادة دعاًم ويقدم املرور، الفتات إغفال من السائق منع عىل) TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام يساعد
.السيارة قيادة أثناء املالحة نظام عىل املسجلة أو) FSC (األمامية االستشعار كامريا عليها تتعرف والتي العدادات مجموعة/التفاعلية القيادة شاشة
املرور، حركة توقف والفتات الدخول، وممنوع ،)املساعدة الالفتات ذلك يف مبا (الرسعة حد الفتات) TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام يعرض

.*التجاوز منع والفتات

السائق بإبالغ النظام يقوم السيارة، قيادة أثناء العدادات مجموعة/التفاعلية القيادة شاشة عىل املعروضة الرسعة حد عالمة السيارة رسعة تجاوزت إذا
.إنذار وصوت العدادات مجموعة/التفاعلية القيادة شاشة عىل إشارة باستخدام

.*التجاوز منع والفتات الدخول، وممنوع ،)املساعدة الالفتات ذلك يف مبا (الرسعة حد

العالمة عىل التعرف.١
العالمة عرض.٢
التفاعلية القيادة عرض شاشة مؤرش.٣
والعدادات البيان أجهزة مجموعة.٤
الرئيسية الشاشة.٥

القيادة عند
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i-ACTIVSENSE نظام عرض شاشة.٦
.عليه التعرف تم الذي الرسعة حد مؤرش لون يتغري.٧

التوقف الفتة

الوقت نفس يف وعرضها العالمة عىل التعرف يتم.١
التفاعلية القيادة عرض شاشة مؤرش.٢
والعدادات البيان أجهزة مجموعة.٣

تحذير 

.منها للتحقق القيادة أثناء املرور الفتات إىل ببرصك االلتفات دوماً عليك
أو املناخية الظروف وبحسب .اآلمنة للقيادة دعاًم ويقدم املرور، الفتات إغفال من السائق منع عىل )TSR( املرور الفتة عىل التعرف نظام يساعد
دوماً مسؤوليتك تحمل .الفعلية املرور الفتة عن تختلف مرور الفتة تعرض قد أو املرور الفتة عىل التعرف يتم ال قد املرور، الفتات يف مشاكل وجود

.حادث يقع فقد وإّال .الحقيقية املرور الفتات من التحقق يف للسيارة كسائق

مالحظة

فني استرش املدعومة، املناطق أو الدول حول معلومات عىل للحصول .املناطق أو الدول بعض يف )TSR( املرور الفتة عىل التعرف نظام دعم يتم ال•
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص إصالح

استرش .SD بطاقة فتحة يف )مازدا من األصلية( املالحة بنظام الخاصة SD بطاقة إدخال بعد إال )TSR( املرور الفتة عىل التعرف نظام يعمل ال• •

*.التفاصيل من مزيد عىل للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني

).FSC( األمامية االستشعار كامريا يف عطل وجود حالة يف )TSR( املرور الفتة عىل التعرف نظام يعمل ال•
.الصحيحة بالطريقة املرور الفتة عىل التعرف نظام يعمل ال قد التالية الظروف ظل يف•

.الكامريا والتقطته األمامي الزجاج عىل صورته وانعكست العدادات لوحة عىل جسم وضع•
.السيارة ميل إىل ذلك وأدى الخلفي املقعد يف أو األمتعة صندوق يف ثقيلة أمتعة تحميل•

القيادة عند
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.املحدد الضغط إىل اإلطارات ضغط ضبط يتم مل إذا•
.القياسية اإلطارات بخالف بإطارات مزودة السيارة كانت إذا•
.الرسيعة الطرق عىل الرسوم بوابة أو اسرتاحة منطقة إىل أو من املحيطة واملناطق منحدر طريق عىل السيارة قيادة•
.منه الخروج أو نفق دخول عند مثال فجأة املحيط السطوع اختالف عند•
.البرصي املحور انحراف أو األوساخ بسبب األمامية الكشافات إضاءة تضعف•
.األمامي الزجاج عىل الضباب أو األتربة تراكم•
).املياه قطرات( بالضباب مغطاه والكامريا األمامي الزجاج كان إذا•
).املقابل اإلتجاه يف السيارات من الصادر األمامية للمصابيح العايل الضوء أو الخلفي الضوء مثال( السيارة أمام قوية أضواء توجيه عند•
.حاد منعطف بعبور السيارة قيام•
.الطريق من قوي ضوء انعكاس•
.نفق داخل أو ليالً السيارة قيادة عند مثال للسيارة، األمامية املصابيح من الضوء انعكاس الصعوبة من يجعل موضع يف املرور الفتة•
.الجليد أو الضباب أو األمطار مثال مناخية ظروف يف السيارة قيادة•
.الحالية البيانات ليست املالحة لنظام املخزنة الخارطة بيانات•
.الثلج أو الوحل بسبب املرور الفتة احتجاب•
.سيارة أو األشجار من مجموعة بسبب املرور الفتة اختفاء•
.جزئياً مظللة املرور الفتة•
.ملتوية أو منحنية املرور الفتة•
.للغاية مرتفعة أو للغاية منخفضة املرور الفتة•
).اإللكرتونية املرور الفتات ذلك يف مبا( للغاية مظلمة أو للغاية ساطعة املرور الفتة•
.للغاية صغرية أو للغاية كبرية املرور الفتة•
).تشبهها أخرى مرور الفتات أو الفتة مثال( املرور لالفتة مشابه آخر جسم قراءة•

.التفاعلية القيادة شاشة عىل مريئ غري ليكون )TSR( املرور الفتة عىل التعرف نظام ضبط ميكن•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

الشاشة عىل املعروضة املرور الفتة إشارة▼

مجموعة/التفاعلية القيادة شاشة عىل التالية املرور الفتات عرض يتم
.العدادات

)اإلضافية الالفتات ذلك يف مبا (الرسعة حّد الفتات

الرسعة األقىص الحد عالمات.١
)مثال (اإلضافية العالمة.٢

عالمة تصنيف من) FSC (األمامية االستشعار كامريا تتمكن مل إذا
ونهاية االنعطاف عىل والقيود الوقت عىل القيود الفتات مثل (إضافية
.التالية الشاشة عرض يتم فسوف الصحيح، بالشكل) الطريق

*العاصفة الجوية الظروف يف الرسعة حّد الفتة

الدخول ممنوع الفتات

التوقف الفتات

*املرور حظر الفتة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٠١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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"محظور املرور "الفتة عرض املرور الفتات عىل التعرف لنظام ميكن
.نفسه الوقت يف الرسعة وحد

مالحظة

)اإلضافية الالفتات ذلك يف مبا( الرسعة حّد الفتات

أو )ساعة/ميل ٠٫٦( ساعة/كم ١ نحو السيارة رسعة تكون عندما•
.التالية الرشوط من أي استيفاء عند الرسعة حّد الفتة تُعرض أكرث،

الرسعة حّد الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف•
.السيارة بها ومتر لسيارتك موضوعة الفتة بكونها

املالحة نظام يف املخزنة الرسعة حد الفتة قراءة يتم•
عند العاصفة الجوية الظروف يف الرسعة حّد الفتات تُعرض•

.التالية الرشوط كافة استيفاء

)ساعة/ميل ٠٫٦( ساعة/ كم ١ حوايل السيارة رسعة كانت إذا•
.أعىل أو

الرسعة حّد الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف•
لسيارتك موضوعة الفتة بكونها العاصفة الجوية الظروف يف

.السيارة بها ومتر
الفتة من أقل العاصفة الجوية الظروف يف الرسعة حّد الفتة•

.الشاشة عىل حالياً املعروضة الرسعة حّد
.األمامي الزجاج مساحات تشغيل•

.الرسعة حّد الفتة عرض يتوقف التالية، الحاالت يف•

اتجاه بتغيري قامت قد السيارة أن يحدد استشعار جهاز كل•
قامت إذا حتى الرسعة حّد عالمات عرض يتوقف لن( .السري

اإلضافية العالمة عرض أثناء املرورية الحارة بتغيري السيارة
".ZONE "املنطقة

رسعة حّد الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف•
رسعة حّد الفتة تُعرض( السابقة الالفتة عن تختلف جديدة
).جديدة

خالل قراءتها يتم ال املالحة نظام يف املخزنة الرسعة حّد الفتة•
األمامية االستشعار كامريا تتعرف مل إذا( معينة زمنية فرتة

)FSC( حّد الفتة عرض يتم الرسعة، حّد الفتات إحدى عىل
).املالحة نظام يف املخزنة الرسعة

٣٠ بـ املعروضة الرسعة حّد الفتة السيارة رسعة تجاوزت إذا•
زمنية فرتة انقضاء بعد أكرث أو )ساعة/ميل ١٩( ساعة/كم

هناك كانت إذا إال( .الرسعة حّد الفتة عرض منذ معينة
)املالحة نظام يف الرسعة حد بالفتة خاصة معلومات

الدخول ممنوع الفتات

.التالية الرشوط كافة استيفاء عند الدخول ممنوع الفتة تُعرض•

)ساعة/ميل ٥٠( ساعة/كم ٨٠ نحو السيارة رسعة تكون عدما•
.أقل أو

ممنوع الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف•
.السيارة بها ومتر لسيارتك موضوعة الفتة بكونها الدخول

ممنوع الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف عندما•
للالفتة، السيارة تجاوز منذ معينة زمنية مدة وانقضت الدخول

.الدخول ممنوع الفتة عرض فسيتوقف

التوقف الفتة

:التالية الرشوط كافة استيفاء عند" التوقف "الفتة تُعرض•

)ساعة/ميل 25( ساعة/كم 40 نحو السيارة رسعة تكون عدما•
.أقل أو

التوقف الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف•
.لسيارتك موضوعة الفتة بكونها

يتوقف التوقف، الفتة عرض منذ معينة زمنية فرتة انقضاء عند•
.التوقف الفتة عرض

*املرور حظر الفتة

.التالية الرشوط كافة استيفاء عند" محظور املرور "الفتة تُعرض•

)ساعة/ميل ٠٫٦( ساعة/ كم ١ حوايل السيارة رسعة كانت إذا•
.أعىل أو

املرور "الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف•
.السيارة بها ومتر لسيارتك موضوعة الفتة كونها" محظور

".محظور املرور "الفتة عرض يتوقف التالية، الحاالت يف•

املرور "الفتة عىل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتعرف•
.الالفتة تجاوز بعد معينة ملسافة السيارة تقود وأنت" محظور

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*١٠٢-٤
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املفرطة الرسعة من التحذير▼

حد الفتة حول املنطقة فستومض العدادات، مجموعة/التفاعلية القيادة عرض شاشة عىل املعروضة الرسعة حد الفتة لرسعة السيارة تجاوزت إذا
عن املؤرش فسيتوقف املعروضة، الرسعة حد الفتة لرسعة السيارة تجاوز استمر إذا. نفسه الوقت يف التحذير صوت وينشط الكهرماين باللون الرسعة
دواسة عىل الضغط مثال املالمئة العملية باستخدام القانونية الرسعة عىل السيارة رسعة بضبط وقم املحيطة الظروف تفقد. مضيئًا ويظل الوميض
.الفرامل

.ساعة/كم 80 إىل تشري الرسعة حد عالمة عىل التعرف تم حينام ساعة/كم 90 برسعة تسري السيارة.١
.ساعة/كم 80 إىل تشري التي الرسعة حد عالمة تجاوز بعد ساعة/كم 90 برسعة السري تواصل السيارة.٢
التفاعلية القيادة عرض شاشة مؤرش.٣
والعدادات البيان أجهزة مجموعة.٤
 

.الشخصية امليزات يف اإلعداد بتغيري عليك املفرطة، الرسعة تحذير تنشيط أردت إذا. فقط برصي عىل البداية يف ضبطه تم املفرطة الرسعة تحذير
.الضبط محتويات حسب التحذير تنشيط وتوقيت التحذير منط يختلف ذلك، إىل إضافة
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
للرسعة األقىص الحد عالمة إنذار ضبط

.املفرطة الرسعة تحذير تنشيط يتم مل: إيقاف•
الرسعة حد الفتة رسعة تجاوز يف السيارة رسعة استمرت وإذا كهرماين، بلون الشاشة عىل املعروضة الرسعة حد بالفتة املحيطة املنطقة تومض: مريئ•

.مضيئًا ويظل الوميض عن املؤرش فسيتوقف املعروضة،
استمر إذا. نفسه الوقت يف التحذير صوت وينشط الكهرماين باللون الشاشة عىل املعروضة الرسعة حد الفتة حول املنطقة تومض: سمعي + برصي•

بشكل التصادم من التحذير صوت تفعيل يتم. مضيئًا ويظل الوميض عن املؤرش فسيتوقف املعروضة، الرسعة حد الفتة لرسعة السيارة تجاوز
.اختيارياً املوضوع الرسعة حد أو الرسعة حد لالفتة تبعاً املضبوط الرسعة حد تحت السيارة رسعة تنخفض أن إىل مستمر

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٠٣-٤
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للرسعة األقىص الحد عالمة مستوى ضبط

.الزائدة الرسعة من التحذير فسينشط الشاشة، يف املعروضة الرسعة حد الفتة السيارة رسعة تجاوزت إذا: 0+ •
.الزائدة الرسعة من التحذير فسينشط ،)ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 مبقدار الشاشة يف املعروضة الرسعة حد الفتة السيارة رسعة تجاوزت إذا: 5+ •
الرسعة من التحذير فسينشط ،)ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10 مبقدار الشاشة يف املعروضة الرسعة حد الفتة السيارة رسعة تجاوزت إذا: 10+ •

.الزائدة

مالحظة

.العمل عن املفرطة الرسعة تحذير يتوقف التالية، الحاالت يف•

امليزات يف املفرطة الرسعة بتحذير الخاصة التحذير تنشيط توقيت تغري إذا( .املعروضة الرسعة حّد الفتة رسعة من أقل السيارة رسعة•
.املتغرية السيارة رسعة عن السيارة رسعة تقل عندما املفرطة الرسعة تحذير تشغيل يتوقف فسوف الشخصية،

.املحدثة اإلشارة من أقل السيارة رسعة وأصبحت الرسعة حد الفتة إشارة تحديث تم•
.الرسعة حد عالمة عرض يتوقف•

.الرسعة حد عالمة يف املحددة الرسعة السيارة تجاوزت إذا املفرطة الرسعة تحذير صوت تنشيط وقت نفس يف التحذير إشارة عرض يتم•
.٦٨-٧ صفحة يف املفرطة الرسعة تحذير راجع

منخفضة، رسعة عند خاطئة بطريقة الفعلية رسعة حّد الفتة عىل املالحة نظام يف املسجلة البيانات أو )FSC( األمامية االستشعار كامريا تعرّفت إذا•
.القانونية الرسعة عىل السيارة قيادة تم إذا حتى املفرطة الرسعة إنذار تنشيط فسيتم

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٠٤-٤
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*)DSA (والرسعة املسافة إنذار

)DSA (والرسعة املسافة إنذار▼

عىل للحفاظ النصيحة يوفر نظام هو) DSA (والرسعة املسافة إنذار
املوىص اآلمنة باملسافة السائق ويخطر السيارات بني املناسبة املسافة

النظام يقيس. أمامه التي السيارة مع عليها الحفاظ ينبغي التي بها
حوايل السيارة رسعة تكون بينام األمامية والسيارة سيارتك بني املسافة

سيارتك بني املسافة ظلت إذا. أرسع أو) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30
السائق بتنبيه النظام يقوم باستمرار، قريبة أمامك التي والسيارة
رسعة ويكبح الشاشة عىل إشارة باستخدام تصادم وقوع باحتامل

.أمامك التي السيارة من بشدة االقرتاب من ملنعها ١*سيارتك
.األسواق بعض يف متوفرة غري سيارتك رسعة تكبح التي الوظيفة١*

تحذير 

):DSA( والرسعة املسافة إنذار عىل كليًة تعتمد ال
نوع عىل وتعتمد محدودة أمامك سيارة رصد عىل النظام قدرة إن

باإلضافة .املرورية الحالة أو الجوية الظروف أو أمامك التي السيارة
بني املسافة عىل الحفاظ ليس النظام من الغرض فإن ذلك، إىل

الوقود دواستي تشغيل أهملت إذا .أمامك التي والسيارة سيارتك
دوماً عليك .حادث وقوع إىل ذلك يؤدي فقد صحيح، بشكل والفرامل
دواسة عىل واضغط املحيطة املنطقة يف األمان توافر من بالتحقق
وبني بينك آمنة مسافة عىل تحافظ بينام الوقود دواسة أو الفرامل

.مواجهتك يف أو أمامك السيارات

التشغيل رشوط

الرشوط جميع استيفاء حالة يف) DSA (والرسعة املسافة إنذار يعمل
.التالية

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
).DSA (والرسعة املسافة إنذار تشغيل تم•
)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات يف (الحركة ناقل ذراع كان إذا•

وضع يف) التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات يف (االختيار ذراع أو
).للخلف الرجوع( R بخالف آخر

أو) ساعة/ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ حوايل السيارة رسعة كانت إذا•
.أكرث

الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز عرض يتم•
).أخرض) (املخاطر لتجنب

مالحظة

.عجالت األربع ذات السيارات هي النظام تنشط التي العنارص•

دراجات وجود يف كذلك يعمل قد )DSA( والرسعة املسافة إنذار•
.ودراجات نارية

حني طبيعية بصورة يعمل ال قد )DSA( والرسعة املسافة إنذار•
.للغاية منخفضة أمامك التي السيارة رسعة تكون

.اآلتية العنارص مع النظام يعمل ال•

.العكيس الجانب يف تقرتب سيارات•
)الحواجز املتوقفة، السيارات( الثابتة العنارص•

جاهز غري وضع عىل )DSA( والرسعة املسافة إنذار ضبط ميكن•
.للعمل

وضع عىل فقط )DSA( والرسعة املسافة إنذار ضبط تم إذا(•
)اإليقاف

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
وضع عىل )DSA( والرسعة املسافة إنذار ضبط تم إذا(•

)i-ACTIVSENSE نظام مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف
.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند•
.النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل اإلبقاء

إنذار كون أثناء التشغيل مفتاح إيقاف حالة يف املثال، سبيل عىل
وضع يف النظام يكون التشغيل، وضع يف )DSA( والرسعة املسافة

التشغيل مفتاح تشغيل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل
ON.

أمامك السيارة مع الشديد التقارب من التحذير▼

أمامك التي والسيارة سيارتك بني املسافة أن النظام يقرر عندما
لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز فإن قريبة،

إشارة عرض ويتم الكهرماين، إىل األخرض اللون من يتغري) املخاطر
توافر من التحقق أثناء. املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل التحذير

تحافظ بينام الفرامل دواسة عىل اضغط املحيطة، املنطقة يف األمان
.أمامك السيارة وبني بينك آمنة مسافة عىل

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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*)DAA (السائق تنبيه إنذار

)DAA (السائق تنبيه إنذار▼

وانخفاض السائق إجهاد يرصد نظام هو) DAA (السائق انتباه إنذار
.الراحة من قسط عىل الحصول عىل السائق ويحث انتباهه، درجة
رسعة عىل مرورية حارة خطوط داخل السيارة قيادة تتم عندما
نظام يقوم ،)ساعة/ميل 86 إىل 41 (ساعة/كم 140 إىل 65 بني ترتاوح
وانخفاض املرتاكم اإلجهاد قدر بتقدير) DAA (السائق انتباه إنذار
األمامية االستشعار كامريا من املعلومات عىل بناء السائق انتباه درجة

)FSC (عىل الحصول عىل السائق ويحث األخرى، السيارة ومعلومات
املعلومات عرض شاشة عىل إشارة باستخدام الراحة من قسط

.تحذير وصوت املتعددة
أو الرسيعة الطرق عىل) DAA (السائق انتباه إنذار نظام استخدم

.األوتوسرتاد
.١٩٢-٤ صفحة يف األمامية االستشعار كامريا راجع

تحذير 

وعليك )DAA( السائق انتباه إنذار نظام عىل بالكامل تعتمد ال
:بحذر سيارتك قيادة دوماً
السائق إجهاد برصد )DAA( السائق انتباه إنذار نظام يقوم

من قسط عىل الحصول عىل السائق ويحث انتباهه درجة وانخفاض
االعتامد تم إذا .االنحراف من السيارة ملنع مصمم غري ولكنه الراحة،
هذا يؤدي فقد )DAA( السائق انتباه إنذار نظام عىل مفرطة بدرجة

مع والتعامل القيادة أثناء الحذر بتوخي عليك .حادث وقوع إىل
.الصحيحة بالطريقة القيادة عجلة

السائق إجهاد رصد من النظام يتمكن ال قد ذلك، إىل باإلضافة
ظروف عىل ذلك ويعتمد الصحيحة بالطريقة انتباهه درجة وانخفاض

من وافر قسط عىل السائق يحصل أن يجب .املرورية والحالة القيادة
.آمن بشكل القيادة من يتمكن ليك الراحة

مالحظة

جميع استيفاء حالة يف )DAA( السائق انتباه إنذار نظام يعمل•
:التالية الرشوط

ساعة/كم ١٤٠ إىل ٦٥ نحو بني ما السيارة رسعة تكون عندما•
).الساعة/ميل ٨٦ إىل ٤١(

).صفراء( بيضاء خطوط النظام رصد إذا•
مرور بعد بالسائق الخاصة القيادة بيانات تعلم النظام أكمل•

.السيارة قيادة يف السائق بدأ أن منذ دقيقة 60
الظروف يف )DAA( السائق انتباه إنذار نظام عمل يتعذر قد•

:التالية

٤١( ساعة/كم ٦٥ نحو من أقل السيارة رسعة تكون عدما•
).ساعة/ميل

٨٦( تقريًبا ساعة/كم ١٤٠ نحو عن السيارة رسعة تزيد عندما•
)الساعة/ميل

.حاد منعطف بعبور السيارة قيام•
.الحارة السيارة تغري عندما•
.للحارة )الصفراء( البيضاء الخطوط رصد من النظام يتمكن ال•

املعتادة بالطريقة )DAA( السائق انتباه إنذار نظام يعمل ال قد•
:التالية الظروف يف

رؤيتها يف وضوحاً أقل )الصفراء( البيضاء الخطوط كانت إذا•
.بهتانه أو الطالء تقرش أو األوساخ بسبب

الرياح بفعل املستمر والرج للهز تتعرض السيارة كانت إذا•
.الوعرة الطرق أو القوية

.بعنف قيادتها تتم السيارة كانت إذا•
.متكررة بصورة الحارات بتغيري القيام عند•
.منحنى بعبور السيارة قيام•

وانخفاض السائق إجهاد برصد )DAA( السائق انتباه إنذار يقوم•
السيارة قيادة تتم عندما القيادة بيانات عىل بناء انتباهه درجة

)ساعة/ميل 86 إىل 41( ساعة/كم 140 إىل 65 بني ترتاوح برسعة
الحاالت يف القيادة بيانات ضبط إعادة تتم .دقيقة 20 نحو ملدة

.التالية

.أكرث أو دقيقة ١٥ ملدة السيارة تتوقف عندما•
ساعة/كم ٦٥ نحو من أقل رسعة عىل السيارة قيادة تتم عندما•

.دقيقة ٣٠ حو ملدة )ساعة/ميل ٤١(

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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.اإليقاف وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
رسالة أول بعرض )DAA( السائق انتباه إنذار نظام يقوم أن بعد•

بعد إال التالية الرسالة بعرض تقوم لن الراحة، عىل السائق تحث
.دقيقة 60 مدة انقضاء

)DAA (السائق تنبيه إنذار شاشة▼

بتنشيط يقوم انتباهه، انخفاض أو السائق إجهاد النظام يرصد عندما
.املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تنبيه ويعرض تحذير صوت

"لالسرتاحة وقت "رسالة عرض يتم.١

)DAA (السائق تنبيه إنذار إلغاء▼

.التنشيط عدم وضع عىل) DAA (السائق تنبيه إنذار ضبط ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

*)DM (السائق مراقبة

)DM (السائق مراقبة▼

DM ويحث ونعاس، إجهاد من السائق به يشعر ما يرصد نظام هو
.الراحة من قسط عىل الحصول عىل السائق

أرسع، أو) ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 برسعة السيارة قيادة أثناء
السائق وجه مالمح يف التغريات) DM (السائق مراقبة تكتشف

مقدار بتقدير النظام يقوم ثم. السائق مراقبة كامريا باستخدام
عىل السائق ويحث السائق به يشعر الذي والنعاس املرتاكم اإلرهاق
مجموعة يف تحذير إشارة باستخدام الراحة من قسط عىل الحصول

.تحذير وصوت العدادات
إىل استناًدا السائق إلخطار التحذير إشارة أمناط من نوعني تحديد يتم

.السائق بهام يشعر اللذين والنعاس املرتاكم لإلرهاق التقديري املقدار

)تنبيه (التحذير منط: ونعاس إجهاد رصد تم•
)تحذير (التحذير منط: والنعاس اإلجهاد من أكرب مقدار رصد تم•

تحذير 

دوماً وعليك )DM( السائق مراقبة نظام عىل بالكامل تعتمد ال
:بحذر سيارتك قيادة
DM ويحث ونعاس، إجهاد من السائق به يشعر ما يرصد نظام هو

لتفادي مصمم غري هذا .الراحة من قسط عىل الحصول عىل السائق
نظام عىل املفرط االعتامد أن كام والنعاس باإلجهاد السائق إصابة
الحذر بتوخي عليك .حادث وقوع إىل يؤدي قد املسار مغادرة تحذير

.الصحيحة بالطريقة القيادة عجلة وتدوير القيادة أثناء
والنعاس اإلجهاد رصد من النظام يتمكن ال قد ذلك، إىل باإلضافة

عىل ذلك ويعتمد الصحيحة بالطريقة السائق بهام يشعر اللذين
قسط عىل السائق يحصل أن يجب .املرورية والحالة القيادة ظروف

.آمن بشكل القيادة من يتمكن ليك الراحة من وافر

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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التشغيل رشوط

دقيقة 20 مرور بعد املراقبة عملية) DM (السائق مراقبة نظام يبدأ
السيارة رسعة تكون وعندما السيارة، قيادة يف السائق رشع أن منذ

.أرسع أو) ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 حوايل

مالحظة

/ميل 3( ساعة/كم 5 من أقل إىل السيارة رسعة انخفضت إذا•
املراقبة، بعملية )DM( السائق مراقبة نظام قيام أثناء )ساعة

6 ملدة املراقبة عملية عن )DM( السائق مراقبة نظام يتوقف
3( ساعة/كم 5 حوايل إىل السيارة رسعة عادت إذا حتى دقائق

.أرسع أو )ساعة/ميل
صحيح، بشكل السائق عىل السائق مراقبة كامريا تتعرف مل إذا•

بشكل املراقبة بعملية )DM( السائق مراقبة نظام يقوم ال فقد
.صحيح
.٢٠١-٤ صفحة يف السائق مراقبة كامريا راجع

لحث رسالة أول )DM( السائق مراقبة نظام يعرض أن بعد•
أخرى مرة يعرضها ال فإنه الراحة، من قسط أخذ عىل السائق

.التالية الفرتات خالل

التحذير منط عرض يتم ال ،)تنبيه( التحذير منط عرض بعد•
.دقيقة 45 مرور بعد إال )تنبيه( التايل

التحذير منط عرض يتم ال ،)تحذير( التحذير منط عرض بعد•
.دقيقة 15 مرور بعد إال )تحذير( التايل

التحذير منط عرض يتم ال ،)تحذير( التحذير منط عرض بعد•
.دقيقة 45 مرور بعد إال )تنبيه( التايل

)DM (السائق مراقبة شاشة▼

به يشعر الذي النعاس أو اإلجهاد) DM (السائق مراقبة ترصد عندما
مجموعة يف تنبيه وتعرض التحذير صوت بتنشيط تقوم السائق،

.العدادات
)أبيض) (تنبيه (التحذير منط

"لالسرتاحة وقت "رسالة عرض يتم.١
 

)كهرماين) (تحذير (التحذير منط

"لالسرتاحة وقت "رسالة عرض يتم.١

)DM (السائق مراقبة إلغاء▼

.للعمل جاهز غري وضع عىل) DM (السائق مراقبة ضبط ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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*)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار

)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار▼

ملساعدة) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام تصميم تم
القيادة يف السيارة تبدأ عندما السيارة جانبي من التحقق يف السائق

.التقاطع عند
عن بالكشف) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام يقوم

األماميني الجانبني عىل العمياء النقاط من تقرتب التي السيارات
التقاطع، عند السري يف السيارة تبدأ عندما السيارة من واألمين األيرس

عىل التحذير إشارة باستخدام املحتمل بالخطر السائق وتخطر
.التحذير وصوت الشاشة

سيارتك.١

تحذير 

السري يف السيارة تبدأ عندما املحيطة املنطقة من برصياً تحقق دامئًا
:التقاطع عند
إشارة تتأخر فقد النظام، هذا تشغيل عىل مفروضة معينة لقيود نظًرا

سيارة وجود من الرغم عىل التحذير صوت أو الشاشة عىل التحذير
يف للسيارة كسائق دوماً مسؤوليتك تحمل .عمياء نقطة من تقرتب

.واألمين األيرس الجانبني من التحقق

التشغيل رشوط

:التالية الرشوط جميع استيفاء حالة يف النظام يعمل

6 (ساعة/كم 10 نحو من أقل رسعة عىل السيارة قيادة تم إذا•
).ساعة/ميل

)التلقايئ الحركة ناقل(•
.D الوضع يف االختيار ذراع

)اليدوي الحركة ناقل(•
أو N املحايد الوضع بخالف آخر وضع يف الحركة ناقل ذراع يكون
.R للخلف الرجوع وضع

تبلغ برسعة لسيارتك األمامي الجانب من سيارة تقرتب عندما•
.أرسع أو) ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 حوايل

)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار تشغيل

سيارتك إيقاف يتم حني

سيارة هناك بأن السائق بإخطار النظام يقوم سيارة، اقرتاب عندما
).األبيض السهم (التالية الشاشة عىل تقرتب
املتعددة املعلومات عرض شاشة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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)التفاعلية القيادة بشاشة املزودة السيارات (التفاعلية القيادة شاشة

°)360 الرؤية بشاشة املزودة السيارات° (360 الرؤية شاشة

سيارتك قيادة عند

عرض يتم تقرتب، سيارة مع تصادم حدوث احتامل هناك كان إذا
صوت تفعيل ويتم) كهرماين سهم (التالية الشاشة عىل تحذير إشارة

.الوقت نفس يف التحذير
املتعددة املعلومات عرض شاشة

)التفاعلية القيادة بشاشة املزودة السيارات (التفاعلية القيادة شاشة

°)360 الرؤية بشاشة املزودة السيارات° (360 الرؤية شاشة

مالحظة

هناك تكن مل إذا حتى التالية الظروف ظل يف النظام يعمل قد•
.تقرتب سيارة

مبارشة للرادار الالسلكية املوجات يعكس جسم وجود عند•
.جدار أو األمان جدار أو متوقفة سيارة مثل سيارتك، بجوار

كام بسيارتك املحيطة املنطقة يف متوقفة سيارات وجود عند•
.املرورية االزدحامات أثناء الحال هو

سيارتك جانب من أو مقدمة من تقرتب سيارة تقوم عندما•
.باإلبطاء

سيارتك جانب من أو مقدمة من تقرتب سيارة تقوم عندما•
.مبارشة سيارتك أمام يساراً أو مييناً باالنعطاف

عىل أو السيارات موقف يف املشاة أحد أو سيارة تتحرك حني•
.بسيارتك املحيطة املنطقة يف الرصيف

.قادمة سيارة مالقاة ثم ومن مييناً، أو يساراً االنعطاف عند•
.قادمة سيارة اجتياز عند•
.توقفها أثناء سيارتك عىل سيارة تتفوق حني•
أو قوية السلكية موجات فيها تحدث قد منطقة يف سيارتك•

أو تلفزيون برج من بالقرب التواجد مثل كهربائية ضوضاء
.الكهرباء لتوليد محطة

الجانبي الرادار استشعار جهاز يتمكن لن التالية، الظروف ظل يف•
يكون قد أو سيارتك من تقرتب التي السيارات رصد من األمامي

.طبيعية بصورة النظام يعمل ال وقد رصدها، الصعب من

الجانبي الرادار استشعار جهاز يغطيها التي الرصد منطقة•
.سيارة أو جانبي جدار بواسطة إعاقتها متت األمامي

.للتشغيل جاهزاً النظام يصبح أن بعد مبارشة•
يف املوجود الرادار استشعار جهاز من الراديو موجات تداخل•

.قريبة أخرى سيارة
.التالية األشكال من أياً املقرتبة السيارة تتخذ•

.للغاية صغري السيارة هيكل حجم)أ

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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.للغاية مرتفع أو منخفض السيارة ارتفاع)ب
معقداً شكالً تتخذ خاص نوع من سيارة)ج

جانب أو مقدمة من الرصد منطقة يف فجأة تدخل سيارة•
.سيارتك

.التحرك يف فجأة توقفت قد كانت سيارة رشوع عند•
.الوقت نفس يف أجسام عدة تحرك عند•
األمطار مثل سيئة مناخية ظروف يف السيارة قيادة عند•

.الرملية العواصف أو الثلوج أو الضباب أو الغزيرة
.وعرة طرقات أو حاد منحنى عىل السيارة قيادة عند•
مبارشة للرادار الالسلكية املوجات يعكس جسم وجود عند•

.جدار أو األمان جدار أو متوقفة سيارة مثل سيارتك، بجوار
)امللتوية الطرق مثل( الدوران أثناء سيارة اقرتاب عند•
.للغاية منخفضة برسعة السيارة قيادة عند•

تحذير إشارة/تحذير ضوء بتشغيل النظام يقوم التالية، الحاالت يف•
i-ACTIVSENSE استمرار حالة يف .النظام تشغيل إيقاف ويتم

افحص ،i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء إضاءة
بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

.النظام يف املشاكل بعض حدثت•
منحرف األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز تثبيت موضع•

.كبري حد إىل
بجوار األمامي املصد عىل الثلوج أو للجليد كبري تراكم هناك•

.األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز
الرادار استشعار أجهزة بجوار الحرارة درجة أصبحت إذا•

أثناء مرتفعات عىل طويلة لفرتة القيادة بسبب للغاية مرتفعة
.الصيف فصل

.البطارية جهد انخفاض•
الخاص األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز تنظيم ميكن•

لقوانني وفًقا )FCTA( األمامية املرور حركة قطع بإنذار
السيارة قيادة يتم الذي البلد يف بها املعمول الراديو موجات

من يكون فقد الخارج، يف النظام هذا استخدام تم إذا .فيه
.النظام تشغيل إيقاف الرضوري

يف األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز مراجعة يرجى
.١٩٧-٤ صفحة

)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار تشغيل إلغاء▼

غري وضع عىل) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام ضبط ميكن
.للعمل جاهز

فقط) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام ضبط تم إذا(•
)اإليقاف وضع عىل

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
عىل) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام ضبط تم إذا(•

)i-ACTIVSENSE نظام مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف وضع
.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

مالحظة

اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل

حركة تنبيه نظام كون أثناء التشغيل مفتاح إيقاف حالة يف املثال،
وضع يف النظام يكون التشغيل، وضع يف )FCTA( األمامية املرور

.ON التشغيل مفتاح تشغيل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١١١-٤
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*)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام

)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام▼

ملساعدة خصيًصا مصمم) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام
واأليرس األمين الجانبني عىل للسيارة الخلفية املنطقة فحص يف السائق

وجود إىل السائق تنبيه طريق عن للخلف السيارة رجوع أثناء
.السيارة خلف من تقرتب سيارات

التي السيارات برصد) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام يقوم
وذلك خلفها ومن واأليرس األمين للسيارة الخلفيني الجانبني من تقرتب

ويبلغ السيارات، صف موضع من خروجاً للخلف السيارة تحريك أثناء
مراقبة نظام تحذير مؤرش أضواء باستخدام املحتمل بالخطر السائق
.التحذير وصفارة) BSM (العمياء البقعة

سيارتك.١
الكشف مناطق.٢

تحذير 

الرجوع قبل بنظرك بالسيارة املحيطة املنطقة بفحص دوماً عليك
:الخلف إىل بالسيارة

السيارات من التحقق يف مساعدتك بغرض فقط مصمم النظام أن إذ
بعض لوجود نظًرا .للخلف بالسيارة بالرجوع تقوم عندما خلفك
أضواء فإن ،)BSM( العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل عىل القيود
يف حتى تتأخر قد أو تومض ال قد النظام بهذا الخاص التحذير مؤرش
كسائق مسؤوليتك بتحمل دوماً قم .سيارتك خلف سيارة وجود حالة

.خلفها فحص يف للسيارة

)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام تشغيل

تحويل عند) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام يعمل.١
ناقل (االختيار ذراع أو) اليدوي الحركة ناقل (الحركة ناقل ذراع

).R (للخلف الرجوع وضع إىل) التلقايئ الحركة

سيارتك، من تقرتب سيارة مع تصادم لوقوع احتامل مثة كان إذا.٢
)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش أضواء تومض

.التحدير صفارة تنطلق الوقت نفس ويف
الرؤية بشاشة املزودة السيارات (الخلفية الرؤية شاشة

)الخلفية
الخلفية املرور حركة تنبيه نظام تحذير إشارة تتزامن كام

)RCTA (مؤرش ضوء مع الخلفية الرؤية مراقبة شاشة يف
.األبواب مرايا عىل) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير
°)360 الرؤية بشاشة املزودة السيارات° (360 الرؤية شاشة

الخلفية املرور حركة تنبيه نظام تحذير إشارة تتزامن كام
)RCTA (تحذير مؤرش ضوء مع° 360 الرؤية مراقبة شاشة يف

.األبواب مرايا عىل) BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

اإلضاءة تعتيم وحدة إلغاء وظيفة

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش أضواء أضيئت إذا
أضواء سطوع تعتيم فيتم مضاءة، التعريف مصابيح كانت بينام

).BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير مؤرش
العمياء البقعة مراقبة لنظام التحذير مؤرش أضواء رؤية تعذر إذا

)BSM (أثناء املحيطة الساطعة األضواء من الصادر الوهج بسبب
فاضغط الضبابية، األجواء ظل يف أو بالثلوج مغطاه طرق عىل السري

نظام تحذير مؤرش أضواء سطوع وزيادة املعتم إللغاء املعتم إلغاء زر
.تضاء عندما) BSM (العمياء البقعة مراقبة
.٢٣-٤ صفحة يف العدادات لوحة إضاءة راجع

مالحظة

هناك تكن مل إذا حتى التالية الظروف ظل يف النظام يعمل قد•
.تقرتب سيارة

مبارشة للرادار الالسلكية املوجات يعكس جسم وجود عند•
.جدار أو األمان جدار أو متوقفة سيارة مثل سيارتك، بجوار

ومن اليرسى الخلفية الجهة من تقرتب سيارة تقوم عندما•
.باإلبطاء لسيارتك اليمنى الجهة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*١١٢-٤
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ومن اليرسى الخلفية الجهة من تقرتب سيارة تقوم عندما•
سيارتك أمام يساراً أو مييناً باالنعطاف لسيارتك اليمنى الجهة

.مبارشة
.توقفها أثناء سيارتك عىل سيارة تتفوق حني•
أو قوية السلكية موجات فيها تحدث قد منطقة يف سيارتك•

أو تلفزيون برج من بالقرب التواجد مثل كهربائية ضوضاء
.الكهرباء لتوليد محطة

تحذير إشارة/تحذير ضوء ييضء التالية، الحاالت يف•
i-ACTIVSENSE استمرار حالة يف .النظام تشغيل ويتوقف

افحص ،i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء إضاءة
بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

نظام تحذير مؤرش أضواء ذلك يف مبا النظام يف مشكلة ظهور•
).BSM( العمياء البقعة مراقبة

الرادار استشعار جهاز تثبيت موضع يف كبري انحراف ظهور•
.السيارة يف الخلفي الجانبي

بجوار الخلفي املصد عىل الثلوج أو للجليد كبري تراكم هناك•
.الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز

.طويلة لفرتات بالثلوج املغطاة الطرق عىل القيادة•
الرادار استشعار أجهزة بجوار الحرارة درجة أصبحت إذا•

مرتفعات عىل طويلة لفرتات القيادة بسبب للغاية مرتفعة
.الصيف فصل أثناء

.البطارية جهد انخفاض•
الجانبي الرادار استشعار جهاز يتمكن لن التالية، الظروف ظل يف•

يكون قد أو سيارتك من تقرتب التي السيارات رصد من الخلفي
.طبيعية بصورة النظام يعمل ال وقد رصدها، الصعب من

/كم ١٥ نحو للخلف الرجوع أثناء السيارة رسعة كانت إذا•
.أكرث أو )ساعة/ميل ٩( ساعة

الجانبي الرادار استشعار جهاز يغطيها التي الرصد منطقة•
.مصفوفة سيارة أو جانبي جدار بواسطة إعاقتها تم الخلفي

هناك يعد مل حيث موضع إىل الخلف إىل السيارة بإرجاع قم(
.)الرادار استشعار جهاز يغطيها التي الرصد منطقة يعوق ما

سيارتك.١
 

.الخلف من سيارتك من مبارشة سيارة تقرتب عندما•

سيارتك.١
 

.منحدر عىل السيارة صف•

سيارتك.١
 

الخلفية املرور حركة تنبيه نظام يصبح أن بعد مبارشة•
)RCTA( ًالخاصة امليزة طريق عن لالستعامل جاهزا.

يف املوجود الرادار استشعار جهاز من الراديو موجات تداخل•
.قريبة أخرى سيارة

مؤرش أضواء وميض/ضوء مشاهدة يتعذر قد التالية، الحاالت يف•
عىل املثبت )BSM( العمياء البقعة مراقبة بنظام الخاص التحذير

.الباب مرايا

.الباب مبرايا ملتصقة ثلوج أو جليد وجود•
أو بالثلوج مغطى أو بالضباب مكسو األمامي الباب زجاج•

.الصقيع
أثناء )RCTA( الخلفية املرور حركة تنبيه نظام تشغيل بإيقاف قم•

السيارة عىل مثبتة إضافية قطعة مثة كان إذا أو مقطورة سحب
إعاقة تتم فسوف تفعل، مل فإن .الدراجات حامل مثال الخلف من

بصورة النظام عمل يسبب ما الرادار يبتها التي الالسلكية املوجات
.طبيعية غري

بنظام الخاص الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز تنظيم ميكن•
الراديو موجات لقوانني وفًقا )RCTA( الخلفية املرور حركة تنبيه

استخدام تم إذا .فيه السيارة قيادة يتم الذي البلد يف بها املعمول
تشغيل إيقاف الرضوري من يكون فقد الخارج، يف النظام هذا

.النظام
صفحة يف الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز مراجعة يرجى

١٩٨-٤.

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١١٣-٤
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إيقاف يتم مازدا، من األصلية املقطورة جر وصلة استخدام تم إذا•
.تلقائياً )RCTA( الخلفية املرور حركة تنبيه نظام

)RCTA (الخلفية املرور حركة قطع إنذار تشغيل إلغاء▼

غري وضع عىل) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام ضبط ميكن
.للعمل جاهز

فقط) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام ضبط تم إذا(•
)اإليقاف وضع عىل

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
عىل) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام ضبط تم إذا(•

)i-ACTIVSENSE نظام مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف وضع
.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

مالحظة

اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل

حركة تنبيه نظام كون أثناء التشغيل مفتاح إيقاف حالة يف املثال،
وضع يف النظام يكون التشغيل، وضع يف )RCTA( الخلفية املرور

.ON التشغيل مفتاح تشغيل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام

)MRCC(*

)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام▼

مصمم) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إن

لرسعة طبقاً األمام السيارة مع ١*املسافة يف التحكم عىل للحفاظ
برصد يقوم الذي األمامي الرادار استشعار جهاز باستخدام سيارتك
دون مسبقاً، املضبوطة السيارة ورسعة أمامك التي السيارة إىل املسافة

.الفرامل دواسة أو الوقود دواسة استخدام إىل تضطَّر أن
بني املسافة يف التحكم: األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم١*

تثبيت نظام بواسطة رصده ميكن أمامك التي والسيارة سيارتك
).MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة

التي السيارة من االقرتاب يف سيارتك بدأت إذا ذلك، إىل باإلضافة
بصورة فرملت قد أمامك السيارة أن بسبب املثال سبيل عىل أمامك،
يف العرض شاشة يف تحذير مؤرش ويظهر تحذير صوت يصدر فجائية،

.السيارتني بني كافية مسافة عىل الحفاظ إىل لتنبيهك معاً آن
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام استخدام قبل ييل ما أيًضا راجع

.MRCC مازدا من

)١٩٥-٤ صفحة (األمامي الرادار استشعار جهاز•

تحذير 

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام عىل كليًة تعتمد ال
MRCC.

السيارة نوع عىل اعتامداً الرصد عىل قيوًدا MRCC نظام ميتلك
ال قد ذلك، إىل باإلضافة .الطريق وظروف الجوية، والظروف وحالتها،
السيارة مع التصادم لتجنب بفاعلية الرسعة إبطاء من النظام يتمكن

بصورة الفرامل باستخدام األمام يف السيارة قامت ما إذا أمامك التي
قد ما املرورية، الحارة داخل أخرى سيارة انحرفت إذا أو فجائية
.حادث وقوع إىل يؤدي
املحيطة املنطقة يف األمان توافر من والتأكد بحذر القيادة دوماً عليك

عىل تحافظ بينام الوقود دواسة أو الفرامل دواسة عىل والضغط
.مواجهتك يف أو أمامك السيارات وبني بينك آمنة مسافة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*١١٤-٤
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)MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تستخدم ال
بتقنية الرسعة تثبيت نظام استخدام إن :التالية التالية املواقع يف

حوادث عنه تنتج قد التالية املواقع يف )MRCC( مازدا من الرادار
:متوقعة غري

يف القيادة املمكن غري من( الرسيعة الطرق بخالف العامة الطرق
من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام باستخدام الظروف تلك

).)MRCC( مازدا

حركة هناك تكون وحيث الحادة املنحنيات ذات الطرق يف
الطرق يف أو السيارات، بني كافية مسافة توجد وال كثيفة مرورية

يف القيادة( املتكرر والتباطؤ التسارع من الكثري فيها يحدث التي
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام باستخدام الظروف هذه ظل
).ممكنة غري )MRCC( مازدا من

حركة تشق ال التي الجانبية التقاطعات من والخروج الدخول عند
الطرق عىل السيارات انتظار ومناطق الخدمات مناطق املرور،

نظام كان بينام رسيع طريق من خروجك حالة يف( الرسيعة
يتم فلن االستخدام، قيد األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم

الرسعة إىل لتصل سيارتك رسعة زيادة وميكن أمامك السيارة تتبع
).ضبطها تم التي

قد( الجليد أو الثلج عليها يرتاكم التي الطرق مثل الزلقة الطرق يف
تشغيل عدم أو السيارة يف التحكم فقد يف وتتسبب اإلطارات تدور

).التوقف يف املستمر التحكم وظيفة

بني املسافة عىل املحافظة أجل من( الطويلة الهابطة املنحنيات يف
متواصلة وبصورة تلقائياً الفرامل باستخدام النظام يقوم السيارات،

).الفرامل قوة فقدان إىل يؤدي قد ما

التي السيارة اكتشاف يتم ال قد( االنحدار شديدة املنحدرات
.)صحيحة بطريقة أمامك

الدراجات أو النارية الدراجات مثل عجلتني ذات مركبات أمامك.

بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف عليك السالمة، ألغراض
.االستخدام قيد يكون ال عندما )MRCC( مازدا من الرادار

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ترك الخطورة فمن
)MRCC( حيث االستخدام قيد يكون ال عندما التشغيل وضع يف

.حادث وقوع إىل يؤدي ما فجائية، بصورة يعمل أن ميكن

تنبيه 

أسطوانة جهاز عىل السيارة وضع عند النظام تشغيل بإيقاف قم
.الهيكل

فعليك ما، يشء بقطر أنت تقوم كنت إذا أو سيارتك قطر تم إذا
مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف

)MRCC( متوقعة غري بصورة تشغيله تتجنب ليك.

مالحظة

)MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يرصد ال•
.مادية أجساماً باعتبارها التالية األجسام

العكيس الجانب يف تقرتب سيارات•
املشاة•
)الحواجز املتوقفة، السيارات( الثابتة العنارص•
فإن للغاية، منخفضة برسعة تسري أمامك السيارة كانت إذا•

.بدقة رصدها من يتمكن ال قد النظام
عند )أحادي خط مثل( الطريق عىل جسم أو هيكل هناك كان إذا•

لذلك .النظام يعمل فقد ، السيارة أمام األرض عن منخفض ارتفاع
مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تستعمل ال
)MRCC.(

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تستخدم ال•
)MRCC( لتحذيرات املتكرر التنشيط فيها يتم التي الظروف يف

.أمامك التي السيارة مع الشديد التقارب
بزيادة النظام يقوم ، األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم أثناء•

ولكن، .أمامك السيارة رسعة عىل اعتامداً وتقليلها سيارتك رسعة
إذا أو املرورية الحارة لتغيري الرسعة زيادة الرضوري من كان إذا

برسعة اقرتابك يف تسببت مفاجئة بفرملة أمامك السيارة قامت
أو الوقود دواسة باستخدام بالتسارع عليك أمامك، السيارة من

.للظروف تبعاً الفرامل دواسة باستخدام التباطؤ

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١١٥-٤
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قيد مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يكون عندما•
استخدام تم إذا حتى إلغاؤه يتم ال فإنه ،)MRCC( االستخدام

ناقل( الحركة ناقل ذراع)/التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع
إذا .للمحرك مقصودة فرملة أي تحدث ولن )اليدوي الحركة
رسعة إعدادات بخفض عليك الرسعة، بإبطاء القيام األمر تطلب

.الفرامل دواسة عىل اضغط أو السيارة
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل أثناء•

يشري ال هذا أن إال للتشغيل صوتاً تسمع قد ،)MRCC( مازدا من
.مشكلة وجود إىل

تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل أثناء الفرامل أضواء تيضء•
أال املحتمل من ولكنها ،)MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة
املضبوطة، بالرسعة هابط منحدر عىل السيارة تكون عندما تيضء

.أمامها سيارة وتتبع ثابتة رسعة عىل تسري أنها أو
تثبيت وظيفة إىل النظام لتحويل املسافة يف التحكم وظيفة أوقف•

.الرسعة
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

الرسعة تثبيت لنظام العرض شاشة عىل املعروضة اإلشارة▼
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية

الرسعة تثبيت نظام تشغيل وظروف ضبط حالة إىل اإلشارة تتم
املعلومات عرض شاشة عىل) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية

.التفاعلية القيادة وشاشة املتعددة
)الرئيسية الشاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة

أمامك السيارة عرض.١
MRCC بنظام املضبوطة الرسعة.٢
 

نظام عرض شاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة
i-ACTIVSENSE(

أمامك السيارة عرض.١
MRCC بنظام املضبوطة الرسعة.٢
 

التفاعلية القيادة عرض شاشة

أمامك السيارة عرض.١
MRCC بنظام املضبوطة الرسعة.٢
 

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يف مشكلة مثة كان إذا
)MRCC(، املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل رسالة تُعرض.

سيارتك افحص ثم املشكلة من للتحقق الوسطى الشاشة افحص
قبل من معتمد بوكيل نويص إننا خربة، ذي تصليح فني بواسطة

.مازدا
.٥١-٧ صفحة يف تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا راجع

القيادة عند
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أمامك السيارة مع الشديد التقارب من التحذير▼

استخدامها بسبب أمامها السيارة من برسعة سيارتك اقرتبت إذا
املسافة يف التحكم نظام ظل يف تسري بينام مفاجئ نحو عىل للفرامل

الفرامل تحذير عرض ويتم تحذير صوت فيصدر األمامية، السيارة مع
املنطقة يف األمان توافر من بالتأكد دوماً عليك. العرض شاشة عىل

آمنة مسافة عىل تحافظ بينام الفرامل دواسة عىل واضغط املحيطة
آمنة مسافة عىل حافظ ذلك، إىل باإلضافة. أمامك السيارة وبني بينك
.خلفك السيارة وبني بينك

"الفرامل دواسة اضغط "رسالة عرض يتم.١

مالحظة

بدأت إذا حتى والفرامل التحذيرات تعمل ال قد اآلتية، الحاالت يف
.أمامها التي السيارة من االقرتاب يف سيارتك

.أمامها التي السيارة رسعة بنفس سيارتك تقود كنت إذا•
)MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ضبط بعد•

.مبارشة
.مبارشة الوقود دواسة تحرير بعد•
.املرورية الحارة داخل أخرى سيارة انحراف•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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النظام ضبط▼

:التالية الظروف استيفاء حالة يف) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يعمل

:التايل النحو عىل تكون السيارة رسعة•

)األوروبية الطرازات(•
)ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إىل) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 نحو

)األوروبية الطرازات عدا(•
)ساعة/ميل ٩٠ (ساعة/كم ١٤٥ إىل) ساعة/ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ نحو

).MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل تم•
.الفرامل دواسة ضغط عدم•
)).EPB (الكهربائية االنتظار فرامل مؤرش ضوء ينطفئ (االنتظار فرامل تحرير يتم•
.DSC نظام يف مشكلة توجد ال•
.مغلقة األبواب جميع•
.السائق أمان حزام ربط•
)اليدوي الحركة ناقل(•

).N (الحيادي الوضع أو) R (للخلف الرجوع بخالف آخر وضع يف الحركة نقل ذراع يكون•
.القابض دواسة ضغط عدم•

)التلقايئ الحركة ناقل(

).اليدوي الوضع( M أو D وضع يف الحركة نقل ذراع يكون•

مالحظة

)LAS( باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام تشغيل تلقائياً أيضاً يتم التشغيل، قيد )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يكون حني
).SBS( الذيك الفرامل دعم ونظام )DSA( والرسعة املسافة وإنذار

النظام تشغيل

CANCEL املفتاح.١
RES املفتاح.٢
MRCC مفتاح.٣
 

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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لنظام االستعداد إشارة وتيضء ،)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يعمل واحدة، مرة MRCC املفتاح عىل الضغط يتم عندما
مع املسافة يف التحكم نظام ظل يف السيارات بني واملسافة السيارة رسعة ضبط وميكن) أبيض) (MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت

.األمامية السيارة

القيادة وشاشة املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام عرض مؤرش عرض يتم ذلك، إىل إضافة
.الوقت نفس يف التفاعلية

مالحظة

وضع يف النظام فسيكون ،)MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل أثناء اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل تم إذا
.ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل

الرسعة ضبط كيفية

.املسافة يف التحكم لبدء-) SET (لألسفل أو+) SET (لألعىل RES املفتاح واضغط الوقود دواسة باستخدام املراد اإلعداد عىل السيارة رسعة اضبط
).أخرض( MRCC ضبط إشارة إىل) أبيض( MRCC استعداد إشارة تتغري الوقت، نفس يف. الشاشة عىل املضبوطة الرسعة عرض يتم

التفاعلية القيادة شاشة عىل املعروضة اإلشارةاملتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارةالسري حالة

الثابتة الرسعة بوضع السري أثناء

األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم بوضع السري أثناء

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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مالحظة

السيارة مع املسافة يف التحكم وظيفة وتعمل أمامك سيارة إشارة عرض يتم الثابتة، الرسعة وضع عىل تسري كنت بينام أمامك سيارة رصد حالة يف•
.ثابتة رسعة عىل السري وضع إىل النظام ويعود أمامك السيارة إشارة تنطفئ أمامك، لسيارة رصد هناك يعد مل إذا ذلك، إىل باإلضافة .األمامية

).ساعة/ميل 19( ساعة/كم 30 هي )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام عىل ضبطها ميكن رسعة أقل•
عىل النظام بضبط قم .لسيارتك املضبوطة الرسعة من أعىل برسعة تسري أمامك السيارة كانت إذا األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم ميكن ال•

.الوقود دواسة باستخدام للسيارة املرادة الرسعة

األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم وضع أثناء السيارات بني املسافة ضبط كيفية

.للغاية وقصرية قصرية متوسطة، طويلة، مسافة مستويات؛ ٤ عىل السيارات بني املسافة ضبط ميكن
مسافة عىل السيارات بني املسافة ضبط يتم. لألسفل CANCEL املفتاح عىل الضغط طريق عن أقرص مسافة عىل السيارات بني املسافة ضبط يتم
.لألعىل CANCEL املفتاح عىل الضغط طريق عن أكرب

السيارات بني للمسافة إرشادي دليل
))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ رسعة عىل(

١*التفاعلية القيادة شاشة عىل املعروضة اإلشارةاملتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

))قدم ١٦٤ (مرت ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (مرت ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (مرت ٣٠ نحو (قصرية

))قدم ٨٢ (مرت ٢٥ نحو (للغاية قصرية

.املفتاح بتشغيل السائق يقوم عندما فقط التفاعلية القيادة شاشة عىل منبثقة صورة تعرض١*

القيادة عند
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مالحظة

.املسافة قرصت السيارة، رسعة انخفضت فكلام السيارة، رسعة بحسب السيارات بني املسافة تختلف•
يقوم أخرى، مرة املحرك تشغيل يبدأ ثم OFF التشغيل إيقاف وضع أو ACC التشغيل مفتاح تنشيط وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل يتم عندما•

.إعداد آخر عىل السيارات بني املسافة بضبط تلقائياً النظام

السيارة رسعة ضبط تغيري

)RES املفتاح باستخدام الرسعة خفض/لزيادة(

وعند السيارة، تتسارع) +SET (لألعىل RES املفتاح عىل الضغط عند
.رسعتها تنخفض) -SET (لألسفل RES املفتاح عىل الضغط

)ساعة/ميل 1 (ساعة/مرت كيلو 1: فوراً وحرر اضغط•
)ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: االستمرار مع اضغط•

)الوقود دواسة باستخدام الرسعة لزيادة(

SET (ألعىل RES املفتاح عىل اضغط وثم الوقود دواسة عىل اضغط
أحد تشغيل تعذر إذا. املرادة الرسعة عند) -SET (ألسفل أو) +

قيامك بعد املضبوطة الرسعة إىل يعود النظام فإن التشغيل، مفاتيح
.الوقود دواسة من قدميك بتحرير

مالحظة

عىل الضغط أثناء الفرامل يف التحكم ووظيفة التحذيرات تعمل ال•
.الوقود دواسة

)األوروبية الطرازات(•
يقوم االنعطاف، إشارة وتشغيل مترير حارة إىل االنتقال عند

حاجة هناك أن قرر ما إذا تلقائياً التسارع من املزيد بتوفري النظام
للطريق االنتباه مع السيارة بقيادة عليك .التسارع من للمزيد
.بشدة أمامك السيارة من تقرتب أن ميكن حيث أمامك

النظام إلغاء

بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم التالية، العمليات تنفيذ عند
تثبيت لنظام الضبط مؤرش ويتحول ،)MRCC (مازدا من الرادار
إشارة إىل) أخرض) (MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة

)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت لنظام االستعداد
.الوقت نفس يف) أبيض(

.CANCEL مفتاح عىل الضغط يتم•
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم•
)اليدوي الحركة ناقل(•

).R (للخلف الرجوع وضع يف الحركة ناقل ذراع

)التلقايئ الحركة ناقل(•
رجوع( R أو) محايد( N أو) إيقاف( P الوضع يف االختيار ذراع

).للخلف

 
بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء مؤرش عرض يتم التالية، الظروف يف

املتعددة املعلومات عرض شاشة يف) MRCC (مازدا من الرادار
.واحدة مرة صفارة صوت ويصدر

.DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام تشغيل•
).SBS (الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل•
.طويلة زمنية لفرتة هابط منحدر عىل السري أثناء•
.النظام يف مشكلة وجود•
/ميل ١٦ (ساعة/كم ٢٥ من أقل إىل السيارة رسعة تنخفض عدما•

).ساعة
)اليدوي الحركة ناقل(•

زمنية لفرتة) N (الحيادي الوضع إىل الحركة نقل ذراع تحويل•
.معينة

.محددة زمنية لفرتة القابض عىل الضغط•
.املحرك توقف•

الكائنات اكتشاف األمامي الرادار استشعار جهاز عىل يتعذر•
ظروف من غريها أو الثلوج، أو الضباب، أو املطر، أثناء (املستهدفة

).متسخة الرادياتري شبكة تكون عندما أو القاسية، الطقس
.معشقة االنتظار فرملة•
.مفتوح السيارة أبواب أحد•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•
بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل وترية ارتفاع•

).MRCC (مازدا من الرادار

التحكم استئناف

،)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا
عىل بالضغط سابقاً املضبوطة الرسعة يف التحكم استئناف ميكنك
.التشغيل رشوط جميع استيفاء وبعد RES املفتاح

مالحظة

يتم فلن العرض، شاشة يف املضبوطة الرسعة إىل اإلشارة تتم مل إذا
.RES املفتاح عىل الضغط تم لو حتى التحكم استئناف

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٢١-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



النظام تشغيل إيقاف

الرسعة تثبيت نظام تشغيل أثناء MRCC مفتاح عىل الضغط عند
نظام توقف إىل يؤدي هذا فإن ،)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية
).MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت

أقل رسعة ترس/أعىل رسعة لرتس التحويل طلب عرض▼

أثناء أقل رسعة ترس أو أعىل رسعة لرتس التحويل طلب يُعرض قد
يف). MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل

الرسعة ترس موضع أن حيث الرسعة ترس بتغيري عليك الحالة، هذه
.مناسب غري

العرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارةالطلب

املرتفعة الرسعة ترس إىل ألعىل بالتغيري قمأعىل لرتس التحويل

املنخفضة الرسعة ترس إىل ألسفل بالتغيري قمأقل رسعة لرتس التغيري

مالحظة

طلب إشارة إن رغم أعىل ترس إىل الرسعة ترس تغيري يتم مل إذا•
هناك يكون فسوف الشاشة، عىل معروضة أعىل لرتس التحويل

بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم وقد املحرك عىل زائد حمل
.للمحرك تلف يحدث قد أو تلقائياً )MRCC( مازدا من الرادار

طلب إشارة أن رغم أقل ترس إىل الرسعة ترس تغيري يتم مل إذا•
إلغاء يتم فقد الشاشة، عىل معروضة أقل رسعة لرتس التحويل

أو تلقائياً )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام
.املحرك يتوقف قد

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام
مع MRCC(والسري التوقف وظيفة مع

*)والسري التوقف وظيفة

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام▼
)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف

عىل للحفاظ مصمم والسري التوقف وظيفة مع MRCC نظام إن

سيارتك لرسعة طبقاً ١*األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم
السيارة إىل املسافة لرصد األمامي الرادار استشعار جهاز باستخدام

لدواسة الستخدام السائق اضطرار دون الحالية، السيارة ورسعة أمامك
.الفرامل دواسة أو الوقود

بني املسافة يف التحكم: األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم١*

تثبيت نظام بواسطة رصده ميكن أمامك التي والسيارة سيارتك
).MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة

التي السيارة من االقرتاب يف سيارتك بدأت إذا ذلك، إىل باإلضافة
بصورة فرملت قد أمامك السيارة أن بسبب املثال سبيل عىل أمامك،
يف العرض شاشة يف تحذير مؤرش ويظهر تحذير صوت يصدر فجائية،

.السيارتني بني كافية مسافة عىل الحفاظ إىل لتنبيهك معاً آن
سيارتك فستتوقف خلفها، سريك أثناء أمامك التي السيارة توقفت إذا

استئناف ويتم ،)التوقف يف املستمر التحكم (تلقائيًا متوقفة وتبقى
عىل القيادة، تستأنف عندما األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم

.RES املفتاح عىل بالضغط املثال سبيل
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام استخدام قبل ييل ما أيًضا راجع

التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة مع مازدا من
).والسري

•i-stop )١٠-٤ صفحة(
•AUTOHOLD )٦٨-٤ صفحة(
)١٩٢-٤ صفحة) (FSC (األمامية االستشعار كامريا•
)١٩٥-٤ صفحة (األمامي الرادار استشعار جهاز•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*١٢٢-٤
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تحذير 

:والسري التوقف وظيفة مع MRCC عىل كليًة تعتمد ال
الرصد عىل قيوًدا والسري التوقف وظيفة مع MRCC نظام ميتلك

وظروف الجوية، والظروف وحالتها، السيارة نوع عىل اعتامداً
الرسعة إبطاء من النظام يتمكن ال قد ذلك، إىل باإلضافة .الطريق
السيارة قامت ما إذا أمامك التي السيارة مع التصادم لتجنب بفاعلية

أخرى سيارة انحرفت إذا أو فجائية بصورة الفرامل باستخدام األمام يف
.حادث وقوع إىل يؤدي قد ما املرورية، الحارة داخل
املحيطة املنطقة يف األمان توافر من والتأكد بحذر القيادة دوماً عليك

عىل تحافظ بينام الوقود دواسة أو الفرامل دواسة عىل والضغط
.مواجهتك يف أو أمامك السيارات وبني بينك آمنة مسافة

)MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تستخدم ال
نظام استخدام إن .التالية املواقع يف والسري التوقف وظيفة مع

التوقف وظيفة مع )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت
:متوقعة غري حوادث عنه تنتج قد التالية املواقع يف والسري

يف القيادة املسموح غري من( الرسيعة الطرق بخالف العامة الطرق
من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام باستخدام الظروف تلك

.)والسري التوقف وظيفة مع مازدا

حركة هناك تكون وحيث الحادة املنحنيات ذات الطرق يف
الطرق يف أو السيارات، بني كافية مسافة توجد وال كثيفة مرورية

يف القيادة( املتكرر والتباطؤ التسارع من الكثري فيها يحدث التي
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام باستخدام الظروف هذه ظل
).ممكن غري والسري التوقف وظيفة مع مازدا من

حركة تشق ال التي الجانبية التقاطعات من والخروج الدخول عند
الطرق عىل السيارات انتظار ومناطق الخدمات مناطق املرور،

نظام كان بينام رسيع طريق من خروجك حالة يف( الرسيعة
يتم فلن االستخدام، قيد األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم

الرسعة إىل لتصل سيارتك رسعة زيادة وميكن أمامك السيارة تتبع
).ضبطها تم التي

قد( الجليد أو الثلج عليها يرتاكم التي الطرق مثل الزلقة الطرق يف
تشغيل عدم أو السيارة يف التحكم فقد يف وتتسبب اإلطارات تدور

).التوقف يف املستمر التحكم وظيفة

بني املسافة عىل املحافظة أجل من( الطويلة الهابطة املنحنيات يف
متواصلة وبصورة تلقائياً الفرامل باستخدام النظام يقوم السيارات،

).الفرامل قوة فقدان إىل يؤدي قد ما

التي السيارة اكتشاف يتم ال قد( االنحدار شديدة املنحدرات
التوقف أثناء السيارة تنزلق وقد صحيحة، بطريقة أمامك

بطريقة رسعتها تزيد وقد الرسعة، تثبيت وظيفة باستخدام
.)التحرك بدء بعد مفاجئة

الدراجات أو النارية الدراجات مثل عجلتني ذات مركبات أمامك.

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام أوقف السالمة، ألغراض
)MRCC( استخدامه عدم عند والسري التوقف وظيفة مع.

وظيفة مع )MRCC( الرسعة تثبيت وظيفة ترك الخطورة فمن
حيث االستخدام قيد تكون ال عندما التشغيل وضع يف والسري التوقف

.حادث وقوع إىل يؤدي ما فجائية، بصورة تعمل أن ميكن

:التوقف يف املستمر التحكم وظيفة تشغيل أثناء السيارة تغادر ال
قيد التوقف يف املستمر التحكم وظيفة بينام السيارة مغادرة تنطوي

ما مفاجئة بطريقة تتحرك قد السيارة ألن نظًرا خطورة عىل التشغيل
تثبيت نظام أوقف السيارة، مغادرة قبل .حادث وقوع عنها ينتج

والسري، التوقف وظيفة مع )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة
.االنتظار فرامل بتعشيق وقم ،P الوضع إىل االختيار ذراع وحرك

تنبيه 

فعليك ما، يشء بقطر أنت تقوم كنت إذا أو سيارتك قطر تم إذا
مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل بإيقاف

)MRCC( بصورة تشغيله تتجنب ليك والسري التوقف وظيفة مع
.متوقعة غري

أسطوانة جهاز عىل السيارة وضع عند النظام تشغيل بإيقاف قم
.الهيكل

مالحظة

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يكتشف ال•
.مادية كأجسام التايل والسري التوقف

العكيس الجانب يف تقرتب سيارات•
املشاة•
)الحواجز املتوقفة، السيارات( الثابتة العنارص•

النظام فإن للغاية، منخفضة برسعة تسري أمامك السيارة كانت إذا•
.بدقة رصدها من يتمكن ال قد

عند )أحادي خط مثل( الطريق عىل جسم أو هيكل هناك كان إذا•
لذلك .النظام يعمل فقد ، السيارة أمام األرض عن منخفض ارتفاع

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تستخدم ال
)MRCC( والسري التوقف وظيفة مع.

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٢٣-٤
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مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تستخدم ال•
يف )والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف وظيفة

التقارب لتحذيرات املتكرر التنشيط فيها يتم التي الظروف
.أمامك السيارة مع الشديد

بزيادة النظام يقوم ، األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم أثناء•
ولكن، .أمامك السيارة رسعة عىل اعتامداً وتقليلها سيارتك رسعة

إذا أو املرورية الحارة لتغيري الرسعة زيادة الرضوري من كان إذا
برسعة اقرتابك يف تسببت مفاجئة بفرملة أمامك السيارة قامت

أو الوقود دواسة باستخدام بالتسارع عليك أمامك، السيارة من
.للظروف تبعاً الفرامل دواسة باستخدام التباطؤ

مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يكون عندما•
قيد )والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف وظيفة

ومل االختيار ذراع استخدام تم إذا حتى إلغاؤه يتم ال االستخدام،
بإبطاء القيام األمر تطلب إذا .للمحرك مقصودة فرملة أي تحدث

اضغط أو ضبطها تم التي السيارة رسعة بخفض عليك الرسعة،
.الفرامل دواسة عىل

الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل أثناء•
صوتاً تسمع قد والسري، التوقف وظيفة مع )MRCC( مازدا من

.مشكلة وجود إىل يشري ال هذا أن إال للتشغيل
تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل أثناء الفرامل أضواء تيضء•

التوقف وظيفة مع )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة
عىل السيارة تكون عندما تيضء أال املحتمل من ولكنها والسري،
ثابتة رسعة عىل تسري أنها أو املضبوطة، بالرسعة هابط منحدر
.أمامها سيارة وتتبع

تثبيت وظيفة إىل النظام لتحويل املسافة يف التحكم وظيفة أوقف•
.الرسعة

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت بنظام الخاصة العرض إشارة▼
التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة مع مازدا

)والسري

الرسعة تثبيت نظام تشغيل وظروف ضبط حالة إىل اإلشارة تتم
عرض شاشة عىل والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية

.التفاعلية القيادة وشاشة املتعددة املعلومات

)الرئيسية الشاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة

أمامك السيارة عرض.١
بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة املضبوطة السيارة رسعة.٢

MRCC والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار
 

نظام عرض شاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة
i-ACTIVSENSE(

أمامك السيارة عرض.١
بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة املضبوطة السيارة رسعة.٢

MRCC والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار
 

التفاعلية القيادة عرض شاشة

أمامك السيارة عرض.١

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٢٤-٤
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بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة املضبوطة السيارة رسعة.٢
MRCC والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار

 
مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يف مشكلة مثة كان إذا
املعلومات عرض شاشة عىل رسالة تُعرض والسري، التوقف وظيفة مع

افحص ثم املشكلة من للتحقق الوسطى الشاشة افحص. املتعددة
من معتمد بوكيل نويص إننا خربة، ذي تصليح فني بواسطة سيارتك

.مازدا قبل
.٥١-٧ صفحة يف تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا راجع

أمامك السيارة مع الشديد التقارب من التحذير▼

استخدامها بسبب أمامها السيارة من برسعة سيارتك اقرتبت إذا
املسافة يف التحكم نظام ظل يف تسري بينام مفاجئ نحو عىل للفرامل

الفرامل تحذير عرض ويتم تحذير صوت فيصدر األمامية، السيارة مع
املنطقة يف األمان توافر من بالتأكد دوماً عليك. العرض شاشة عىل

آمنة مسافة عىل تحافظ بينام الفرامل دواسة عىل واضغط املحيطة
آمنة مسافة عىل حافظ ذلك، إىل باإلضافة. أمامك السيارة وبني بينك
.خلفك السيارة وبني بينك

"الفرامل دواسة اضغط "رسالة عرض يتم.١

مالحظة

بدأت إذا حتى والفرامل التحذيرات تعمل ال قد اآلتية، الحاالت يف
.أمامها التي السيارة من االقرتاب يف سيارتك

.أمامها التي السيارة رسعة بنفس سيارتك تقود كنت إذا•
وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ضبط بعد•

.مبارشة )والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف
.مبارشة الوقود دواسة تحرير بعد•
.املرورية الحارة داخل أخرى سيارة انحراف•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٢٥-٤
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النظام ضبط▼

.اآلتية الرشوط جميع استيفاء يتم عندما والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يعمل

:التايل النحو عىل تكون السيارة رسعة•

)األوروبية الطرازات(•
)ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إىل) ساعة/ميل 0 (ساعة/كم 0 نحو

)األوروبية الطرازات عدا(•
)ساعة/ميل 90 (ساعة/كم 145 إىل) ساعة/ميل 0 (ساعة/كم 0 نحو

.والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام وظيفة تشغيل يتم•
.الفرامل دواسة ضغط عدم•
)).EPB (الكهربائية االنتظار فرامل مؤرش ضوء ينطفئ (االنتظار فرامل تحرير يتم•
.DSC نظام يف مشكلة توجد ال•
.مغلقة األبواب جميع•
.السائق أمان حزام ربط•
).اليدوي الوضع( M أو D وضع يف الحركة نقل ذراع يكون•

مالحظة

/كم 30 برسعة السيارة تسري عندما والسري التوقف وظيفة مع MRCC مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم التالية، الحاالت يف•
عرض شاشة عىل )”30km/h (20mph تحت Mazda Radar Cruise Control تعطيل يتم“ رسالة عرض ويتم أقل، أو )ساعة/ميل 20( ساعة

.املتعددة املعلومات

).متسخ األمامي الزجاج أن أو األمامية االستشعار كامريا يف مشكلة مثة( املستهدفة الكائنات اكتشاف األمامية االستشعار كامريا عىل يتعذر•
.التوقف يف املستمر التحكم وظيفة يف مشكلة مثة•
).EPB( الكهربائية االنتظار فرامل وظيفة يف مشكلة مثة•

املساعدة نظام تشغيل تلقائياً أيضاً يتم التشغيل، قيد والسري التوقف وظيفة مع )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يكون حني•
).SBS( الذيك الفرامل دعم ونظام )DSA( والرسعة املسافة وإنذار )LAS( باملسار االلتزام عىل

وأثناء املحرك، تشغيل بدء بعد مبارشة والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام وظيفة ضبط ممكًنا يكون ال قد•
.الثبات يف الدينامييك التحكم نظام تشغيل عملية فحص

النظام تشغيل

CANCEL املفتاح.١
RES املفتاح.٢
MRCC مفتاح.٣
 

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٢٦-٤
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استعداد إشارة وتيضء والسري، التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام يعمل واحدة، مرة MRCC املفتاح عىل تضغط عندما
التحكم نظام ظل يف السيارات بني واملسافة السيارة رسعة ضبط وميكن) أبيض (والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام

.األمامية السيارة مع املسافة يف

املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام عرض مؤرش عرض يتم ذلك، إىل إضافة
.نفسه الوقت يف النشطة القيادة وشاشة

مالحظة

فسيكون والسري، التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل أثناء اإليقاف، وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل تم إذا
.ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل وضع يف النظام

الرسعة ضبط كيفية

.املسافة يف التحكم لبدء-) SET (لألسفل أو+) SET (لألعىل RES املفتاح واضغط الوقود دواسة باستخدام املراد اإلعداد عىل السيارة رسعة اضبط
).أخرض( MRCC ضبط إشارة إىل) أبيض( MRCC استعداد إشارة تتغري الوقت، نفس يف. الشاشة عىل املضبوطة الرسعة عرض يتم

التفاعلية القيادة شاشة عىل املعروضة اإلشارةاملتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارةالسري حالة

الثابتة الرسعة بوضع السري أثناء

األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم بوضع السري أثناء

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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مالحظة

السيارة مع املسافة يف التحكم وظيفة وتعمل أمامك سيارة إشارة عرض يتم الثابتة، الرسعة وضع عىل تسري كنت بينام أمامك سيارة رصد حالة يف•
.ثابتة رسعة عىل السري وضع إىل النظام ويعود أمامك السيارة إشارة تنطفئ أمامك، لسيارة رصد هناك يعد مل إذا ذلك، إىل باإلضافة .األمامية

19( ساعة/كم 30 هي والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ضبط عندها ميكن والتي بها املسموح الدنيا الرسعة•
).ساعة/ميل

عىل النظام بضبط قم .لسيارتك املضبوطة الرسعة من أعىل برسعة تسري أمامك السيارة كانت إذا األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم ميكن ال•
.الوقود دواسة باستخدام للسيارة املرادة الرسعة

األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم وضع أثناء السيارات بني املسافة ضبط كيفية

.للغاية وقصرية قصرية متوسطة، طويلة، مسافة مستويات؛ ٤ عىل السيارات بني املسافة ضبط ميكن
مسافة عىل السيارات بني املسافة ضبط يتم. لألسفل CANCEL املفتاح عىل الضغط طريق عن أقرص مسافة عىل السيارات بني املسافة ضبط يتم
.لألعىل CANCEL املفتاح عىل الضغط طريق عن أكرب

السيارات بني للمسافة إرشادي دليل
))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ رسعة عىل(

١*التفاعلية القيادة شاشة عىل املعروضة اإلشارةاملتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

))قدم ١٦٤ (مرت ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (مرت ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (مرت ٣٠ نحو (قصرية

))قدم ٨٢ (مرت ٢٥ نحو (للغاية قصرية

.املفتاح بتشغيل السائق يقوم عندما فقط التفاعلية القيادة شاشة عىل منبثقة صورة تعرض١*

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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مالحظة

.املسافة قرصت السيارة، رسعة انخفضت فكلام السيارة، رسعة بحسب السيارات بني املسافة تختلف•
يقوم أخرى، مرة املحرك تشغيل يبدأ ثم OFF التشغيل إيقاف وضع أو ACC التشغيل مفتاح تنشيط وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل يتم عندما•

.إعداد آخر عىل السيارات بني املسافة بضبط تلقائياً النظام

السيارة رسعة ضبط تغيري

)RES املفتاح باستخدام الرسعة خفض/لزيادة(

وعند السيارة، تتسارع) +SET (لألعىل RES املفتاح عىل الضغط عند
.رسعتها تنخفض) -SET (لألسفل RES املفتاح عىل الضغط

)ساعة/ميل 1 (ساعة/مرت كيلو 1: فوراً وحرر اضغط•
)ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: االستمرار مع اضغط•

)الوقود دواسة باستخدام الرسعة لزيادة(

SET (ألعىل RES املفتاح عىل اضغط وثم الوقود دواسة عىل اضغط
أحد تشغيل تعذر إذا. املرادة الرسعة عند) -SET (ألسفل أو) +

قيامك بعد املضبوطة الرسعة إىل يعود النظام فإن التشغيل، مفاتيح
.الوقود دواسة من قدميك بتحرير

مالحظة

عىل الضغط أثناء الفرامل يف التحكم ووظيفة التحذيرات تعمل ال•
.الوقود دواسة

)األوروبية الطرازات(•
يقوم االنعطاف، إشارة وتشغيل مترير حارة إىل االنتقال عند

حاجة هناك أن قرر ما إذا تلقائياً التسارع من املزيد بتوفري النظام
للطريق االنتباه مع السيارة بقيادة عليك .التسارع من للمزيد
.بشدة أمامك السيارة من تقرتب أن ميكن حيث أمامك

النظام إلغاء

بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم التالية، العمليات تنفيذ عند
ضبط مؤرش ويتحول والسري، التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت وظيفة
.الوقت نفس يف) أبيض (االستعداد إشارة إىل) أخرض (والسري

.CANCEL مفتاح عىل الضغط يتم•
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم•

رجوع( R أو) محايد( N أو) إيقاف( P الوضع يف االختيار ذراع•
).للخلف

 
الرسعة تثبيت نظام إلغاء مؤرش عرض يتم التالية، الظروف ظل يف

عرض شاشة يف والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية
.واحدة مرة صفارة صوت ويصدر املتعددة املعلومات

.DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام تشغيل•
).SBS (الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل•
.طويلة زمنية لفرتة هابط منحدر عىل السري أثناء•
.النظام يف مشكلة وجود•
يف املستمر التحكم أثناء تلقائيًا االنتظار فرامل تعشيق يتم•

.التوقف
الكائنات اكتشاف األمامي الرادار استشعار جهاز عىل يتعذر•

من غريها أو الجليد، أو الضباب، أو املطر، أثناء (املستهدفة
).متسخة الرادياتري شبكة تكون عندما أو الطقس، ظروف

.معشقة االنتظار فرملة•
.مفتوح السيارة أبواب أحد•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•
بتقنية الرسعة تثبيت نظام بواسطة الفرامل تشغيل وترية ارتفاع•

.والسري التوقف وظيفة مع) MRCC (مازدا من الرادار

التحكم استئناف

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا
مسبقاً املضبوطة الرسعة يف التحكم استئناف فيمكنك والسري، التوقف
.التشغيل رشوط جميع استيفاء وبعد RES املفتاح عىل بالضغط

مالحظة

يتم فلن العرض، شاشة يف املضبوطة الرسعة إىل اإلشارة تتم مل إذا
.RES املفتاح عىل الضغط تم لو حتى التحكم استئناف

النظام تشغيل إيقاف

الرسعة تثبيت نظام تشغيل أثناء MRCC مفتاح عىل الضغط عند
نظام توقف إىل يؤدي هذا فإن ،)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية
).MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٢٩-٤
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التوقف يف املستمر التحكم▼

تثبيت نظام باستخدام األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم أثناء
التوقف وظيفة مع) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة
عند. أمامك التي السيارة توقف عند سيارتك تتوقف سوف والسري،
ضوء يُيضء التوقف، يف املستمر التحكم نظام وتشغيل السيارة توقف
مع) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام مؤرش

.والسري التوقف وظيفة

مالحظة

مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا•
أثناء )والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف وظيفة
.التوقف وضع يف السيارة تعليق يتم التوقف، يف املستمر التحكم

يف املستمر التحكم تشغيل منذ دقائق 10 مدة انقضاء عند•
معلقة السيارة وتظل تلقائًيا االنتظار فرامل تعشيق يتم التوقف،

الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم األثناء، هذه يف .التوقف وضع يف
مع MRCC( والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية
).والسري التوقف وظيفة

املستمر التحكم تشغيل أثناء i-stop تشغيل رشوط استيفاء تم إذا•
دواسة عىل الضغط عدم من بالرغم املحرك فسيتوقف التوقف، يف

.الفرامل
.١٠-٤ صفحة يف i-stop راجع

.التوقف يف املستمر التحكم تشغيل أثناء الفرامل مصابيح تُيضء•

القيادة الستئناف

متوقفة سيارتك تزال وال التحرك يف أمامك التي السيارة تبدأ أن بعد
اضغط أو RES املفتاح عىل اضغط التوقف، يف املستمر التحكم بفعل
والستئناف التوقف يف املستمر التحكم إللغاء الوقود دواسة عىل

.القيادة

مالحظة

السيارة تبدأ ال ،RES املفتاح عىل بالضغط القيادة استئناف عند•
أمامها التي والسيارة سيارتك بني املسافة تبلغ حتى التحرك يف

.منها أبعد أو املقررة املسافة حدود
من إجراء أي استئناف عند تلقائًيا مجدًدا العمل يف املحرك يبدأ•

.i-stop نظام تشغيل أثناء القيادة إجراءات

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم•
أثناء مؤقًتا )والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف
استئناف عليك وسيتعذر التوقف، يف املستمر التحكم تشغيل
سيارات أي وجود عدم عند RES املفتاح عىل بالضغط القيادة
.السيارة قيادة واستأنف الوقود دواسة عىل اضغط .أمامك

بعد ثوان 3 غضون يف التحرك يف أمامك التي السيارة رشعت إذا•
فسوف التوقف، يف املستمر التحكم بواسطة سيارتك توقفت أن

إذا حتى األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم وظيفة تُستأنف
تقوم عندما مثالً الحال هو كام سيارتك، قيادة أنت تستأنف مل

.الوقود دواسة عىل بالضغط

القيادة معلومات استئناف

تحرك بدء بعد معدودات ثواٍن غضون يف القيادة تستأنف مل إذا
شاشة عىل أمامك التي السيارة إشارة فستومض أمامك، التي السيارة

مل إذا. القيادة استئناف عىل السائق لحث املتعددة املعلومات عرض
لحثك صوت تفعيل يتم املؤرش، ضوء وميض بعد القيادة تستأنف

.القيادة استئناف عىل

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٣٠-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



*)CTS (املرور وحركة السري دعم

)CTS (املرور وحركة السري دعم▼

التحكم وظيفة من يتكون نظام هو) CTS (املرور وحركة السري دعم
عند السائق إجهاد لتقليل التوجيه عىل املساعدة ووظيفة املسافة يف

.األوتوسرتاد أو الرسيعة الطرق عىل املرورية االزدحامات يف القيادة
بني ثابتة مسافة عىل للحفاظ املسافة يف بالتحكم النظام يقوم

إىل الحاجة دون املضبوطة السيارة رسعة عند أمامك والسيارة سيارتك
مع ذلك، عىل وعالوة. الفرامل دواسة أو الوقود دواسة استخدام

املرورية الحارة خطوط اكتشاف عند التوجيه، عىل املساعدة وظيفة
السيارة عىل الحفاظ يف السائق مبساعدة الوظيفة هذه تقوم للسيارة،

الحارة خطوط اكتشاف يتم مل إذا. املرورية الحارة خطوط داخل
عىل الحفاظ يف القيادة مساعدة للسائق الوظيفة هذه توفر املرورية،
.األمامية السيارة مع الحركة مسار طول عىل السيارة

تحذير 

):CTS( املرور وحركة السري دعم نظام عىل كليًة تعتمد ال

املرور وحركة السري دعم نظام )CTS( تلقايئ قيادة نظام ليس.
النظام عىل كليًة تعتمد ال .محدودة الوظيفة فإن ذلك، إىل إضافة
عجلة باستخدام الطريق عىل مسارك داخل بالبقاء دوماً وعليك
.القيادة

الطريق لظروف وفًقا الرسعة حد ضمن السيارة رسعة اضبط
.الطقس وأحوال

املرور وحركة السري دعم نظام يتمكن ال قد )CTS( رصد من
والظروف وحالتها، السيارة لنوع وفقاً وذلك األمامية السيارة
غري النظام يكون قد ذلك، إىل باإلضافة .الطريق وظروف الجوية،

بتعشيق األمامية السيارة قامت إذا كاٍف بشكل التباطؤ عىل قادر
الحارة داخل أخرى سيارة انحرفت إذا أو مفاجئ بشكل الفرامل
والسيارة سيارتك بني السيارة رسعة يف الفرق كان إذا أو املرورية

من تحقق .حادث وقوع إىل يؤدي قد مام أكرب، أمامك التي
مسافة عىل الحفاظ مع دامئا بعناية السيارة وقُد املحيطة الظروف

.القادمة والسيارات األمامية السيارات مع آمنة

 

وحركة السري دعم نظام تشغيل بإيقاف عليك السالمة، ألغراض
.االستخدام قيد يكون ال عندما )CTS( املرور

وضع يف )CTS( املرور وحركة السري دعم وظيفة ترك الخطورة فمن
بصورة تعمل أن ميكن حيث االستخدام قيد تكون ال عندما التشغيل
.حادث وقوع إىل يؤدي ما فجائية،

 

الظروف يف )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام تستخدم ال
.حادث وقوع يف هذا يتسبب فقد وإّال .التالية

غري من( االوتوسرتاد أو الرسيعة الطرق بخالف العامة الطرق
وحركة السري دعم نظام باستخدام الظروف تلك يف القيادة املمكن
).)CTS( املرور

حركة هناك تكون وحيث الحادة املنحنيات ذات الطرق يف
الطرق يف أو السيارات، بني كافية مسافة توجد وال كثيفة مرورية

يف القيادة( املتكرر والتباطؤ التسارع من الكثري فيها يحدث التي
املرور وحركة السري دعم نظام باستخدام الظروف هذه ظل

)CTS( ممكنة غري.(

حركة تشق ال التي الجانبية التقاطعات من والخروج الدخول عند
الطرق عىل السيارات انتظار ومناطق الخدمات مناطق املرور،

نظام كان بينام رسيع طريق من خروجك حالة يف( الرسيعة
يتم فلن االستخدام، قيد األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم

الرسعة إىل لتصل سيارتك رسعة زيادة وميكن أمامك السيارة تتبع
).ضبطها تم التي

قد( الجليد أو الثلج عليها يرتاكم التي الطرق مثل الزلقة الطرق يف
تشغيل عدم أو السيارة يف التحكم فقد يف وتتسبب اإلطارات تدور

).التوقف يف املستمر التحكم وظيفة

بني املسافة عىل املحافظة أجل من( الطويلة الهابطة املنحنيات يف
متواصلة وبصورة تلقائياً الفرامل باستخدام النظام يقوم السيارات،

).الفرامل قوة فقدان إىل يؤدي قد ما

الدراجات أو النارية الدراجات مثل عجلتني ذات مركبات أمامك.

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(
التي السيارة اكتشاف يتم ال قد( االنحدار شديدة املنحدرات

التوقف أثناء السيارة تنزلق وقد صحيحة، بطريقة أمامك
بطريقة رسعتها تزيد قد أو الرسعة، تثبيت وظيفة باستخدام

.)التحرك بدء بعد مفاجئة

والجليد الضباب األمطار،( السيئة املناخية الظروف يف القيادة.(

عليها يرتاكم التي الطرق مثل الزلقة الطرق عىل السيارة قيادة تتم
اإلطارات تدور قد( املمهدة غري الطرق أو الجليد أو الثلج

وظيفة تشغيل عدم أو السيارة يف التحكم فقد يف وتتسبب
).التوقف يف املستمر التحكم

إطار مثال مختلفة، محددة أحجام ذات إطارات استخدام
.مؤقت احتياطي

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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كاٍف غري مداس ذات إطارات استخدام يتم.

املحدد الضغط إىل اإلطارات ضغط ضبط يتم مل إذا.

قارب مقطورة أو مقطورة لسحب السيارة استخدام يتم.

اإلطارات سالسل استخدام يتم.

غري أخرى املرورية الحارة خطوط بها طرق عىل السيارة قيادة تتم
.الرسيعة الطرق مثل ،)الصفراء( البيضاء

 

.التوقف يف املستمر التحكم وظيفة تشغيل أثناء السيارة تغادر ال

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(
قيد التوقف يف املستمر التحكم وظيفة بينام السيارة مغادرة تنطوي

ما مفاجئة بطريقة تتحرك قد السيارة ألن نظًرا خطورة عىل التشغيل
تشغيل بإيقاف قم السيارة، من الخروج قبل .حادث وقوع عنها ينتج
ثم االنتظار، فرامل وتعشيق )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام

.P االنتظار وضع إىل االختيار ذراع بتحويل قم

 

تنبيه 

أسطوانة جهاز عىل السيارة وضع عند النظام تشغيل بإيقاف قم
.الهيكل
وحركة السري دعم نظام يعمل حتي التالية االحتياطات مبراعاة عليك
.طبيعية بصورة )CTS( املرور

أسطوانة جهاز عىل السيارة وضع عند النظام تشغيل بإيقاف قم
.الهيكل

السيارة تعليق أنظمة بتعديل تقم ال.

األمامية للعجالت املحدد الحجم من عجالت استخدام دامئاً يجب
باستشارة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش .والخلفية

.اإلطار لتغيري مازدا رشكة من معتمد إصالح فني

 

مالحظة

باعتبارها التالية األجسام املسافة يف التحكم وظيفة ترصد ال•
.مادية أجساماً

العكيس الجانب يف تقرتب سيارات•
املشاة•
)الحواجز املتوقفة، السيارات( الثابتة العنارص•

النظام فإن للغاية، منخفضة برسعة تسري أمامك السيارة كانت إذا•
.بدقة رصدها من يتمكن ال قد

عند )أحادي خط مثل( الطريق عىل جسم أو هيكل هناك كان إذا•
لذلك .النظام يعمل فقد ، السيارة أمام األرض عن منخفض ارتفاع

).CTS( املرور وحركة السري دعم نظام تستعمل ال
الظروف يف )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام تستخدم ال•

مع الشديد التقارب لتحذيرات املتكرر التنشيط فيها يتم التي
.أمامك التي السيارة

إذا أو املرورية الحارة لتغيري الرسعة زيادة الرضوري من كان إذا•
برسعة اقرتابك يف تسببت مفاجئة بفرملة أمامك السيارة قامت

أو الوقود دواسة باستخدام بالتسارع عليك أمامك، السيارة من
.للظروف تبعاً الفرامل دواسة باستخدام التباطؤ

تحدث لن ،)CTS( املرور وحركة السري دعم نظام استعامل أثناء•
تغيري ذراع بتحريك قمت إذا حتى للمحرك مقصودة فرملة أي

الحركة ناقل( االختيار ذراع أو )اليدوي الحركة ناقل( الحركة
بخفض عليك الرسعة، بإبطاء القيام األمر تطلب إذا ).التلقايئ

.الفرامل دواسة عىل اضغط أو السيارة رسعة إعدادات
صوتاً تسمع قد ،CTS تحكم بواسطة الفرامل تشغيل أثناء•

.مشكلة وجود إىل يشري ال هذا أن إال للتشغيل
،CTS تحكم بواسطة الفرامل تشغيل أثناء الفرامل أضواء تيضء•

منحدر عىل السيارة تكون عندما تيضء أال املحتمل من ولكنها
وتتبع ثابتة رسعة عىل تسري أنها أو املضبوطة، بالرسعة هابط
.أمامها سيارة

املرور وحركة السري دعم نظام يتمكن ال قد التالية، الظروف يف•
)CTS( البيضاء الخطوط رصد من )األمامية السيارات أو )الصفراء

من )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام يتمكن ال وقد بدقة
.طبيعية بطريقة العمل

عىل التعرف )FSC( األمامية االستشعار لكامريا ميكن ال•
.الضباب أو األوساخ بسبب السيارة أمام التي املنطقة

يف وضوحاً أقل )الصفراء( البيضاء الحارة خطوط كانت إذا•
.الطالء تقرش أو األوساخ بسبب رؤيتها

السيارات أو )الصفراء( البيضاء الحارة خطوط كانت إذا•
األمطار،( الجوية األحوال سوء بسبب وضوحاً أقل األمامية
).الثلوج أو الضباب،

مغلقة حارة من جزء أو مؤقتة حارة يف السيارة قيادة تم إذا•
بيضاء خطوط مثة يكون أن ميكن حيث إنشاءات وجود بسبب

.متقطعة الخطوط تكون أو للحارات، متعددة )صفراء(
ُيستخدم مؤقت خط مثل مشوشاً خطاً الكامريا التقطت إذا•

أو الذائبة غري الثلوج أو الظل بسبب أو اإلنشاءات، ألعامل
.باملاء املليئة الشقوق

القيادة عند
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أو األمطار، سقوط عقب المع أو مبلل الطريق سطح كان إذا•
.الطريق عىل برك هناك كان إذا

الخلفي املقعد يف أو األمتعة صندوق يف ثقيلة أمتعة تحميل•
.السيارة ميالن إىل يؤدي مام

خط من بالقرب تتحرك سيارتك أمام التي السيارة كانت إذا•
.رؤيتها يف وضوحاً أقل يجعلها مام للحارة )أصفر( أبيض

.األمامي الزجاج عىل الضباب أو األتربة تراكم•
.طرق مفرتق أو طرق ملتقى أو تقاطع عرب السيارة قيادة تتم•
)الصفراء( البيضاء الحارة خطوط عن الكشف يتعذر حني•

.الجوية األحوال أو الطرق ظروف بسبب
أو نفق دخول عند مثال فجأة املحيط السطوع اختالف•

.منه الخروج
انحراف أو األوساخ بسبب األمامية الكشافات إضاءة تضعف•

.الليل يف البرصي املحور
الطريق سطح أن أو الطريق سطح من الخلفي الضوء ينعكس•

.املطر سقوط بعد والمع مبلل
يكون الطريق جانب عىل األمان لجدار ظل انعكاس حالة يف•

.الطريق عىل للحارة )أصفر( أبيض لخط موازياً
.للغاية متسع أو ضيق الحارة عرض كان إذا•
.مفرطة بصورة مستٍو غري الطريق كان إذا•
.مبطب اصطدامها بعد السيارة اهتزاز حالة يف•
خطوط أو الطريق عىل متعددة عالمات هناك تكون عندما•

بجوار متعددة أشكال ذات )للحارة عالمات( تقسيمية
.التقاطعات

جسم تركيب عند أو الكامريا أمام التي املنطقة اتساخ حالة يف•
.الرؤية مجال يعيق ما

والثلج والرمال أمامك التي السيارة من يصدر الذي العادم غاز•
واملياه الشبكية والنوافذ التفتيش غرف من الصادر املياه وبخار

.الهواء يف تتناثر التي
الصباح أو املبكر املساء أثناء مثال بالسيارة املحيط املكان ظالم•

.املبكر
.معيناً شكالً الخلفي ضوؤها يتخذ سيارة أمامك•
سري خط من املسار عن أمامك التي السيارة انحراف عند•

.سيارتك
.عشوايئ بشكا تسري أمامك التي السيارة•
.ضيقة منحنيات بها طرق عىل السيارة قيادة•

 

املسافة يف التحكم وظيفة

الثابتة، الرسعة وضع عىل تسري كنت بينام أمامك سيارة رصد حالة يف
مع املسافة يف التحكم وظيفة وتعمل أمامك سيارة إشارة عرض يتم

.األمامية السيارة
 

التوجيه عىل املساعدة وظيفة

مبساعدة الوظيفة هذه تقوم املرورية، الحارة خطوط اكتشاف عند
مل إذا. املرورية الحارة خطوط داخل السيارة عىل الحفاظ يف السائق

للسائق الوظيفة هذه توفر املرورية، الحارة خطوط اكتشاف يتم
مع الحركة مسار طول عىل السيارة عىل الحفاظ يف القيادة مساعدة
.األمامية السيارة

مالحظة

التوجيه عىل املساعدة بحد الخاص التحذير

داخل السيارة إبقاء من التوجيه عىل املساعدة وظيفة تتمكن مل إذا
، التوجيه عىل املساعدة وظيفة تعمل بينام املرورية الحارة خطوط

عرض شاشة عىل تحذير عرض ويتم تحذير صوت تفعيل يتم
.القيادة عجلة تشغيل عىل السائق لحث املتعددة املعلومات

القيادة عند
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)CTS (املرور وحركة السري دعم عرض إشارة▼

وحركة السري دعم نظام تشغيل وظروف ضبط حالة إىل اإلشارة تتم
القيادة شاشة أو املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل) CTS (املرور

.التفاعلية
)الرئيسية الشاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة

أمامك السيارة عرض.١
)CTS (املرور وحركة السري دعم بنظام املضبوطة السيارة رسعة.٢
 

نظام عرض شاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة
i-ACTIVSENSE(

أمامك السيارة عرض.١
)CTS (املرور وحركة السري دعم بنظام املضبوطة السيارة رسعة.٢
 

التفاعلية القيادة عرض شاشة

أمامك السيارة عرض.١
)CTS (املرور وحركة السري دعم بنظام املضبوطة السيارة رسعة.٢
 

التوجيه عىل املساعدة وظيفة شاشة

عىل املساعدة عرض يتغري التوجيه، عىل املساعدة وظيفة تشغيل عند
.األخرض إىل األبيض من الشاشة عىل التوجيه

مالحظة

كانت إذا مام للتحقق املتعددة املعلومات عرض شاشة عرض ميكنك
مع بالتزامن التحكم عنارص تنفذ التوجيه عىل املساعدة وظيفة
.أمامك التي السيارة أو املرورية الحارة خطوط

نشط غري

)أمامك التي السيارة( نشط

)املرورية الحارة خط( نشط

تُعرض ،)CTS (املرور وحركة السري دعم نظام يف مشكلة مثة كان إذا
تفاصيل من تحقق. املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل رسالة

القيادة عند
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إصالح فني لدى سيارتك افحص ثم الوسطى الشاشة عىل املشكلة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني نويص نحن متخصص،

.٥١-٧ صفحة يف تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا راجع

أمامك السيارة مع الشديد التقارب من التحذير▼

نظام تشغيل أثناء أمامها التي السيارة من برسعة سيارتك اقرتبت إذا
التحذير صوت تفعيل يتم األمامية، السيارة مع املسافة يف التحكم

آمنة مسافة عىل حافظ. العرض شاشة عىل الفرامل تحذير عرض ويتم
.أمامك التي والسيارة سيارتك بني

"الفرامل دواسة اضغط "رسالة عرض يتم.١

مالحظة

بدأت إذا حتى والفرامل التحذيرات تعمل ال قد اآلتية، الحاالت يف
.أمامها التي السيارة من االقرتاب يف سيارتك

.أمامها التي السيارة رسعة بنفس سيارتك تقود كنت إذا•
).CTS( املرور وحركة السري دعم نظام تشغيل بعد مبارشة•
.مبارشة الوقود دواسة تحرير بعد•
.املرورية الحارة داخل أخرى سيارة انحراف•

القيادة عند
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النظام ضبط▼

التشغيل رشوط

املسافة يف التحكم وظيفة

.التالية الرشوط جميع استيفاء حالة يف) CTS (املرور وحركة السري دعم نظام يعمل

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•

.٢*)ساعة/ميل 90 (ساعة/كم 145/ ١*)ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إىل) ساعة/ميل 0 (الساعة /كم 0 نحو السيارة رسعة كانت إذا•
).اليدوي الوضع( M أو D وضع يف الحركة نقل ذراع يكون•

)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(•

.٢*)ساعة/ميل 90 (ساعة/كم 145/ ١*)ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200 إىل) ساعة/ميل 19 (الساعة /كم 30 نحو السيارة رسعة كانت إذا•
.N الحيادي الوضع أو R للخلف الرجوع بخالف آخر وضع يف الحركة نقل ذراع يكون•
.القابض دواسة ضغط عدم•

.يعمل) CTS (املرور وحركة السري دعم نظام•
مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام أو) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت بنظام الخاصة املسافة يف التحكم وظيفة•

للعمل، جاهز غري وضع عىل مضبوطة كانت إذا (للعمل جاهز وضع عىل مضبوطة) والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة
).الخاصة اإلعدادات وظيفة باستخدام للعمل جاهز وضع عىل فاضبطها

.الفرامل دواسة ضغط عدم•
)).EPB (الكهربائية االنتظار فرامل مؤرش ضوء ينطفئ (االنتظار فرامل تحرير يتم•
.DSC نظام يف مشكلة توجد ال•
.مغلقة األبواب جميع•
.السائق أمان حزام ربط•

األوروبية الطرازات١*
األوروبية الطرازات عدا٢*
 

مالحظة

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(

أو )ساعة/ميل 19( ساعة/كم 30 السيارة رسعة تكون حني )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام استعامل املمكن من يكون لن التالية، الظروف يف•
.أقل

.التوقف يف املستمر التحكم وظيفة يف مشكلة مثة•
).EPB( الكهربائية االنتظار فرامل وظيفة يف مشكلة مثة•

.املحرك تشغيل بدء بعد مبارشة )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام يبدأ ال قد•

 

التوجيه عىل املساعدة وظيفة

.التالية الظروف استيفاء حالة يف التوجيه عىل املساعدة وظيفة تعمل

).ساعة/ميل ٣٤ (ساعة/كم ٥٥ نحو من أقل والرسعة تتحرك سيارتك تكون عندما•

القيادة عند
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.أمامها سيارة سيارتك تكتشف أو الحارة، مركز من بالقرب تسري وأنت الجانبني كال عىل) الصفراء (البيضاء الحارة خطوط عن الكشف يتم عندما•
.بعنف القيادة عجلة تدوير يتم ال عندما•
.االنعطاف إشارة ذراع تشغيل يتم ال حني•
.املسافة يف التحكم وظيفة تشغيل عند•
)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(•

.أكرث أو) ساعة/ميل ١٩ (ساعة/كم ٣٠ حوايل السيارة رسعة كانت إذا

مالحظة

وانحدار متوجات الطريق، انحناء مثال أحوال بحسب ولكن املرورية، الحارة مركز بجوار السيارة تبقى حتى التوجيه عىل املساعدة وظيفة تعمل
.املرورية الحارة مركز بجوار السيارة إبقاء من تتمكن ال قد الوظيفة فإن السيارة، ورسعة الطريق،

الضبط طريقة

CANCEL املفتاح.١
RES املفتاح.٢
CTS مفتاح.٣
 
.CTS مفتاح اضغط.١

املرور وحركة السري دعم نظام عرض إشارة عرض يتم ذلك، إىل إضافة). أبيض) (CTS (املرور وحركة السري دعم نظام استعداد إشارة تضيئ
)CTS (الوقت نفس يف املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل.

يف التحكم لبدء-) SET (لألسفل أو+) SET (لألعىل RES املفتاح واضغط الوقود دواسة باستخدام املراد اإلعداد عىل السيارة رسعة اضبط.٢
.املسافة

القيادة عند
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ضبط إشارة إىل) أبيض) (CTS (املرور وحركة السري دعم نظام استعداد إشارة تتغري الوقت، نفس يف. الشاشة عىل املضبوطة الرسعة عرض يتم
).أخرض) (CTS (املرور وحركة السري دعم نظام

جاهزة التوجيه عىل املساعدة وظيفة تكون أو لتشغيلها، الالزمة الرشوط كل استيفاء عند للتشغيل جاهزة املسافة يف التحكم وظيفة تكون.٣
.لتشغيلها الالزمة الرشوط كل استيفاء عند للتشغيل

مالحظة

السيارة مع املسافة يف التحكم وظيفة وتعمل أمامك سيارة إشارة عرض يتم الثابتة، الرسعة وضع عىل تسري كنت بينام أمامك سيارة رصد حالة يف•
.ثابتة رسعة عىل السري وضع إىل النظام ويعود أمامك السيارة إشارة تنطفئ أمامك، لسيارة رصد هناك يعد مل إذا ذلك، إىل باإلضافة .األمامية

عىل النظام بضبط قم .لسيارتك املضبوطة الرسعة من أعىل برسعة تسري أمامك السيارة كانت إذا األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم ميكن ال•
.الوقود دواسة باستخدام للسيارة املرادة الرسعة

إذا املثال، سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند•
السري دعم نظام فإن التشغيل، وضع يف )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام كون أثناء OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل تم

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي القادمة املرة يف للعمل جاهزاً يظل )CTS( املرور وحركة
املسافة وإنذار )LAS( باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام تشغيل تلقائياً أيضاً يتم التشغيل، قيد )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام يكون حني•

).SBS( الذيك الفرامل دعم ونظام )DSA( والرسعة
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام أو )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام من أي تشغيل أثناء CTS مفتاح عىل الضغط عند•

).CTS( املرور وحركة السري دعم نظام تشغيل إىل يؤدي هذا فإن ،)والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف وظيفة مع مازدا من
الرسعة تثبيت نظام من أي تشغيل يتم فإنه ،)CTS( املرور وحركة السري دعم نظام تشغيل أثناء MRCC مفتاح عىل الضغط عند ذلك، إىل إضافة
التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام أو )MRCC( مازدا من الرادار بتقنية
).والسري

 

املضبوطة السيارة رسعة تغيري

)RES املفتاح باستخدام الرسعة خفض/لزيادة(
.رسعتها تنخفض) -SET (لألسفل RES املفتاح عىل الضغط وعند السيارة، تتسارع) +SET (لألعىل RES املفتاح عىل الضغط عند

)ساعة/ميل 1 (ساعة/مرت كيلو 1: فوراً وحرر اضغط•
)ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: االستمرار مع اضغط•

)الوقود دواسة باستخدام الرسعة لزيادة(
التشغيل، مفاتيح أحد تشغيل تعذر إذا. املرادة الرسعة عند) -SET (ألسفل أو) +SET (ألعىل RES املفتاح عىل اضغط وثم الوقود دواسة عىل اضغط

.الوقود دواسة من قدميك بتحرير قيامك بعد املضبوطة الرسعة إىل يعود النظام فإن

مالحظة

.الوقود دواسة عىل الضغط أثناء الفرامل يف التحكم ووظيفة التحذيرات تعمل ال•
).ساعة/ميل 19( ساعة/كم 30 هي )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام عىل ضبطها ميكن رسعة أقل•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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)األوروبية الطرازات(•
من للمزيد حاجة هناك أن قرر ما إذا تلقائياً التسارع من املزيد بتوفري النظام يقوم االنعطاف، إشارة وتشغيل مترير حارة إىل االنتقال عند

.بشدة أمامك السيارة من تقرتب أن ميكن حيث أمامك للطريق االنتباه مع السيارة بقيادة عليك .التسارع
)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•

.التوقف يف املستمر التحكم أثناء RES املفتاح عىل بالضغط السيارة رسعة ضبط تغيري ميكن

 

املسافة يف التحكم أثناء السيارات بني املسافة تغيري

.للغاية وقصرية قصرية متوسطة، طويلة، مسافة مستويات؛ ٤ عىل السيارات بني املسافة ضبط ميكن
مسافة عىل السيارات بني املسافة ضبط يتم. لألسفل CANCEL املفتاح عىل الضغط طريق عن أقرص مسافة عىل السيارات بني املسافة ضبط يتم
.لألعىل CANCEL املفتاح عىل الضغط طريق عن أكرب

السيارات بني للمسافة إرشادي دليل
))ساعة/ميل ٥٠ (ساعة/كم ٨٠ رسعة عىل(

العرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

١*التفاعلية القيادة شاشة عىل املعروضة اإلشارةاملتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

))قدم ١٦٤ (مرت ٥٠ نحو (طويلة

))قدم ١٣١ (مرت ٤٠ نحو (متوسطة

))قدم ٩٨ (مرت ٣٠ نحو (قصرية

))قدم ٨٢ (مرت ٢٥ نحو (للغاية قصرية

.CANCEL الزر تشغيل عند منبثقة صورة عرض١*

القيادة عند
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مالحظة

.املسافة قرصت السيارة، رسعة انخفضت فكلام السيارة، رسعة بحسب السيارات بني املسافة تختلف•
املضبوطة املسافة يف تلقائياً التحكم يتم ،OFF التشغيل إيقاف وضع أو ACC التشغيل مفتاح تنشيط وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل يتم عندما•

.ثانية املحرك تشغيل تم إذا حتى السيارات بني

 

.مؤقًتا الوظيفة إلغاء يتم

املسافة يف التحكم وظيفة

إشارة إىل) أخرض) (CTS (املرور وحركة السري دعم نظام ضبط إشارة وتتحول املسافة يف التحكم وظيفة إلغاء تلقائياً يتم التالية، العمليات تنفيذ عند
.الوقت نفس يف) أبيض) (CTS (املرور وحركة السري دعم نظام استعداد

.واحدة مرة CANCEL املفتاح عىل الضغط يتم•
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم•
)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•

.R أو ،P، N وضع يف االختيار ذراع يكون عندما
)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(•

).للخلف الرجوع( R وضع يف الحركة ناقل ذراع

 
.واحدة مرة صوت تفعيل ويتم) CTS (املرور وحركة السري دعم نظام إلغاء إشارة عرض يتم اآلتية، الحاالت يف

.DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام تشغيل•
).SBS (الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل•
.طويلة زمنية لفرتة هابط منحدر عىل السيارة قيادة•
.النظام يف مشكلة وجود•
القاسية، الطقس ظروف من غريها أو الثلوج، أو الضباب، أو املطر، أثناء (املستهدفة الكائنات اكتشاف األمامي الرادار استشعار جهاز عىل يتعذر•

).متسخة الرادياتري شبكة تكون عندما أو
.معشقة االنتظار فرملة•
.مفتوح السيارة أبواب أحد•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•
.CTS تحكم بواسطة الفرامل تشغيل وترية ارتفاع•
)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•

.التوقف يف املستمر التحكم أثناء تلقائيًا االنتظار فرامل تعشيق يتم
)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(•

).ساعة/ميل 15 (ساعة/كم 25 من أقل إىل السيارة رسعة تنخفض عندما•
.معينة زمنية لفرتة الحيادي الوضع يف الحركة ناقل ذراع•
.محددة زمنية لفرتة القابض دواسة عىل الضغط•
.املحرك توقف•

 

القيادة عند
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التوجيه عىل املساعدة وظيفة

.مؤقتة بصورة التوجيه عىل املساعدة وظيفة إلغاء يتم ييل، مام أي حدوث حالة يف

.املسافة يف التحكم وظيفة إلغاء عند•
.أمامك سيارة اكتشاف تعذر أو) الصفراء (البيضاء الحارة خطوط عن الكشف تعذر عند•
).ساعة/ميل ٣٧ (ساعة/كم ٦٠ نحو من أكرث سيارتك رسعة تكون عدما•
.الوقود دواسة عىل الضغط تم إذا•
.االنعطاف إشارة ذراع رفع تم إذا•
.حاد منحنى بعبور السيارة قيام•
.للغاية متسع أو ضيق الحارة عرض كان إذا•
.املرورية الحارة خط السيارة تخطت إذا•
.القيادة عجلة عن يديه السائق رفع إذا•
.مفاجئ نحو عىل استخدامها يتم القيادة عجلة•
.النظام يف مشكلة وجود•
.منخفضة أو مرتفعة) FSC (األمامية االستشعار كامريا يف الحرارة درجة تكون عندما•
.ضبابياً) FSC (األمامية االستشعار كامريا حول األمامي الزجاج يكون عندما•
.األمامية الرؤية ضعف إىل ويؤدي ،)FSC (األمامية االستشعار كامريا حول األمامي الزجاج أمام عائق وجود حالة يف•

 

مالحظة

وشاشة املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تنبيه وُيعرض تحذير صوت ينطلق ،)القيادة بعجلة اإلمساك عدم( القيادة عجلة عن يديك رفعت إذا
.التفاعلية القيادة
املتعددة املعلومات عرض شاشة

التفاعلية القيادة عرض شاشة

القيادة عند
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إذا حتى )القيادة عجلة متسك ال( القيادة عجلة عىل تقبض ال أنك النظام يقرر الطريق، أحوال بحسب أو بإحكام القيادة بعجلة اإلمساك عدم حالة يف
.التفاعلية القيادة وشاشة املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل تنبيه وُيعرض متسكها، كنت

 

التشغيل الستئناف

بعد RES املفتاح عىل بالضغط سابقاً املضبوطة بالرسعة التشغيل سيستأنف فإنه مؤقتة، بصورة) CTS (املرور وحركة السري دعم نظام إلغاء تم إذا
.التشغيل رشوط جميع استيفاء

مالحظة

.RES املفتاح عىل الضغط تم لو حتى النظام يعمل فلن العرض، شاشة عىل املضبوطة الرسعة إىل اإلشارة تتم مل إذا•
.أمامك سيارة اكتشاف أو الحارة خطوط رصد يتم أن إىل األكرث عىل ثوان 5 ملدة التوجيه عىل املساعدة عملية تعمل ال قد التشغيل، بعد•

 

التشغيل إيقاف

).CTS (املرور وحركة السري دعم نظام توقف إىل يؤدي هذا فإن ،)CTS (املرور وحركة السري دعم نظام تشغيل أثناء CTS مفتاح عىل الضغط عند

ناقل (أقل رسعة ترس/أعىل رسعة لرتس التحويل طلب عرض▼
)اليدوي الحركة

أثناء أقل رسعة ترس أو أعىل رسعة لرتس التحويل طلب يُعرض قد
عليك الحالة، هذه يف). CTS (املرور وحركة السري دعم نظام تشغيل
.مناسب غري الرسعة ترس موضع أن حيث الرسعة ترس بتغيري

العرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارةالطلب

املرتفعة الرسعة ترس إىل ألعىل بالتغيري قمأعىل لرتس التحويل

املنخفضة الرسعة ترس إىل ألسفل بالتغيري قمأقل رسعة لرتس التغيري

مالحظة

طلب إشارة إن رغم أعىل ترس إىل الرسعة ترس تغيري يتم مل إذا•
هناك يكون فسوف الشاشة، عىل معروضة أعىل لرتس التحويل

وحركة السري دعم نظام إلغاء يتم وقد املحرك عىل زائد حمل
.للمحرك تلف يحدث قد أو تلقائياً )CTS( املرور

طلب إشارة أن رغم أقل ترس إىل الرسعة ترس تغيري يتم مل إذا•
إلغاء يتم فقد الشاشة، عىل معروضة أقل رسعة لرتس التحويل

يتوقف قد أو تلقائياً )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام
.املحرك

)التلقايئ الحركة ناقل (التوقف يف املستمر التحكم▼

دعم نظام باستخدام األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم أثناء
توقف عند سيارتك تتوقف سوف ،)CTS (املرور وحركة السري

التحكم نظام وتشغيل السيارة توقف عند. أمامك التي السيارة
املرور وحركة السري دعم نظام مؤرش ضوء يُيضء التوقف، يف املستمر

)CTS.(

مالحظة

أثناء مؤقتاً )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام إلغاء تم إذا•
.التوقف وضع يف السيارة تعليق يتم التوقف، يف املستمر التحكم

يف املستمر التحكم تشغيل منذ أكرث أو دقائق 10 مرور عند•
معلقة السيارة وتظل تلقائًيا االنتظار فرامل تعشيق يتم التوقف،

السري دعم نظام إلغاء يتم ذلك، يحدث عندما .التوقف وضع يف
.مؤقتاً )CTS( املرور وحركة

املستمر التحكم تشغيل أثناء i-stop تشغيل رشوط استيفاء تم إذا•
دواسة عىل الضغط عدم من بالرغم املحرك فسيتوقف التوقف، يف

.الفرامل
.١٠-٤ صفحة يف i-stop راجع

القيادة عند
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.التوقف يف املستمر التحكم تشغيل أثناء الفرامل مصابيح تُيضء•

 

القيادة الستئناف

متوقفة سيارتك تزال وال التحرك يف أمامك التي السيارة تبدأ أن بعد
اضغط أو RES املفتاح عىل اضغط التوقف، يف املستمر التحكم بفعل
.القيادة ولبدء التوقف يف املستمر التحكم إللغاء الوقود دواسة عىل

مالحظة

السيارة تبدأ ال ،RES املفتاح عىل بالضغط القيادة استئناف عند•
أمامها التي والسيارة سيارتك بني املسافة تبلغ حتى التحرك يف

.منها أبعد أو املقررة املسافة حدود
من إجراء أي استئناف عند تلقائًيا مجدًدا العمل يف املحرك يبدأ•

.i-stop نظام تشغيل أثناء القيادة إجراءات
أثناء مؤقًتا )CTS( املرور وحركة السري دعم نظام إلغاء تم إذا•

استئناف عليك فسيتعذر التوقف، يف املستمر التحكم تشغيل
سيارات أي وجود عدم عند RES املفتاح عىل بالضغط القيادة
.السيارة قيادة واستأنف الوقود دواسة عىل اضغط .أمامك

بعد ثوان 3 غضون يف التحرك يف أمامك التي السيارة رشعت إذا•
فسوف التوقف، يف املستمر التحكم بواسطة سيارتك توقفت أن

مل إذا حتى األمامية السيارة مع املسافة يف التحكم وظيفة تستمر
تقوم عندما مثالً الحال هو كام سيارتك، قيادة أنت تستأنف
.الوقود دواسة عىل بالضغط

 

السيارة مغادرة معلومات

تحرك بدء بعد معدودات ثواٍن غضون يف القيادة تستأنف مل إذا
التوقف، يف املستمر التحكم تشغيل أثناء أمامك التي السيارة

املعلومات عرض شاشة عىل أمامك التي السيارة إشارة فستومض
القيادة تستأنف مل إذا. القيادة استئناف عىل السائق لحث املتعددة

استئناف عىل لحثك صوت تفعيل يتم املؤرش، ضوء وميض بعد
.القيادة

*)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام

)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام▼

من التوجيه مساعدة يوفر) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام
.السيارة انحرفت إذا السري حارة يف البقاء عىل السائق مساعدة أجل
البيضاء الخطوط برصد) FSC (األمامية االستشعار كامريا تقوم

قام وإذا بداخلها السيارة تسري التي الحارة يف) الصفراء الخطوط(
بتشغيل يقوم فإنه حارتها، عن تنحرف قد السيارة أن بتحديد النظام

.القيادة عجلة توجيه عىل السائق ملساعدة الكهربايئ املؤازر التوجيه
شاشة عىل إنذار عرض بواسطة السائق تنبيه عىل النظام يعمل كام

السيارة بقيادة تقوم عندما النظام استخدم. املتعددة املعلومات عرض
الرسيع النقل طرق مثل) صفراء (بيضاء خطوط بها طرق عىل

.الرسيعة والطرق

)FSC (األمامية االستشعار كامريا.١

تحذير 

):LAS( باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام عىل كليًة تعتمد ال

باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام )LAS( قيادة نظام ليس
عوضاً يستخدم ليك مصمم غري النظام ذلك، إىل باإلضافة .تلقايئ

تحذير نظام عىل املفرط االعتامد أن كام السائق حرص عدم عن
.حادث وقوع إىل يؤدي قد املسار مغادرة

باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام وظائف )LAS( محدودة.
عجلة باستخدام الطريق عىل مسارك داخل بالبقاء دوماً عليك

.بعناية بالقيادة وعليك القيادة

باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام تستخدم ال )LAS( الظروف يف
.حادث وقوع يف هذا يتسبب فقد وإّال التالية،

املغطاة الطرق مثل الزلقة، الطرق عىل السيارة قيادة عند
.املمهدة غري والطرق بالثلوج،

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٤٣-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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إطار مثال مختلفة، محددة أحجام ذات إطارات استخدام
.مؤقت احتياطي

كاٍف غري مداس ذات إطارات استخدام يتم.

املحدد الضغط إىل اإلطارات ضغط ضبط يتم مل إذا.

قارب مقطورة أو مقطورة لسحب السيارة استخدام يتم.

اإلطارات سالسل استخدام يتم.

أخرى املرورية الحارة خطوط بها طرق عىل السيارة قيادة تتم
.الرسيعة الطرق مثل ،)الصفراء( البيضاء غري

تنبيه 

عىل املساعدة نظام يعمل حتي التالية االحتياطات مبراعاة عليك
.طبيعية بصورة )LAS( باملسار االلتزام

السيارة تعليق أنظمة بتعديل تقم ال.

للعجالت املحدد والحجم النوع من عجالت استخدام دامئاً يجب
نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش .والخلفية األمامية

.اإلطار لتغيري مازدا رشكة من معتمد إصالح فني باستشارة

مالحظة

.التالية الظروف يف املعتادة بالطريقة النظام يعمل ال قد

رؤيتها يف وضوحاً أقل )الصفراء( البيضاء الحارة خطوط كانت إذا•
.الطالء تقرش أو األوساخ بسبب

األحوال سوء بسبب وضوحاً أقل )الصفراء( البيضاء الحارة خطوط•
).الثلوج أو الضباب، األمطار،( الجوية

مغلقة حارة من جزء أو مؤقتة حارة يف السيارة قيادة تم إذا•
بيضاء خطوط مثة يكون أن ميكن حيث إنشاءات وجود بسبب

.متقطعة الخطوط تكون أو للحارات، متعددة )صفراء(
ُيستخدم مؤقت خط مثل مشوشاً خطاً الكامريا التقطت إذا•

أو الذائبة غري الثلوج أو الظل بسبب أو اإلنشاءات، ألعامل
.باملاء املليئة الشقوق

الخروج أو نفق دخول عند مثال فجأة املحيط السطوع اختالف•
.منه

.الطريق سطح من الخلفي الضوء انعكاس حالة يف•
إذا أو األمطار، سقوط عقب المع أو مبلل الطريق سطح كان إذا•

.الطريق عىل برك هناك كان
.للغاية ضيق الحارة عرض كان إذا•
.ضيقة منحنيات بها طرق عىل السيارة قيادة•
مام الخلفي املقعد يف أو األمتعة صندوق يف ثقيلة أمتعة تحميل•

.السيارة ميالن إىل يؤدي
.طرق ملتقى أو طرق مفرتق عرب السيارة قيادة عند•

يكون الطريق جانب عىل األمان لجدار ظل انعكاس حالة يف•
.الطريق عىل للحارة )أصفر( أبيض لخط موازياً

انحراف أو األوساخ بسبب األمامية الكشافات إضاءة تضعف•
.الليل يف البرصي املحور

.مفرطة بصورة مستٍو غري الطريق كان إذا•
.مبطب اصطدامها بعد السيارة اهتزاز حالة يف•
أبيض خط من بالقرب تتحرك سيارتك أمام التي السيارة كانت إذا•

.رؤيتها يف وضوحاً أقل يجعلها مام للحارة )أصفر(
.األمامي الزجاج عىل الضباب أو األتربة تراكم•
ضوء مثال( السيارة مقدمة من موّجه قوي ضوء وجود عند•

من الصادر األمامية للكشافات )العايل الشعاع( أو الشمس
).املقابل االتجاه يف القادمة السيارات

النظام تشغيل▼

حالة رمز ييضء ،ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل عند
i-ACTIVSENSE )أبيض) (املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

.االستعداد لوضع النظام وينتقل

مالحظة

لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز ييضء مل إذا
نظام مفتاح باستعامل النظام إلغاء يتم ،)أبيض( )املخاطر

i-ACTIVSENSE التخصيص ميزة أو.

التشغيل رشوط

i-ACTIVSENSE حالة رمز فإن التالية، الرشوط جميع استيفاء عند
املعلومات عرض شاشة عىل) املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

.النظام تشغيل ويتم األخرض إىل األبيض من يتغري املتعددة

أو) ساعة/ميل ٣٧ (ساعة/كم ٦٠ حوايل السيارة رسعة كانت إذا•
.أكرث

).صفراء (بيضاء خطوط النظام رصد إذا•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٤٤-٤
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مالحظة

عىل )أصفر( أبيض املرورية الحارة خط برصد النظام يقوم ال عندما
يتم ال الذي الجانب عىل يعمل ال النظام فإن فقط، واحد جانب
.رصده

مؤقتة بصورة النظام إلغاء عند

يف االستعداد لوضع) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام ينتقل
تلقائياً تتم النظام، تشغيل رشوط استيفاء عند: التالية الحاالت
).LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام تشغيل استعادة

.للحارة) الصفراء (البيضاء الخطوط رصد من النظام يتمكن ال•
/ميل ٣٤ (ساعة/كم ٥٥ نحو من أقل السيارة رسعة تكون عدما•

).ساعة
.االنعطاف إشارة ذراع رفع تم إذا•
.مفاجئ نحو عىل الوقود دواسة عىل الضغط•
.TCS/DSC أنظمة تشغيل•
.DSC نظام تشغيل إيقاف عند•
.القيادة عجلة تحريك•
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم إذا•

.مؤقًتا الوظيفة إيقاف

يف العمل عن يتوقف) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام
:التالية الحاالت

)FSC (األمامية االستشعار كامريا يف الحرارة درجة تكون عندما•
.منخفضة أو مرتفعة

األمامية االستشعار كامريا حول األمامي الزجاج يكون عندما•
)FSC (ًضبابيا.

االستشعار كامريا حول األمامي الزجاج أمام عائق وجود حالة يف•
.األمامية الرؤية ضعف إىل ويؤدي ،)FSC (األمامية

)العايل الشعاع (أو الشمس ضوء مثال (قوي ضوء وجود عند•
االتجاه يف القادمة السيارات من الصادر األمامية للكشافات

).FSC (األمامية االستشعار كامريا صوب موّجه) املقابل

النظام تعطل

حالة رمز من كالً فإن النظام، يف مشكلة مثة كانت إذا
i-ACTIVSENSE )أبيض) (املخاطر لتجنب الدعم نظام/تحذير(

عرض شاشة عىل i-ACTIVSENSE تحذير ضوء/تحذير وإشارة
.رسالة وتظهر ييضء، املتعددة املعلومات

لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز راجع
.٨٦-٤ صفحة يف) املخاطر

القيادة عجلة توجيه عىل املساعدة نظام▼

نظام يعمل مسارها، عن تنحرف قد السيارة أن النظام يقرر عندما
.القيادة عجلة توجيه عىل املساعدة

مساعدة النظام فيه يوفر الذي باالتجاه السائق بإخطار النظام يقوم
.املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل القيادة عجلة تشغيل

مالحظة

عىل املساعدة كون أثناء القيادة عجلة بتشغيل السائق يقوم عندما
عجلة تشغيل مساعدة إلغاء يتم التشغيل، قيد القيادة عجلة تشغيل
.القيادة

النظام إلغاء▼

غري وضع عىل) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام ضبط ميكن
.للعمل جاهز

فقط) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام ضبط تم إذا(•
)اإليقاف وضع عىل

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
عىل) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام ضبط تم إذا(•

)i-ACTIVSENSE نظام مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف وضع
.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

مالحظة

اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل

OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل تم إذا املثال،
وضع يف )LAS( باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام كون أثناء

ً يظل )LAS( باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام فإن التشغيل، جاهزا
إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي القادمة املرة يف للعمل
.ON التشغيل وضع

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٤٥-٤
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*للضبط القابل الرسعة محدد

للضبط القابل الرسعة محدد▼

عىل السيارة قيادة متنع وظيفة هو للضبط القابل الرسعة محدد
التحكم يتم السيارة رسعة. ضبطها تم التي الرسعة من أكرب رسعة
الضغط تم إذا حتى ضبطها تم التي الرسعة من أقل تبقى حتى فيها
.الوقود دواسة عىل

19 (ساعة/كم 30 بني ما للضبط القابل الرسعة محدد ضبط ميكن
رسعة تتخطى قد). ساعة/ميل 125 (ساعة/كم 200و) ساعة/ميل

منحدر عىل السيارة قيادة تتم عندما ضبطها تم التي الرسعة السيارة
شاشة وميض طريق عن السائق بإعالم النظام يقوم ولكن هابط،
.التحذير صوت وتشغيل العرض

تحذير 

:السائقني تغيري يتم عندما النظام تشغيل بإيقاف دوماً عليك
محدد وظيفة يعرف ال الجديد السائق وكان السائق تغيري حالة يف

يقوم عندما رسعتها تزيد ال قد السيارة فإن للضبط، القابل الرسعة
.حادث وقوع إىل يؤدي ما الوقود، دواسة عىل بالضغط السائق

ومفتاح للضبط القابل الرسعة محدد عرض شاشة من النظام يتكون
.القيادة عجلة عىل املوجود الرسعة محدد
)الرئيسية الشاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة

للضبط القابل الرسعة محدد بواسطة املضبوطة السيارة رسعة.١
)ASL(

 
نظام عرض شاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة

i-ACTIVSENSE(

للضبط القابل الرسعة محدد بواسطة املضبوطة السيارة رسعة.١
)ASL(

 
التفاعلية القيادة عرض شاشة

للضبط القابل الرسعة محدد بواسطة املضبوطة السيارة رسعة.١
)ASL(

 
الرسعة محدد مفتاح

CANCEL مفتاح.١
RES مفتاح.٢
LIM مفتاح.٣

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*١٤٦-٤
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)/أبيض) (ASL (للضبط القابل الرسعة ملحدد االستعداد إشارة▼
)أخرض) (ASL (للضبط القابل الرسعة محدد ضبط مؤرش

)أبيض) (ASL (للضبط القابل الرسعة ملحدد االستعداد إشارة

LIM مفتاح عىل الضغط عند األبيض باللون اإلشارة عرض يتم
).ASL (للضبط القابل الرسعة محدد وتفعيل

)أخرض (الرسعة تثبيت نظام ضبط إشارة

.معينة رسعة ضبط عند األخرض باللون املؤرش شاشة تكون

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٤٧-٤
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للضبط القابل الرسعة محدد عرض شاشة▼

.العدادات مجموعة يف املوجودة الشاشة عىل أو التفاعلية القيادة شاشة عىل ASL للضبط القابل الرسعة محدد ضبط حالة عرض يتم

الحالة
شاشة عىل املعروضة اإلشارة
/املتعددة املعلومات عرض

التفاعلية القيادة شاشة
التفسري

االستعداد شاشة
.التشغيل وضع يف النظام وكذلك التشغيل وضع يف الرسعة محدد مفتاح يكون عندما تعرض

.التشغيل إيقاف وضع يف النظام يكون عندما التشغيل يتوقف

.الرسعة وتعيني- SET أو+ SET املفتاح تشغيل عند العرض يتماإلعدادات عرض

اإللغاء شاشة

.مؤقتة بصفة ملغى النظام ويكون التالية العمليات من أي من االنتهاء عند تعرض

CANCEL مفتاح تشغيل•
بقوة عليها مضغوط الوقود دواسة•

التحذير عرض

محدد ضبط شاشة تومض أكرث، أو) ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 بنحو ضبطها تم التي الرسعة السيارة رسعة تجاوزت إذا
.ASL للضبط القابل الرسعة
.أقل أو ضبطها تم التي الرسعة إىل السيارة رسعة تنخفض أن إىل الشاشة تومض

.التحذير عرض مع بالتزامن تحذير صفارة تفعيل يتم
.٦٨-٧ صفحة يف الرسعة محدد تحذير صفارة مراجعة يرجى

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٤٨-٤
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التنشيط إلغاء/التنشيط▼

مالحظة

عىل اإلبقاء يتم اإليقاف، وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
.النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة
وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل حالة يف املثال، سبيل عىل

يكون للضبط، القابل الرسعة محدد نظام تشغيل أثناء اإليقاف،
مفتاح تحويل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل وضع يف النظام

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء

تنشيط

الرسعة محدد شاشة عرض يتم. النظام لتفعيل LIM املفتاح اضغط
القابل الرسعة ملحدد االستعداد إشارة وتظهر ،)ASL (للضبط القابل

.األبيض باللون) ASL (للضبط

التنشيط إلغاء

الرسعة محدد شاشة تختفي. النظام إلبطال LIM املفتاح اضغط
االستعداد إشارة تظهر ال كام العرض، من) ASL (للضبط القابل
).ASL (للضبط القابل الرسعة ملحدد

النظام ضبط▼

تحذير 

ضبط أثناء املحيطة املنطقة يف األمان توافر من بالتحقق دوماً عليك
:للضبط القابل الرسعة محدد

رسعة فإن الحالية، السيارة رسعة من ألقل الرسعة ضبط تم إذا
توافر من بالتحقق عليك .ضبطها تم التي الرسعة إىل تنخفض السيارة
وبني بينك أمناً أكرث مسافة عىل والحفاظ املحيطة املنطقة يف األمان

.وخلفك أمامك السيارات

.النظام لتشغيل LIM مفتاح عىل اضغط.١
-)SET (لألسفل أو+) SET (لألعىل RES املفتاح عىل اضغط.٢

/كم 30 للسيارة الحالية الرسعة تكون عندما. الرسعة لضبط
عىل ضبطها يتم الرسعة فإن أكرث، أو) ساعة/ميل 19 (ساعة

للسيارة الحالية الرسعة تكون عندما. للسيارة الحالية الرسعة
ضبطها يتم الرسعة فإن أكرث، أو) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30

).ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 عىل

لألعىل RES املفتاح عىل اضغط ضبطها، تم التي الرسعة لزيادة.٣
)SET (+ضبطها تم التي الرسعة تعديل ميكن. متواصلة بصورة

ميكن). ساعة/ميل ٥ (ساعة/كم ١٠ قيمتها صاعدة دفعات عىل
صاعدة دفعات عىل املضبوطة السيارة رسعة تعديل كذلك
مفتاح ضغط طريق عن) ساعة/ميل 1 (ساعة/كم 1 قيمتها
RES ًلألعىل لحظيا) SET .(+الضغط تم إذا املثال، سبيل عىل
السيارة رسعة فإن ،+)SET (لألعىل مرات RES 4 املفتاح عىل
).ساعة/أميال 4 (ساعة/كم 4 بنحو تزيد ضبطها تم التي

لألسفل RES عىل اضغط ضبطها، تم التي الرسعة إلنقاص.٤
)SET (-ضبطها تم التي الرسعة تعديل ميكن. متواصلة بصورة

ميكن). ساعة/ميل ٥ (ساعة/كم ١٠ قيمتها صاعدة دفعات عىل
صاعدة دفعات عىل املضبوطة السيارة رسعة تعديل كذلك
RES ضغط طريق عن) ساعة/ميل 1 (ساعة/كم 1 قيمتها
عىل الضغط تم إذا املثال، سبيل عىل. لحظياً-) SET (لألسفل
RES 4 لألسفل مرات) SET(-، تم التي السيارة رسعة فإن
).ساعة/أميال 4 (ساعة/كم 4 بنحو تنقص ضبطها

مالحظة

العدادات، مجموعة يف املضبوطة السيارة رسعة عرض يتم عندما•
.املعروضة السيارة رسعة لضبط RES مفتاح عىل اضغط

بواسطة السيارة رسعة تزيد عندما مؤقتة بصورة النظام إلغاء يتم•
عندما التشغيل يستأنف ولكنه بقوة، الوقود دواسة عىل الضغط
.أقل أو ضبطها تم التي الرسعة إىل السيارة رسعة تنخفض

عىل تكون عندما ضبطها تم التي الرسعة السيارة رسعة تتجاوز قد•
.منخفض منحدر

.النظام ضبط ميكن ال اآلتية، الحاالت يف•

.مفتوح باب أي•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٤٩-٤
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مؤقتة بصورة النظام إلغاء▼

من أي تنفيذ عند) االستعداد حالة (مؤقتة بصورة النظام إلغاء يتم
.للضبط القابل الرسعة محدد عرض أثناء التالية العمليات

CANCEL مفتاح عىل الضغط يتم•
بقوة عليها مضغوط الوقود دواسة•
مفتوح األبواب من أي•
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم•

تم التي الرسعة عىل التشغيل الستئناف RES مفتاح عىل اضغط
للضبط القابل الرسعة محدد نظام شاشة تظل. مسبقاً ضبطها

.معروضة

مالحظة

مفتاح عىل الضغط بواسطة ضبطها تم التي الرسعة ضبط ميكن•
RES لألعىل )SET(+ لألسفل أو )SET(- يف النظام يكون بينام
.االستعداد وضع

عىل الضغط بواسطة للضبط القابل الرسعة محدد إلغاء يتم ال•
.الفرامل دواسة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥٠-٤
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*)ISA (للرسعة الذكية املساعدة

)ISA (للرسعة الذكية املساعدة▼

املوضوع الرسعة حد أو الرسعة حد لالفتة تبعاً املضبوط الرسعة حد تحت السيارة رسعة عىل تحافظ وظيفة هي) ISA (للرسعة الذكية املساعدة
عىل القيادة أثناء املضبوط الرسعة حد السيارة رسعة تجاوزت وإذا ،)ساعة/ميل 125-19 (ساعة/كم 200 و 30 بني الرسعة حد ضبط ميكن. اختيارياً

.تحذيري وصوت الشاشة بواسطة السائق النظام ينبه الحادة، املنحدرات
.املالحة نظام معلومات أو) TSR (املرور إشارات عىل التعرف نظام عىل باالعتامد الرسعة حد الفتة عىل) ISA (للرسعة الذكية املساعدة تتعرّف

.٩٩-٤ صفحة يف) TSR (املرور إشارات عىل التعرف نظام راجع

تحذير 

:السائقني تغيري يتم عندما النظام تشغيل بإيقاف دوماً عليك
عىل بالضغط السائق يقوم عندما رسعتها تزيد ال قد السيارة فإن للرسعة، الذكية املساعدة وظيفة يعرف ال الجديد السائق وكان السائق تغيري حالة يف

قد أو املرور الفتة عىل التعرف يتم ال قد املرور، الفتات يف مشاكل وجود أو املناخية الظروف وبحسب .حادث وقوع إىل يؤدي ما الوقود، دواسة
يقع فقد وإّال .الحقيقية املرور الفتات من التحقق يف للسيارة كسائق دوماً مسؤوليتك تحمل .الفعلية املرور الفتة عن تختلف مرور الفتة تعرض
.حادث

مالحظة

محدد يعمل ال ذلك، إىل باإلضافة ).مازدا من األصلية( املالحة بنظام الخاصة SD بطاقة إدخال بعد إال )ISA( للرسعة الذكية املساعدة تعمل ال
صفحة يف للضبط القابل الرسعة محدد راجع ).مازدا من األصلية( املالحة بنظام الخاصة SD بطاقة إخراج بعد إال )ASL( للضبط القابل الرسعة

١٤٦-٤.

.القيادة عجلة عىل املوجود الرسعة محدد ومفتاح ISA للرسعة الذكية املساعدة عرض شاشة من النظام يتكون
 

)الرئيسية الشاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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السيارة رسعة ضبط.١
 

)i-ACTIVSENSE نظام عرض شاشة (املتعددة املعلومات عرض شاشة

السيارة رسعة ضبط.١
 

التفاعلية القيادة عرض شاشة

السيارة رسعة ضبط.١
 

الرسعة محدد مفتاح

CANCEL مفتاح.١
RES مفتاح.٢
LIM مفتاح.٣

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥٢-٤
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)ISA (للرسعة الذكية املساعدة لوظيفة االستعداد إشارة▼
)أخرض) (ISA (للرسعة الذكية املساعدة ضبط مؤرش)/أبيض(

)أبيض) (ISA (للرسعة الذكية املساعدة لوظيفة االستعداد إشارة

LIM مفتاح عىل الضغط عند األبيض باللون اإلشارة عرض يتم
).ISA (للرسعة الذكية املساعدة وظيفة وتفعيل

)أخرض) (ISA (للرسعة الذكية املساعدة ضبط مؤرش

.معينة رسعة ضبط عند األخرض باللون املؤرش عرض يتم

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥٣-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



)ISA (للرسعة الذكية املساعدة عرض شاشة▼

.العدادات مجموعة يف املوجودة الشاشة عىل أو التفاعلية القيادة شاشة عىل) ISA (للرسعة الذكية املساعدة وظيفة ضبط حالة عرض يتم

الحالة
شاشة عىل املعروضة اإلشارة
/املتعددة املعلومات عرض

التفاعلية القيادة شاشة
التفسري

االستعداد شاشة
.التشغيل وضع يف النظام وكذلك التشغيل وضع يف الرسعة محدد مفتاح يكون عندما تعرض

.التشغيل إيقاف وضع يف النظام يكون عندما التشغيل يتوقف

.الرسعة وتعيني- SET أو+ SET املفتاح تشغيل عند العرض يتماإلعدادات عرض

اإللغاء شاشة

.مؤقتة بصفة ملغى النظام ويكون التالية العمليات من أي من االنتهاء عند تعرض

CANCEL مفتاح تشغيل•
بقوة عليها مضغوط الوقود دواسة•
مفتوح األبواب من أي•
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم•

التحذير عرض

املساعدة شاشة تومض أكرث، أو) ساعة/ميل 3 (ساعة/كم 5 بنحو ضبطها تم التي الرسعة السيارة رسعة تجاوزت إذا
).ISA (للرسعة الذكية
.أقل أو ضبطها تم التي الرسعة إىل السيارة رسعة تنخفض أن إىل الشاشة تومض

.التحذير عرض مع بالتزامن تحذير صفارة تفعيل يتم
.٦٨-٧ صفحة يف الرسعة محدد تحذير صفارة مراجعة يرجى

التنشيط إلغاء/التنشيط▼

مالحظة

عىل اإلبقاء يتم اإليقاف، وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
.النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة
وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل حالة يف املثال، سبيل عىل

النظام سيكون ،)ISA( للرسعة الذكية املساعدة تشغيل أثناء اإليقاف،
بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل وضع يف

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل

تنشيط

الذكية املساعدة شاشة عرض يتم. النظام لتفعيل LIM املفتاح اضغط
الذكية املساعدة لوظيفة االستعداد إشارة وتظهر ،)ISA (للرسعة
.األبيض باللون) ISA (للرسعة

التنشيط إلغاء

الذكية املساعدة شاشة تختفي. النظام إلبطال LIM املفتاح اضغط
لوظيفة االستعداد إشارة تظهر ال كم العرض، من ISA للرسعة

).ISA (للرسعة الذكية املساعدة

النظام ضبط▼

تحذير 

ضبط عند املحيطة املنطقة يف األمان توافر من بالتحقق دوماً عليك
:للرسعة الذكية املساعدة

رسعة فإن الحالية، السيارة رسعة من ألقل الرسعة ضبط تم إذا
توافر من بالتحقق عليك .ضبطها تم التي الرسعة إىل تنخفض السيارة
وبني بينك أمناً أكرث مسافة عىل والحفاظ املحيطة املنطقة يف األمان

.وخلفك أمامك السيارات

مالحظة

بواسطة السيارة رسعة تزيد عندما مؤقتة بصورة النظام إلغاء يتم•
عندما التشغيل يستأنف ولكنه بقوة، الوقود دواسة عىل الضغط
.أقل أو ضبطها تم التي الرسعة إىل السيارة رسعة تنخفض

عىل تكون عندما ضبطها تم التي الرسعة السيارة رسعة تتجاوز قد•
.منخفض منحدر

.النظام ضبط ميكن ال اآلتية، الحاالت يف•

.مفتوح باب أي•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥٤-٤
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MANUAL يدوي إىل للرسعة الذكية املساعدة ضبط تغيري ميكن•

.١*OFF إيقاف أو
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

للضبط القابل الرسعة محدد ضبط يتم ،OFF اختيار عند١*
)ASL.(

١٤٦-٤ صفحة يف للضبط القابل الرسعة محدد راجع

SET املفتاح باستخدام الرسعة حد ضبط كيفية

.النظام لتشغيل LIM مفتاح عىل اضغط.١
-)SET (لألسفل أو+) SET (لألعىل RES املفتاح عىل اضغط.٢

/كم 30 للسيارة الحالية الرسعة تكون عندما. الرسعة لضبط
عىل ضبطها يتم الرسعة فإن أكرث، أو) ساعة/ميل 19 (ساعة

للسيارة الحالية الرسعة تكون عندما. للسيارة الحالية الرسعة
ضبطها يتم الرسعة فإن أكرث، أو) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30

).ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 عىل
لألعىل RES املفتاح عىل اضغط ضبطها، تم التي الرسعة لزيادة.٣

)SET (+ضبطها تم التي الرسعة تعديل ميكن. متواصلة بصورة
ميكن). ساعة/ميل ٥ (ساعة/كم ١٠ قيمتها صاعدة دفعات عىل

صاعدة دفعات عىل املضبوطة السيارة رسعة تعديل كذلك
مفتاح ضغط طريق عن) ساعة/ميل 1 (ساعة/كم 1 قيمتها
RES ًلألعىل لحظيا) SET .(+الضغط تم إذا املثال، سبيل عىل
السيارة رسعة فإن مرات SET+) 4 (لألعىل RES املفتاح عىل
).ساعة/أميال 4 (ساعة/كم 4 بنحو تزداد ضبطها تم التي

RES املفتاح عىل اضغط ضبطها، تم التي الرسعة لخفض.٤
تم التي الرسعة تعديل ميكن. متواصلة بصورة-) SET (لألسفل
/ميل ٥ (ساعة/كم ١٠ قيمتها صاعدة دفعات عىل ضبطها
دفعات عىل املضبوطة السيارة رسعة تعديل كذلك ميكن). ساعة

ضغط طريق عن) ساعة/ميل 1 (ساعة/كم 1 قيمتها صاعدة
تم إذا املثال، سبيل عىل. لحظياً-) SET (لألسفل RES املفتاح
رسعة فإن ،-)SET (لألسفل مرات RES 4 املفتاح عىل الضغط
/أميال 4 (ساعة/كم 4 بنحو تنقص ضبطها تم التي السيارة

).ساعة

مالحظة

القيادة شاشة يف املضبوطة السيارة رسعة عرض يتم عندما•
األقىص الحد عالمة عرض يتم وال العدادات مجموعة/التفاعلية
.املعروضة السيارة رسعة لضبط RES مفتاح عىل اضغط للرسعة،

للرسعة األقىص الحد عالمة من يدوياً السيارة رسعة حد ضبط

.النظام لتشغيل LIM مفتاح عىل اضغط.١

الذكية املساعدة ضبط إشارة عرض أثناء RES املفتاح اضغط.٢
العدادات مجموعة/التفاعلية القيادة شاشة عىل) ISA (للرسعة
الرسعة حد عالمة رسعة عىل السيارة رسعة حد لضبط

.املعروضة

الرسعة حد الفتة ضبط مؤرش.١

مالحظة

يكون عندما الرسعة حد الفتة حسب الرسعة حد ضبط ميكن ال•
.الرمادي باللون معروض الرسعة حد الفتة مؤرش

املفرطة الرسعة نطاق ضبط

الرسعة يتجاوز أن املمكن من الذي الرسعة نطاق تغيري ميكن
.املطلوبة

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

.املضبوطة بالرسعة مقيدة السيارة رسعة: 0+ •
/كم 5 مبقدار املضبوطة الرسعة السيارة رسعة تجاوزت إذا: 5+ •

.السيارة رسعة تقييد يتم ،)ساعة/ميل 3 (ساعة
/كم 10 مبقدار املضبوطة الرسعة السيارة رسعة تجاوزت إذا: 10+ •

.السيارة رسعة تقييد يتم ،)ساعة/ميل 5 (ساعة

مؤقتة بصورة النظام إلغاء▼

من أي تنفيذ عند) االستعداد حالة (مؤقتة بصورة النظام إلغاء يتم
).ISA (للرسعة الذكية املساعدة عرض أثناء التالية العمليات

CANCEL مفتاح عىل الضغط يتم•
بقوة عليها مضغوط الوقود دواسة•
مفتوح األبواب من أي•
بإحكام السائق مقعد حزام ربط عدم•

مالحظة

مفتاح عىل الضغط بواسطة ضبطها تم التي الرسعة ضبط ميكن•
RES لألعىل )SET(+ لألسفل أو )SET(- يف النظام يكون بينام
.االستعداد وضع

عىل الضغط بواسطة )ISA( للرسعة الذكية املساعدة إلغاء يتم ال•
.الفرامل دواسة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥٥-٤
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*)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام

)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام▼

احتامل إىل السائق تنبيه عىل) SBS (الذيك الفرامل دعم نظام يعمل
وصوت الشاشة يف التحذير إشارات باستخدام محتمل تصادم حدوث
وكامريا األمامي الرادار استشعار جهاز من كل قرر إذا تحذير

سيارة مع تصادم حدوث احتامل هناك أن) FSC (األمامية االستشعار
تصادم وقوع كان إذا ذلك، إىل باإلضافة. دراجة أو مشاة أو أمامية

ليك يعمل التلقايئ الفرامل يف التحكم نظام فإن تفاديه، ميكن ال أمراً
عندما ذلك، إىل باإلضافة. تصادم حدوث حالة يف التلف من يقلل
بقوة تعمل الفرامل فإن الفرامل، دواسة عىل بالضغط السائق يقوم

.التوقف عىل للمساعدة وبرسعة
))DM (السائق مبراقبة املجهزة السيارات(

إىل منتبه غري السائق أن) SBS (الذيك الفرامل دعم نظام يقرر عندما
احتامل هناك أن ويقرر السائق مراقبة كامريا باستخدام الطريق
)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام يقوم عائق، مع اصطدام حدوث
.املعتاد عن مبكر وقت يف التصادم من التحذير صوت بتفعيل

تحذير 

):SBS( الذيك الفرامل دعم نظام عىل كليًة تعتمد ال
يف التلف تقليل بهدف فقط مصمم )SBS( الذيك الفرامل دعم نظام
.تصادم حدوث حالة

العوائق، نوع عىل وتعتمد محدودة العوائق رصد عىل فالقدرة
عىل الزائد االعتامد .املرورية الحالة ظروف أو الجوية والظروف

الفرامل دواسة أو الوقود دواسة عىل الضغط إىل يؤدي الذي النظام
.حادث وقوع إىل يؤدي قد الخطأ بطريق

تنبيه 

نحو عىل التشغيل ملنع النظام تشغيل بإيقاف قم التالية، الحاالت يف
.متوقع غري

أخري سيارة بقطر سيارتك تقوم أو سيارتك قطر يتم عندما.

السيارة شاسية لّف ماكينة عىل السيارة وجود.

أو بالحشائش املليئة املناطق مثل وعرة، طرق عىل القيادة عند
.املمهدة غري الطرق

.النظام إيقاف كيفية ملعرفة التالية الصفحة انظر
صفحة يف )SBS( الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل إيقاف راجع

١٥٧-٤.

التشغيل رشوط

جميع استيفاء حالة يف) SBS (الذيك الفرامل دعم نظام يعمل
.التالية الرشوط

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
.التشغيل قيد) SBS (الذيك الفرامل دعم نظام•
.مضاء غري i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء•
)أمامك تسري سيارة هو الجسم(•

أو) ساعة/ميل 2 (ساعة /كم 4 حوايل السيارة رسعة كانت إذا
.أعىل

)دراجة أو املارة أحد هو الجسم(•
٦٫٢ (ساعة/كم ٨٠ إىل ١٠ نحو بني ما السيارة رسعة تكون عندما

).ساعة/ميل ٥٠ إىل
.يعمل ال DSC نظام•

مالحظة

الذيك الفرامل دعم نظام يعمل ال قد التالية الظروف ظل يف•
)SBS.(

عائق أو سيارة من فقط جزء ملالمسة احتامل مثة يكون حيث•
.أمامك

.أمامها التي السيارة رسعة بنفس سيارتك تقود كنت إذا•
عمليات( القيادة عمليات ببعض متعمداً السائق يقوم حني•

).القيادة عجلة وتشغيل الوقود
.مفاجئ نحو عىل الوقود دواسة عىل الضغط•
.الفرامل دواسة عىل الضغط•
.القيادة عجلة تحريك•
.االختيار ذراع تحويل•
.االنعطاف إشارة ذراع تشغيل يتم حني•
املتسخ األمامي الزجاج مثال ورسائل تحذيرات ظهرت إذا•

)FSC( األمامية االستشعار بكامريا متعلقة الرسائل هذه وكانت
املعلومات عرض شاشة عىل األمامي الرادار استشعار جهاز أو

.املتعددة
.التالية الظروف يف )SBS( الذيك الفرامل دعم نظام يعمل قد•

حواجز وتشمل ( منحنى مدخل يف الطريق عىل جسم وجود•
).املرتاكمة الثلج وكتل الطريق جانب عىل األمان

.منعطف يف الدوران أثناء تقرتب سيارة بجوار املرور•
ضيقة أو منخفضة بوابات عرب املرور و ضيق جرس عبور عند•

.األنفاق أو السيارات غسل آالت أو
.الرسوم تحصيل بوابة عرب املرور عند•
.األرض تحت سيارات صف موقف دخول عند•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*١٥٦-٤
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.الطريق عىل بارز جسم أو مطب أو معدين جسم وجود•
.أمامك سيارة من فجأة اقرتبت إذا•
.شجرة أو جدار أو حيوان وجود•

عرض شاشة عىل تحذير إشارة بواسطة السائق بإخطار يقوم•
املزودة السيارات( التفاعلية القيادة وشاشة املتعددة املعلومات

.النظام تشغيل أثناء )التفاعلية القيادة بشاشة
عن الوظيفة بإيقاف مؤقًتا النظام قام إذا أو خلل اكتشاف تم إذا•

كامريا أو الرادار مستشعر مثل( املستشعرات اتساخ بسبب العمل
تحذير ضوء/تحذير إشارة تيضء ،))FSC( األمامية االستشعار

i-ACTIVSENSE املعلومات عرض شاشة عىل رسالة عرض ويتم
.املتعددة

يتم مل إذا املحرك يتوقف اليدوي، الحركة ناقل ذات السيارات يف•
فرامل تشغيل بواسطة السيارة إيقاف عند القابض دواسة ضغط
SBS.

تخفيض يتم ومل SBS فرامل تشغيل بواسطة السيارة إيقاف تم إذا•
.ثانيتني حوايل بعد تلقائًيا SBS فرامل تحرير يتم الفرامل، دواسة

تصادم وقوع من التحذير▼

صوت تفعيل يتم أمامك، سيارة مع تصادم حدوث احتامل وجود عند
شاشة عىل تحذير عرض ويتم مستمر بشكل التصادم من التحذير

.التفاعلية القيادة وشاشة املتعددة املعلومات عرض
املتعددة املعلومات عرض شاشة

!"فرملة "رسالة عرض يتم.١
 

التفاعلية القيادة عرض شاشة

!"فرملة "رسالة عرض يتم.١

مالحظة

أثناء متقطعة بصورة التصادم من التحذير صوت تفعيل يتم•
).SBS فرامل مساعد( الفرامل مساعد أو SBS فرامل تشغيل

.التصادم من التحذير صوت ومستوى التشغيل مسافة تغيري ميكن•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل إيقاف▼

.للعمل جاهز غري وضع إىل SBS تغيري ميكن

)اإليقاف وضع عىل فقط SBS ضبط تم إذا(•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف وضع عىل SBS ضبط تم إذا(•
)i-ACTIVSENSE نظام
.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

.SBS OFF املؤرش ضوء ييضء ،SBS تشغيل إيقاف عند

مالحظة

تشغيل يتم ملغاه، SBS تكون بينام املحرك تشغيل إيقاف تم إذا
SBS القادمة املرة يف املحرك تشغيل يتم عندما.

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥٧-٤
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*)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام

)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام▼

حدوث حالة يف التلف لتقليل تصميمه تم نظام هو SBS-R إن
نظام فرامل (الفرامل يف التحكم نظام تشغيل طريق عن وذلك تصادم

SBS (سيارتك، خلف عائق برصد النظام استشعار أجهزة تقوم عندما
،)ساعة/ميل 4 إىل 2 (ساعة/كم 8 إىل 2 نحو رسعة عىل القيادة أثناء

.تفاديه ميكن ال التصادم أن النظام ويقرر

تحذير 

:SBS-R نظام عىل كليًة تعتمد ال

نظام إن حيث SBS-R حالة يف التلف تقليل بهدف فقط مصمم
الضغط إىل يؤدي الذي النظام عىل الزائد االعتامد .تصادم حدوث

إىل يؤدي قد الخطأ بطريق الفرامل دواسة أو الوقود دواسة عىل
.حادث وقوع

نظام تشغيل لضامن SBS-R مبراعاة عليك الصحيحة بالطريقة
.التالية االحتياطات

باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز عىل ملصًقا تضع ال
إخفاق إىل يؤدي قد ذلك فإن .خلفية وكامريا الصوتية فوق
الصوتية فوق باملوجات يعمل الذي الخلفي االستشعار جهاز

يتسبب وقد العوائق أو السيارات رصد يف الخلفية والكامريا
.حادث وقوع يف ذلك

فوق باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز بتفكيك تقم ال
.خلفية وكامريا الصوتية

أو تشققات حدوث يف متطايرة أحجار أو حصوات تسببت إذا
فوق باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز بجوار ظاهر تلف

استخدام عن فوراً بالتوقف فعليك خلفية، وكامريا الصوتية
إصالح فني لدى سيارتك بفحص وعليك SBS-R نظام

رشكة قبل من معتمد إصالح بفني نويص ونحن متخصص،
تشققات آثار وجود مع السيارة قيادة مواصلتك حالة يف .مازدا

فقد الصوتية، فوق املوجات استشعار جهاز بجوار خدوش أو
.مفاجئ حادث وقوع يف ويتسبب حاجة دون النظام يعمل
]خلفي[ الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل إيقاف راجع

)SBS-R( ١٦٠-٤ صفحة يف.

فني باستشارة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش
.الخلفي املصد لتغيري مازدا رشكة من معتمد إصالح

:التعليق نظام بتعديل تقم ال
SBS-R نظام يعمل ال فقد ميلها، أو السيارة ارتفاع تغيري تم إذا

بالطريقة العوائق رصد من يتمكن لن ألنه الصحيحة بالطريقة
.الصحيحة

فوق باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز عىل زائدة قوة تسلط ال
:خلفية وكامريا الصوتية

مرتفعة اندفاع بقوة مياه برش تقم ال السيارة، بغسل تقوم عندما
وكامريا الصوتية فوق باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز عىل

الخلفي املصد ترضب ال ذلك، إىل باإلضافة .بقوة متسحهام وال خلفية،
إىل هذا يؤدي فقد تفريغها، أو شحنات بتحميل تقوم عندما بقوة
إىل يؤدي قد ما بدقة العوائق رصد من االستشعار أجهزة متكن عدم
دون يعمل قد أو الصحيحة، بالطريقة SBS-R نظام تشغيل عدم

.حاجة

تنبيه 

أوراق أو حشائش بها يوجد ممهدة غري طرق عىل القيادة أثناء
.SBS-R نظام تشغيل بإيقاف يوىص فإنه شجر،

الرشكة نفس ومن املحدد الحجم من إطارات باستعامل دوماً قم
العجالت جميع عىل املداس ونقشة التجارية والعالمة الصانعة
بشكل متآكلة إطارات تستخدم ال ذلك، إىل باإلضافة .األربعة
يعمل ال قد SBS-R نظام فإن وإّال .السيارة نفس يف ملحوظ
.طبيعية بصورة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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الذي الخلفي االستشعار جهاز عىل ثلوج أو جليد التصاق حالة يف
تتمكن ال فقد الخلفية، والكامريا الصوتية فوق باملوجات يعمل

.الظروف عىل ذلك ويعتمد الصحيحة بالطريقة العوائق رصد من
بوظائف القيام من النظام يتمكن ال قد الحاالت، هذه مثل ويف

بحرص السيارة بقيادة دامئاً عليك .الصحيحة بالطريقة التحكم
.السيارة لخلف جيداً وانتبه

مالحظة

الوقود دواسة تشغيل عمليات بحسب السيارة وضعية تختلف•
يف صعوبة إلىى يؤدي قد ما القيادة، وعجلة الفرامل ودواسة

غري أجسام رصد إتاحة إىل يؤدي قد أو العوائق عىل النظام تعرف
ال قد أو SBS-R نظام يعمل فقد الحاالت، هذه مثل ويف .رضورية

.يعمل
.التالية الظروف يف SBS-R نظام سيعمل•

.املحرك دوران أثناء•
الحركة ناقل ذات السيارات يف( الحركة ناقل ذراع كان إذا•

الحركة ناقل ذات السيارات يف( االختيار ذراع أو )اليدوي
).للخلف الرجوع( R وضع يف )التلقايئ

i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء عبارة تُعرض ال•
.املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل

إىل ٢( ساعة/كم ٨ إىل ٢ نحو بني ما السيارة رسعة تكون عندما•
).ساعة/ميل ٤

.SBS-R نظام تشغيل إيقاف عدم عند•
.DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام يف عطل وجود عدم•

الذي الخلفي االستشعار جهاز يستطيع ال التالية، الحاالت يف•
وقد العوائق رصد الخلفية والكامريا الصوتية فوق باملوجات يعمل

.SBS-R نظام يعمل ال

أو املنخفضة الجدران مثال منخفضاً العائق ارتفاع كان إذا•
.املنخفضة التحميل منصات ذات الشاحنات

ذات املنخفضة الشاحنات مثال مرتفعاً العائق ارتفاع كان إذا•
.املرتفعة التحميل منصات

ً العائق كان إذا• .صغريا
.الطريق عىل اإلرشادية اللوحات مثال رقيقاً العائق كان إذا•
.السيارة عىل عمودي غري العائق سطح كان إذا•
عىل ملتصقة ثلوج أو متدلية ستارة مثال ناعامً العائق كان إذا•

.السيارة
.منتظم غري العائق شكل كان إذا•
.للغاية قريباً العائق كان إذا•

الذي الخلفي االستشعار جهاز يستطيع ال التالية، الحاالت يف•
العوائق رصد الخلفية والكامريا الصوتية فوق باملوجات يعمل

.SBS-R نظام يعمل ال وقد الصحيحة بالطريقة

استشعار جهاز بجوار املصد عىل ملتصق يشء مثة كان إذا•
.الصوتية فوق باملوجات يعمل خلفي

.الوقود دواسة أو الفرامل عىل الضغط تم إذا•
.األول العائق بجوار آخر عائق هناك كان إذا•
.والثلوج والضباب األمطار مثال السيئة املناخية الظروف يف•
.انخفاضها أو الرطوبة ارتفاع حالة يف•
.انخفاضها أو الحرارة درجة ارتفاع حالة يف•
.العاصفة الرياح•
.ممهد غري السري طريق كان إذا•
.الخلفي املقعد يف أو األمتعة صندوق يف ثقيلة أمتعة تحميل•
الضباب ضوء أو الالسليك، الهوايئ مثال أجسام تركيب حالة يف•

يعمل خلفي استشعار جهاز بجوار املضيئة األرقام لوحة أو
.الصوتية فوق باملوجات

فوق باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز توجيه انحرف إذا•
.تصادم وقوع مثال ألسباب اتجاهه عن الصوتية

البوق، صوت مثال أخرى صوتية مبوجات السيارة تأثر حالة يف•
املوجات استشعار جهاز أو املحرك، من الصادر الضجيج أو

.أخرى سيارة أو الصوتية فوق
يعمل خلفي استشعار جهاز يرصد قد التالية، الحاالت يف•

عائق بوصفه شيئاً خلفية وكامريا الصوتية فوق باملوجات
.SBS-R نظام تشغيل إىل يؤدي قد مام مستهدف

.االنحدار شديدة املنحدرات يف القيادة•
.العجالت انزالق منع أوتاد•
الرسوم دفع بوابات مثال البوابات حواجز املتدلية، الستائر•

.الحديدية السكك وعبور
، الحواجز األشجار، أوراق مثال أشياء بجوار السري عند•

.الطريق جانب عىل والسياج الجدران السيارات،
أو حشائش توجد حيث ممهدة غري طرق عىل القيادة عند•

.أعالف
غسل آالت أو ضيقة، أو منخفضة، بوابات من املرور عند•

.األنفاق أو السيارات
.مقطورة توصيل عند•
.الخلفية الكامريا يرضب الشمس ضوء مثل ساطع ضوء مصدر•
.مظلمة املحيطة املناطق•
الخلفي السونار حول الخارجية الكامليات إحدى تثبيت عند•

.الدراجات حامل مثل

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٥٩-٤
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)اليدوي الحركة ناقل(•
الضغط يتم ومل SBS-R نظام تشغيل بواسطة السيارة توقفت إذا

.املحرك يتوقف القابض، دواسة عىل
عرض شاشة بواسطة املستخدم إبالغ يتم النظام، يعمل عندما•

.املتعددة املعلومات
تشغيل أثناء متقطعة بصورة التصادم من التحذير صفارة تنطلق•

.SBS-R فرامل
الضغط يتم ومل SBS-R نظام تشغيل بواسطة السيارة توقفت إذا•

حالة يف الفرملة تنشيط تم "العداد يف ُيعرض الفرامل، دواسة عىل
بعد ،."التوقف يف لالستمرار الفرامل دواسة عىل اضغط .الطوارئ

.تلقائياً SBS-R فرامل تحرير يتم ثانيتني نحو
إيقاف يتم مازدا، من األصلية املقطورة جر وصلة استخدام تم إذا•

.تلقائياً SBS-R نظام
كان إذا أو مقطورة سحب أثناء SBS-R نظام تشغيل بإيقاف قم•

حامل مثال الخلف من السيارة عىل مثبتة إضافية قطعة مثة
.الدراجات

تصادم وقوع من التحذير▼

من التحذير صوت تفعيل يتم تصادم، حدوث احتامل هناك كان إذا
القيادة شاشة عىل تحذير عرض ويتم مستمر بشكل التصادم

.املتعددة املعلومات عرض وشاشة التفاعلية
املتعددة املعلومات عرض شاشة

!"فرملة "رسالة عرض يتم.١
 

التفاعلية القيادة عرض شاشة

!"فرملة "رسالة عرض يتم.١

)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل إيقاف▼

.للعمل جاهز غري وضع إىل SBS-R تغيري ميكن

)اإليقاف وضع عىل فقط SBS-R ضبط تم إذا(•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

مفتاح تشغيل بواسطة اإليقاف وضع عىل SBS-R ضبط تم إذا(•
)i-ACTIVSENSE نظام
.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

.SBS OFF املؤرش ضوء ييضء ،SBS-R تشغيل إيقاف عند

.للعمل جاهز يصبح النظام فإن املحرك، تشغيل بدء إعادة عند

مالحظة

أيضاً يتم للعمل، جاهز غري وضع عىل SCB-R نظام ضبط يتم حني
)SBS-RC( ]الخلفية املرور حركة[ الذيك الفرامل دعم نظام ضبط
.للعمل جاهز غري وضع عىل

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٦٠-٤
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املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام

*)SBS-RC] (الخلفية

)SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام▼

االصطدام تجنب عىل السائق ملساعدة مصمم نظام هو SBS-RC إن
إذا الفرامل تعشيق طريق عن تصادم وقوع حالة يف الرضر وتقليل

بينام الخلف من تقرتب سيارة مع تصادم حدوث احتامل هناك كان
.السيارات صف موضع من خروجاً للخلف بالرجوع تقوم
الجانبني من تقرتب التي السيارات برصد SBS-RC نظام يقوم

تحريك أثناء وذلك خلفها ومن واأليرس األمين للسيارة الخلفيني
النظام يقرر عندما السيارات، صف موضع من خروجاً للخلف السيارة

حالة يف التلف بتقليل النظام يقوم تفاديه، ميكن ال التصادم أن
.الفرامل يف التحكم نظام تشغيل طريق عن وذلك تصادم حدوث

SBS-RC نظام تشغيل

ناقل (الحركة ناقل ذراع تحويل عند SBS-RC نظام يعمل.١
إىل) التلقايئ الحركة ناقل (االختيار ذراع أو) اليدوي الحركة

).R (للخلف الرجوع وضع
يقوم تقرتب، سيارة مع اصطدام وقوع احتامل وجود حالة يف.٢

شاشة عىل!" فرملة "وعرض الفرامل بتعشيق SBS-RC نظام
.املتعددة املعلومات عرض وشاشة التفاعلية القيادة

تحذير 

الرجوع قبل بنظرك بالسيارة املحيطة املنطقة بفحص دوماً عليك
:الخلف إىل بالسيارة

موقف من للخلف الرجوع يف مساعدتك بغرض فقط مصمم النظام
لوجود نظًرا .للخلف الرجوع وضع يف السيارة وضع عند السيارات

SBS-RC نظام يقوم ال فقد النظام، هذا تشغيل عىل القيود بعض
خلف سيارة وجود حالة يف حتى يتأخر قد أو الفرامل بتشغيل
.خلفها فحص يف للسيارة كسائق مسؤوليتك بتحمل دوماً قم .سيارتك

:SBS-RC نظام عىل كليًة تعتمد ال

نظام إن حيث SBS-RC حالة يف التلف تقليل بهدف فقط مصمم
الضغط إىل يؤدي الذي النظام عىل الزائد االعتامد .تصادم حدوث

إىل يؤدي قد الخطأ بطريق الفرامل دواسة أو الوقود دواسة عىل
.حادث وقوع

نظام يعمل SBS-RC النظام يعمل ال .سيارة وجود عىل فعل كرّد
ذات املركبات أو املشاة أو جدار مثال عوائق وجود عىل فعل كرّد

.الحيوانات أو العجلتني

مبراعاة عليك الصحيحة بالطريقة SBS-RC نظام تشغيل لضامن
.التالية االحتياطات

يؤدي قد ذلك فإن .خلفية وكامريا خلفي رادار عىل ملصًقا تضع ال
أو السيارات رصد يف الخلفية والكامريا الخلفي الرادار إخفاق إىل

.حادث وقوع يف ذلك يتسبب وقد العوائق

خلفية وكامريا خلفي رادار بتفكيك تقم ال.

أو تشققات حدوث يف متطايرة أحجار أو حصوات تسببت إذا
بالتوقف فعليك خلفية، وكامريا خلفي رادار بجوار ظاهر تلف
لدى سيارتك بفحص وعليك SBS-RC نظام استخدام عن فوراً
قبل من معتمد إصالح بفني نويص ونحن متخصص، إصالح فني

آثار وجود مع السيارة قيادة مواصلتك حالة يف .مازدا رشكة
الصوتية، فوق املوجات استشعار جهاز بجوار خدوش أو تشققات

.مفاجئ حادث وقوع يف ويتسبب حاجة دون النظام يعمل فقد
املرور حركة[ الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل إيقاف راجع

.١٦٣-٤ صفحة يف )SBS-RC( ]الخلفية

إصالح فني باستشارة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش
.الخلفي املصد لتغيري مازدا رشكة من معتمد

:التعليق نظام بتعديل تقم ال
SBS-RC نظام يعمل ال فقد ميلها، أو السيارة ارتفاع تغيري تم إذا

بالطريقة العوائق رصد من يتمكن لن ألنه الصحيحة بالطريقة
.الصحيحة

:خلفية وكامريا خلفي رادار عىل زائدة قوة تسلط ال

مرتفعة اندفاع بقوة مياه برش تقم ال السيارة، بغسل تقوم عندما
ذلك، إىل باإلضافة .بقوة متسحهام وال خلفية، وكامريا خلفي رادار عىل

أو شحنات بتحميل تقوم عندما بقوة الخلفي املصد ترضب ال
رصد من االستشعار أجهزة متكن عدم إىل هذا يؤدي فقد تفريغها،
بالطريقة SBS-RC نظام تشغيل عدم إىل يؤدي قد ما بدقة العوائق

.حاجة دون يعمل قد أو الصحيحة،

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٦١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



مالحظة

.التالية الظروف يف SBS-RC نظام سيعمل•

.املحرك دوران أثناء•
الحركة ناقل ذات السيارات يف( الحركة ناقل ذراع كان إذا•

الحركة ناقل ذات السيارات يف( االختيار ذراع أو )اليدوي
).للخلف الرجوع( R وضع يف )التلقايئ

i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء عبارة تُعرض ال•
.املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل

/ميل 6( ساعة/كم 10 من أقل السيارة رسعة تكون عندما•
).ساعة

أو )ساعة/ميل 2( ساعة/كم 3 حوايل تقرتب التي السيارة رسعة•
.أكرث

.SBS-R نظام تشغيل إيقاف عدم عند•
.DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام يف عطل وجود عدم•

تحذير إشارة/تحذير ضوء ييضء التالية، الحاالت يف•
i-ACTIVSENSE استمرار حالة يف .النظام تشغيل ويتوقف

افحص ،i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء إضاءة
بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

.SBS-RC نظام ذلك يف مبا النظام يف مشكلة•
الرادار استشعار جهاز تثبيت موضع يف كبري انحراف ظهور•

.السيارة يف الخلفي الجانبي
بجوار الخلفي املصد عىل الثلوج أو للجليد كبري تراكم هناك•

.الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز
.طويلة لفرتات بالثلوج املغطاة الطرق عىل القيادة•
الرادار استشعار أجهزة بجوار الحرارة درجة أصبحت إذا•

مرتفعات عىل طويلة لفرتات القيادة بسبب للغاية مرتفعة
.الصيف فصل أثناء

.البطارية جهد انخفاض•
الجانبي الرادار استشعار جهاز يتمكن لن التالية، الظروف ظل يف•

الصعب من يكون قد أو املستهدفة األشياء رصد من الخلفي
.رصدها

الجانبي الرادار استشعار جهاز يغطيها التي الرصد منطقة•
.مصفوفة سيارة أو جانبي جدار بواسطة إعاقتها تم الخلفي

هناك يعد مل حيث موضع إىل الخلف إىل السيارة بإرجاع قم(
.)الرادار استشعار جهاز يغطيها التي الرصد منطقة يعوق ما

سيارتك.١
 

.الخلف من سيارتك من مبارشة سيارة تقرتب عندما•

سيارتك.١
 

.منحدر عىل السيارة صف•

سيارتك.١
 

.شديد منحدر عىل املعاكس االتجاه من تقرتب سيارة مثة•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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سيارتك.١
 

عن لالستعامل جاهزاً SBS-RC نظام يصبح أن بعد مبارشة•
.الخاصة امليزة طريق

يف املوجود الرادار استشعار جهاز من الراديو موجات تداخل•
.قريبة أخرى سيارة

كان إذا أو مقطورة سحب أثناء SBS-RC نظام تشغيل بإيقاف قم•
حامل مثال الخلف من السيارة عىل مثبتة إضافية قطعة مثة

الالسلكية املوجات إعاقة تتم فسوف تفعل، مل فإن .الدراجات
.طبيعية غري بصورة النظام عمل يسبب ما الرادار يبتها التي

شيئاً الخلفية والكامريا الخلفي الرادار يرصد قد التالية، الحاالت يف•
.SBS-RC نظام تشغيل إىل يؤدي قد ما مستهدف عائق بوصفه

الرسوم دفع بوابات مثال البوابات حواجز املتدلية، الستائر•
.الحديدية السكك وعبور

، الحواجز األشجار، أوراق مثال أشياء بجوار السري عند•
.الطريق جانب عىل والسياج الجدران السيارات،

أو حشائش توجد حيث ممهدة غري طرق عىل القيادة عند•
.أعالف

غسل آالت أو ضيقة، أو منخفضة، بوابات من املرور عند•
.األنفاق أو السيارات

.مقطورة توصيل عند•
.الخلفية الكامريا يرضب الشمس ضوء مثل ساطع ضوء مصدر•
.مظلمة املحيطة املناطق•

)اليدوي الحركة ناقل(•
يتم ومل SBS-RC نظام تشغيل بواسطة السيارة توقفت إذا

.املحرك يتوقف القابض، دواسة عىل الضغط
عرض شاشة بواسطة املستخدم إبالغ يتم النظام، يعمل عندما•

.املتعددة املعلومات
تشغيل أثناء متقطعة بصورة التصادم من التحذير صفارة تنطلق•

.SBS-RC فرامل
يتم ومل SBS-RC نظام تشغيل بواسطة السيارة توقفت إذا•

الفرملة تنشيط تم "العداد يف ُيعرض الفرامل، دواسة عىل الضغط
يف لالستمرار الفرامل دواسة عىل اضغط .الطوارئ حالة يف

.تلقائياً SBS-RC فرامل تحرير يتم ثانيتني نحو بعد ،."التوقف
إيقاف يتم مازدا، من األصلية املقطورة جر وصلة استخدام تم إذا•

.تلقائياً SBS-RC نظام

تصادم وقوع من التحذير▼

من التحذير صوت تفعيل يتم تصادم، حدوث احتامل هناك كان إذا
القيادة شاشة عىل تحذير عرض ويتم مستمر بشكل التصادم

.املتعددة املعلومات عرض وشاشة التفاعلية

املتعددة املعلومات عرض شاشة

!"فرملة "رسالة عرض يتم.١
 

التفاعلية القيادة عرض شاشة

!"فرملة "رسالة عرض يتم.١

]الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام تشغيل إيقاف▼

)SBS-RC(

.للعمل جاهز غري وضع إىل SBS-RC تغيري ميكن

)اإليقاف وضع عىل فقط SBS-RC ضبط تم إذا(•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

تشغيل بواسطة اإليقاف وضع عىل SBS-RC ضبط تم إذا(•
)i-ACTIVSENSE نظام مفتاح
.٨٦-٤ صفحة يف i-ACTIVSENSE نظام مفتاح راجع

.SBS OFF املؤرش ضوء ييضء ،SBS-RC تشغيل إيقاف عند

.للعمل جاهز يصبح النظام فإن املحرك، تشغيل بدء إعادة عند

مالحظة

أيضاً يتم للعمل، جاهز غري وضع عىل SCB-RC نظام ضبط يتم حني
غري وضع عىل )SBS-R( ]خلفي[ الذيك الفرامل دعم نظام ضبط
.للعمل جاهز

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٦٣-٤
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*°٣٦٠ رؤية شاشة

°٣٦٠ رؤية شاشة▼

يف السائق تساعد التي التالية الوظائف من° 360 الرؤية شاشة تتكون
عىل متنوعة إشارات باستخدام بالسيارة املحيطة املنطقة فحص

برسعات السيارة قيادة أثناء تحذيري وصوت الوسطى الشاشة
.السيارة صف أثناء أو منخفضة

العلوية الرؤية•
الشاشة عىل مبارشة أعىل من للسيارة صورة العلوية الرؤية تعرض

كامريات ٤ من التقاطها تم التي الصور جمع طريق عن الوسطى
عىل العلوية الرؤية تعرض. السيارة جوانب كل عىل تركيبها تم

طراز (األيرس الجانب)/اليسار من القيادة طراز (األمين الجانب
أو األمامية الرؤية تكون عندما الشاشة من) اليمني من القيادة
التحقق يف السائق العلوية الرؤية تساعد. معروضة الخلفية الرؤية

.للخلف أو لألمام السيارة تحرك عند بالسيارة املحيطة املنطقة من
الواسعة األمامية الرؤية/األمامية الرؤية•

.الوسطى الشاشة عىل السيارة مقدمة من الصورة عرض يتم
السيارة مقدمة من التحقق عىل السائق تساعد األمام من الرؤية

تم التي املعروضة الصورة عىل إرشادية خطوط عرض طريق عن
.السيارة مقدمة من التقاطها

الجانبية الرؤية•
األمين للسيارة األماميني الجانبني من التقاطها تم التي الصور

.الوسطى الشاشة عىل عرضها يتم واأليرس
األمامية الجوانب من التحقق عىل السائق تساعد الجانبية الرؤية

املعروضة الصورة عىل إرشادية خطوط عرض طريق عن للسيارة
.واأليرس األمين للسيارة األماميني الجانبني من التقاطها تم التي

الواسعة الخلفية الرؤية/الخلفية الرؤية•
.الوسطى الشاشة عىل السيارة مؤخرة من الصورة عرض يتم

السيارة مؤخرة من التحقق عىل السائق تساعد الخلف من الرؤية
تم التي املعروضة الصورة عىل إرشادية خطوط عرض طريق عن

.السيارة مؤخرة من التقاطها

السيارة انتظار استشعار جهاز•
الرؤية عرض أثناء السيارة من بالقرب عوائق أي وجود حالة يف

حول العوائق رصد مؤرش تشغيل يتم الجانبية، الرؤية/العلوية
.الوسطى الشاشة يف املصد
استشعار أجهزة باستخدام السيارة انتظار استشعار أجهزة تقوم

قيادة عند السيارة حول عوائق أي لرصد الصوتية فوق املوجات
أحد يف السيارة صف أثناء مثالً منخفضة، برسعات السيارة

باملسافة السائق إخطار ويتم املتوازي اإليقاف أثناء أو الجراجات
ومؤرش الصوت خالل من املحيط والعائق السيارة بني املتبقية

.العوائق رصد
.٢٢٤-٤ صفحة يف" االنتظار حساس نظام "مراجعة يرجى

)FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام•
عرض أثناء تقرتب سيارة مع اصطدام وقوع احتامل وجود حالة يف

عرض يتم الجانبية، الرؤية/الواسعة األمامية الرؤية/األمامية الرؤية
.الوسطى الشاشة عىل تحذير

ملساعدة) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام تصميم تم
يف السيارة تبدأ عندما السيارة جانبي من التحقق يف السائق
.التقاطع عند القيادة

.١٠٩-٤ صفحة يف) FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام راجع
)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•

عرض أثناء تقرتب سيارة مع اصطدام وقوع احتامل وجود حالة يف
عىل تحذير عرض يتم الواسعة، الخلفية الرؤية/الخلفية الرؤية

.الوسطى الشاشة
جهاز) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه وظيفة تستخدم
من تقرتب التي السيارات لرصد الخلفي الجانبي الرادار استشعار
يف السائق وتساعد واأليرس، األمين للسيارة الخلفيني الجانبني
وميض طريق عن للخلف رجوعها أثناء السيارة خلفية من التحقق

الصوت وتنشيط) BSM (العمياء البقعة مراقبة تحذير أضواء
.التحذيري

صفحة يف) RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام راجع
١١٢-٤.

القيادة عند
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°٣٦٠ الرؤية شاشة نطاق

كامريات.١
الصوتية فوق املوجات استشعار أجهزة.٢
الخلفي/األمامي الجانبي الرادار استشعار أجهزة.٣

تحذير 

بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من دامئاً تحقق القيادة، أثناء
:مبارشة املجردة وبالعني املرايا باستخدام

من التحقق يف السائق يساعد إضافًيا جهازًا° ٣٦٠ الرؤية شاشة متثل
.بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة
بأجهزة الخاص الرصد ونطاق بالكامريا الخاص التصوير نطاق

األسود باللون املساحات املثال، سبيل عىل .محدود كالهام االستشعار
كل عندها تندمج التي والخطوط السيارة صورة ومؤخرة مقدمة عند

العائق رؤية تتعذر قد عمياء نقاط هي الكامريا صور من صورة
وخطوط املمتدة السيارة عرض خطوط فإن ذلك، إىل باإلضافة .عندها
تختلف وقد فقط، كمراجع لالستخدام هي املجسم السيارة مسار
.الحقيقية الظروف عن الشاشة عىل الصور

تنبيه 

التالية الظروف من أي يف° ٣٦٠ الرؤية شاشة تستخدم ال.

بالثلوج املغطاة أو الثلجية الطرق.

تركيب أو اإلطارات عىل الثلوج تجنب سالسل تركيب تم إذا
.مؤقت إضايف إطار

كامل بشكل الخلفية األبواب أو األمامية األبواب إغالق يتم مل.

منحدر طريق يف السيارة وجود.

األبواب مرايا غلق.

األبواب ومرايا الخلفي واملصد الخلفية/األمامية الكامريا ترضب ال
.الرتكيب وزاوية الكامريا موضع يتغري قد .بقوة

نزع أو تعديل أو بفك تقم ال .للامء مقاومة بنية ذات الكامريات
.الكامريا

إىل تعمد ال لذلك الصلب، البالستيك من مصنوع الكامريا غطاء
أو الشمع أو العضوية املذيبات أو الزيت الصق مزيل وضع

ما أو العوامل هذه من أي انسكاب حالة ويف .الطالء عوامل
قطعة مستخدًما الفور عىل مبسحه قم الكامريا، غطاء عىل يشبهها
.ناعمة قامش

أداة باستخدام تنظيفه إىل أو بقوة الكامريا غطاء فرك إىل تعمد ال
عدسة خدش إىل يؤدي قد بهذا القيام .صلبة فرشاة أو كاشطة
.الصور عىل سلباً والتأثري الكامريا

أو دهان أو إصالح قبل مازدا قبل من معتمد إصالح فني استرش
.األبواب ومرايا الخلفي واملصد الخلفية/األمامية الكامريا استبدال

360 الرؤية شاشة أن من للتأكد التالية التحذيرات مبراعاة عليك°
.طبيعية بصورة تعمل

هيكل رفع أو خفض أو السيارة تعليق أنظمة بتعديل تقم ال
.كليهام أو السيارة،

املحدد والحجم النوع من عجالت استخدام دامئاً يجب
من معتمد إصالح فني استرش .والخلفية األمامية للعجالت

.اإلطار استبدال بعملية للقيام مازدا رشكة

الشاشة تبدو قد أو آثاًرا الصور ترتك فقد باردة، الشاشة كانت إذا
أكرث بالسيارة املحيطة املنطقة فحص يجعل مام املعتاد، من أغمق

بالسيارة واملحيطة أمام املنطقة سالمة من دوًما تأكد .صعوبة
.القيادة أثناء بنظرك

القيادة عند
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الرؤية شاشة باستخدام السيارة انتظار/إيقاف طريقة تختلف
للموقف، تبعاً .السيارة وحالة الطريق حالة/ظروف حسب° ٣٦٠

عجلة بتدوير فيه تقوم الذي الوقت يف اختالف هناك سيكون
السيارة محيط من دامئاً تحقق لذلك التدوير، ومقدار القيادة
.النظام استخدام أثناء املجردة بالعني مبارشة

انتظار/إيقاف إمكانية من دوًما تأكد النظام استخدام قبل أيًضا
.االنتظار/اإليقاف مساحة يف السيارة

مالحظة

قم الكامريا، عدسة عىل الطني أو الجليد أو املياه سقوط حالة يف•
الكامريا عدسة كانت إذا .ناعمة قامش قطعة مستخدًما مبسحها
.لطيف مبنظف بغسلها قم متسخة، باألخص

هذا يؤثر فقد ملسها، تم إذا أو متسخة الكامريا عدسة كانت إذا•

من ناعمة قطعة باستخدام العدسة امسح .الشاشة صورة عىل
.القامش

األمامي املصد مثل الكامريا، فيها املركّبة للمنطقة تلف حدث إذا•
يكون فرمبا سيارة، حادث بسبب األبواب مرايا أو الخلفي أو
سيارتك بفحص دوماً قم .تغري قد الكامريا )تركيب زاوية موضع،(

.مازدا قبل من معتمد إصالح فني لدى
مثل الحرارة درجة يف املفرطة للتغريات عرضة الكامريا كانت إذا•

شاشة تعمل ال فقد بارد، طقس يف الكامريا عىل ساخن ماء سكب
.طبيعي بشكل° ٣٦٠ الرؤية

مؤقتاً، الشاشة رؤية تتعذر قد منخفض، البطارية جهد كان فيحال•
.مشكلة وجود إىل يشري ال هذا أن إال

رؤية ميكن ال °.٣٦٠ الرؤية شاشة استخدام عىل قيود هناك•
.املصد طريف كال من بالقرب أو املصد أسفل األجسام

.للكامريا العلوية الصورة نطاق فوق التي العوائق عرض يتم ال•
إىل يشري ال هذا أن إال الشاشة، رؤية تتعذر قد التالية، الحاالت يف•

.مشكلة وجود

.بالعدسة املحيطة الحرارة درجة انخفاض/ارتفاع•
أو الكامريا عىل املياه قطرات سقوط أو املطر هطول أثناء•

.الرطوبة ارتفاع
.الكامريا من بالقرب غريبة أجسام أو طني وجود•
األمامية املصابيح أو الشمس ضوء مثل السطوع، شديد الضوء•

.مبارشة الكامريا عدسة ترضب التي
أضواء أو السيارة أضواء بواسطة املحيطة املنطقة إضاءة تتم•

الضوء النبعاث الثنايئ الصامم نوع من أضواء أو الفلورسنت
LED )الشاشة تومض قد.(

قد( الشاشة عىل جًدا صغرية بيضاء أو داكنة نقاط تظهر•
).النقاط تومض

تختلف ولذلك خاصة، عدسات° ٣٦٠ الرؤية كامريا تستخدم•
.الحقيقية املسافة عن الشاشة عىل املعروضة املسافة

عن مختلف بشكل تظهر قد الشاشة عىل املعروضة العوائق•
عليه هي مام أطول أو أكرب أو منخفضة العوائق تظهر قد( .الواقع

.)الواقع يف
.بها املحيطة املنطقة عىل أو الكامريا عىل ملصقات تضع ال•

أحرف/أرقام لوحة أو كامليات برتكيب تقم ال ذلك، إىل باإلضافة
يف ذلك يتسبب فقد وإال .بالكامريا املحيطة املنطقة عىل مضيئة

بشكل املحيطة املنطقة ظروف عرض عىل الكامريا قدرة عدم
.صحيح

املصدر مفتوحة/الحرة الربمجيات معلومات•
معلومات تتوفر .مفتوحة/مجانية مصادر عىل املنتج هذا يشتمل

URL اإللكرتوين املوقع عنوان يف املصدر ورمز الرتخيص حول
.التايل

https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/
mazda/

القيادة عند
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الشاشة عىل املعروضة الصور أنواع▼

األمامية الرؤية/العلوية الرؤية

.السيارة ومقدمة بالسيارة املحيطة املنطقة صورة تعرض

العلوية الرؤية شاشة.١
األمامية الرؤية شاشة.٢
."األمان لدواعي املحيط املكان من تحقق "رسالة عرض يتم.٣
 

القيادة عند
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الواسعة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية

).واسعة منطقة (السيارة ومقدمة بالسيارة املحيطة املنطقة صورة تعرض

العلوية الرؤية شاشة.١
الواسعة األمامية الرؤية شاشة.٢
."األمان لدواعي املحيط املكان من تحقق "رسالة عرض يتم.٣
 

الجانبية الرؤية

.واأليرس األمين السيارة جانبي صورة يعرض

اليرسى الجانبية الرؤية شاشة.١
اليمنى الجانبية الرؤية شاشة.٢

القيادة عند
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."األمان لدواعي املحيط املكان من تحقق "رسالة عرض يتم.٣
 

الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية

.السيارة ومؤخرة بالسيارة املحيطة املنطقة صورة تعرض

العلوية الرؤية شاشة.١
الخلفية الرؤية شاشة.٢

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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."األمان لدواعي املحيط املكان من تحقق "رسالة عرض يتم.٣
 

الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية

).واسعة منطقة (السيارة ومؤخرة بالسيارة املحيطة املنطقة صورة تعرض

العلوية الرؤية شاشة.١
الواسعة الخلفية الرؤية شاشة.٢
."األمان لدواعي املحيط املكان من تحقق "رسالة عرض يتم.٣

النظام استخدام كيفية▼

الجانبية الرؤية الواسعة، األمامية الرؤية/العلوية الرؤية األمامية، الرؤية/العلوية الرؤية

إشارة
.التالية الرشوط جميع استيفاء مع° 360 رؤية شاشة مفتاح عىل الضغط عند الشاشة عىل الصور عرض يتم

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•

القيادة عند
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).R (للخلف الرجوع وضع بخالف آخر وضع يف االختيار ذراع/الحركة نقل ذراع يكون•

 
الشاشة تبديل
°.360 الرؤية شاشة مفتاح عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف املعروضة الشاشة تغيري ميكن

األمامية الرؤية/العلوية الرؤية.١
الواسعة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية.٢
الجانبية الرؤية.٣
الرئيسية الشاشة.٤

مالحظة

أو األمامية الرؤية/العلوية الرؤية إىل املعروضة الشاشة تنتقل فلن ،)R( للخلف الرجوع وضع يف االختيار ذراع/الحركة نقل ذراع يكون عندما•
.الجانبية الرؤية أو الواسعة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية

يف حتى التالية الظروف من أي حدث إذا الجانبية الرؤية أو الواسعة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية أو األمامية الرؤية/العلوية الرؤية عرض يتوقف•
.العرض رشوط توفر حالة

.التحكم مقبض حول مفتاح عىل الضغط عند•
)اليدوي الحركة ناقل(•

.معشقة االنتظار فرملة

القيادة عند
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)التلقايئ الحركة ناقل(•
).P الوضع غري آخر وضع يف االختيار ذراع يكون عندما عرضه يتم الذي( P الوضع إىل االختيار ذراع نقل

))ساعة/ميل 9.3( ساعة/كم 15 نحو من أقل السيارة رسعة تكون عندما عرضه يتم(•

.ثانية ٣٠و دقائق ٤ مرت•
.أكرث أو )ساعة/ميل 9.3( ساعة/كم 15 حوايل السيارة رسعة•

)أكرث أو )ساعة/ميل 9.3( ساعة/كم 15 حوايل السيارة رسعة تكون عندما عرضه يتم(•

°.360 الرؤية شاشة مفتاح عىل الضغط منذ ثوان 8 مرور بعد أكرث أو )ساعة/ميل 9.3( ساعة/كم 15 حوايل السيارة رسعة تكون•
مفتاح عىل الضغط منذ ثوان 8 مرور بعد )ساعة/ميل 9.3( ساعة/كم 15 حوايل من أقل السيارة رسعة كانت منذ ثانية 22 و دقائق 4 مرت•

°.360 الرؤية شاشة
.ييل كام° 360 الرؤية بشاشة الخاصة اإلعدادات تغيري ميكن•

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

.عائقاً الصوتية فوق املوجات استشعار جهاز يرصد عندما° 360 الرؤية لشاشة التلقايئ العرض•
.ON التشغيل وضع عىل التشغيل مفتاح ضبط عند° 360 الرؤية لشاشة التلقايئ العرض•
النظام إطالق عند الشاشة أولوية مستوى•

الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية الخلفية، الرؤية/العلوية الرؤية

.التالية الرشوط كافة استيفاء حالة يف الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية الخلفية، الرؤية/العلوية الرؤية تعرض

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
).R (للخلف الرجوع وضع يف االختيار ذراع/الحركة نقل ذراع يكون•

الشاشة تبديل
°.360 الرؤية شاشة مفتاح عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف املعروضة الشاشة تغيري ميكن

الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية.١
الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية.٢

مالحظة

أم التشغيل وضع يف° ٣٦٠ الرؤية شاشة مفتاح كان إذا ما تلقائًيا الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية والرؤية الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية توضح•
).R( للخلف الرجوع وضع إىل االختيار ذراع/الحركة نقل ذراع نقل عند التشغيل إيقاف

.سابقاً املعروضة الشاشة بعرض الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية والرؤية الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية من كل تقوم•
شاشة مفتاح تشغيل دون األمامي الرسعة غيار إىل الخلفي الرسعة غيار من التبديل عند األمامية الرؤية/العلوية الرؤية لعرض اإلعداد تغيري ميكن•

.املتوازي اإليقاف أثناء السيارة مقدمة لفحص° ٣٦٠ الرؤية
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

القيادة عند
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الشاشة تشغيل/أيقونة

تحذير 

. 360 الرؤية شاشة صورة جودة تعديل عند السيارة بإيقاف دامئاً قم
والدرجة والتباين السطوع مثل(  360 الرؤية شاشة صورة جودة بتعديل قمت إذا .القيادة أثناء  360 الرؤية شاشة صورة جودة بتعديل تقم ال

.متوقع غري حادث وقوع إىل هذا يؤدي فقد القيادة، أثناء )اللون وكثافة

املحتوىالعرض شاشة/أيقونة

الرؤية/الجانبية الرؤية/الواسعة األمامية الرؤية/األمامية الرؤية بني عرضها يتم صورة أي توضحالعرض حالة أيقونة)1(
.الواسعة الخلفية الرؤية/الخلفية

.تشغيله إيقاف تم أو مشكلة به السيارة صف استشعار جهاز أن توضحاالنتظار استشعار جهاز حالة أيقونة)2(

األمامية الرؤية/العلوية الرؤية▼

عند أو االنتظار وضع أو التوقف وضع من التسارع عند املحيطة املنطقة سالمة من التحقق يف للمساعدة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية استخدم
.السيارة إيقاف

القيادة عند
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العرض نطاق

املستهدف الجسم.١

مالحظة

هي الكامريا صور من صورة كل عندها تندمج التي والخطوط السيارة صورة ومؤخرة مقدمة عند األسود باللون املساحات العلوية، الرؤية شاشة يف•
.عمياء نقاط

.التالية بالطرق العلوية الرؤية شاشة تعرض فقد كامريا، كل من معالجتها تتم العلوية الرؤية شاشة يف املعروضة الصور أن حيث•

بنفس الشاشة عرض ويصبح كامريا لكل الشاشة مساحة تتأثر فقد واضح، لون ذي جسم عىل تحتوي صورة بالتقاط الكامريات من أي قامت إذا•
.اللون ذلك

.العلوية الرؤية شاشة عىل عرضها يتم ال قد األمامية الرؤية يف املعروضة العوائق•
.مشوهة الصورة تظهر فقد السيارة، إمالة بسبب كامريا كل زاوية أو موضع تغري إذا•
.كامريا بكل الخاصة الصور تندمج حيث الوهمي الخط عند مشوهة الطريق عىل الخطوط تظهر قد•
.الكامريات من أي حول اإلضاءة مستوى حسب مظلمة/ساطعة كامريا لكل الشاشة مساحة تظهر قد•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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الشاشة مشاهدة

 

املحتوىالعرض شاشة/أيقونة

.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. اإلطار اتجاه يوضحاإلطار أيقونة)1(

.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة املجسم التقريبي املسار توضح)وحمراء صفراء (املجسم السيارة مسار خطوط)2(
.األمامي املصد حافة فيه تسري أن املتوقع من الذي املسار يوضح) أ

.للسيارة الداخيل الجانب فيه يسري أن املتوقع من الذي املسار يوضح) ب

.للسيارة التقريبي العرض يوضح)أزرق (املمتد السيارة عرض خطوط)3(

صفراء (املجسم السيارة ملسار اإلرشادية املسافة خطوط)4(
)وحمراء

.السيارة أمام) للمصد األمامي الطرف من (املسافة يوضح

.للمصد األمامي الطرف من) بوصة 19 (مرت 0.5 حوايل تبعد التي النقطة إىل يشري األحمر الخط•
من) بوصة 78 (مرت 2.0 و) بوصة 39 (مرت 1.0 حوايل تبعد التي النقاط إىل تشري الصفراء الخطوط•

.للمصد األمامي الطرف

تنبيه 

تأكد .القصرية واألجسام الجانب من تقرتب التي العوائق رصد يتم ال قد املثال، سبيل عىل .السيارة صف استشعار جهاز رصد نطاق عىل قيود توجد
.القيادة أثناء بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من دوًما
.التحذيري والصوت السيارة صف استشعار جهاز عوائق رصد مؤرش إىل الرجوع يرجى التفاصيل، من ملزيد
.٢٢٤-٤ صفحة يف" االنتظار حساس نظام "مراجعة يرجى

مالحظة

.املجسم السيارة مسار خطوط عرض يتم ال بحيث اإلعداد تغيري ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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املجسم السيارة مسار خط وظيفة استخدام كيفية

)للعرض مثال(.١
)الفعيل الوضع(.٢
 

.املجسم السيارة مسار خطوط ضمن عوائق وجود عدم من تأكد
.املجسم السيارة مسار خطوط ضمن عوائق أي تأيت ال بحيث القيادة عجلة تدوير أثناء لألمام السيارة بقيادة قم

القيادة عند
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الواسعة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية▼

تقاطع يف الدخول أو التوقف وضع من التسارع عند املحيطة املنطقة سالمة من التحقق يف للمساعدة الواسعة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية استخدم
.تقاطع أي أو T حرف شكل عىل

العرض نطاق

املستهدف الجسم.١

مالحظة

هي الكامريا صور من صورة كل عندها تندمج التي والخطوط السيارة صورة ومؤخرة مقدمة عند األسود باللون املساحات العلوية، الرؤية شاشة يف•
.عمياء نقاط

.التالية بالطرق العلوية الرؤية شاشة تعرض فقد كامريا، كل من معالجتها تتم العلوية الرؤية شاشة يف املعروضة الصور أن حيث•

بنفس الشاشة عرض ويصبح كامريا لكل الشاشة مساحة تتأثر فقد واضح، لون ذي جسم عىل تحتوي صورة بالتقاط الكامريات من أي قامت إذا•
.اللون ذلك

.العلوية الرؤية شاشة عىل عرضها يتم ال قد األمامية الرؤية يف املعروضة العوائق•
.مشوهة الصورة تظهر فقد السيارة، إمالة بسبب كامريا كل زاوية أو موضع تغري إذا•
.كامريا بكل الخاصة الصور تندمج حيث الوهمي الخط عند مشوهة الطريق عىل الخطوط تظهر قد•
.الكامريات من أي حول اإلضاءة مستوى حسب مظلمة/ساطعة كامريا لكل الشاشة مساحة تظهر قد•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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الشاشة مشاهدة

 

املحتوىالعرض شاشة/أيقونة

للمسافة اإلرشادية والخطوط املمتدة السيارة عرض خطوط)1(
)وحمراء زرقاء(

.السيارة أمام) للمصد األمامي الطرف من (واملسافة للسيارة التقريبي العرض يوضح

الطرف من) بوصة 19 (مرت 0.5 إىل تصل مسافة عىل تقع التي النقاط إىل تشري الحمراء الخطوط•
.للمصد األمامي

مالحظة

ولذلك .الجانب من املُقرتبة العوائق رصد عىل للمساعدة الصورة وتصحح واسعة بزاوية السيارة أمام من الصورة تعرض الواسعة األمامية الرؤية شاشة
.الفعيل املشهد عن تختلف فهي

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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الجانبية الرؤية▼

.السيارة إيقاف عند أو االنتظار وضع أو التوقف وضع من التسارع عند املحيطة املنطقة سالمة من التحقق يف للمساعدة الجانبية الرؤية استخدم

العرض نطاق

املستهدف الجسم.١

الشاشة مشاهدة

 

املحتوىالعرض شاشة/أيقونة

.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة املجسم التقريبي املسار توضح)صفراء (املجسم السيارة مسار خطوط)1(
الداخيل الجانب فيه يسري أن املتوقع من الذي املسار توضح) صفراء (املجسم السيارة مسار خطوط
.للسيارة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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املحتوىالعرض شاشة/أيقونة

.األبواب مرايا ذلك يف مبا التقريبي السيارة عرض توضح)أزرق (للسيارة املتوازية اإلرشادية الخطوط)2(

الطرف (للسيارة األمامي الطرف من) بوصة 9.84 (مرت 0.25 حوايل تبعد التي النقطة إىل تشري)أزرق (السيارة من األمامي للطرف اإلرشادية الخطوط)3(
).للمصد األمامي

مالحظة

.املجسم السيارة مسار خطوط عرض يتم ال بحيث اإلعداد تغيري ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

املجسم السيارة مسار خط وظيفة استخدام كيفية

)للعرض مثال(.١
)الفعيل الوضع(.٢
 

.املجسم السيارة مسار خطوط ضمن عوائق وجود عدم من تأكد

.العائق تجتاز حتى لألمام السيارة بقيادة وقم) أ (العائق داخل املجسم السيارة مسار خطوط تسري بحيث القيادة عجلة بتدوير قم
.بعنف السيارة تدوير عند العائق السيارة تالمس فقد ،)ج (العائق خارج أو) ب (العائق فوق املجسم السيارة مسار خطوط كانت إذا

تنبيه 

القصرية واألجسام الجانب من تقرتب التي العوائق رصد يتم ال قد املثال، سبيل عىل .السيارة صف استشعار جهاز رصد نطاق عىل قيود توجد.
.القيادة أثناء بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من دوًما تأكد
.التحذيري والصوت السيارة صف استشعار جهاز عوائق رصد مؤرش إىل الرجوع يرجى التفاصيل، من ملزيد
.٢٢٤-٤ صفحة يف" االنتظار حساس نظام "مراجعة يرجى

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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بتدوير قمت إذا .الجانبية الرؤية صورة يف مرئياً العائق يكن مل إذا حتى العائق من السيارة متر أن إىل أخرى مرة القيادة عجلة بتدوير تقم ال
.بعنف تدويرها عند العائق السيارة تالمس فقد ثانيًة، القيادة عجلة

مالحظة

املرايا باستخدام املحيطة املنطقة سالمة من التأكد دوًما يجب ولذلك الفعلية، والظروف الشاشة عىل املعروضة الصورة بني فرق هناك يكون قد•
.القيادة أثناء املجردة بالعني ومبارشة

للخطوط موازية تبدو قد االنتظار أماكن يف التقسيم خطوط أو الطريق حواف مثل الشاشة عىل عرضها يتم التي األجسام أن من الرغم عىل•
.الواقع يف متوازية تكون ال قد أنها إال للسيارة، املتوازية اإلرشادية

الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية▼

عند أو االنتظار وضع أو التوقف وضع من التسارع عند املحيطة املنطقة سالمة من التحقق يف للمساعدة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية استخدم
.السيارة إيقاف

املعروضة الشاشة صور نطاق

املستهدف الجسم.١

مالحظة

هي الكامريا صور من صورة كل عندها تندمج التي والخطوط السيارة صورة ومؤخرة مقدمة عند األسود باللون املساحات العلوية، الرؤية شاشة يف•
.عمياء نقاط

.التالية بالطرق العلوية الرؤية شاشة تعرض فقد كامريا، كل من معالجتها تتم العلوية الرؤية شاشة يف املعروضة الصور أن حيث•

بنفس الشاشة عرض ويصبح كامريا لكل الشاشة مساحة تتأثر فقد واضح، لون ذي جسم عىل تحتوي صورة بالتقاط الكامريات من أي قامت إذا•
.اللون ذلك

.العلوية الرؤية شاشة عىل عرضها يتم ال قد الخلفية الرؤية يف املعروضة العوائق•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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.مشوهة الصورة تظهر فقد السيارة، إمالة بسبب كامريا كل زاوية أو موضع تغري إذا•
.كامريا بكل الخاصة الصور تندمج حيث الوهمي الخط عند مشوهة الطريق عىل الخطوط تظهر قد•
.الكامريات من أي حول اإلضاءة مستوى حسب مظلمة/ساطعة كامريا لكل الشاشة مساحة تظهر قد•

الشاشة مشاهدة

 

املحتوىالعرض شاشة/أيقونة

.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. اإلطار اتجاه يوضحاإلطار أيقونة)1(

.القيادة عجلة تشغيل مع بالتزامن تتحرك. للسيارة املجسم التقريبي املسار توضح)وحمراء صفراء (املجسم السيارة مسار خطوط)2(
.الخلفي املصد حافة فيه تسري أن املتوقع من الذي املسار يوضح) أ

.للسيارة الخارجي الجانب فيه يسري أن املتوقع من الذي املسار توضح) ب

.للسيارة التقريبي العرض إىل تشري اإلرشادية الخطوط هذه)أزرق (املمتد السيارة عرض خطوط)3(

صفراء (املجسم السيارة ملسار اإلرشادية املسافة خطوط)4(
)وحمراء

نهاية من (السيارة خلف من قياسها يتم لنقطة التقريبية املسافة اإلرشادية الخطوط هذه توضح
).املصد

.للمصد الخلفي الطرف من) بوصة 19 (مرت 0.5 حوايل تبعد التي النقطة إىل يشري األحمر الخط•
)بوصة 78 (مرت 2.0 و) بوصة 39 (مرت 1.0 حوايل تبعد التي النقاط إىل تشري الصفراء الخطوط•

.للمصد الخلفي الطرف من

مالحظة

.املجسم السيارة مسار خطوط عرض يتم ال بحيث اإلعداد تغيري ميكن
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

املجسم السيارة مسار خط وظيفة استخدام كيفية

تنبيه 

والعائق السيارة بني كافية مسافة عىل حافظ .للوراء الرجوع أثناء القيادة عجلة تدوير عند واسع نحو عىل السيارة مقدمة تتأرجح.

القصرية واألجسام الجانب من تقرتب التي العوائق رصد يتم ال قد املثال، سبيل عىل .السيارة صف استشعار جهاز رصد نطاق عىل قيود توجد.
.القيادة أثناء بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من دوًما تأكد
.التحذيري والصوت السيارة صف استشعار جهاز عوائق رصد مؤرش إىل الرجوع يرجى التفاصيل، من ملزيد

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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.٢٢٤-٤ صفحة يف" االنتظار حساس نظام "مراجعة يرجى

مالحظة

السيارة، بصف القيام عند الفعلية الظروف وبني أدناه، موضح هو كام الشاشة، عىل املعروضة الصورة بني ما اختالف هناك يكون قد أنه حيث•
.بعينيك مبارشة فحصها خالل من املحيطة واملنطقة السيارة خلفية يف األمان توافر من دوما فتأكد

تكون ال قد أنها إال متوازية، تبدو اإلرشادية املسافة وخطوط الشاشة عىل املعروض )الجراج أو( االنتظار مساحة من الخلفي الجزء أن رغم•
.الواقع أرض عىل متوازية فعليا

الخاص اإلرشاد وخط التقسيم خط فإن االنتظار، مساحة من فقط واحد جانب يف يقع تقسيم خط بها مساحة يف السيارة بصف تقوم عندما•
.الواقع أرض عىل متوازيني فعليا يكونوا ال قد ولكنهم الشاشة، عىل متوازييني يظهرا قد السيارة بعرض

االتجاه من انتظار مساحة يف للخلف الرجوع عند .للخلف السيارة تحريك أثناء اليسار ناحية القيادة عجلة توجيه مع السيارة لصف مثال ييل فيام•
.التوجيه عملية عكس يتم العكيس،

.االنتظار مساحة منتصف يف السيارة تدخل بحيث القيادة عجلة بتدوير االنتظار ملساحة بالسيارة ارجع.١
 

)للعرض مثال(.١
)الفعيل الوضع(.٢

وجوانب السيارة عرض خطوط بني املسافة تكون بحيث القيادة عجلة بضبط وقم توقف االنتظار، مساحة يف الدخول يف سيارتك تبدأ عندما.٢
.ببطء الخلف إىل الرجوع يف استمر ثم تقريبا، متساوية واليمني اليسار عىل االنتظار مساحة

القيادة عند
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يف ببطء بالسيارة وارجع مستقيم، وضع يف العجالت اجعل واليسار، اليمني عىل االنتظار مساحة جوانب وموازاة السيارة عرض محاذاة مبجرد.٣
خطوط به السيارات موقف كان إذا. (ممكن وضع أفضل يف السيارة واوقف بالسيارة املحيطة املنطقة فحص يف استمر. االنتظار مساحة

.)الخطوط هذه مع متوازية السيارة لعرض اإلرشادية الخطوط كانت إذا ما تفقد تقسيمية،
 

)للعرض مثال(.١
)الفعيل الوضع(.٢

الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية▼

أو االنتظار وضع أو التوقف وضع من التسارع عند املحيطة املنطقة سالمة من التحقق يف للمساعدة الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية استخدم
.السيارة إيقاف عند

القيادة عند
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املعروضة الشاشة صور نطاق

املستهدف الجسم.١

مالحظة

هي الكامريا صور من صورة كل عندها تندمج التي والخطوط السيارة صورة ومؤخرة مقدمة عند األسود باللون املساحات العلوية، الرؤية شاشة يف•
.عمياء نقاط

.التالية بالطرق العلوية الرؤية شاشة تعرض فقد كامريا، كل من معالجتها تتم العلوية الرؤية شاشة يف املعروضة الصور أن حيث•

بنفس الشاشة عرض ويصبح كامريا لكل الشاشة مساحة تتأثر فقد واضح، لون ذي جسم عىل تحتوي صورة بالتقاط الكامريات من أي قامت إذا•
.اللون ذلك

.العلوية الرؤية شاشة عىل عرضها يتم ال قد األمامية الرؤية يف املعروضة العوائق•
.مشوهة الصورة تظهر فقد السيارة، إمالة بسبب كامريا كل زاوية أو موضع تغري إذا•
.كامريا بكل الخاصة الصور تندمج حيث الوهمي الخط عند مشوهة الطريق عىل الخطوط تظهر قد•
.الكامريات من أي حول اإلضاءة مستوى حسب مظلمة/ساطعة كامريا لكل الشاشة مساحة تظهر قد•

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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الشاشة مشاهدة

 

املحتوىالعرض شاشة/أيقونة

للمسافة اإلرشادية والخطوط املمتدة السيارة عرض خطوط)1(
)وحمراء زرقاء(

من قياسها يتم لنقطة التقريبية واملسافة للسيارة التقريبي العرض اإلرشادية الخطوط هذه توضح
).املصد نهاية من (السيارة خلف

الطرف من) بوصة 19 (مرت 0.5 إىل تصل مسافة عىل تقع التي النقاط إىل تشري الحمراء الخطوط•
.للمصد الخلفي

مالحظة

من املُقرتبة العوائق رصد عىل للمساعدة الصورة وتصحح واسعة بزاوية السيارة مؤخرة يف الصورة تعرض الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية شاشة
.الفعيل املشهد عن تختلف فهي ولذلك .الجانب

الفعيل الطريق وسطح الشاشة عىل الطريق سطح بني الخطأ هامش▼

وقوع إىل يؤدي قد املرصودة املسافة يف الخطأ هامش. الفعيل الطريق وسطح الشاشة عىل الظاهر الطريق سطح بني للخطأ هامش هناك يكون قد
.املرصودة املسافة يف أخطاء وقوع إىل بسهولة تؤدي أن ميكن والتي التالية الظروف من الحذر بتوخي عليك ولذا حادث،

 

.والحمولة الركاب وزن بسبب السيارة ميالن

.السيارة مقدمة من الفعلية املسافة من أقرب أو أبعد كانت لو كام الكامريا التقطتها التي العوائق تظهر أن املحتمل فمن السيارة، مالت إذا

األمامية الكامريا

عائق.١
الخطأ هامش.٢

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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الجانبية الكامريا

عائق.١
الخطأ هامش.٢

الخلفية الكامريا

عائق.١
الخطأ هامش.٢
 

خلفها أو السيارة أمام الطريق عىل االنحدار شديد هابط أو صاعد منحدر وجود

أقرب أو أبعد تبدو قد الكامريا تلتقطها التي العوائق فإن خلفها، أو السيارة أمام الطريق عىل هبوطاً أو صعوداً االنحدار شديد منحدر وجود حالة يف
.والعائق السيارة بني الفعلية املسافة من

األمامية الكامريا

الفعلية املسافة من أبعد يظهر.١

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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الشاشة عىل املعروض العائق بُعد مسافة.٢
والسيارة العائق بني الفعلية املسافة.٣
الفعيل العائق.٤
الشاشة عىل يظهر عائق.٥
الفعلية املسافة من أقرب يظهر.٦

الجانبية الكامريا

الفعلية املسافة من أبعد يظهر.١
الشاشة عىل املعروض العائق بُعد مسافة.٢
والسيارة العائق بني الفعلية املسافة.٣
الفعيل العائق.٤
الشاشة عىل يظهر عائق.٥
الفعلية املسافة من أقرب يظهر.٦

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٨٨-٤
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الخلفية الكامريا

الفعلية املسافة من أبعد يظهر.١
الشاشة عىل املعروض العائق بُعد مسافة.٢
والسيارة العائق بني الفعلية املسافة.٣
الشاشة عىل يظهر عائق.٤
الفعيل العائق.٥
الفعلية املسافة من أقرب يظهر.٦

مالحظة

.والعائق السيارة بني الفعلية املسافة من أقرب أو أبعد تبدو قد الكامريا تلتقطها التي العوائق فإن منحدر، عىل السيارة وجود حالة يف

 

مؤخرتها أو السيارة مقدمة عند األبعاد ثاليث جسم

سطح عىل بناًء عرضها يتم) خلفية كامريا (اإلرشادية املسافة خطوط أو) جانبية كامريا (السيارة من األمامي للطرف اإلرشادية الخطوط أن حيث
.الفعلية املسافة عن تختلف الشاشة عىل املعروض األبعاد ثاليث الجسم إىل املسافة فإن مستٍو،

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٨٩-٤
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الجانبية الكامريا

)للعرض مثال(.١
)الفعيل الوضع(.٢

الخلفية الكامريا

)للعرض مثال(.١
)الفعيل الوضع(.٢
ج>ب>أ الشاشة عىل املستشعرة املسافة.٣
أ=ج>ب الفعلية املسافة.٤

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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النظام يف مشاكل وجود عن اإلبالغ▼

به تقوم أن يجب الذي اإلجراءالسببالوسطى العرض شاشة توضيح

من معتمد إصالح فني لدى سيارتك بفحص قم.للتلف تعرضت قد التحكم وحدة تكون رمبا.”.الكامريا من إشارة هناك ليس “عرض يتم
.مازدا رشكة قبل .للتلف تعرضت قد الكامريا تكون رمباوخالية السواد شديدة الشاشة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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*)FSC (األمامية االستشعار كامريا

)FSC (األمامية االستشعار كامريا▼

االستشعار كامريا). FSC (أمامية استشعار بكامريا مزودة سيارتك
األنظمة وتستخدمها الخلفية الرؤية مرآة بجوار مثبتة) FSC (األمامية

.التالية

)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام•
)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح•
)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام•
)DSA (والرسعة املسافة إنذار•
)DAA (السائق تنبيه إنذار•
)DM (السائق مراقبة•
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•

)والسري التوقف وظيفة مع MRCC(والسري
)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام•
)CTS (املرور وحركة السري دعم•
)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام•

)FSC (األمامية االستشعار كامريا.١
 

السيارة أمام األحوال بتحديد) FSC (األمامية االستشعار كامريا تقوم
ميكن التي املسافة. املرورية الحارات برصد وتقوم ليالً السري أثناء

األجسام برصد نطاقها يف تقوم أن) FSC (األمامية االستشعار لكامريا
.املحيطة للظروف وفقاً تختلف

تحذير 

:التعليق نظام بتعديل تقم ال
اكتشاف من النظام يتمكن لن ميلها، أو السيارة ارتفاع تغيري حالة يف

عدم إىل ذلك يؤدي سوف .الصحيحة بالطريقة السيارة أمام السيارات
قد مام خاطئة، بطريقة العمل أو العادية بالطريقة النظام عمل

.خطري حادث وقوع يف يتسبب

تنبيه 

األمامي الزجاج عىل أغشية أو ملصقات أو ملحقات بوضع تقم ال
).FSC( األمامية االستشعار كامريا بجوار

األمامية االستشعار كامريا عدسة أمام املنطقة يف عائق مثة كان إذا
)FSC(، بالطريقة النظام تشغيل عدم يف ذلك يتسبب فسوف

الصحيحة بالطريقة يعمل ال قد نظام كل فإن ثم ومن .الصحيحة
.متوقع غري حادث وقوع إىل يؤدي قد ما

األمامية االستشعار كامريا أجزاء بفك تقم ال )FSC( تعديلها أو.
تعديلها أو )FSC( األمامية االستشعار كامريا أجزاء بفك فالقيام
ثم ومن .الخطأ بطريق تشغيلها أو عطل حدوث إىل يؤدي سوف

إىل يؤدي قد ما الصحيحة بالطريقة يعمل ال قد نظام كل فإن
.متوقع غري حادث وقوع

كامريا تشغيل لضامن التالية االحتياطات مبراعاة عليك
.الصحيحة بالطريقة )FSC( االستشعاراألمامية

األمامية االستشعار كامريا عدسة تخدش ال حتى الحذر توخى
)FSC( تتسخ تدعها وال.

األمامية االستشعار كامريا غطاء تنزع ال )FSC.(

العدادات لوحة عىل للضوء عاكسة أشياء أي تضع ال.

عن نظيفاً بالكامريا املحيط األمامي الزجاج عىل دوماً حافظ
عىل الثلج مذيب استخدم .الضباب أو األوساخ إزالة طريق

.األمامي الزجاج عىل املوجود الضباب إلزالة األمامي الزجاج

إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني استرش
من الداخيل الجزء تنظيف بشأن مازدا رشكة قبل من معتمد
).FSC( األمامية االستشعار بكامريا املحيط األمامي الزجاج

بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش
إصالح بعمليات القيام قبل مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح
).FSC( األمامية االستشعار كامريا بجوار

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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األمامية االستشعار كامريا )FSC( األمامي الزجاج يف مثبتة.
بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص؛ إصالح فني استرش
أو األمامي الزجاج إلصالح مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

.استبداله

منظفات أي تدع ال األمامي، الزجاج بتنظيف القيام عند
عدسة داخل تترسب مامثلة تنظيف سوائل أي أو للزجاج

تقم ال ذلك، إىل باإلضافة ).FSC( األمامية االستشعار كامريا
).FSC( األمامية االستشعار كامريا عدسة بلمس

الخلفية، الرؤية مبرآة املحيطة املنطقة يف بإصالحات القيام عند
معتمد إصالح بفني نويص ونحن معتمد، إصالح فني استرش

.مازدا رشكة قبل من

بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش
عدسة تنظيف بشأن مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

.الكامريا

األمامية االستشعار كامريا بقرع تقم ال )FSC( املنطقة أو
إذا .معهم التعامل يف املفرطة القوة تستخدم وال بها املحيطة
أو شديد الصطدام )FSC( األمامية االستشعار كامريا تعرضت

أو الحصوات لتطاير نتيجة تلف أو تشققات بها كانت إذا
النظم استخدام عن فوًرا توقف بها، املحيط املكان يف األحجار

ونحن متخصص، إصالح فني لدى السيارة بفحص وقم التالية
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني نويص

العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام )HBC(

مصابيح LED متكيفة أمامية )ALH(

املسار مغادرة تحذير نظام )LDWS(

املرور الفتة عىل التعرف نظام )TSR(

والرسعة املسافة إنذار )DSA(

السائق تنبيه إنذار )DAA(

السائق مراقبة )DM(

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام )MRCC(

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام
)والسري التوقف وظيفة مع MRCC(والسري التوقف

باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام )LAS(

املرور وحركة السري دعم )CTS(

الذيك الفرامل دعم نظام )SBS(

األمامية االستشعار كامريا توجيه تم الذي االتجاه )FSC(
كامريا تركيب موضع بتغيري تقم ال .بدقة ضبطه تم قد تجاهه

يف هذا يتسبب فقد .تنزعها وال )FSC( األمامية االستشعار
.عطل أو تلف حدوث

نفس ومن املحدد، الحجم من للعجالت إطارات دامئاً استخدم
ال ذلك، إىل باإلضافة .العجالت سطح ومنط واملاركة التصنيع رشكة

نفس يف البيل مستوى يف مفرطاً اختالفاً تختلف إطارات تستخدم
.الطبيعية بالطريقة يعمل ال قد النظام أن حيث السيارة

األمامية االستشعار كامريا )FSC( برصد تقوم وظيفة تتضمن
اعتامداً ولكن السائق وإخبار األمامي الزجاج عىل أوساخ وجود

التسوق أكياس برصد تقوم ال قد فإنها املحيطة، الظروف عىل
هذه مثل يف .األمامي الزجاج عىل الثلوج أو أوالجليد البالستيكية

أمامك سيارة وجود بدقة يحدد أن ميكنه ال النظام فإن الحاالت،
بقيادة دامئاً عليك .طبيعية بطريقة يعمل أن يستطيع ال وقد

.أمامك للطريق جيداً وانتبه بحرص السيارة

مالحظة

من )FSC( األمامية االستشعار كامريا تتمكن لن التالية الحاالت يف•
من نظام كل يتمكن ال وقد بدقة، املستهدفة األشياء رصد

.الصحيحة بالطريقة التشغيل

.منخفض أمامك السيارة ارتفاع يكون•
.أمامها التي السيارة رسعة بنفس سيارتك تقود كنت إذا•
عند أو الليل أثناء مضاءة غري األمامية الكشافات تكون•

.نفق يف الدخول
)FSC( األمامية االستشعار كامريا تتمكن ال قد التالية الحاالت يف•

.بدقة املستهدفة األشياء رصد من

.والجليد والضباب األمطار مثال السيئة املناخية الظروف يف•
استخدام عدم أو النافذة غسيل رشاشات استخدام عند•

.األمطار هطول أثناء األمامي الزجاج مساحات
أو األمطار أو الصقيع أو الثلج أو الضباب أو الجليد التصاق•

عىل البالستيكية األكياس مثال الغريبة األجسام أو األوساخ
.األمامي الزجاج

والسيارات املنخفضة التحميل منصات ذات الشاحنات•
.للغاية املرتفعة أو املنخفضة

يف مبا( الزخرفة من خالية جدران بجوار السيارة تقود عندما•
).الطولية الخطوط ذات والجدران السياج ذلك

.مطفأة أمامك التي للسيارة الخلفية األضواء كانت إذا•
.األمامية للكشافات اإلضاءة نطاق خارج السيارة تكون•
أو بصعود تقوم أو حاد، منحنى يف باالنحراف تقوم السيارة•

.االنحدار شديد منحدر هبوط
.نفق دخول أو خروج•
.للسيارة إمالة يسبب ما ثقيلة أمتعة تحميل عند•
أو الخلفي الضوء( السيارة أمام قوية أضواء تسطع عندما•

).املقابل اإلتجاه يف السيارات من الصادر العايل األمامي الضوء

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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السيارة عىل الضوء بواعث من العديد هناك يكون عندما•
.أمامك

كانت أو خلفية بأضواء مزودة غري أمامك السيارة كانت إذا•
.ليالً مطفأة الخلفية األضواء

املثبتة القضبان عىل طويلة شحنات أو أمتعة تحميل تم إذا•
األمامية االستشعار كامريا تغطي وكانت السيارة سطح عىل

)FSC.(
والثلج والرمال أمامك التي السيارة من يصدر الذي العادم غاز•

واملياه الشبكية والنوافذ التفتيش غرف من الصادر املياه وبخار
.الهواء يف تتناثر التي

.معطلة سيارة بقطر القيام عند•
للغاية مختلفة مستويات ذات إطارات باستخدام القيادة عند•

.البيل من
.وعرة طرق أو هابطة منحدرات عىل السيارة قيادة•
.الطريق عىل مياه برك وجود•
املبكر املساء أو الليل، أثناء مثال بالسيارة املحيط املكان ظالم•

السيارات صف أماكن أو األنفاق داخل أو املبكر الصباح أو
.الداخلية

إضاءة ضعف أو األمامية املصابيح إضاءة سطوع انخفاض•
.البرصي املحور انحراف أو األوساخ بسبب األمامية املصابيح

بكامريا الخاصة العمياء البقعة يف املستهدف اليشء يدخل•
).FSC( األمامية االستشعار

عىل املوجود الرشيط من الطريق جسم أو شخص اقتحام•
.مبارشة أمامك الطريق بقطع قيامه أو الطريق جانب

.سيارتك أمام سيارة من واالقرتاب الحارات بتغيري قيامك•
.املستهدف اليشء من شديد قرب عن القيادة عند•
تركيب أو اإلطارات عىل الثلوج تجنب سالسل تركيب تم إذا•

.مؤقت إضايف إطار
سبيل عىل .مختلف شكل لها أمامك السيارة تكون عندما•

السيارات حمل سيارة أو سفينة، أو بيت تقطر سيارة املثال،
.الخلف نحو موجهة السيارة مقدمة كانت بينام سيارة تحمل

نتيجة صحيح بشكل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تعمل مل إذا•
النظام وظائف تتوقف فسوف ضباب، أو خلفي ضوء أو لألمطار
ضوء وييضء مؤقًتا )FSC( األمامية االستشعار بكامريا املتصلة
.خلل وجود إىل يشري ال ذلك أن إال .التايل التحذير

األمامي الضوء يف التحكم نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء•
)كهرماين( )HBC( العايل

املتكيفة األمامية LED مصابيح تحذير إشارة/تحذير ضوء•
)ALH( )كهرماين(

i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء•

نتيجة صحيح بشكل )FSC( األمامية االستشعار كامريا تعمل مل إذا•
املتصلة النظام وظائف تتوقف فسوف الحرارة، درجة الرتفاع
التحذير ضوء وييضء مؤقًتا )FSC( األمامية االستشعار بكامريا

املنطقة بتربيد قم .خلل وجود إىل يشري ال ذلك أن إال .التايل
مثل طريقة بأية )FSC( األمامية االستشعار بكامريا املحيطة
.الهواء مكيف تشغيل

األمامي الضوء يف التحكم نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء•
)كهرماين( )HBC( العايل

املتكيفة األمامية LED مصابيح تحذير إشارة/تحذير ضوء•
)ALH( )كهرماين(

i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء•
األمامي الزجاج أن )FSC( األمامية االستشعار كامريا رصدت إذا•

املتصلة النظام وظائف تتوقف فسوف بالضباب، مغطى أو متسخ
التحذير ضوء وييضء مؤقًتا )FSC( األمامية االستشعار بكامريا

من االتساخ بإزالة قم .مشكلة وجود إىل يشري ال ذلك أن إال .التايل
بإزالة وقم الضباب مزيل تشغيل مفتاح اضغط أو األمامي الزجاج

.األمامي الزجاج عن الضباب

األمامي الضوء يف التحكم نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء•
)كهرماين( )HBC( العايل

املتكيفة األمامية LED مصابيح تحذير إشارة/تحذير ضوء•
)ALH( )كهرماين(

i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء•
أو تشققات حدوث يف متطايرة أحجار أو حصوات تسببت إذا•

الزجاج باستبدال دوماً عليك ، األمامي الزجاج عىل ظاهر تلف
بعملية للقيام مازدا رشكة من معتمد إصالح فني استرش .األمامي

.االستبدال
كل استيفاء حالة يف املارة )FSC( األمامية االستشعار كامريا ترصد•

:التالية الرشوط

.مرت ٢ إىل ١ نحو املار الشخص طول•
أو الكتفني كال أو الرأس مثال املار الشخص إطار تحديد ميكن•

.السيقان
)FSC( األمامية االستشعار كامريا تتمكن ال قد التالية الحاالت يف•

:بدقة املستهدفة األشياء رصد من

.األشخاص من مجموعات وجود أو املارة من عدد سري•
.منفصل جسم من قريب املارة أحد•
.متدلياً أو مستلقي أو جثم املارة أحد•
.مبارشة السيارة أمام الطريق عىل فجأة املارة أحد قفز•
كبرية أغراض أو أمتعة حمله أو شمسية بفتح املارة أحد قيام•

.الحجم

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٩٤-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



اندماجه أو الليل أثناء مثال مظلم مكان يف املارة أحد وجود•
.الخلفية لون مع تتامىش مالبس ارتداء بواسطة الخلفية مع

*األمامي الرادار استشعار جهاز

األمامي الرادار استشعار جهاز▼

.األمامي الرادار استشعار بجهاز مجهزة السيارة
.األمامي الرادار استشعار جهاز كذلك تستخدم اآلتية األنظمة أن كام

)DSA (والرسعة املسافة إنذار•
)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام•

)والسري التوقف وظيفة مع MRCC(والسري
)CTS (املرور وحركة السري دعم•
)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام•

املوجات رصد طريق عن األمامي الرادار استشعار جهاز يعمل
جهاز من إرسالها يتم عائق أو أمامك سيارة من ترتد التي الالسلكية
.الرادار استشعار

.األمامي الشعار خلف معلق األمامي الرادار استشعار جهاز

األمامي الرادار استشعار جهاز.١
 

.مؤقتاً معطلة السائق دعم و الحامية أنظمة “عبارة عرض تم إذا
عرض شاشة عىل” بحذر بالقيادة قم. محجوب األمامي الرادار

بتنظيف عليك العدادات، مجموعة يف املوجودة املتعددة املعلومات
.األمامي الرادار استشعار بجهاز املحيطة املنطقة

تنبيه 

األنظمة جميع تشغيل لضامن التالية االحتياطات مبراعاة عليك
.الصحيحة بالطريقة

سطح عىل )الشفافة امللصقات ذلك يف مبا( ملصقات بلصق تقم ال
الرادار استشعار جهاز عىل سواء األمامي والشعار الرادياتري شبكة

شبكة باستبدال تقم وال به، املحيطة املنطقة يف أو األمامي
ومصمم أصلياً ليس منتج بأي األمامي والشعار الرادياتري

.األمامي الرادار استشعار جهاز مع لالستخدام

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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اتساخ برصد تقوم وظيفة يتضمن األمامي الرادار استشعار جهاز
ولكن السائق، وإخبار الرادار استشعار لجهاز األمامي السطح
حتى الوقت بعض يلزم قد فإنه املحيطة، الظروف عىل اعتامداً
الثلوج أو الجليد أو البالستيكية التسوق أكياس رصد من يتمكن

يعمل ال قد النظام فإن هذا، حدث إذا .رصدها من يتمكن ال وقد
جهاز عىل بالحفاظ دوماً عليك وبالتايل الصحيحة، بالطريقة
.نظيفاً األمامي الرادار استشعار

للشبكة غطاء برتكيب تقم ال.

فإن سيارة، حادث يف السيارة من األمامي الجزء تلف حالة يف
أوقف .موضعه من يتحرك قد األمامي الرادار استشعار جهاز

إصالح فني لدى دامئاً السيارة بفحص وقم الفور عىل النظام
رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى بفحصها ونويص متخصص،

.مازدا

أو أخرى سيارات لدفع األمامي الصدمات ممتص تستخدم ال
فعلت، فإذا .سيارات صف موقف من الخروج عند مثال حواجز

وقد لالصطدام يتعرض قد األمامي الرادار استشعار جهاز فإن
.موضعه عن ينحرف

أو األمامي الرادار استشعار جهاز تفكيك أو نزع عىل تقدم ال
.عليه تعديل إدخال

جهاز حول الدهانات أو االستبدال أو اإلصالح بعمليات للقيام
متخصص إصالح فني باستشارة قم األمامي، الرادار استشعار

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن

التعليق، أنظمة تعديل حالة يف .التعليق أنظمة بتعديل تقم ال
استشعار جهاز يتمكن ال وقد تختلف قد السيارة وضعية فإن

.عائق أو األمام يف لسيارة الدقيق الرصد من األمامي الرادار

مالحظة

األمامي الرادار استشعار جهاز يتمكن ال قد التالية، الظروف يف•
نظام كل يعمل ال وقد بدقة أمامك العوائق أو السيارات رصد من

.الصحيحة بالطريقة

املوجات بعكس يقوم ال أمامك للسيارة الخلفي السطح•
بها سيارة أو حمولة أي بدون مقطورة مثال بفاعلية، الالسلكية

الباب ذات السيارات رقيق، بغطاء مغطاة تحميل منصة
.الشكل مدورة والسيارات الصلب، البالستيك من الخلفي

منطقة ثم ومن للسيارة منخفض ارتفاع ذات أمامك السيارات•
.الالسلكية املوجات النعكاس أصغر

أو مياه بإلقاء تقوم أمامك سيارة وجود بسبب الرؤية انخفاض•
.األمامي سيارتك زجاج عىل إطاراتها من رمال أو جليد

ركاب وجود أو ثقيلة بأغراض األمتعة مقصورة تحميل عند•
.الخلفية الركاب مقاعد عىل

الشعار من األمامي السطح عىل أوساخ أو جليد أو ثلوج وجود•
.األمامي

أو أوالجليد األمطار مثال العاصفة الجوية الظروف يف•
.الرملية العواصف

.قوية السلكية موجات تبث عنارص أو مباٍن بجوار القيادة عند•
من األمامي الرادار استشعار جهاز يتمكن ال قد اآلتية، الحاالت يف•

.سيارتك أمام العوائق أو السيارات رصد

.املنحنيات ونهاية بداية يف•
.املتواصلة املنحنيات ذات الطرق•
الطريق عىل إنشاءات وجود بسبب الضيقة املرورية الحارات•

.مرورية حارات غلق أو
جهاز من العمياء البقعة يف أمامك التي السيارة دخول•

.الرادار استشعار
أو حادث بسبب طبيعية غري بطريقة تسري أمامك التي السيارة•

.السيارة يف تلف
املتكررة والهابطة الصاعدة املنحنيات ذات الطرق•
.ممهدة غري أو سيئة طرق عىل القيادة•
.للغاية قصرية أمامك والسيارة سيارتك بني املسافة كانت إذا•
الحارة داخل انحرافها مثال فجائية بصورة سيارة اقرتاب•

.املرورية
إطارات باستعامل قم صحيحة، غري بطريقة النظام تشغيل لتجنب•

املداس ونقشة واملاركة املصنعة والرشكة املحدد الحجم نفس من
إطارات تستخدم ال ذلك، إىل باإلضافة .األربع العجالت جميع عىل
يشمل( السيارة نفس يف والضغط البيل أمناط يف كبري اختالف بها

).املؤقت االحتياطي اإلطار
نحو عىل النظام يعمل ال فقد ضعيفة، البطارية طاقة كانت إذا•

.صحيح
حيث خفيفة مرورية حركة بها طرق عىل بالقيادة تقوم عندما•

استشعار جهاز يستطيع التي أوالعوائق السيارات أمامك تقل
الحامية أنظمة“ عبارة عرض يتم فقد يرصدها، أن األمامي الرادار

قم .محجوب األمامي الرادار .مؤقتاً معطلة السائق دعم و
وجود إىل يشري ال هذا ولكن مؤقتة بصورة” بحذر بالقيادة
.مشكلة

املعمول الالسلكية املوجات لقوانني الرادار استشعار أجهزة تخضع•
السيارة بقيادة قمت إذا .فيه السيارة قيادة يتم الذي البلد يف بها
فيها تقود التي الدولة من ترخيص إىل تحتاج فقد الخارج، يف

.السيارة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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*األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز

األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز▼

أن كام. األمامي الجانبي الرادار استشعار بجهاز مجهزة السيارة
.األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز كذلك تستخدم اآلتية األنظمة

)FCTA (األمامية املرور حركة قطع إنذار•

رصد طريق عن األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز يعمل
من أو األمام من منك تقرتب سيارة من ترتد التي الالسلكية املوجات

.الرادار استشعار جهاز من إرسالها يتم عائق

األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز.١
 

األمامي، املصد داخل مثبت األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز
.واأليرس األمين الجانبني من كل عىل واحد جهاز يكون بحيث
استشعار جهاز بجوار األمامي املصد سطح عىل بالحفاظ دوماً عليك

الرادار استشعار جهاز يعمل بحيث نظيفاً األمامي الجانبي الرادار
مثال أشياء أي تضع ال وكذلك،. طبيعية بصورة األمامي الجانبي

.امللصقات
.٥١-٦ صفحة يف الخارج من بالسيارة العناية راجع

تنبيه 

الحقاً النظام يعمل ال قد قوية، لصدمة األمامي املصد تلقي حالة يف
لدى السيارة بفحص وقم الفور عىل النظام أوقف .طبيعية بصورة

من معتمد إصالح فني لدى بفحصها ونويص متخصص، إصالح فني
.مازدا رشكة قبل

مالحظة

جهاز بها يقوم التي الرصد عملية تقيد التي القيود بعض هناك•
تنخفض قد التالية، الحاالت يف .األمامي الجانبي الرادار استشعار

.طبيعية بصورة النظام يعمل ال وقد الرصد قدرة

الجانبي الرادار استشعار جهاز بجوار األمامي املصد تشوه لقد•
.األمامي

الرادار استشعار بجهاز الوحل أو الجليد أو الثلج يلتصق•
.األمامي املصد عىل املوجود األمامي الجانبي

.والضباب والجليد األمطار مثال السيئة املناخية الظروف يف•
الجانبي الرادار استشعار جهاز يتمكن لن التالية، الظروف ظل يف•

الصعب من يكون قد أو املستهدفة األشياء رصد من األمامي
.رصدها

والحيوانات واملشاة والدراجات الصغرية النارية الدراجات•
جانب عىل أو الطريق عىل الثابتة واألشياء التسوق وعربات
.الطريق

بصورة الرادار موجات تعكس ال التي األشكال ذات السيارات•
ارتفاعها بانخفاض تتسم التي الفارغة املقطورات مثال جيدة

.والرياضية والسيارات
الرادار استشعار جهاز اتجاه يكون بحيث السيارات شحن يتم•

املحملة السيارة وضع عىل سيارة لكل مضبوطاً األمامي الجانبي
رصد األمامي الجانبي الرادار استشعار لجهاز يتسنى حتى

انحرف إذا .صحيحة بطريقة سيارتك من تقرتب التي السيارات
افحص ما، لسبب األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز اتجاه

بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

األمامي، الجانبي الرادار استشعار جهاز لتغيري أو بإصالحات للقيام•
املنطقة يف استبدالها أو طالئها أو املصدات، إصالح عمليات أو

إصالح فني لدى سيارتك افحص الرادار، استشعار ألجهزة املجاورة
قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص،

.مازدا رشكة
املعمول الالسلكية املوجات لقوانني الرادار استشعار أجهزة تخضع•

السيارة بقيادة قمت إذا .فيه السيارة قيادة يتم الذي البلد يف بها
فيها تقود التي الدولة من ترخيص إىل تحتاج فقد الخارج، يف

.السيارة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE
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*الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز

الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز▼

أن كام. الخلفي الجانبي الرادار استشعار بجهاز مجهزة السيارة
.الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز كذلك تستخدم اآلتية األنظمة

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام•
)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام•
)SBS-RC] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام•

رصد طريق عن الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز يعمل
من أو الخلف من منك تقرتب سيارة من ترتد التي الالسلكية املوجات

.الرادار استشعار جهاز من إرسالها يتم عائق
صالون

الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز.١
 

هاتشباك

الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز.١
 

الخلفي، املصد داخل مثبت الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز
.واأليرس األمين الجانبني من كل عىل واحد جهاز يكون بحيث
استشعار جهاز بجوار الخلفي املصد سطح عىل بالحفاظ دوماً عليك

الرادار استشعار جهاز يعمل بحيث نظيفاً الخلفي الجانبي الرادار
مثال أشياء أي تضع ال وكذلك،. طبيعية بصورة الخلفي الجانبي

.امللصقات

.٥١-٦ صفحة يف الخارج من بالسيارة العناية راجع

تنبيه 

الحقاً النظام يعمل ال قد قوية، لصدمة الخلفي املصد تلقي حالة يف
لدى السيارة بفحص وقم الفور عىل النظام أوقف .طبيعية بصورة

من معتمد إصالح فني لدى بفحصها ونويص متخصص، إصالح فني
.مازدا رشكة قبل

مالحظة

جهاز بها يقوم التي الرصد عملية تقيد التي القيود بعض هناك•
تنخفض قد التالية، الحاالت يف .الخلفي الجانبي الرادار استشعار

.طبيعية بصورة النظام يعمل ال وقد الرصد قدرة

الجانبي الرادار استشعار جهاز بجوار الخلفي املصد تشوه لقد•
.الخلفي

الرادار استشعار بجهاز الوحل أو الجليد أو الثلج يلتصق•
.الخلفي املصد عىل املوجود الخلفي الجانبي

.والضباب والجليد األمطار مثال السيئة املناخية الظروف يف•
الجانبي الرادار استشعار جهاز يتمكن لن التالية، الظروف ظل يف•

الصعب من يكون قد أو املستهدفة األشياء رصد من الخلفي
.رصدها

والحيوانات واملشاة والدراجات الصغرية النارية الدراجات•
جانب عىل أو الطريق عىل الثابتة واألشياء التسوق وعربات
.الطريق

بصورة الرادار موجات تعكس ال التي األشكال ذات السيارات•
ارتفاعها بانخفاض تتسم التي الفارغة املقطورات مثال جيدة

.والرياضية والسيارات
الرادار استشعار جهاز اتجاه يكون بحيث السيارات شحن يتم•

املحملة السيارة وضع عىل سيارة لكل مضبوطاً الخلفي الجانبي
رصد الخلفي الجانبي الرادار استشعار لجهاز يتسنى حتى

انحرف إذا .صحيحة بطريقة سيارتك من تقرتب التي السيارات
افحص ما، لسبب الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز اتجاه

بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

الخلفي، الجانبي الرادار استشعار جهاز لتغيري أو بإصالحات للقيام•
املنطقة يف استبدالها أو طالئها أو املصدات، إصالح عمليات أو

إصالح فني لدى سيارتك افحص الرادار، استشعار ألجهزة املجاورة
قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص،

.مازدا رشكة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*١٩٨-٤

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



املعمول الالسلكية املوجات لقوانني الرادار استشعار أجهزة تخضع•
السيارة بقيادة قمت إذا .فيه السيارة قيادة يتم الذي البلد يف بها
فيها تقود التي الدولة من ترخيص إىل تحتاج فقد الخارج، يف

.السيارة

استشعار جهاز/الخلفية الزاوية/خلفي

*الخلفي الجانبي الصوتية فوق املوجات

الصوتية فوق املوجات استشعار جهاز/الخلفية الزاوية/خلفي▼
الخلفي الجانبي

موجات بث بواسطة الصوتية فوق املوجات استشعار أجهزة تعمل
أجهزة تقوم ثم ومن السيارة خلف العوائق من ترتد صوتية فوق

الصوتية فوق املوجات بالتقاط الصوتية فوق املوجات استشعار
.املرتدة
صالون

الصوتية فوق باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز.١
الصوتية فوق باملوجات يعمل الخلفية الزاوية استشعار جهاز.٢
الصوتية فوق باملوجات يعمل خلفي جانبي استشعار جهاز.٣
 

هاتشباك

الصوتية فوق باملوجات يعمل خلفي استشعار جهاز.١
الصوتية فوق باملوجات يعمل الخلفية الزاوية استشعار جهاز.٢
الصوتية فوق باملوجات يعمل خلفي جانبي استشعار جهاز.٣
 

.الخلفي املصد يف معلقة الصوتية فوق املوجات استشعار أجهزة

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

١٩٩-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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الكامريا/الجانبية الكامريات/األمامية الكامريا

*الخلفية

الخلفية الكامريا/الجانبية الكامريات/األمامية الكامريا▼

.خلفية وكامريا جانبية وكامريات أمامية بكامريا مجهزة سيارتك
.كامريا كل° 360 رؤية شاشة تستخدم

.١٦٤-٤ صفحة يف° 360 الرؤية شاشة راجع
صوراً الخلفية والكامريا الجانبية والكامريات األمامية الكامريا تلتقط

.بالسيارة املحيطة للمنطقة
.التالية املواضع عىل مثبتة كامريا كل

صالون

الجانبية الكامريات.١
األمامية الكامريا.٢
الخلفية الكامريا.٣

هاتشباك

الجانبية الكامريات.١
األمامية الكامريا.٢
الخلفية الكامريا.٣

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٠٠-٤
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*السائق مراقبة كامريا

السائق مراقبة كامريا▼

وتقّدر السائق وجه مالمح يف التغريات السائق مراقبة كامريا تكتشف
.السائق به يشعر الذي والنعاس املرتاكم التعب مقدار

السائق مراقبة كامريا.١

مالحظة

التصادم من املبكر والتحذير )DM( السائق مراقبة تعمل ال قد•
.التالية الحاالت يف طبيعية بصورة

.السائق مراقبة كامريا يغطي ما يشء وجود عند•
.القيادة عجلة عىل مستنداً السيارة تقود عندما•
.شمسية نظارات أو نظارات ترتدي عندما•
مراقبة كامريا رؤية تحجب قلنسوة أو قبعة مرتدياً تكون حني•

طويلة شعر خصالت لديك أو جزيئ بشكل عينيك عن السائق
من جزءاً يغطي وجه قناع يوجد أو جزئياً عينيك تغطي
.وجهك

والضوء الخلفية اإلضاءة مثل( كبري بشكل اإلضاءة ظروف تتغري•
الشمس غروب عن الصادر املبارش والضوء الجانب من

).القادمة للسيارات األمامية واملصابيح
.كبري حد إىل الجانب وجهك مولّياً السيارة تقود حني•
.كثرياً تتحرك عندما•
االتجاه غري آخر اتجاه يف متكرر بشكل عيناك أو وجهك يتحرك•

).السري اتجاه( املستقيم األمامي
.انحرافه بعد مبارشة أو رؤيتك خط ينحرف عندما•
.وجهك تولّيه الذي واالتجاه رؤيتك خط بني كبري فرق هناك•
أحد نحو كبري حد إىل مائل ورأسك السيارة تقود حني•

.الجوانب

القيادة عند

i-ACTIVSENSE

٢٠١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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*التطواف يف التحكم

التطواف يف التحكم▼

أية تلقائياً وتثبت تحدد أن التطواف، يف التحكم بواسطة ميكنك،
).ساعة/ميل ١٩ (س/كم ٣٠ عىل تزيد رسعة

تحذير 

:التالية الظروف يف التطواف يف التحكم تستخدم ال
إىل يؤدي وقد خطري التالية األحوال يف التطواف يف التحكم استخدام
.سيارتك عىل السيطرة فقدانك

التالل كثرية الطرق

الشديدة املنحنيات

املستقرة غري أو املزدحمة املرور حركة

املتعرجة أو الزلقة الطرق

ثابتة غري رسعات تتطلب التي املحددات من وغريها

التطواف يف التحكم مفاتيح▼

CANCEL املفتاح.١
RES املفتاح.٢
الرسعة تثبيت نظام مفتاح.٣

مالحظة

عجلة عىل التايل التشغيل مبفتاح مزودة املازدا سيارتك كانت إذا
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت بنظام مزودة أنها يعني فهذا القيادة،

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام أو مازدا من
).والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف

.١١٤-٤ صفحة يف مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام راجع
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام راجع

.١٢٢-٤ صفحة يف )والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري
مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام ضبط يتم عندما

)MRCC(، وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام أو
وضع عىل )والسري التوقف وظيفة مع MRCC( والسري التوقف
وظيفة إىل النظام ينتقل الشخصية، امليزات باستخدام التشغيل إيقاف
بتقنية الرسعة تثبيت نظام يعمل الحالة، هذه يف .الرسعة تثبيت
لذلك، باإلضافة .الرسعة لتثبيت كمفتاح )MRCC( مازدا من الرادار

التشغيل مفتاح بتحويل تهيئته يتم الشخصية للميزات اإلعداد هذا
تحويل عند التشغيل وضع إىل ويعود التشغيل، إيقاف وضع إىل

.القادمة املرة يف التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح

نظام ضبط إشارة)/أبيض (الرسعة تثبيت نظام استعداد إشارة▼
)أخرض (الرسعة تثبيت

)أبيض (الرسعة تثبيت نظام استعداد إشارة

.الرسعة تثبيت نظام تنشيط عند) أبيض (اإلشارة تيضء

)أخرض (الرسعة تثبيت نظام ضبط إشارة

.الرسعة ضبط يتم عندما) أخرض (اإلشارة تضاء

التنشيط إلغاء/التنشيط▼

تحذير 

حالة يف السري رسعة يف التحكم نظام تشغيل إيقاف عىل دامئًا احرص
:استخدامه عدم
استعداد حالة يف السري رسعة يف التحكم نظام ترك الخطورة من

قد السري رسعة يف التحكم أن ذلك استخدامه، عدم عند للتشغيل
غري عن التنشيط زر عىل الضغط تم ما إذا مفاجئ بشكل ينشط
.حوادث ووقوع السيارة عىل السيطرة فقدان إىل يؤدي قد مام قصد،

القيادة عند

التطواف يف التحكم

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٠٢-٤
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مالحظة

اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل

،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل حالة يف املثال،
يف النظام يكون التشغيل، وضع يف الرسعة تثبيت نظام يكون بينام
بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي التالية املرة يف التشغيل وضع

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل

تنشيط

استعداد مؤرش يضيئ. الرسعة تثبيت مفتاح اضغط النظام، لتنشيط
).أبيض (الرسعة تثبيت نظام

التنشيط إلغاء

.ثانية مرة الرسعة تثبيت مفتاح اضغط النظام، تنشيط إللغاء
).أبيض (الرسعة تثبيت نظام استعداد مؤرش ينطفأ

الرسعة لضبط▼

مفتاح عىل بالضغط الرسعة تثبيت يف التحكم نظام بتنشيط قم.١
الرسعة تثبيت نظام استعداد مؤرش يضيئ. الرسعة تثبيت

).أبيض(
تكون أن يجب والتي املطلوبة، الرسعة إىل الرسعة بزيادة قم.٢

).ساعة/ميل ١٦ (ساعة/كم ٢٥ من أكرث
دواسة باستخدام للسيارة املرادة الرسعة عىل النظام بضبط قم.٣

-)SET (ألسفل أو+) SET (ألعىل RES املفتاح اضغط. الوقود
تثبيت يف التحكم مؤرش ييضء. الرسعة تثبيت يف التحكم لبدء

.الوقت نفس يف العدادات مجموعة يف املوجود) أخرض (الرسعة
تثبيت يف التحكم مؤرش ييضء عندما برسعة املفتاح بتحرير قم

).أخرض (الرسعة

مالحظة

بينام -)SET( ألسفل أو +)SET( ألعىل RES املفتاح ضبط حال يف•
/كم 30 و )ساعة/ميل16( ساعة/كم 25 بني السيارة رسعة تكون
/كم 30 عىل املضبوطة الرسعة ضبط يتم ،)ساعة/ميل 19( ساعة
).ساعة/ميل 19( ساعة

:التالية الحاالت يف الرسعة تثبيت إعداد ضبط ميكن ال•

.مفتوح السيارة أبواب أحد•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•
.الفرامل دواسة عىل الضغط تم•
.معشقة االنتظار فرملة•
)التلقايئ الحركة ناقل(•

.N أو P وضع يف االختيار ذراع يكون عندما

)اليدوي الحركة ناقل(•
.الحيادي الوضع يف الحركة ناقل ذراع

صعوده عند لحظياً السيارة تبطئ قد االنحدار، شديد الطريق يف•
.هبوطه عند ترسع أو

20 عن السيارة رسعة انخفضت إذا الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم•
كام الرسعة، تثبيت نظام تنشيط أثناء )ساعة/ميل 12( ساعة/كم
.االنحدار شديد منحدر صعود حالة يف

تثبيت نظام باسخدام مسبقاً ضبطها تم التي السيارة رسعة عرض يتم
السيارات (التفاعلية القيادة وشاشة العدادات مجموعة يف الرسعة
).تفاعلية عرض بشاشة املزودة

)الرئيسية الشاشة (العدادات مجموعة

)i-ACTIVSENSE شاشة (العدادات مجموعة

التفاعلية القيادة عرض شاشة

القيادة عند

التطواف يف التحكم

٢٠٣-٤
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السيارة رسعة ضبط تغيري▼

.التالية الطرق إحدى اتبع

الرسعة تثبيت يف التحكم مفتاح باستخدام الرسعة تخفيض/لزيادة

وعند السيارة، تتسارع+) SET (لألعىل RES املفتاح عىل الضغط عند
.رسعتها تنخفض-) SET (لألسفل RES املفتاح عىل الضغط

)ساعة/ميل 1 (ساعة/مرت كيلو 1: فوراً وحرر اضغط•
)ساعة/ميل 5 (ساعة/كم 10: االستمرار مع اضغط•

مالحظة

بزيادة الرسعة تثبيت يف التحكم يقوم ، RES املفتاح تحرير بعد حتى
املضبوطة الرسعة إىل الوصول يتم حتى باستمرار تخفيضها أو الرسعة

إذا .التفاعلية القيادة شاشة وعىل العدادات مجموعة عىل املعروضة
الرسعة بتغيري قم الرسعة، تخفيض/زيادة عن التوقف يف رغبت

).الفرامل دواسة عىل بالضغط مثالً( النظام إلغاء أو املضبوطة

الوقود دواسة باستخدام الرسعة لزيادة

SET (ألعىل RES املفتاح عىل اضغط وثم الوقود دواسة عىل اضغط
أحد تشغيل تعذر إذا. املرادة الرسعة عند) -SET (ألسفل أو) +

قيامك بعد املضبوطة الرسعة إىل يعود النظام فإن التشغيل، مفاتيح
.الوقود دواسة من قدميك بتحرير

مالحظة

يكون عندما مؤقتاً الرسعة لزيادة البنزين دواسة عىل بالضغط قم
أو عليه تؤثر لن الزائدة فالرسعة .عمل حالة يف التطواف يف التحكم

إىل للعودة البنزين دواسة عن قدمك ارفع .املعينة الرسعة تغري
.املعينة الرسعة

/ميل ١٩ (س/كم ٣٠ من أكرث عند التطواف رسعة الستئناف▼
)ساعة

عىل بالضغط مثالً (مؤقتًا الرسعة ثبات يف التحكم نظام إلغاء تم إذا
تم رسعة آخر فستُستأنف نشطًا، يزال ال النظام وكان) الفرامل دواسة
.RES املفتاح عىل الضغط عند تلقائياً ضبطها

زد ،)ساعة/ميل19 (ساعة/كم 30 من أقل السيارة رسعة كانت إذا
املفتاح واضغط) ساعة/ميل 19 (ساعة/كم 30 إىل السيارة رسعة
RES.

املؤقت لإللغاء▼

:الطرق هذه إحدى استخدم مؤقتة، بصورة النظام إللغاء

.برفق الفرامل دواسة اضغط•
.CANCEL املفتاح اضغط•

)اليدوي الحركة ناقل(•
.القابض دواسة اضغط

/كم 30 السيارة رسعة تكون عندما RES املفتاح عىل الضغط تم إذا
تم التي الرسعة إىل يعود النظام فإن أكرث، أو) ساعة/ميل 19 (ساعة

.سابقاً ضبطها

مالحظة

بصورة الرسعة تثبيت نظام إلغاء يتم ييل، مام أي حدوث حالة يف•
.مؤقتة

.الفرامل دواسة عىل برفق الضغط عند حتى•
.التشغيل قيد DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام•
.النظام يف مشكلة وجود•
.مفتوح السيارة أبواب أحد•
.السائق مقعد حزام ربط عدم•
.معشقة االنتظار فرملة•
)التلقايئ الحركة ناقل(•

.N أو P وضع يف االختيار ذراع يكون عندما
)اليدوي الحركة ناقل(•

.الحيادي الوضع يف الحركة ناقل ذراع
أحد بواسطة مؤقتة بصورة الرسعة تثبيت نظام إلغاء تم إذا•

.الرسعة ضبط إعادة ميكن ال فقط، السارية اإللغاء حاالت
)التلقايئ الحركة ناقل(•

الوضع عىل القيادة أثناء الرسعة تثبيت نظام إلغاء ميكن ال
ثم، ومن ).M إىل D وضع من تحويله تم االختيار ذراع( اليدوي

إىل الحركة ناقل تحويل تم إذا حتى املحرك فرامل تشغيل يتم لن
عليك الرسعة، بإبطاء القيام األمر تطلب إذا .أقل رسعة ترس

دواسة عىل اضغط أو ضبطها تم التي السيارة رسعة بخفض
.الفرامل

التشغيل إلبطال▼

.ثانية مرة الرسعة تثبيت مفتاح اضغط

القيادة عند

التطواف يف التحكم

٢٠٤-٤
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*)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام

)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام▼

من أقل إىل انخفض وإذا إطار لكل الهواء ضغط TPMS نظام يراقب
نظام تحذير ضوء بإضاءة السائق بإبالغ النظام يقوم محددة، قيمة

TPMS عرض شاشة عىل رسالة وعرض العدادات مجموعة يف
.املتعددة املعلومات

من املرسلة الهواء ضغط بيانات استقبال يتم ،TPMS نظام يف
طريق عن عجلة كل عىل املثبتة اإلطارات ضغط استشعار وحدات

ضغط ملراقبة السيارة يف املستقبل وحدة قبل من السلكية إشارة
.اإلطارات

اإلطارات ضغط حساسات.١
 

باستخدام الحايل اإلطارات ضغط من التحقق ميكن لذلك، باإلضافة
.الوسطى الشاشة

MZD مالك دليل يف السيارة حالة متابعة شاشة قسم راجع
Connect.

مالحظة

درجة تنخفض منخفضة، املحيطة الحرارة درجة تكون عندما•
اإلطارات، حرارة درجة انخفضت إذا .أيضاً اإلطارات حرارة

تحذير ضوء ييضء قد مام اإلطارات هواء ضغط أيضاً فسينخفض
.TPMS نظام

باإلضافة .أعطال أي عن بحثاً اإلطارات بالعني افحص القيادة، قبل•
مقياس باستخدام يوىص .شهرياً اإلطارات ضغط بفحص قم لذلك،
.اإلطارات ضغط لفحص الرقمي النوع من هواء ضعط

قم. لإلطارات الدوري بالفحص قيامك عن بديالً ليس TPMS نظام
.دوري بشكل بنفسك اإلطارات بفحص

تنبيه 

كل )وجد إن( االحتياطي اإلطار ذلك يف مبا إطار كل فحص يجب
ضغط حتى منفوخاً اإلطار ويكون بارداً الجو يكون عندما شهر

عىل واملوجود السيارة تصنيع رشكة قبل من به املوىص النفخ
به سيارتك كانت إذا( .اإلطار نفخ ضغط بطاقة أو السيارة إعالن

أو السيارة إعالن عىل املوضح الحجم عن مختلف بحجم إطارات
الصحيح اإلطار نفخ ضغط تحديد يجب اإلطار، نفخ ضغط بطاقة
.)اإلطارات لتلك

ضغط ملراقبة بنظام سيارتك تزويد تم للسالمة، إضافية كخاصية
عندما اإلطار ضغط النخفاض مؤرشاً ييضء )TPMS( اإلطارات

عندما لذلك، طبقاً .ملحوظ بشكل منخفضاً اإلطارات أحد يكون
وتتفقد تتوقف أن يجب اإلطار، ضغط انخفاض مؤرش يضاء

القيادة .املناسب الضغط حتى وتنفخها ميكن، ما بأرسع اإلطارات
اإلطار سخونة يسبب ملحوظ بشكل منخفض ضغطها بإطارات

أيضاً يقلل اإلطارات ضغط انخفاض .اإلطار تلف إىل يؤدي وقد
السيارة مع التعامل عىل يؤثر وقد اإلطار، وعمر الوقود كفاءة من

.التوقف عىل وقدرتها
بديالً ليس TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام أن مالحظة يرجى

مسؤوالً السائق ويعترب الصحيحة، بالطريقة اإلطارات صيانة عن
انخفاض كان وإن حتى اإلطار، لضغط الصحيحة الصيانة عن

انخفاض مؤرش ييضء الذي املستوى إىل يصل مل اإلطار ضغط
.اإلطار ضغط

ضغط مراقبة بنظام خلل وجود مبؤرش أيًضا السيارة تزويد تم
ال النظام كان إذا إشارات بإعطاء يقوم والذي TPMS اإلطارات

.سليم بشكل يعمل

اإلطارات ضغط مراقبة بنظام خلل وجود مؤرش بني الربط تم
TPMS النظام يكتشف فعندما .اإلطار ضغط انخفاض ومؤرش

دقيقة ملدة اإلطار ضغط انخفاض مؤرش يومض ّما، خلل وجود
حالة ويف .باستمرار مضيًئا ويبقي ذلك بعد ييضء ثم تقريًبا

تشغيل يتم مرة كل يف التتابع هذا يستمر الخلل، وجود استمرار
يتمكن ال فقد الخلل، وجود مؤرش ييضء عندما .فيها السيارة
تشري إشارة إعطاء أو اإلطارات ضغط انخفاض اكتشاف من النظام

ضغط مراقبة نظام يف خلل يحدث قد .املراد النحو عىل إليه
أو اإلطارات تركيب منها عديدة، ألسباب TPMS اإلطارات
وظيفته النظام تأدية دون يحول مام بالسيارة البديلة العجالت

الخلل وجود مؤرش حالة تفقد عىل دامئًا احرص .صحيح بشكل
من للتأكد السيارة عجالت أو إطارات استبدال بعد TPMS بنظام

بوظيفته القيام عن النظام إعاقة يف تتسبب مل االستبدال عملية أن
.مالمئة بطريقة عىل

القيادة عند

)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام

٢٠٥-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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بسيطة لفرتة اختبار بإجراء النظام يقوم الخاطئة، القراءات لتجنب
يف النظام يقوم ال لذلك، نتيجة .مشكلة وجود إىل يشري أن قبل

.انفجاره أو اإلطار هواء تفريغ بتسجيل اللحظة نفس

)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام يف مشكلة وجود عند▼

فقد ،)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء أومض إذا
من معتمد موزع لدى النظام بفحص قم. النظام يف مشكلة مثة تكون

.مازدا قبل
اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء راجع

)TPMS) (٥٨-٧ الصفحة يف) يومض.
اإلطارات ضغط عىل التعرف النظام عىل يتعذر التالية الحاالت يف

.TPMS نظام تحذير ضوء يومض وقد صحيح بشكل

نفس السلكية إشارات تبث الجوار يف جهاز أو معدات هناك•
.اإلطار ضغط مستشعر وحدة من الصادرة اإلشارات

من بالقرب أصيل غري إلكرتوين جهاز مثالً معدين جهاز وضع عند•
من الصادرة الالسلكية اإلشارات يعيق (العدادات لوحة منتصف

).املستقبل وحدة إىل اإلطارات ضغط استشعار وحدة
.الكابينة يف التالية األجهزة أحد مثل جهاز استخدام يتم•

.شخيص كمبيوتر مثالً إلكرتوين جهاز•
.مرتدد تيار إىل مستمر تيار محول مثل تيار محول جهاز•

.السيارة إطارات حول الجليد او للثلوج كبري تراكم هناك•
.فارغة اإلطار ضغط استشعار وحدة يف البطارية•
.اإلطار ضغط استشعار بوحدة مجهزة غري عجلة استخدام يتم•
.الجانبية جدرانه يف الفوالذ يستخدم إطار تركيب يتم•
.اإلطارات سالسل استخدام يتم•

اإلطار ضغط انخفاض عند▼

اإلطارات ألحد الهواء ضغط يكون قد ،TPMS تحذير ضوء أضاء إذا
النفخ ضغط عىل وضبطها اإلطارات ضغط بفحص قم. منخفضاً
.الصحيح

اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء راجع
)TPMS) (٦٠-٧ الصفحة يف) ييضء.

والعجالت اإلطارات▼

تنبيه 

عىل زائدة قوة تطبق ال اإلطارات، هواء ضغط ضبط/فحص عند
وحدات تتلف فقد وإال، .اإلطار ضغط استشعار لوحدة الهواء صامم

.اإلطارات ضغط استشعار

والعجالت اإلطارات تغيري عند

من سيكون ،)الشتوية اإلطارات مثال (العجالت أو اإلطارات تغيري عند
اإلطار ضغط استشعار لوحدة التعريف إشارة رمز تسجيل الرضوري

).TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام يف
رموز بتسجيل قم أو مازدا لدى معتمد موزع من التسجيل اطلب
اإلجراء باستخدام اإلطارات ضغط استشعار لوحدات التعريف إشارة
.التايل

مالحظة

إشارة رمز لها عجلة كل عىل اإلطارات ضغط استشعار وحدات
رموز تسجيل يلزم صحيح، بشكل TPMS نظام ليعمل .مميز تعريف

.النظام يف اإلطارات ضغط استشعار لوحدات التعريف إشارة

.عجلة أو إطار تغيري بعد دقيقة 19 من ألكرث انتظر.١
حوايل برسعة السيارة بقيادة قم دقيقة، 19 من أكرث انقضاء بعد.٢

أثناء. أكرث أو دقائق لثالث أكرث أو) ساعة/ميل 16 (ساعة/كم 25
استشعار لوحدات التعريف إشارة رموز تسجيل يتم القيادة
.تلقائياً اإلطارات ضغط

مالحظة

عجلة، أو إطار تغيري من دقيقة 15 خالل السيارة بقيادة قمت إذا
إشارة رموز تسجيل عدم بسبب TPMS نظام تحذير ضوء سيومض
أوقف الحالة، هذه يف .اإلطارات ضغط استشعار لوحدات التعريف
ضغط استشعار لوحدات التعريف إشارة رموز بتسجيل وقم السيارة

.بالتغيري القيام بعد اإلطارات

والعجالت اإلطارات استبدال عند

تنبيه 

رشكة من معتمد وكيل استرش والعجالت، اإلطارات استبدال عند
عند اإلطارات ضغط استشعار وحدات تتلف قد وإال .مازدا

.استبدالها

غري عجالت تركيب تم إذا .أصلية غري عجالت برتكيب تقم ال
ضغط استشعار وحدات تركيب املمكن غري من يكون قد أصلية،

.اإلطارات

ضغط استشعار وحدة برتكيب دامئاً قم عجلة، أو إطار استبدال عند
العجالت اإلطارات، من التالية املجموعات استخدام ميكن. اإلطارات

.والعجالت اإلطارات أو

القديم اإلطار من اإلطارات ضغط استشعار وحدة إزالة يتم•
.الجديد اإلطار إىل وتركيبها

القيادة عند

)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام

٢٠٦-٤
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استشعار ووحدة العجلة استبدال بدون اإلطار استبدال يتم فقط•
.اإلطارات ضغط

.العجلة لنفس الجديدة اإلطار ضغط استشعار وحدة تركيب يتم•

مالحظة

رمز تسجيل يلزم الجديدة، اإلطار ضغط استشعار وحدة تركيب عند
التفاصيل من ملزيد .اإلطار ضغط استشعار لوحدة التعريف إشارة
التعريف إشارة وتسجيل إطار ضغط استشعار وحدة رشاء حول

رشكة قبل من معتمد وكيل استرش اإلطار، ضغط استشعار لوحدة
.مازدا

القيادة عند

)TPMS (اإلطارات ضغط مراقبة نظام

٢٠٧-٤
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)SKYACTIV-X 2.0 (البنزين دقائق فلرت

القيادة عند

البنزين دقائق فلرت

٢٠٨-٤
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(PM) يقوم فلرت دقائق البنزين بجمع وإزالة املادة الدقائقية
البنزين. ملحرك العادم غاز من

عة PM بواسطة مرشح املجمّ الدقيقة اجلزيئات إزالة يتم
إذا ذلك, العادية. ومع القيادة أثناء تلقائيًا البنزين جزيئات
الزمن (5 من قصرية لفرتة متكرر بشكل السيارة قيادة متت

, فقد ال يتم إزالة دقائق أو أقرص) أو حينام يكون املحرك بارداً
مؤرش عرض/إضاءة يتم وقد PMتلقائيًا الدقيقة اجلزيئات

حتذير/ضوء حتذير مرشح جزيئات البنزين.
فلرت جزيئات حتذير حتذير/ضوء إشارة مراجعة يرجى

.٧−٥٤ البنزينيفصفحة

فلرت دقائق البنزين ▼



)SKYACTIV-D 1.8 (الديزل دقائق فلرت

الديزل دقائق فلرت▼

غاز من) PM (الدقائقية املادة وإزالة بجمع الديزل دقائق فلرت يقوم
.الديزل ملحرك العادم

الديزل دقائق فلرت بواسطة املجمعة الدقائقية املادة من التخلص يتم
وقد الدقائقية املادة إزالة يتم ال قد أنه، إال العادية، القيادة أثناء

:التالية األحوال يف الديزل دقائق فلرت تحذير إشارة/تحذير ضوء ييضء

أقل أو) ساعة/ميل ٩ (ساعة/كم ١٥ عند السيارة قيادة تم إذا•
.مستمرة بصفة

)أقل أو دقائق ١٠ (الزمن من قصرية لفرتة السيارة قيادة حالة يف•
.بارداً املحرك يزال ال بينام قيادتها تم أو متكررة بصورة

.طويلة لفرتة بطيء دوران حالة يف السيارة ترك عند•

.٥٥-٧ الصفحة يف الديزل دقائق فلرت راجع

القيادة عند

الديزل دقائق فلرت

٢٠٩-٤
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*الخلفية الشاشة

الخلفية الشاشة▼

الرجوع عند السيارة لخلفية مرئية صوراً متنح الخلفية الرؤية شاشة
.للخلف بالسيارة

تحذير 

الخلفي الجزء سالمة من والتأكد بحرص القيادة عىل دامئًا احرص
:مبارشة بالعني النظر طريق عن املحيطة والظروف

إىل بالنظر االكتفاء خالل من للخلف بالسيارة الرجوع الخطورة من
بأحد اصطدام أو حوادث وقوع إىل هذا يؤدي قد حيث الشاشة
عند رؤيته ميكن مساعدة جهاز عن عبارة الخلفية الشاشة .األشياء
هي عام الشاشة عىل املعروضة الصورة تختلف وقد .السيارة عكس
.الواقع يف عليه

تنبيه 

استخدام :التالية األحوال يف الخلفية الرؤية شاشة تستخدم ال
إىل يؤدي وقد خطري التالية األحوال يف الخلفية الرؤية شاشة

.كالهام أو السيارة تلف أو إصابات حدوث

بالثلوج املغطاه أو الثلجية الطرق.

تركيب أو اإلطارات عىل الثلوج تجنب سالسل تركيب تم إذا
.مؤقت إضايف إطار

منحدر طريق يف السيارة وجود.

أو العرض شاشة عرب الصور تسري قد باردة، الشاشة تكون عندما
يف يتسبب قد مام املعتاد، من إعتاًما أكرث تبدو وقد الشاشة
عىل دامئًا احرص .بالسيارة املحيطة الظروف من التأكد صعوبة
املحيطة والظروف الخلفي الجزء سالمة من والتأكد بحرص القيادة

.مبارشة بالعني النظر طريق عن

يؤدي فقد .الكامريا مع التعامل أثناء املفرطة القوة تستخدم ال
.وزاويتها الكامريا موضع انحراف إىل ذلك

املياه مقاومة ميزة تفقد ال حتى تعديلها أو الكامريا بفك تقم ال.

التنظيف عوامل وضع تجنب .البالستيك من مصنوع الكامريا غطاء
غطاء عىل الزجاج عزل مواد أو الشمع أو العضوية املنظفات أو

قم الغطاء، عىل األشياء هذه من أي انسكاب حالة ويف .الكامريا
.ناعمة قامش قطعة مستخدًما الفور عىل مبسحه

فرشاة أو كاشطة أداة باستخدام بقوة الكامريا غطاء بفرك تقم ال
األمر الخدش، إىل العدسة أو الكامريا غطاء يتعرض فقد .صلبة
.الصور عىل يؤثر قد الذي

مالحظة

قم الكامريا، عدسة عىل الطني أو الجليد أو املياه سقوط حالة يف•
مسحها، تعذر حالة ويف .ناعمة قامش قطعة مستخدًما مبسحها
.الرتكيز متوسط منظف استخدام ميكنك

من بارد، إىل ساخن من( برسعة الكامريا حرارة درجة تغري حالة يف•
.صحيح بشكل الخلفية الشاشة تعمل ال قد ،)ساخن إىل بارد

نويص ونحن متخصًصا، إصالح فني استرش اإلطارات، استبدال عند•
استبدال .مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة
تظهر التي اإلرشادية الخطوط إنحراف يف يتسبب قد اإلطارات

.العرض شاشة عىل
فإن اصطدام إىل السيارة مؤخرة أو جانب أو مقدمة تعرضت إذا•

.ينحرف قد )الرتكيب وزاوية املوضع( الخلفية الرؤية كامريا وضع
السيارة بفحص نويص متخصص، إصالح فني باستشارة دوما قم

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني بواسطة
فقد ،”.الكامريا من إشارة هناك ليس“ عبارة الشاشة عىل عرض إذا•

إصالح فني لدى سيارتك افحص .الكامريا يف مشكلة مثة تكون
قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص،

.مازدا رشكة
)للسيارة املتوقع للمسار اإلرشادية الخطوط يعرض الذي النوع(•

فإن القيادة، عجلة مع التعامل يف العنف استخدام حالة يف
من خفف .الشاشة عىل عرضها يتم ال قد اإلرشادية الخطوط
تظهر أن اإلرشادية للخطوط تتيح حتى القيادة عجلة عىل قبضتك

.الشاشة عىل

الخلفية االنتظار كامريا موضع▼

صالون

القيادة عند

الخلفية الشاشة

.املوديالت بعض يف متوفر*٢١٠-٤
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الخلفية االنتظار كامريا.١
 

هاتشباك

الخلفية االنتظار كامريا.١

الخلفية العرض شاشة إىل االنتقال▼

االختيار ذراع أو) اليدوي الحركة ناقل (الحركة نقل ذراع بتحويل قم
يكون بينام) R (للخلف الرجوع وضع إىل) التلقايئ الحركة ناقل(

شاشة إىل الشاشة لتبديل ON التشغيل وضع يف التشغيل بدء مفتاح
.الخلفية الرؤية عرض

مالحظة

االختيار ذراع أو )اليدوي الحركة ناقل( الحركة نقل ذراع تحريك عند
آخر وضع إىل )R( للخلف الرجوع وضع من )التلقايئ الحركة ناقل(

حركة ناقل( االختيار لذراع أو )يدوي حركة ناقل( الحركة نقل لذراع
.السابقة العرض شاشة إىل الشاشة تعود ،)تلقايئ

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١١-٤
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الشاشة عىل للعرض القابل املدى▼

.الواقع يف عليه هي عام الشاشة عىل املعروضة الصورة تختلف وقد

)للعرض مثال(.١
)الفعيل املشهد(.٢
الصدمات ممتص.٣
.”األمان لدواعي املحيط املكان من تحقق “الرسالة عرض يتم.٤
الكائن.٥

مالحظة

.الطريق وأحوال للسيارة تبًعا للعرض القابل املدى يختلف•
.القامش من ناعمة قطعة باستخدام العدسة امسح .الشاشة صورة عىل ذلك يؤثر قد علىها، أوساخ أي هناك كان أو الكامريا عدسة ملس تم حال يف•
.املصد حواف حول أو املصد تحت املوجودة األشياء عرض ميكن ال .محدوًدا للعرض القابل املدى ويعد•
.خاص نوع من بعدسة مزودة الخلفية االنتظار كامريا ألن نظًرا الفعلية املسافة عن املعروضة الصورة يف تظهر التي املسافة تختلف•
).مرايا صور( معكوسة صور الخلفية االنتظار كامريا من الشاشة عىل تُعرض التي الصور•
تتداخل أن شأنها من اختيارية أجزاء أية تركيب عدم عىل احرص .الكامريا بواسطة اختياري بشكل املثبتة السيارة كامليات لبعض صور التقاط ميكن•

.العاكسة املواد من املصنوعة األجزاء أو املضيئة األجزاء مثل الكامريا، مشهد مع
.عيًبا يعد ال ذلك أن غري التالية، الظروف ظل يف الشاشة مشاهدة يصعب قد•

.املظلمة املناطق يف•
.بالعدسة املحيطة الحرارة درجة انخفاض/ارتفاع عند•
.الرطوبة نسبة فيها ترتفع التي األوقات يف أو األمطار سقوط حالة يف كام للبلل الكامريا تعرض عند•
.الكامريا حول الطني مثل الغريبة املواد تجمع عند•

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٢-٤
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.األمامية الكشافات شعاع أو الشمس أشعة الكامريا عدسة تعكس عندما•
).العرض شاشة تومض قد( LED أضواء أو الفلورسنت أضواء أو السيارة بأضواء السيارة محيط إضاءة يتم•
)تومض قد النقط( الشاشة عىل بيضاء أو سوداء جداً صغرية نقاط تظهر•

.الصور عرض تأخر إىل بالكامريا املحيطة الحرارة درجة انخفاض يؤدي قد•

العرض مشاهدة▼

للسيارة املتوقع للمسار اإلرشادية الخطوط يعرض الذي النوع

.القيادة عجلة انعطاف بعد للسيارة املتوقع املسار بعرض للمسار املجسم اإلرشاد وضع يقوم
.جراج أو سيارات موقف يف سيارتك صف أجل من الوضع هذا استخدم

)أصفر (املجسم السيارة مسار)أ
.للسيارة املجسم للمسار كمرجع الخطوط هذه عرض يتم

.القيادة عجلة بتدوير قيامك بعد تتغري املجسم السيارة مسار تعرض التي الخطوط
)أزرق (املمتد السيارة عرض خطوط)ب

.للسيارة املمتد العرض الخطوط هذه توضح
.لألمام مستقيم وضع يف السيارة عجالت تكون عندما الخطوط هذه عرض يتم ال

للمسافة اإلرشادية الخطوط)ج
).الصدمات ممتص نهاية من ( السيارة ومؤخرة ما نقطة بني ما التقريبية املسافة الخطوط هذه توضح
.الخلفي الصدمات ممتص من) بوصة ١٩ (سم ٥٠ نحو تبعد التي النقطة إىل يشري األزرق الخط

األحمر للخط) بوصة ١٩ (سم ٥٠ نحو تبعد نقاط إىل تشريان القيادة عجلة بتدوير قيامك بعد موقعهام يتغري اللذان والصفراء الحمراء الخطوط
).الخطوط من خط لكل الوسط نقطة يف (الخلفي الصدمات ممتص من الصفراء للخطوط) بوصة ٣٩٫٣ (سم ١٠٠ و

.لألمام مستقيم وضع يف ليست العجالت تكون عندما تظهر الخطأ من درجة هناك
:األحمر (للمسافة التوجيهية الخطوط تعرضها التي الفعلية للمسافة األقرب املوضع هو السيارة من األمين الجانب أعاله، التوضيحي الرسم يف

.موضع أبعد هو األيرس الجانب بينام ،)الخلفي املصد وراء بوصة 39.3 (سم 100 نحو نقطة: األصفر ،)بوصة 19 (سم 50 نحو نقطة

تنبيه 

مثال( الطريق وظروف )الشحنة حمولة/الركاب عدد مثال( السيارة ظروف بحسب يتغري العرض شاشة عىل املعروضة اإلرشادية الخطوط موضع
).السيارة خلف االنحدار شديد منحدر
.للخلف بالرجوع تقوم عندما بعينيك مبارشة املجاورة واملنطقة السيارة خلف املنطقة بفحص دوماً عليك

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٣-٤
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الثابتة اإلرشاد خطوط يعرض الذي النوع

الذي السيارة موقف بعرض مقارنًة للسيارة التقريبي للعرض لإلشارة الشاشة عىل عرضها يتم) أصفر (السيارة عرض تبني التي اإلرشادية الخطوط
.فيه تدخل أن توشك

.جراج أو سيارات موقف يف سيارتك صف أجل من املعروضة الرؤية هذه استخدم

)أصفر (السيارة لعرض اإلرشادية الخطوط)أ
.للسيارة التقريبي للعرض لإلشارة تستخدم اإلرشادية الخطوط

للمسافة اإلرشادية الخطوط)ب
).الصدمات ممتص نهاية من ( السيارة ومؤخرة ما نقطة بني ما التقريبية املسافة اإلرشادية الخطوط هذه توضح

ممتص من الصفراء للخطوط) بوصة ٣٩٫٣ (سم ١٠٠و األحمر للخط) بوصة ١٩ (سم ٥٠ حوايل تبعد نقاط إىل تشريان والصفراء الحمراء الخطوط
).الخطوط من خط لكل الوسط نقطة يف (الخلفي الصدمات

تنبيه 

مؤخرة يف املنطقة وافحص دوما الحذر توخى .القيادة لعجلة السائق إدارة مع تتزامن ال وهي .ثابتة خطوط هي الشاشة عىل اإلرشادية الخطوط
.للخلف بالرجوع تقوم عندما بعينيك مبارشة املجاورة واملنطقة السيارة

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٤-٤
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الخلفية الشاشة تشغيل▼

تبًعا أيًضا والوقت القيادة مقدار يختلف كام. السيارة وظروف والطريق املرور لحالة تبًعا السيارة عكس عند الخلفية الشاشة تشغيل يختلف
.الظروف هذه مع يتالءم مبا السيارة وقيادة عينيك باستخدام مبارشة بك املحيطة الظروف من التأكد عليك لذا للظروف،

.الخلفية الشاشة استخدام قبل أعاله الواردة بالتحذيرات االلتزام عىل الحرص كل احرص

للسيارة املتوقع للمسار اإلرشادية الخطوط يعرض الذي النوع

مالحظة

الرجوع عند املعاكس االتجاه يف الخطوات تنفيذ يتم .للخلف السيارة رجوع أثناء اليمني إىل القيادة عجلة تنعطف حيث السيارة لصف مثال ييل فيام
.املعاكس االتجاه من للخلف بالسيارة

إىل الشاشة لتبديل) R (للخلف الرجوع وضع إىل) التلقايئ الحركة ناقل (االختيار ذراع أو) اليدوي الحركة ناقل (الحركة نقل ذراع بتحويل قم.١
.الخلفية الرؤية عرض شاشة

حتى املجسم السيارة مسار عرض بشاشة تستعني بينام القيادة عجلة بتدوير عليك انتظار، موقف يف للدخول للخلف بالسيارة الرجوع قبل.٢
.االنتظار موقف وسط إىل السيارة تدخل

 

)العرض شاشة حالة(.١
)السيارة حالة(.٢

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٥-٤
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موقف وجوانب السيارة عرض خطوط بني املسافة تكون بحيث ببطء للخلف الرجوع يف استمر السيارة موقف دخول يف سيارتك تبدأ عندما.٣
.تقريبا متساوية واليمني اليسار يف السيارة

 

)العرض شاشة حالة(.١
)السيارة حالة(.٢

.السيارة موقف من واألمين األيرس الجانب مع متوازية السيارة لعرض اإلرشادية الخطوط تكون حتى القيادة عجلة ضبط يف استمر.٤

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٦-٤
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املحيطة املنطقة فحص يف استمر. السيارة موقف يف ببطء للخلف بسيارتك وارجع مستقيم وضع يف اإلطارات بوضع قم متوازية، تصبح وعندما.٥
لعرض اإلرشادية الخطوط كانت إذا ما تفقد تقسيمية، خطوط به السيارات موقف كان إذا. (ممكن وضع أفضل يف السيارة واوقف بالسيارة
.)الخطوط هذه مع متوازية السيارة

 

)العرض شاشة حالة(.١
)السيارة حالة(.٢

لذراع آخر وضع إىل) R (للخلف الرجوع وضع من) التلقايئ الحركة ناقل (االختيار ذراع أو) اليدوي الحركة ناقل (الحركة نقل ذراع تحريك عند.٦
.السابقة العرض شاشة إىل الشاشة تعود ،)تلقايئ حركة ناقل (االختيار لذراع أو) يدوي حركة ناقل (الحركة نقل

مالحظة

من دوما فتأكد السيارة، بصف تقوم عندما الفعلية الظروف وبني أدناه، موضح هو كام املعروضة، الصورة بني ما اختالف هناك يكون قد أنه حيث
.بعينيك بتفحصها مبارشة املحيطة واملنطقة السيارة مؤخرة يف األمان توافر

ال قد أنها إال الشاشة، عىل مرتاصة للمسافة اإلرشاد وخطوط الخلفية النهاية تبدو قد الشاشة، عىل املعروضة )الجراج أو( السيارة موقف صورة يف•
.الواقع أرض عىل مرتاصة فعليا تكون

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٧-٤
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الخاص اإلرشاد وخط التقسيم خط فإن السيارة، موقف من فقط واحد جانب يف يقع تقسيم خط به سيارات موقف يف السيارة بصف تقوم عندما•
.الواقع أرض عىل مرتاصني فعلياً يكونا ال قد ولكنهام الشاشة، عىل مرتاصان يظهرا قد السيارة بعرض

الثابتة اإلرشاد خطوط يعرض الذي النوع

مالحظة

).مرايا صور( معكوسة صور الخلفية االنتظار كامريا من الشاشة عىل تُعرض التي الصور

إىل الشاشة لتبديل) R (للخلف الرجوع وضع إىل) التلقايئ الحركة ناقل (االختيار ذراع أو) اليدوي الحركة ناقل (الحركة نقل ذراع بتحويل قم.١
.الخلفية الرؤية عرض شاشة

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٨-٤
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.للخلف السيارة بتحريك قم املحيطة، الظروف من التأكد بعد.٢
 

)العرض شاشة حالة(.١
)السيارة حالة(.٢

موقف وجوانب السيارة عرض خطوط بني املسافة تكون بحيث ببطء للخلف الرجوع يف استمر السيارة موقف دخول يف سيارتك تبدأ عندما.٣
.تقريبا متساوية واليمني اليسار يف السيارة

.السيارة موقف من واألمين األيرس الجانب مع متوازية السيارة لعرض اإلرشادية الخطوط تكون حتى القيادة عجلة ضبط يف استمر.٤

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢١٩-٤
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املحيطة املنطقة فحص يف استمر. السيارة موقف يف ببطء للخلف بسيارتك وارجع مستقيم وضع يف اإلطارات بوضع قم متوازية، تصبح وعندما.٥
لعرض اإلرشادية الخطوط كانت إذا ما تفقد تقسيمية، خطوط به السيارات موقف كان إذا. (ممكن وضع أفضل يف السيارة واوقف بالسيارة
.)الخطوط هذه مع متوازية السيارة

 

)العرض شاشة حالة(.١
)السيارة حالة(.٢

لذراع آخر وضع إىل) R (للخلف الرجوع وضع من) التلقايئ الحركة ناقل (االختيار ذراع أو) اليدوي الحركة ناقل (الحركة نقل ذراع تحريك عند.٦
.السابقة العرض شاشة إىل الشاشة تعود ،)تلقايئ حركة ناقل (االختيار لذراع أو) يدوي حركة ناقل (الحركة نقل

مالحظة

من دوما فتأكد السيارة، بصف تقوم عندما الفعلية الظروف وبني أدناه، موضح هو كام املعروضة، الصورة بني ما اختالف هناك يكون قد أنه حيث
.بعينيك بتفحصها مبارشة املحيطة واملنطقة السيارة مؤخرة يف األمان توافر

ال قد أنها إال الشاشة، عىل مرتاصة للمسافة اإلرشاد وخطوط الخلفية النهاية تبدو قد الشاشة، عىل املعروضة )الجراج أو( السيارة موقف صورة يف•
.الواقع أرض عىل مرتاصة فعليا تكون

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢٢٠-٤
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الخاص اإلرشاد وخط التقسيم خط فإن السيارة، موقف من فقط واحد جانب يف يقع تقسيم خط به سيارات موقف يف السيارة بصف تقوم عندما•
.الواقع أرض عىل مرتاصني فعلياً يكونا ال قد ولكنهام الشاشة، عىل مرتاصان يظهرا قد السيارة بعرض

املعروضة والصورة الفعلية الطرق حاالت بني االختالف▼

املنظور الرسم يف االختالف هذا يؤدي أن املمكن ومن. الشاشة عىل يظهر الذي والطريق الفعيل الطريق بني يحدث الذي االختالف بعض هناك
.للمسافة املنظور الرسم يف اختالف إىل تؤدي قد التي التالية الظروف مالحظة يرجى. حوادث وقوع إىل للمسافة

تقلها التي والحمولة الركاب وزن بسبب السيارة متيل عندما

.الفعلية املسافة من أبعد الشاشة عىل املعروضة األشياء تظهر السيارة، مؤخرة تنخفض عندما

الكائن.١
التباين.٢

السيارة خلف االنحدار شديد طريق وجود عند

املسافة من) أقرب: سفيل منحدر (أبعد تظهر الشاشة عىل املعروضة األشياء فإن السيارة، خلف) سفيل منحدر (االنحدار شديد طريق وجود عند
.الفعلية

الفعلية املسافة من أبعد يظهر.١
الفعلية املسافة من أقرب يظهر.٢
.الشاشة عىل املعروض والكائن السيارة بني املسافة.٣
.والكائن السيارة بني الفعلية املسافة.٤
الفعيل املوضع يف الكائن.٥

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢٢١-٤
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الشاشة عىل الكائن.٦

السيارة مؤخرة يف األبعاد ثاليث جسم

املسافة عن تختلف الشاشة عىل املعروضة األبعاد ثاليث الجسم إىل املسافة فإن مستوي، سطح عىل بناء عرضها يتم املسافة إرشاد خطوط أن حيث
.الفعلية

)للعرض مثال(.١
)الفعيل الوضع(.٢
ج>ب>أ الشاشة عىل املستشعرة املسافة.٣
أ=ج>ب) الفعلية املسافة(.٤

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢٢٢-٤
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)للسيارة املتوقع للمسار اإلرشادية الخطوط يعرض الذي النوع(

األبعاد ثاليث جسم من بالقرب للخلف بالسيارة الرجوع عند

.املتوقع للمسار البارز الجسم هذا مالمسة الشاشة عىل تظهر مل إذا حتى بالجسم ترتطم قد السيارة فإن بارز، جسم بجوار للخلف الرجوع عند
سطح عىل اعتامداً عرضها يتم الشاشة عىل املعروض املتوقع املسار خطوط ألن الفعيل املوضع عن يختلف الشاشة عىل املعروض الجسم موضع

.مبارشة عينيك باستخدام وبجوارها السيارة خلف األوضاع من بالتأكد عليك بارز، جسم بجوار للخلف بالسيارة الرجوع عند. األفقي الطريق

)للعرض مثال(.١
)الفعيل املشهد(.٢

القيادة عند

الخلفية الشاشة

٢٢٣-٤
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*االنتظار حساس نظام

االنتظار حساس نظام▼

السيارة قيادة عند السيارة حول عوائق أي تكتشف التي الصوتية فوق املوجات استشعار أجهزة باستخدام السيارة انتظار استشعار أجهزة تقوم
باملسافة السائق العوائق رصد ومؤرش التنبيه صفارة صوت ويعلم املتوازي اإليقاف أثناء أو الجراجات أحد يف السيارة صف أثناء مثالً منخفضة، برسعة

.املحيطة اإلعاقة عن السيارة تفصل التي التقريبية
 

*األمامي الصوتية فوق املوجات حساس.١

*األمامي للركن الصوتية فوق املوجات حساس.٢

الخلفي الصوتية فوق املوجات حساس.٣
الخلفي للركن الصوتية فوق املوجات حساس.٤

*الخلفي للجانب الصوتية فوق املوجات حساس.٥

تحذير 

:القيادة أثناء بالرؤية بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من التأكد عىل واحرص االنتظار حساس نظام عىل كلية تعتمد ال
بالحساسات الخاصة االكتشاف نطافات تعد .االنتظار أثناء والخلفية األمامية االتجاهات يف السيارة تشغيل يف السائق مساعدة النظام لهذا ميكن

أثناء بالسيارة املحيطة املنطقة سالمة من دوًما تأكد .حوادث وقوع يف يتسبب قد السيارة قيادة أثناء وحده النظام عىل االعتامد فإن لذا محدودة،
.القيادة

تنبيه 

النظام تشغيل عىل ذلك يؤثر فقد .بالحساسات الخاصة االكتشاف نطاقات يف كامليات أية برتكيب تقم ال.

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٢٤-٤
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اكتشاف من الحساسات تتمكن ال وقد ضيًقا، معني بحساس الخاص االكتشاف نطاق يصبح قد بالسيارة، املحيطة والظروف العوائق لنوع تبًعا
.العوائق

مالحظة

:التالية الظروف يف املعتادة بالطريقة النظام يعمل ال قد•

).األشياء هذه إزالة بعد املعتادة التشغيل حالة إىل النظام ويعود( الحساس مبنطقة الجليد أو الثلج أو الوحل التصاق عند•
).الثلج ذوبان بعد املعتادة التشغيل حالة إىل النظام ويعود( الحساس منطقة تجمد عند•
.عليه اليدين إحدى بوضع الحساس تغطية عند•
.للحساس شديد اصطدام حدوث عند•
.زائد بشكل السيارة إمالة عند•
.الربودة أو الحرارة شديدة الجوية الظروف يف•
.العشب أو الشبك أو بالحىص ُمغطاة طرق أو منحدرات أو مطبات عىل السيارة قيادة عند•
صوت أو البخارية الدراجات محرك صوت أو األخرى السيارات كأبواق صوتية فوق موجات بتوليد يقوم السيارة من يشء أي اقرتاب عند•

.األخرى بالسيارات الخاصة الحساسات أو الحجم كبرية للسيارات الهوايئ الفرامل
.القيادة أثناء الطريق عىل املياه تناثر عند يف أو األمطار هطول أثناء السيارة قيادة عند•
.بالسيارة الراديو مبرسل خاص هوايئ أو تجارًيا املتاحة األجنحة أقطاب أحد تركيب عند•
.االنحدار شديد منحدر أو املربعة أو الطويلة الرصيف حجارة باتجاه السيارة تحريك عند•
.كبرية بدرجة السيارة من العوائق أحد اقرتاب عند•
.درج أو مستو غري جدار باتجاه السيارة تحريك عند•
.عوائق عدة هنالك•
.منخفض سقف ذو مكان يف السيارة قيادة•

يف رصدهم تم إذا حتى الرفيعة أو الحساس من انخفاضا األكرث العوائق اكتشاف يتم ال قد .املصد تحت املوجودة العوائق اكتشاف ميكن ال قد•
.املرات إحدى

:التالية العوائق أنواع اكتشاف ميكن ال قد•

األعمدة أو األحبال أو األسالك مثل الرفيعة األشياء•
الجليد أو القطن مثل بسهولة الصوتية املوجات متتص التي األشياء•
زاوية شكل املتخذة األشياء•
العريضة العلوية األجزاء ذات واألشياء االرتفاع بالغة األشياء•
والقصرية الصغرية األشياء•

صدمات، ألية املصدات تعرض حالة يف مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة ونويص متخصص، إصالح فني لدى النظام بفحص دوًمأ قم•
.انحرفت ما إذا العوائق تكتشف أن للحساسات ميكن ال .الطفيفة للحوادث التعرض حال يف وحتى

فني لدى سيارتك افحص .التشغيل وضع إىل السيارة صف حساس مفتاح تحويل عند حتى املؤرش ضوء ييضء مل إذا النظام يف خلل هناك يكون قد•
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح

باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص .النظام يف خلل حدوث إىل تشري رسالة عرض تم إذا النظام يف خلل هناك يكون قد•
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

قم .الحساس مبنطقة الثلج أو الجليد أو الوحل التصاق حالة يف أو الربودة، شديدة املحيطة الحرارة درجة تكون عندما حتى رسالة عرض يتم قد•
.الحساس منطقة من غريبة مواد أي بإزالة

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني باستشارة عليك املقطورة، جر وصلة بتثبيت القيام عند•
.تلقائياً الخلفي للجانب السيارة صف حساس نظام إيقاف يتم مازدا، من األصلية املقطورة جر وصلة استخدام تم إذا•

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

٢٢٥-٤
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بالحساس االكتشاف نطاق▼

.التالية النطاقات يف العوائق باكتشاف الحساس يقوم
 

األمامي الصوتية فوق املوجات حساس اكتشاف نطاق.١
الخلفي الجانب/الخلفي للركن الصوتية فوق املوجات حساس اكتشاف نطاق.٢
الخلفي الصوتية فوق املوجات حساس اكتشاف نطاق.٣
األمامي للركن الصوتية فوق املوجات حساس اكتشاف نطاق.٤
)بوصة 21.6 حوايل (سم 55 حوايل: أ

)بوصة 59.0 حوايل (سم 150 حوايل: ب
)بوصة 39.3 حوايل (سم 100 حوايل: ج
 

املسافة عرض شاشة

والعائق السيارة بني املسافةالشاشة

360 °رؤية شاشة بدون

360 °رؤية بشاشة مزودة

الصوتية فوق املوجات حساس

فوق املوجات حساس/*األمامي

*األمامي للركن الصوتية

الصوتية فوق املوجات حساس

فوق املوجات حساس/الخلفي
حساس/الخلفي للركن الصوتية
للجانب الصوتية فوق املوجات

*الخلفي

فوق املوجات حساس بدون
وحساس األمامي الصوتية
للركن الصوتية فوق املوجات

األمامي

فوق املوجات حساس مع
وحساس األمامي الصوتية
للركن الصوتية فوق املوجات

األمامي

أخرض

الصوتية فوق املوجات حساس
:األمامي

―39.3 (سم 60―100 حوايل
)بوصة 23.6

الصوتية فوق املوجات حساس
:الخلفي

―59.0 (سم 60―150 حوايل
)بوصة 23.6

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٢٦-٤
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والعائق السيارة بني املسافةالشاشة

360 °رؤية شاشة بدون

360 °رؤية بشاشة مزودة

الصوتية فوق املوجات حساس

فوق املوجات حساس/*األمامي

*األمامي للركن الصوتية

الصوتية فوق املوجات حساس
فوق املوجات حساس/الخلفي

حساس/الخلفي للركن الصوتية
للجانب الصوتية فوق املوجات

*الخلفي

فوق املوجات حساس بدون
وحساس األمامي الصوتية

للركن الصوتية فوق املوجات
األمامي

فوق املوجات حساس مع
وحساس األمامي الصوتية

للركن الصوتية فوق املوجات
األمامي

أصفر

الصوتية فوق املوجات حساس
:األمامي

17.7-23.6 (سم 45.0-60.0 حوايل

)بوصة
الصوتية فوق املوجات حساس

:األمامي للركن

14.9-21.6 (سم 38.0-55.0 حوايل
)بوصة

الصوتية فوق املوجات حساس
:الخلفي

17.7-23.6 (سم 45.0-60.0 حوايل
)بوصة

الصوتية فوق املوجات حساس

املوجات حساس/الخلفي للركن
:الخلفي للجانب الصوتية فوق
14.9-21.6 (سم 38.0-55.0 حوايل

)بوصة

كهرماين

الصوتية فوق املوجات حساس
:األمامي

13.7-17.7 (سم 35.0-45.0 حوايل
)بوصة

الصوتية فوق املوجات حساس
:األمامي للركن

9.8-14.9 (سم 25-38.0 حوايل
)بوصة

الصوتية فوق املوجات حساس
:الخلفي

13.7-17.7 (سم 35.0-45.0 حوايل
)بوصة

الصوتية فوق املوجات حساس
املوجات حساس/الخلفي للركن
:الخلفي للجانب الصوتية فوق

9.8-14.9 (سم 25-38.0 حوايل
)بوصة

أحمر

الصوتية فوق املوجات حساس
:األمامي

13.7 (سم 35.0 مسافة ضمن

تقريباً) بوصة
الصوتية فوق املوجات حساس

:األمامي للركن

)بوصة ٩٫٨ (سم ٢٥ حوايل

الصوتية فوق املوجات حساس
:الخلفي

13.7 (سم 35.0 مسافة ضمن
تقريباً) بوصة

الصوتية فوق املوجات حساس
املوجات حساس/الخلفي للركن
:الخلفي للجانب الصوتية فوق

)بوصة ٩٫٨ (سم ٢٥ حوايل

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

٢٢٧-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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السيارة صف يف املساعدة استشعار جهاز نظام تشغيل▼

مفتاح وضع مع االنتظار استشعار جهاز مفتاح عىل الضغط عند
.املؤرش ضوء ييضء فسوف ،ON التشغيل وضع يف التشغيل

جهاز تنشيط مع ON التشغيل وضع يف التشغيل مفتاح وضع عند
.املؤرش ضوء ييضء فسوف االنتظار، استشعار

.العملية هذه إليقاف أخرى مرة املفتاح عىل اضغط

املؤرش ضوء.١

مالحظة

اإلبقاء يتم ،OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
سبيل عىل .النظام تشغيل إيقاف قبل كانت التي النظام حالة عىل

أثناء اإليقاف، وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل حالة يف املثال،
التشغيل وضع يف النظام يكون السيارة، صف استشعار جهاز تشغيل

وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل فيها يتم التي التالية املرة يف
.ON التشغيل

التشغيل رشوط

جميع توافر عند االنتظار استشعار جهاز نظام استخدام ميكن
.التالية الرشوط

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل مفتاح تدوير•
.االنتظار استشعار جهاز مفتاح تشغيل•

مالحظة

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(•
أجهزة يف الصفارة وصوت العوائق رصد مؤرش تشغيل يتم ال

وضع عند األمامي االستشعار جهاز/األمامية الجوانب استشعار
.P الوضع يف االختيار ذراع

استخدام عند الصفارة وصوت العوائق رصد مؤرش تنشيط يتم ال•
.االنتظار فرملة

العوائق رصد نظام▼

يضيئ. عائق برصد قام الذي االستشعار جهاز موضع عرض يتم
جهاز قام الذي العائق إىل املسافة بحسب مختلفة مناطق يف العداد

.برصده االستشعار
العداد يف املعروضة املنطقة فإن العائق، من أكرث السيارة اقرتبت كلام

.تيضء للسيارة األقرب
360 °رؤية شاشة بدون

*األمامي الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.١

*األمين األمامي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٢

/األمين الخلفي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٣

*األمين الخلفي للجانب الصوتية فوق املوجات حساس مقياس

الخلفي الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٤
/األيرس الخلفي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٥

*األيرس الخلفي للجانب الصوتية فوق املوجات حساس مقياس

*األيرس األمامي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٦

360 °رؤية شاشة مع

األمامي الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.١
األمين األمامي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٢

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٢٨-٤
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/األمين الخلفي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٣

*األمين الخلفي للجانب الصوتية فوق املوجات حساس مقياس

الخلفي الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٤
/األيرس الخلفي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٥

*األيرس الخلفي للجانب الصوتية فوق املوجات حساس مقياس

األيرس األمامي للركن الصوتية فوق املوجات حساس مقياس.٦

مالحظة

.العرض وعدم العرض بني التحول ميكنه االكتشاف مؤرش
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

النظام يف مشاكل وجود عن اإلبالغ

.النظام يف عطل مثة كان إذا اإلشارة تعرض
360 °رؤية شاشة بدون

360 °رؤية شاشة مع

أو الوسطى العرض شاشة عىل اإلشارة عرض وراء السبب من تحقق
.املتعددة املعلومات شاشة
.٥١-٧ صفحة يف تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا راجع

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

٢٢٩-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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االنتظار حساس تنبيه صفارة▼

تنشبط يتم الوقت، نفس يف عوائق عة اكتشاف تم إذا. املسافة حسب تنبيه صفارات باستخدام العائق إىل السيارة من التقريبية باملسافة السائق تبلغ
حينام التنبيه صفارات تنشيط يتم ال لكن. النظام تشغيل أثناء التايل النحو عىل الصفارات تصدر. األقرب العائق إىل املسافة حسب التنبيه صفارات

.التشغيل قيد املقعد حزام بربط التذكري وظيفة يكون

الخلفي الصوتية فوق املوجات حساس ،*األمامي الصوتية فوق املوجات حساس

التغطية مسافة
والعائق السيارة بني املسافة

١*الصفارة أصوات

الخلفي الصوتية فوق املوجات حساساألمامي الصوتية فوق املوجات حساس

مسافة أبعد

)بوصة 23.6 ―59.0 (سم 60―150 حوايل)بوصة 23.6 ―39.3 (سم 60―100 حوايل

البطيء املتقطعة الحركة صوت

بعيدة مسافة

)بوصة 17.7-23.6 (سم 45.0-60.0 حوايل)بوصة 17.7-23.6 (سم 45.0-60.0 حوايل

املتقطعة الحركة صوت

املتوسط

وسطى مسافة

)بوصة 13.7-17.7 (سم 35.0-45.0 حوايل)بوصة 13.7-17.7 (سم 35.0-45.0 حوايل

الرسيع املتقطعة الحركة صوت

قريبة مسافة

تقريباً) بوصة 13.7 (سم 35.0 مسافة ضمنتقريباً) بوصة 13.7 (سم 35.0 مسافة ضمن

املتواصل الصوت

.العائق من السيارة تقرتب كلام املتقطع الصفارة صوت رسعة معدل يزيد١*

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٣٠-٤
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:الخلفي للجانب/الخلفي للركن *الصوتية فوق املوجات حساس ،*األمامي الصوتية فوق املوجات حساس

التغطية مسافة

والعائق السيارة بني املسافة

١*الصفارة أصوات الخلفي، للركن الصوتية فوق املوجات حساس األمامي، الصوتية فوق املوجات حساس
:الخلفي للجانب

بعيدة مسافة

)بوصة 14.9-21.6 (سم 38.0-55.0 حوايل

املتوسط املتقطعة الحركة صوت

وسطى مسافة

)بوصة 9.8-14.9 (سم 25-38.0 حوايل

الرسيع املتقطعة الحركة صوت

قريبة مسافة

)بوصة ٩٫٨ (سم ٢٥ حوايل

املتواصل الصوت

.العائق من السيارة تقرتب كلام املتقطع الصفارة صوت رسعة معدل يزيد١*

مالحظة

يتم( .الصدور عن تتوقف التنبيه صفارات فقط أكرث، أو ثواٍن لست مستمر بشكل القريبة املنطقة باستثناء املنطقة نفس يف عائق اكتشاف تم إذا•
تبقى األبعد، الجانب إىل االكتشاف منطقة تغريت إذا( .التنبيه صفارات تُستأنف األقرب، الجانب إىل االكتشاف منطقة تغريت إذا )االكتشاف عرض

)متوقفة التنبيه صفارات
).والخلف االمام من لكل( الصوت مستوى تغيري ميكن•

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

٢٣١-٤.املوديالت بعض يف متوفر*
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التحذير صفارة/مؤرش تشغيل عند▼

.املؤرش وضوء الصفارة صوت تنشيط طريق عن خلل أي بحدوث السائق بإعالم النظام يقوم

ذلك من التأكد كيفيةاملؤرش/الصفارة

أو النظام يف عطل حدوث إىل تشري رسالة عرض يتم
.الحساس يف عطل

لدى بفحصها نويص متخصص؛ إصالح فني لدى السيارة فحص عليك يتعني الحالة، هذه يف. النظام يف مشكلة هناك يكون قد
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني

.متسخ الحساس أن إىل تشري رسالة عرض يتم
متخصص، إصالح فني لدى السيارة بفحص فقم حالته، إىل النظام يعد مل إذا. الحساس منطقة من غريبة مواد أي بإزالة قم

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى بفحصها نويص

.مستمرة بصورة معني عائق رصد مؤرش عرض يتم
بفحص فقم حالته، إىل النظام يعد مل إذا. العوائق رصد مؤرش إليها أشار التي الحساس منطقة غطت قد غريبة أجسام تكون قد

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى بفحصها نويص متخصص، إصالح فني لدى السيارة

القيادة عند

االنتظار حساس نظام

٢٣٢-٤
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الداخلية امليزات٥

.الصويت والنظام الهواء تكييف نظام فيها مبا املتنوعة، املريحة القيادة ميزات استعامل

٢-٥...........................................................الهواء تكييف نظام
٢-٥......................................................التشغيل عن نصائح

٣-٥.................................................التهوية فتحات تشغيل
٥-٥...............................................................اليدوي النوع
٨-٥...................................................بالكامل التلقايئ النوع

MZD Connect............................................................١٢-٥
١٢-٥...........................................؟MZD Connect هو ما

١٥-٥............MZD Connect لـ األساسية التشغيل عمليات

٢٦-٥............................................................الداخلية املعدات
٢٦-٥........................................................الشمس حاجبات

٢٧-٥.........................................................الداخلية األضواء
٢٩-٥.......................................................الكامليات فتحات
٣٠-٥............................................................األكواب حامل

٣٢-٥........................................................الزجاجات حامل
٣٢-٥............................................................الدعم مقابض

٣٣-٥..........................................الخلفية املالبس خطاطيف

٣٣-٥........................................................التخزين صناديق

٣٦-٥...............................*خلعها ميكن التي السجائر طفاية

١-٥.املوديالت بعض يف متوفر*
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التشغيل عن نصائح

التشغيل عن نصائح▼

.املحرك تشغيل أثناء الهواء تكييف نظام بتشغيل قم•
املروحة يف التحكم مفتاح ترتك ال البطارية، شحنة تفريغ لتفادي•

ON التشغيل وضع يف التشغيل بدء ومفتاح طويلة لفرتة يعمل
.املحرك دوران عدم أثناء

)i-stop مع(•
.i-stop وظيفة تشغيل أثناء قليالً الهواء تدفق معدل ينخفض قد

عن والجليد والثلج األشجار أوراق مثل العوائق جميع بإزالة قم•
وذلك األمامية، الشبكة يف املوجود الهواء ومدخل املحرك غطاء

.النظام كفاءة لتحسني
وإزالة النوافذ عن الضباب إلزالة الهواء تكييف نظام استخدم•

.الهواء من الرطوبة
األنفاق داخل القيادة أثناء الهواء نرش إعادة وضع استخدام يجب•

الهواء إيقاف يف ترغب عندما أو املرورية، االختناقات وأثناء
.رسيعاً الداخل من السيارة تربيد أجل من الخارجي

الزجاج عن الجليد إزالة أو للتهوية الخارجي الهواء وضع استخدم•
.األمامي

الطقس يف املبارش الشمس ضوء تحت السيارة إيقاف حال يف•
نظام بتشغيل قم ثم ومن الحار، الهواء إلخراج النوافذ افتح الحار،

.الهواء تكييف

كل واحدة مرة دقائق ١٠ حوايل ملدة الهواء مكيف بتشغيل قم•
.الداخلية األجزاء تزييت عىل للحفاظ وذلك األقل، عىل شهر

قد. الحرارة درجة ترتفع أن قبل الهواء مكيف جهاز فحص اطلب•
.الهواء مكيف كفاءة من التربيد وسيط نقص يقلل

مقصورة عىل وضعها تم الصقة عىل مذكورة املربد مواصفات
فقد مختلف، نوع من مربد استخدام حالة يف. الداخل من املحرك
والتصليح، للفحص. الهواء تكييف يف خطري عطل إىل هذا يؤدي

الحكومة قبل من ومعتمد متخصص إصالح فني باستشارة قم
تكييف صيانة إلجراء خاص جهاز وجود رضورة إىل نظراً وذلك
.الهواء

نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش التفاصيل، من للمزيد
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة

الصقة.١

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

٢-٥
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التهوية فتحات تشغيل

التهوية فتحات ضبط▼

الهواء تدفق توجيه

.الضبط مفتاح بتحريك قم الهواء تدفق اتجاه لضبط

مالحظة

املحيطة الحرارة درجة ظروف يف الهواء مكيف استخدام عند•
إىل ذلك يشري وال .الفتحات من دخان النظام ُيخرج قد الرطبة،
الرطب الهواء تعرض عن ينجم ولكنه التشغيل، يف خلل وجود

.الفجايئ للتربيد

.املقبض تدوير بواسطة بالكامل غلقها أو الهواء فتحات فتح ميكن•

السائق جانب عىل الهواء فتحات

الهواء فتحة غلق/فتح

.متطابق األمين الجانب
املقبض.١
فتح.٢
إغالق.٣
 

الهواء تدفق اتجاه ضبط

املقبض.١
 

الراكب جانب عىل الهواء فتحات

الهواء فتحة غلق/فتح

املقبض.١
فتح.٢
إغالق.٣
 

الهواء تدفق اتجاه ضبط

املقبض.١
 

*خلفية فتحات

الهواء فتحة غلق/فتح

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

٣-٥.املوديالت بعض يف متوفر*
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قرص.١
فتح.٢
إغالق.٣
 

الهواء تدفق اتجاه ضبط

املقبض.١

الهواء تدفق وضع اختيار▼

العدادات بلوحة املوجودة التهوية فتحات

الخلفية الهواء فتحات مع.١
 

باألرضية املوجودة التهوية وفتحات الصقيع مزيل

الخلفية الهواء فتحات مع.١
 

باألرضية املوجودة التهوية وفتحات العدادات لوحة

الخلفية الهواء فتحات مع.١
 

الصقيع مبزيل املوجودة التهوية فتحات

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

٤-٥
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باألرضية املوجودة التهوية فتحات

الخلفية الهواء فتحات مع.١
 

مالحظة

الهواء وكمية التهوية فتحات من الهواء تدفق خروج موقع يتغري قد
.التهوية فتحات إغالق أو فتح لحالة تبعاً املتدفقة

اليدوي النوع

اليدوي النوع▼

A/C مفتاح.١
الوضع اختيار مفتاح.٢
الهواء إدخال اختيار مفتاح.٣
املروحة يف التحكم قرص.٤
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح.٥
األمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح.٦
الحرارة درجة يف التحكم قرص.٧
 

التحكم مفاتيح▼

الحرارة درجة يف التحكم قرص

دوران باتجاه بتدويره قم. الحرارة درجة يف القرص هذا يتحكم
دوران اتجاه وبعكس الساخن، الهواء عىل للحصول الساعة عقارب
.البارد الهواء عىل للحصول الساعة عقارب

املروحة يف التحكم قرص

.املروحة رسعات تغيري ميكنك القرص، هذا باستعامل
.رسعات ٧ ذات املروحة

الوضع اختيار مفاتيح

).٤-٥ صفحة (املطلوب الهواء تدفق وضع اختيار ميكن

A/C مفتاح

املؤرش ضوء ييضء. الهواء مكيف لتشغيل A/C املفتاح اضغط
وضع أي يف املروحة يف التحكم قرص يكون عندما باملفتاح املوجود

.OFF الوضع غري
 

.الهواء مكيف تشغيل إليقاف ثانية مرة املفتاح عىل اضغط

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

٥-٥
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مالحظة

من املحيطة الحرارة درجة اقرتاب عند الهواء مكيف يعمل ال قد
).فهرنهايت 32( مئوية درجة صفر

الهواء إدخال اختيار مفتاح

.للسيارة الداخل الهواء مصدر يف املفتاح هذا يتحكم
 

الهواء تدوير إعادة أو الخارجي الهواء موضعي بني ما االختيار ميكن
إعادة/الخارجي الهواء موضعي الختيار املفتاح اضغط. الكابينة داخل
.الهواء تدوير

)مضاء املؤرش ضوء (الهواء تدوير إعادة وضع

عند املوضع هذا استعمل. الخارجي الهواء إدخال مصدر إغالق يتم
بها يكرث التي املناطق (مزدحمة طرق يف القيادة أو األنفاق عبور

.الرسيع التربيد يف ترغب عندما أو) السيارات عوادم انبعاث

)مطفأ املؤرش ضوء (الخارجي الهواء وضع

الوضع هذا استخدم. السيارة داخل بالدخول الخارجي للهواء يسمح
.األمامي الزجاج عن الجليد إزالة أو للتهوية

تحذير 

أو البارد الجو يف )املؤرش ضوء ييضء(  املوضع تستعمل ال
:املمطر
أو البارد الجو يف )املؤرش ضوء ييضء(  املوضع استعامل يتسبب
عدم إىل ذلك يؤدي وسوف .النوافذ عىل الضباب تكون يف املمطر
.خطري لحادث تعرضك يف يتسبب قد مام الرؤية، وضوح

األمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح

األبواب ونوافذ األمامي الزجاج عن الصقيع إلزالة املفتاح اضغط
.األمامية

صفحة يف األمامي الزجاج عن والضباب الصقيع إزالة إىل ارجع
٧-٥.

الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

الضباب إلزالة الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح عىل اضغط
.الخلفية النافذة عن

.٦٠-٤ صفحة يف" الخلفي الزجاج عن الضباب مزيل "مراجعة يرجى

التدفئة▼

. املفتاح اضغط.١

الخارجي الهواء موضع عىل الهواء دخول فتحة منتقي اضبط.٢
).اإلطفاء وضع يف املؤرش ضوء(

.الساخن املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص اضبط.٣
.املطلوبة الرسعة عىل املروحة يف التحكم قرص اضبط.٤
بتشغيل قم الرطوبة، إزالة مع تدفئة عىل الحصول أردت إذا.٥

.الهواء مكيف

مالحظة

فاضغط بسهولة، األمامي الزجاج عىل يتكون الضباب كان إذا•

. املفتاح
املفتاح اضغط الوجه، مستوى عىل برودة أكرث هواء أردت إذا•

أقىص عىل للمحافظة الحرارة درجة يف التحكم قرص واضبط 
.الراحة من قدر

درجة عن السيارة أرضية نحو الهابط الهواء حرارة درجة تزيد•
يف التحكم قرص كان إذا إال( الوجه نحو الصاعد الهواء حرارة
).برودة أو سخونة أقىص موضع عىل مضبوطاً الحرارة درجة

التربيد▼

. املفتاح اضغط.١
.البارد املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص اضبط.٢
.املطلوبة الرسعة عىل املروحة يف التحكم قرص اضبط.٣
.A/C مفتاح عىل بالضغط الهواء مكيف بتشغيل قم.٤
التحكم وقرص املروحة يف التحكم قرص اضبط التربيد، بدء بعد.٥

من قدر أقىص عىل للمحافظة الحاجة حسب الحرارة درجة يف
.الراحة

تنبيه 

املناطق أو املرتفعة املنحدرات يف الهواء مكيف استخدام حالة يف
تربيد سائل حرارة درجة ارتفاع من التحذير إشارة راقب املزدحمة،

).٥٢-٧ صفحة( معروضة كانت إذا مام للتحقق املحرك
إذا .املحرك سخونة زيادة يف الهواء مكيف تشغيل يتسبب أن ميكن
صفحة( الهواء مكيف بإطفاء قم معروضة، التحذير إشارة كانت

٤٥-٧.(

مالحظة

قرص اضبط التربيد، من قدر أقىص تحقيق يف ترغب عندما•
مفتاح واضبط برودة أقىص موضع عىل الحرارة درجة يف التحكم
قرص أدر ثم الهواء، تدوير إعادة وضع عىل الهواء إدخال اختيار

.الساعة عقارب باتجاه بالكامل املروحة يف التحكم

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

٦-٥
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املفتاح اضغط األرضية، مستوى عىل دفًئا أكرث هواء أردت إذا•

أقىص عىل للمحافظة الحرارة درجة يف التحكم قرص واضبط 
.الراحة من قدر

درجة عن السيارة أرضية نحو الهابط الهواء حرارة درجة تزيد•
يف التحكم قرص كان إذا إال( الوجه نحو الصاعد الهواء حرارة
).برودة أو سخونة أقىص موضع عىل مضبوطاً الحرارة درجة

التهوية▼

. املفتاح اضغط.١
الخارجي الهواء موضع عىل الهواء دخول فتحة منتقي اضبط.٢

).اإلطفاء وضع يف املؤرش ضوء(
.املطلوب املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص اضبط.٣
.املطلوبة الرسعة عىل املروحة يف التحكم قرص اضبط.٤

األمامي الزجاج عن والضباب الصقيع إزالة▼

. املفتاح اضغط.١
.املطلوب املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص اضبط.٢
.املطلوبة الرسعة عىل املروحة يف التحكم قرص اضبط.٣
بتشغيل قم الرطوبة، إزالة مع تدفئة عىل الحصول أردت إذا.٤

.الهواء مكيف

تحذير 

املفتاح باستخدام األمامي الزجاج عىل من الضباب بإزالة تقم ال

:البارد الوضع عىل مضبوطة الحرارة درجة كانت إذا 

يف التحكم قرص يكون عندما  املفتاح استعامل الخطورة من
تكون إىل يؤدي أنه حيث البارد املوضع عىل مضبوطاً الحرارة درجة

إىل ذلك يؤدي وسوف .األمامي للزجاج الخارجي السطح عىل الضباب
اضبط .خطري لحادث تعرضك يف يتسبب قد مام الرؤية، وضوح عدم
عند الدافئ أو الساخن املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص

. املفتاح استعامل

مالحظة

إال الهواء، مكيف تشغيل أثناء بسهولة النوافذ عن الضباب يزول•
.الهواء مكيف تشغيل إيقاف تم إذا بسهولة يتجمع أنه

مام أي تنفيذ عند النوافذ عىل الضباب يتجمع ال ليك الحذر توخى•
:ييل

الهواء نرش إعادة وضع إىل التبديل•
الهواء مكيف إطفاء•

واضبط الهواء مكيف بتشغيل قم الصقيع، من قدر أكرب إلزالة•
وأدر سخونة أقىص موضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص
.الساعة عقارب بإتجاه بالكامل املروحة يف التحكم قرص

. املفتاح اضغط األرضية، مستوى عىل دافئاً هواء أردت إذا•
عىل من الصقيع إلزالة الخارجي الهواء وضع اختيار تلقائياً يتم•

مفتاح تحويل ميكن ال . املفتاح بواسطة األمامي الزجاج
.الهواء تدوير إعادة وضع إىل الهواء إدخال اختيار

الرطوبة إزالة▼

للمساعدة البارد أو الربودة معتدل الجو يف الهواء مكيف بتشغيل قم
.الجانبية والنوافذ األمامي الزجاج عن الضباب إزالة عىل

.ضبطه تريد الذي املرغوب الوضع مفتاح اضغط.١
الخارجي الهواء موضع عىل الهواء دخول فتحة منتقي اضبط.٢

).اإلطفاء وضع يف املؤرش ضوء(
.املطلوب املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص اضبط.٣
.املطلوبة الرسعة عىل املروحة يف التحكم قرص اضبط.٤
.A/C مفتاح عىل بالضغط الهواء مكيف بتشغيل قم.٥

مالحظة

هذه والستخدام الهواء، من الرطوبة إزالة الهواء مكيف وظائف من
يجب لهذا، .البارد الوضع عىل الحرارة درجة ضبط يتعني ال الوظيفة،

أو ساخن( املطلوب املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص ضبط
هواء من الرطوبة إزالة تريد عندما الهواء مكيف وتشغيل )بارد

.الكابينة

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

٧-٥
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بالكامل التلقايئ النوع

بالكامل التلقايئ النوع▼

.العرض شاشة عىل الهواء تكييف بنظام الخاصة املعلومات تُعرض

بالسائق الخاص الحرارة درجة يف التحكم قرص.١
AUTO مفتاح.٢
)السائق ناحية (الحرارة درجة إعداد عرض.٣
الهواء دخول فتحة عرض.٤
الهواء تدفق عرض.٥
الوضع اختيار عرض.٦
)الراكب ناحية (الحرارة درجة إعداد عرض.٧
)املتزامنة الحرارة درجة( SYNC مفتاح.٨
بالراكب الخاص الحرارة درجة يف التحكم قرص.٩

A/C مفتاح.١٠
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح.١١
الوضع اختيار مفتاح.١٢
املروحة يف التحكم مفتاح.١٣
الهواء إدخال اختيار مفتاح.١٤
األمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح.١٥
الطاقة مفتاح.١٦

التحكم مفاتيح▼

AUTO مفتاح

التالية الوظائف يف التحكم سيتم ،AUTO املفتاح عىل الضغط عند
:اختيارها تم التي املضبوطة الحرارة لدرجة وفقاً تلقائياً

املتدفق الهواء حرارة درجة•
املتدفق الهواء كمية•
الهواء تدفق وضع اختيار•
متريره املعاد الهواء/الخارجي الهواء اختيار•

الهواء مكيف تشغيل•

*املقعد تدفئة جهاز مستوى تحديد•

*املدفأة القيادة عجلة تشغيل•

مالحظة

AUTO املفتاح مؤرش ضوء

موضع إىل ذلك يشري ،AUTO املفتاح مؤرش ضوء ييضء عندما•
.تلقائياً النظام يعمل وسوف التلقايئ التشغيل

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

.املوديالت بعض يف متوفر*٨-٥
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التلقايئ، التحكم وضع يف التالية املفاتيح من أي تشغيل حالة يف•
.AUTO مفتاح مؤرش ينطفيء

الوضع اختيار مفتاح•
املروحة يف التحكم مفتاح•
األمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح•

يف )تشغيلها تم التي تلك عدا ما( املفاتيح وظائف تستمر
.التلقايئ التحكم وضع يف أعاله مذكور هو كام العمل

)النظام إيقاف/تشغيل (الطاقة مفتاح

.الطاقة مفتاح عىل بالضغط يتوقف أو الهواء تكييف نظام يعمل

الحرارة درجة يف التحكم قرص

دوران باتجاه بتدويره قم. الحرارة درجة يف القرص هذا يتحكم
دوران اتجاه وبعكس الساخن، الهواء عىل للحصول الساعة عقارب
.البارد الهواء عىل للحصول الساعة عقارب

درجة 15 بني الحرارة درجة لضبط الحرارة درجة يف التحكم قرص أدر
).فهرنهايت 84 (مئوية درجة 29 و) فهرنهايت 60 (مئوية

:SYNC املفتاح تشغيل عند•
ميكنك يك بالسائق الخاص الحرارة درجة يف التحكم قرص أدر

.بالكامل الكابينة حرارة درجة يف التحكم
:SYNC املفتاح تشغيل إيقاف عند•

الراكب أو بالسائق الخاص الحرارة درجة يف التحكم قرص أدر
من جانب كل يف الحرارة درجة يف التحكم ميكنك يك األمامي
.حدة عىل الكابينة

مالحظة

ضوء ينطفئ( الفردي التشغيل وضع إىل الهواء تكييف نظام يتغري•
درجة يف التحكم قرص إدارة خالل من )SYNC مفتاح مؤرش

مفتاح تشغيل حالة يف حتى األمامي بالراكب الخاص الحرارة
SYNC، تم التي الحرارة درجة يف الفردي بالتحكم يسمح مام
.األمامي والراكب للسائق بالنسبة ضبطها

يتم األعىل، أو األدىن الحد عىل الحرارة درجة بضبط تقوم عندما•
".Hi "أو" Lo "عرض

مع لتتوافق الحرارة درجة وحدات عرض إعدادات تغيري ميكن•
.الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة يف الحرارة درجة وحدات

.٢٤-٤ صفحة يف الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة راجع

املروحة يف التحكم مفتاح

.العرض شاشة عىل املحددة الرسعة تظهر. رسعات 7 ذات املروحة

الوضع اختيار مفتاح

).٤-٥ صفحة (املطلوب الهواء تدفق وضع اختيار ميكن

مالحظة

وقرص  املوضع عىل مضبوطاً الهواء تدفق وضع يكون عندما•
حرارة درجة مستوى عىل ضبطه تم الحرارة درجة يف التحكم

الهواء ويتدفق األقدام إىل الدافئ الهواء توجيه يتم متوسطة،
واليرسى الوسطى التهوية فتحات عرب نسبياً الحرارة املنخفض
.واليمنى

عن الصقيع مزيل مفتاح اضغط ، عىل التهوية فتحة لضبط•
.األمامي الزجاج

.الخارجي الهواء موضع اختيار تلقائياً يتم ، الوضع يف•

A/C مفتاح

AUTO تلقايئ مفتاح تشغيل أثناء A/C مفتاح عىل الضغط يعمل
من التخلص/التربيد وظيفتا (الهواء مكيف تشغيل إيقاف عىل

).الرطوبة
يتم مرة كل يف الهواء مكيف إيقاف/تشغيل وضعي بني التحول يتم
.A/C املفتاح عىل الضغط فيها

مالحظة

يكون حينام A/C مفتاح عىل الضغط عند الهواء مكيف يعمل•
.اإليقاف وضع يف الهواء مكيف

من املحيطة الحرارة درجة اقرتاب عند الهواء مكيف يعمل ال قد•
).فهرنهايت 32( مئوية درجة صفر

الهواء إدخال اختيار مفتاح

الهواء تدوير إعادة أو الخارجي الهواء موضعي بني ما االختيار ميكن
إعادة/الخارجي الهواء موضعي الختيار املفتاح اضغط. الكابينة داخل
.الهواء تدوير

) (تدويره املعاد الهواء موضع

عند املوضع هذا استعمل. الخارجي الهواء إدخال مصدر إغالق يتم
بها يكرث التي املناطق (مزدحمة طرق يف القيادة أو األنفاق عبور

.الرسيع التربيد يف ترغب عندما أو) السيارات عوادم انبعاث

) (الخارجي الهواء وضع

الوضع هذا استخدم. السيارة داخل بالدخول الخارجي للهواء يسمح
.األمامي الزجاج عن الجليد إزالة أو للتهوية

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

٩-٥
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تحذير 

:املاطر أو البارد الجو يف الكابينة يف الهواء تدوير تعيد ال
املاطر و البارد الجو يف الكابينة يف تدويرالهواء إعادة الخطورة من

ذلك يؤدي وسوف .النوافذ عىل الضباب تكون يف سيتسبب أنه حيث
.خطري لحادث تعرضك يف يتسبب قد مام الرؤية، وضوح عدم إىل

)املتزامنة الحرارة درجة( SYNC مفتاح

سائق (الفردي التشغيل بني الوضع لتغيري SYNC مفتاح استخدم
).املتزامن (البيني االتصال أوضاع و) وراكب

)ييضء املؤرش ضوء (البيني االتصال وضع

والراكب للسائق ضبطها تم التي الحرارة درجة يف التحكم يتم
.الوقت نفس يف األمامي

)مطفأ املؤرش ضوء (الفردي التشغيل وضع

بالنسبة فردي بشكل ضبطها تم التي الحرارة درجة يف التحكم ميكن
.األمامي والراكب للسائق

األمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح

األبواب ونوافذ األمامي الزجاج عن الصقيع إلزالة املفتاح اضغط
.األمامية

صفحة يف األمامي الزجاج عن والضباب الصقيع إزالة إىل ارجع
١٠-٥.

الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح

الضباب إلزالة الخلفية النافذة عن الضباب مزيل مفتاح عىل اضغط
.الخلفية النافذة عن

.٦٠-٤ صفحة يف" الخلفي الزجاج عن الضباب مزيل "مراجعة يرجى

التلقايئ الهواء مكيف تشغيل▼

وضع اختيار يف أوتوماتيكيا التحكم يتم. AUTO املفتاح اضغط.١
.املتدفق الهواء وكمية الهواء، إدخال واختيار الهواء، تدفق

الحرارة درجة الختيار الحرارة درجة يف التحكم قرص استعمل.٢
.املطلوبة

الراكب جانب عىل الحرارة درجة ضبط يف ترغب كنت إذا
قرص بإدارة فقم السائق، جانب عن منفصل بشكل األمامي
الوضع لتبديل األمامي بالراكب الخاص الحرارة درجة يف التحكم
الحرارة درجة بضبط وقم الفردي التشغيل وضع إىل تلقائيًا
.األمامي الراكب لجانب

.الطاقة مفتاح اضغط النظام، إليقاف

مالحظة

درجة 22 بها املوىص الحرارة درجة عىل التحكم قرص اضبط•
.الرغبة حسب بتعديلها قم ثم ،)فهرنهايت 72( مئوية

ميكنك لن الربودة أو للدفء األقىص الحد عىل الحرارة درجة ضبط•
.برسعة املطلوبة الحرارة درجة عىل الحصول من

إىل الهواء تدفق من الحد عىل النظام يعمل التدفئة، اختيار عند•
فتحات خارج البارد الهواء اندفاع ملنع وذلك املحرك يسخن أن

.التهوية

األمامي الزجاج عن والضباب الصقيع إزالة▼

األمامي الزجاج عن الصقيع مزيل مفتاح اضغط
ويعمل تلقائياً، الخارجي الهواء موضع اختيار يتم املوضع، هذا يف

الذي الهواء بتوجيه مبارشة الهواء مكيف يقوم. تلقائياً الهواء مكيف
يف كام الجانبية والنوافذ األمامي الزجاج إىل عنه الرطوبة إزالة تم

.٤-٥ صفحة
.املتدفق الهواء كمية تزداد سوف

تحذير 

الدافئ أو الساخن املوضع عىل الحرارة درجة يف التحكم قرص اضبط

): موضع( الضباب إزالة عند

يف التحكم قرص يكون عندما  املوضع استعامل الخطورة من
تكون إىل يؤدي أنه حيث البارد املوضع عىل مضبوطاً الحرارة درجة

إىل ذلك يؤدي وسوف .األمامي للزجاج الخارجي السطح عىل الضباب
.خطري لحادث تعرضك يف يتسبب قد مام الرؤية، وضوح عدم

مالحظة

إال الهواء، مكيف تشغيل أثناء بسهولة النوافذ عن الضباب يزول•
.الهواء مكيف تشغيل إيقاف تم إذا بسهولة يتجمع أنه

مام أي تنفيذ عند النوافذ عىل الضباب يتجمع ال ليك الحذر توخى•
:ييل

الهواء نرش إعادة وضع إىل التبديل•
الهواء مكيف إطفاء•

حرارة درجة لزيادة الحرارة درجة يف التحكم قرص باستعامل قم•
.أعىل برسعة األمامي الزجاج عن الضباب وإزالة املتدفق الهواء

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

١٠-٥
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الحرارة/الشمس ضوء حساس▼

والخارجية الداخلية الحرارة درجتي بقياس الهواء مكيف نظام يقوم
/الشمس ضوء مستشعر باستعامل الشمس وضوء الرطوبة ونسبة
وفًقا الركاب كابينة داخل الحرارة درجات بضبط يقوم. الحرارة درجة
.لذلك

تنبيه 

لن الهواء مكيف نظام فإن وإّال االستشعار، جهازي إعاقة إىل تعمد ال
.طبيعية بصورة يعمل

الشمس بضوء اإلحساس جهاز

الشمس بضوء اإلحساس جهاز.١

الداخلية الحرارة بدرجة اإلحساس جهاز

الداخلية الحرارة بدرجة اإلحساس جهاز.١

الداخلية امليزات

الهواء تكييف نظام

١١-٥
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؟MZD Connect هو ما

؟MZD Connect هو ما▼

Mazda موقع يف اإلنرتنت عرب املتوفر املالك دليل عىل باالطالع قم التفاصيل، من ملزيد. Mazda Connect عن املعلومات من جزء الدليل هذا يعرض

.منطقة و بلد بكل الخاص
 

الراديو.١

)القصرية الرسائل خدمة( SMS/الاليدوي نظام باستخدام مكاملات/®Bluetooth صوت.٢
USB فيديو/USB صوت.٣

٢*SD بطاقة منفذ/ USB*1 منفذ.٤

*CD/DVD مشغل.٥

٦.CD/DVD

*)التنقل نظام( SD بطاقة.٧

.السيارة ملوديل وفقاً USB منفذ مكان يختلف١*
من األصلية( SD بطاقة إدخال يتم املالحة، بنظام املزودة للسيارات بالنسبة. فقط املالحة لنظام هي SD اآلمنة الرقمية الذاكرة بطاقة فتحة٢*

.وتستخدم SD بطاقة فتحة يف الخريطة بيانات عليها املخزن) مازدا

الداخلية امليزات

MZD Connect

.املوديالت بعض يف متوفر*١٢-٥
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التفسريالقامئةاإلصالح

معلومات)1(

:الوقود كفاءة شاشة
.الوقود كفاءة سجل مبعاينة وقم الفعيل الوقت يف الوقود كفاءة راقب
:السيارة حالة متابعة شاشة

.السيارة بصيانة الخاصة املهمة الزمنية والفواصل واملعلومات الرسائل مبعاينة قم

:*املالك دليل

.Mazda سيارة عن األمور من ومزيد والصيانة األمان ومعلومات امليزات عىل بالتعرف قم

الرتفيه)2(

FM
AM

DAB*

Bluetooth
USB2 صوت/USB1 صوت
USB2 فيديو/USB1 فيديو

*CD*/DVD/*القرص

.السيارة عن الصادرة اإلشعارات تعرضاإلشعارات)3(

االتصاالت)4(
املكاملات وظائف استعامل ميكنك ،®Bluetooth طريق عن MZD Connect بـ الذيك، الهاتف مثالً املحمول، جهازك بتوصيل

.القصرية والرسائل الاليدوي نظام باستخدام

التنقل)5(

.التنقل لنظام SD بطاقة إدخال يتم عندما) التنقل بنظام املزودة السيارات يف (التنقل نظام استخدام ميكن
 

فيه تسري الذي االتجاه توضح التي البوصلة عرض يتم املالحة، بنظام الخاصة SD اآلمنة الرقمية البطاقة إدخال يتم مل إذا

.منخفضة برسعة تيرس أو السيارة تتوقف عندما الصحيح االتجاه البوصلة توضح ال قد. السيارة
.التنقل نظام تعليامت دليل إىل الرجوع يرجى التنقل نظام لتشغيل

اإلعدادات)6(

.السيارة ووظائف الصوت وإعدادات ،MZD Connect لشاشة اإلعدادات تغيري ميكنك

 
:السيارة داخل الشاشات

.السيارة يف العرض شاشات لكل واملحتوى اإلعدادات بتهيئة يقوم

:الصوت إعدادات
.السيارة يف االستامع تجربة بتهيئة يقوم

:األمان إعدادات

.األمان ومميزات السائق مساعدة نظام مميزات بتهيئة يقوم
:السيارة إعدادات

.السيارة يف الراحة مميزات بتهيئة يقوم

:االتصال إعدادات
.اآلخر للجهاز االتصال وإعدادات Bluetooth إعدادات لتهيئة

:النظام إعدادات

.العامة األخرى واإلعدادات الوقت و اللغة إعدادات بتهيئة يقوم

)7(Apple CarPlayاستخدام ميكنك Apple CarPlay بتوصيل iPhone مع متوافق Apple CarPlay منفذ إىل USB.

)8(Android Autoاستخدام ميكنك Android Auto ™الذيك الهاتف بتوصيل Android™ مع املتوافق Android Auto ™منفذ إىل USB.

تحذير 

:متوقفة السيارة تكون عندما الصويت الجهاز ضبط عىل دامئاً احرص
يرصف أن شانه من ذلك ألن السيارة قيادة أثناء الصويت الجهاز ضبط الخطورة من .السيارة قيادة أثناء بعد عن الصويت التحكم مفاتيح بضبط تقم ال

.خطرية لحوادث يعرضك قد مام السيارة قيادة عن انتباهك

الداخلية امليزات

MZD Connect

١٣-٥.املوديالت بعض يف متوفر*
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درجة ألقىص الرتكيز ميكنك حتى ألسفل إليها النظر بدون املفاتيح استعامل تعلم القيادة، عجلة عىل مجهزة الصوت يف التحكم مفاتيح كانت وإن حتى
.السيارة تقود وأنت الطريق عىل

):التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة ناقل( الحركة ناقل ذراع مع بالتشابك التوصيل قابس لسلك تسمح ال
مع يتداخل قد ألنه )التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة ناقل( الحركة ناقل ذراع مع يتشابك أن القابس لسلك تسمح أن الخطورة من

.حادث وقوع يف يتسبب مام القيادة، عملية

:السيارة قيادة أثناء مامثل منتج أي أو املحمولة الصوت وحدة تضبط ال
لحوادث يعرضك قد مام السيارة قيادة عن انتباهك يرصف أن شانه من ذلك ألن السيارة قيادة أثناء املحمولة الصوت وحدة ضبط الخطورة من

.السيارة إيقاف أثناء مامثل منتج أي أو املحمولة الصوت وحدة اضبط دامئاً .خطرية

تنبيه 

اإلنذار وأجراس السيارة أجراس فيها مبا سيارتك خارج األصوات بسامع لك تسمح التي القيمة عىل الصوت مستوى بضبط قم اآلمنة، القيادة لضامن
.خاص بشكل

مالحظة

.البطارية شحنة نفاد إىل ذلك يؤدي فقد وإال، .املحرك توقف أثناء طويلة لفرتة MZD Connect تستخدم ال•
من ضوضاء صدور يف ذلك يتسبب فقد منها، بالقرب أو السيارة يف الالسلكية اإلشارات إرسال/استقبال جهاز أو محمول هاتف باستعامل قمت إذا•

.مشكلة وجود إىل يشري ال ذلك أن إال .الصويت الجهاز

الداخلية امليزات

MZD Connect

١٤-٥
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MZD Connect لـ األساسية التشغيل عمليات

MZD Connect لـ األساسية التشغيل عمليات▼

مالحظة

أيضاً تختلف قد املعروضة واألرقام والحروف واألزرار الشاشات أشكال أن كام الفعيل، التشغيل عن يختلف قد الدليل هذا يف الوارد الوظائف وصف
.الفعيل املظهر عن
.إشعار أي دون متتالية بصورة املحتوي تغرّي إىل تؤدي قد مستقبالً الحاسوبية الربامج تحديثات أن كام

التحكم مفتاح تشغيل▼

.ولتشغيلها وظيفة كل إىل للتحويل التحكم مفتاح استخدام ميكن
.املفاتيح جميع ملس أصابعك تستطيع بحيث التحكم مقبض عىل يدك كف راحة ضع

.يدك عىل لألسفل النظر بدون الشاشات بني االنتقال ميكنك

مالحظة

.السيارة قيادة أثناء الوظائف بعض إبطال يتم السالمة، لدواعي

.السيارة ملوديل وفقاً املفاتيح شكل يختلف
 

التفسريالعنرصاإلصالح

١
):االختيار (التحكم مقبض

.استخدامها تريد التي الوظائف الختيار التحكم مقبض زلق او بتدوير قم

٢
):اخرت (التحكم مقبض

.استخدامها تريد التي الوظائف الختيار التحكم مقبض عىل بالضغط قم

الداخلية امليزات

MZD Connect

١٥-٥
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التفسريالعنرصاإلصالح

٣

:الرتفيه زر
.استخدامه تم صوت مصدر شاشة آخر عرض يتم

 
™)Android Auto أو Apple CarPlay لـ املوسيقى تشغيل أثناء(

™.Android Auto أو Apple CarPlay لـ التشغيل شاشة يعرض

٤

:الصوت مستوى مقبض
 

الصوت مستوى ضبط
.الصوت مستوى مقبض بتدوير الصوت مستوى بضبط قم
.الصويت لإلرشاد الصوت مستوى يتغري الصويت، اإلرشاد أثناء الصوت مستوى بضبط قم إذا

.املحادثة صوت مستوى يتغري الاليدوي، النظام باستخدام مكاملة إجراء أثناء الصوت مستوى بضبط قم إذا
.لإللغاء أخرى مرة املقبض اضغط. الصوت لكتم الصوت مستوى مقبض عىل بالضغط قم

 

التشغيل إيقاف
.MZD Connect تشغيل إليقاف االستمرار مع الصوت مستوى مقبض اضغط

مالحظة
صوت ،Apple CarPlay مثل مؤقتاً، إيقافه ميكن الذي للصوت مصدر لكتم الصوت مستوى مقبض عىل بالضغط قمت إذا

USB، صوت أو Bluetooth®، مستوى مقبض عىل بالضغط قم .مؤقتاً يتوقف املوسيقى تشغيل فإن التشغيل، قيد يكون حينام
.الوقت نفس يف الصوت وتوقف كتم إللغاء أخرى مرة الصوت

 
راديو محطة اختيار

)FM/AM راديو(

أثناء اليسار/اليمني إىل الصوت مستوى مقبض بزلق بك الخاصة التفضيالت بنود يف املسجلة الراديو محطات استدعاء ميكنك
.الصوت مستوى مقبض بزلق فيها تقوم مرة كل يف الراديو محطات تتغري. FM/AM راديو إىل االستامع
بشكل املحطة اختيار لبدء صافرة صوت تسمع أن إىل الصوت مستوى مقبض عىل االستمرار مع بالضغط قم لذلك، باإلضافة

.راديو بث توليف يتم عندما ذلك يتوقف. تلقايئ

*)DAB راديو(

أثناء اليسار/اليمني إىل الصوت مستوى مقبض بزلق بك الخاصة التفضيالت بنود يف املسجلة الراديو محطات استدعاء ميكنك
.الصوت مستوى مقبض بزلق فيها تقوم مرة كل يف الراديو محطات تتغري. DAB راديو إىل االستامع
إىل وتنتقل صافرة، صوت تسمع حتى اليمني إىل املقبض زلق يف تستمر عندما التالية الخدمة إىل الخدمة تنتقل لذلك، باإلضافة
تتبدل املختارة، املجموعة يف سابقة أو تالية خدمة هناك تكن مل إذا. اليسار إىل املقبض زلق يف تستمر عندما السابقة الخدمة

.املجموعة
 

التشغيل بداية نقطة تحديد
.التشغيل قيد الفيديو أو الصوت يكون حينام الزر بإدارة والفيديو املوسيقى ملفات تشغيل بداية نقطة تحديد ميكن

التشغيل بداية لتحديد اليسار وإىل التالية األغنية بداية إىل التشغيل بداية لتحديد اليمني إىل الصوت مستوى مقبض بزلق قم
.)املختار امللف قامئة ترتيب بنفس هو األغاين ترتيب. (السابقة األغنية بداية إىل

٥

:املفضالت زر
.املفضالت شاشة بعرض يقوم

ذلك يف الشاشة عىل عرضها يتم التي التنقل نقاط أو الراديو، محطات االتصال، جهات لتسجيل االستمرار مع بالضغط قم

.الوقت

الداخلية امليزات

MZD Connect

.املوديالت بعض يف متوفر*١٦-٥
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التفسريالعنرصاإلصالح

٦

:الرئيسية الشاشة زر
.الرئيسية الشاشة بعرض يقوم

 
™)Android Auto أو Apple CarPlay عرض يتم حينام
™.Android Auto أو Apple CarPlay لـ الرئيسية الشاشة يعرض

 
)موصوالً™Android Auto أو Apple CarPlay　يكون حينام(

أو Apple CarPlay إىل MZD Connect من الشاشة لتحويل MZD Connect شاشة عرض يتم حينام االستمرار مع اضغط
™Android Auto .شاشة عرض يتم حينام االستمرار مع اضغط لذلك باإلضافة Apple CarPlay شاشة أو Android Auto™

.MZD Connect شاشة إىل لالنتقال

٧
 :الرجوع زر

.السابقة الشاشة إىل الرجوع

٨

:الخريطة زر
).التنقل بنظام املزودة السيارات يف (التنقل نظام شاشة يعرض
.التنقل بنظام الخاصة SD بطاقة وجود يلزم التنقل، نظام ليعمل

فيه تسري الذي االتجاه توضح التي البوصلة عرض يتم املالحة، بنظام الخاصة SD اآلمنة الرقمية البطاقة إدخال يتم مل إذا
.السيارة
.التنقل نظام تعليامت دليل إىل الرجوع يرجى التنقل نظام لتشغيل

 
™)Android Auto أو Apple CarPlay باستعامل املسار إرشاد أثناء(

™.Android Auto أو Apple CarPlay خريطة شاشة يعرض

بعد عن الصويت التحكم مفتاح تشغيل▼

.القيادة عجلة من الصوت وحدة تشغيل ميكنك. القيادة لعجلة األيرس الجانب عىل بعد عن الصويت التحكم مفتاح يكون

.السيارة ملوديل وفقاً املفاتيح شكل يختلف
 

التفسريالعنرصاإلصالح

١

:الصوت مستوى ضبط زر
.الصوت مستوى لضبط (-) أو (+) زر عىل اضغط

.الصويت لإلرشاد الصوت مستوى يتغري الصويت، اإلرشاد أثناء الصوت مستوى بضبط قم إذا
.املحادثة صوت مستوى يتغري الاليدوي، النظام باستخدام مكاملة إجراء أثناء الصوت مستوى بضبط قم إذا

الداخلية امليزات

MZD Connect

١٧-٥
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التفسريالعنرصاإلصالح

٢

:البحث مفتاح
 

راديو محطة اختيار
)FM/AM راديو(

راديو إىل االستامع أثناء البحث مفتاح زر عىل بالضغط بك الخاصة املفضالت يف املسجلة الراديو محطات استدعاء ميكنك
FM/AM .املفتاح عىل فيها تضغط مرة كل يف الراديو محطات تتغري.

عندما ذلك يتوقف. التلقايئ املحطة اختيار ليبدأ صافرة صوت تسمع حتى البحث مفتاح االستمرار مع اضغط لذلك، باإلضافة
.راديو بث توليف يتم

*)DAB راديو(

راديو إىل االستامع أثناء البحث مفتاح زر عىل بالضغط بك الخاصة املفضالت يف املسجلة الراديو محطات استدعاء ميكنك
DAB .البحث مفتاح عىل فيها تضغط مرة كل يف الراديو محطة تتغري.

أو التالية الخدمة إىل الخدمة تتبدل صافرة، صوت تسمع حتى البحث مفتاح االستمرار مع ضغطت إذا لذلك، باإلضافة
.املجموعة تتبدل املختارة، املجموعة يف سابقة أو تالية خدمة هناك تكن مل إذا. السابقة

 

التشغيل بداية نقطة تحديد
.التشغيل قيد الفيديو أو الصوت يكون حينام الزر بإدارة والفيديو املوسيقى ملفات تشغيل بداية نقطة تحديد ميكن

بداية إىل التشغيل بداية لتحديد)  (وبضغط التالية األغنية بداية إىل التشغيل بداية لتحديد)  (بضغط قم
.)املختار امللف قامئة ترتيب بنفس هو األغاين ترتيب. (السابقة األغنية

٣SOURCE

:SOURCE زر
.الزر ضغط فيها يتم مرة كل يف الصوت مصدر تحويل ميكن

اختيار شاشة عرض ويتم حالياً التشغيل قيد يكون الذي الصوت إيقاف يتم االستمرار، مع الزر ضغط عند لذلك، باإلضافة

.الصوت مصدر
 
™)Android Auto أو Apple CarPlay تشغيل أثناء(

.حالياً التشغيل قيد يكون الذي الصوت تشغيل إليقاف SOURCE زر االستمرار مع اضغط

٤

:١*اإلنهاء زر
)مكاملة أثناء(

.املكاملة إلنهاء الزر اضغط
 
)مكاملة استقبال أثناء(

.مكاملة استقبال لرفض الزر اضغط

٥
：١*املكاملات استقبال/التحدث زر
)مكاملة استقبال أثناء(

.املكاملة عىل للرد الزر اضغط

٦

:الصوت كتم زر

.الصوت لكتم الزر اضغط
.الصوت كتم إللغاء أخرى مرة اضغطه

مالحظة
أو ،USB صوت ،Apple CarPlay مثل مؤقتاً، إيقافه املمكن من صوت مصدر لكتم الصوت كتم زر عىل ضغطت حال يف

الصوت كتم إللغاء أخرى مرة الصوت كتم زر اضغط .األغنية تشغيل يتوقف فإنه التشغيل، قيد وهو ، ®Bluetooth صوت
.الوقت نفس يف املؤقت والتوقف

.املكاملة تعليق زر و املكاملات استقبال/التحدث لزر الصويت التعرف استخدام ميكنك كام١*
).١٩-٥ صفحة (الصوت عىل التعرف وظيفة باستخدام التشغيل راجع التفاصيل، عىل لإلطالع

الداخلية امليزات
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الصوت عىل التعرف وظيفة باستخدام التشغيل▼

.السيارة ملوديل وفقاً املفاتيح شكل يختلف

التفسريالعنرصاإلصالح

١

：املكاملات استقبال/التحدث زر
.الصوت عىل التعرف تفعيل ويتم الصوت عىل للتعرف الرئيسية الشاشة عرض يتم الزر، ضغط عند

 
)اإلذاعة قيد الصويت اإلرشاد يكون حينام(

.الصويت اإلرشاد لتخطي الزر اضغط

٢
:اإلنهاء زر

.الصوت عىل التعرف إلنهاء الزر اضغط

الصوت عىل التعرف تفعيل

.الصوت عىل للتعرف الرئيسية الشاشة عرض يتم بعد، عن الصويت التحكم مفتاح عىل املوجود املكاملات استقبال/التحدث زر يتم عندما

مالحظة

.الصوت عىل التعرف تنشيط يتم متصل، Android Auto ™أو Apple CarPlay يكون حينام
.مفّعالً MZD Connect لـ الصوت عىل التعرف يكون ال الوقت هذا يف

وقت أي يف لالستخدام قابلة أوامر

.استخدامها املمكن الصوتية األوامر عىل لإلطالع استخدامها ميكن” - مساعدة“
.مسبقاً إدخاله تم الذي املحتوى مسح يتم الهاتف، رقم إدخال شاشة عىل تكون حينام صويت أمر إصدار عند. السابقة الشاشة إىل يعود” - رجوع“
.الصوت عىل التعرف إنهاء يتم”- إلغاء“

MZD Connect تشغيل كيفية عن املزيد ملعرفة

.التشغيل دليل شاشة عرض يتم” - املالك دليل“

الصوت عىل التعرف إنهاء

:التالية العمليات من أي بإجراء قم

.اإلنهاء زر اضغط•
.املكاملات استقبال/التحدث زر عىل االستمرار مع اضغط•
”.إلغاء “كلمة قل•

الداخلية امليزات

MZD Connect
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الصوت عىل التعرف وظيفة استخدام أجل من سهل لتشغيل نصائح

.الصوت عىل للتعرف الرئيسية الشاشة عىل املختلفة الفئات يف الفعالة الصوتية األوامر عن أمثلة عرض يتم
.املستخدمة الصوتية األوامر هذه معرفة مسبقاً املالئم من سيكون

مالحظة

ملوديل وفقاً مستخدمة تكون ال قد الصوتية األوامر بعض .املستخدمة الصوتية االوامر عن أمثلة بضعة هي الدليل هذا يف املذكورة الصوتية األوامر•
.السيارة

قسم راجع تدخل، حول للتفاصيل .اإلذاعة قيد الصويت اإلرشاد يكون حينام حتى الصوتية األوامر إصدار ميكن التشغيل، عىل تدخل ضبط عند•
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات

.التنقل نظام دليل راجع التنقل، نظام شاشة عىل استخدامها املمكن الصوتية األوامر عن التفاصيل من ملزيد•

:ييل ما مراعاة يجب الصوت، عىل الخاطئ التعرف ملنع

إىل الجوال هاتفك بتوصيل قم. الجوال بالهاتف املرتبطة األوامر استخدام ميكن ،®Bluetooth بواسطة متصل جوال هاتف استخدام عند•

Bluetooth® الصوت عىل التعرف باستخدام تشغيله قبل.
الحال هو عام قليالً مرتفع بصوت تتكلم ان حاول. رضوري ليس كثرياً املتفع الصوت لكن الصوت، عىل التعرف قليالً مرتفع بصوت التكلم يساعد•

.السيارة يف اآلخرين الركاب مع التحدث عند
.طبيعية برسعة تكلم. ببطء للتكلم تحتاج ال•
تكون التي األسامء مع أخطاء تحدث قد. أطول االسم كان كلام التعرف نسبة تزداد الجهاز، يف الهاتف دفرت يف موجود شخص مع اتصال إجراء عند•

".الزوجة "أو ،"البيت "،"ماما "مثل قصرية
.األرقام أو الكلامت بني توقف دون بوضوح، تحدث•
.الصوتية األوامر تحددها التي الصيغة بنفس تحدث. املحددة تلك غري الصوتية األوامر عىل التعرف ميكن•
.القيادة يف آمن وضع عىل تحافظ بينام الصوتية األوامر انطق. منه االقرتاب أو امليكروفون مواجهة الرضوري من ليس•
من الهواء تكييف نظام من الصادر الهواء تدفق ملنع و السيارة خارج من اآلتية الصاخبة الضوضاء تأثري لتقليل السقف وفتحة النوافذ اغلق•

.الاليدوي ®Bluetooth استخدام أثناء التشويش
.امليكروفون عىل الهواء تكييف من الصادر الهواء تيار يتدفق أال احرص•
.رضوري ليس كثريا املرتفع الصوت لكّن. قليالً مرتفع بصوت تكلم الصويت، اإلرشاد أثناء صوتية أوامر إصدار عند•
.OFF التشغيل إيقاف عىل تدخل بضبط قم املرتفع، املستوى عىل اإلرشاد صوت مستوى ضبط مع يسء الصوت عىل التعرف كان إذا•

الصوت عىل التعرف وظيفة مع املتوافقة الصوتية األوامر عن األمثلة بعض

 {}.يف املحدد والرقم االسم وضع يتم

الداخلية امليزات

MZD Connect
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املشرتكة األوامر

رجوع•
.)شاشة كل يف املساعدة إرشاد إىل االستامع ميكنك (مساعدة•
.)الشاشة عىل من السطر رقم اختيار ميكنك} (السطر رقم{•
التالية الصفحة•
السابقة الصفحة•
إلغاء•

القامئة

الكل•
التنقل•
الرتفيه•
االتصاالت•
.)عرضه ميكن السيارة داخل الرقمي املالك دليل لـ الصوت عىل التعرف (املالك دليل•

اإلعداد

الصويت التعرف إعدادات•
.)عرضه ميكن السيارة داخل الرقمي املالك دليل لـ الصوت عىل التعرف (املالك دليل•
الشاشة إيقاف•

املوسيقى

}”.)الفنان اسم {الفنان أغاين تشغيل “استخدام أيضاً ميكنك (الفنان أغاين تشغيل•
}”.)األلبوم اسم {ألبوم تشغيل “استخدام أيضاً ميكنك (ألبوم تشغيل•
}”.)التشغيل قامئة اسم {التشغيل قامئة تشغيل “استخدام أيضاً ميكنك (التشغيل قامئة تشغيل•
}”.)األغنية اسم {األغنية تشغيل “استخدام أيضاً ميكنك (األغنية تشغيل•
}”.)املسموع الكتاب اسم {الصويت الكتاب تشغيل “استخدام أيضاً ميكنك (الصويت الكتاب تشغيل•
}”.)البودكاست اسم {بودكاست تشغيل “استخدام أيضاً ميكنك (بودكاست تشغيل•

الراديو

AM} الرتدد {عىل ضبط•
FM} الرتدد {عىل ضبط•
}محطة اسم{ DAB عىل ضبط•

املصدر

.)١”*USB “و ١*”USB إىل املصدر تغيري “استخدام أيضاً ميكنك (املصدر تغيري•
”.)الصوت إيقاف إىل املصدر تغيري “استخدام أيضاً ميكنك (الصوت إيقاف•

الهاتف

}”.)الهاتف رقم {اطلب “استخدام أيضاً ميكنك (الهاتف رقم اطلب•
املكاملات سجل•
}”.)الرقم نوع {عىل} االتصال جهة اسم {بـ اتصل “و}” االتصال جهة اسم {بـ اتصل “استخدام أيضاً ميكنك (االتصال جهة بـ اتصل•

الداخلية امليزات

MZD Connect
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الطلب أعد•

فيديو/USB2 صوت/USB1 صوت/القرص/DAB/FM/AM/Bluetooth: كالتايل” USB “غري أخرى صوت مصادر أسامء استخدام أيضاً ميكن: ١*
USB1/فيديو USB2

مالحظة

.والتجهيزات للمنطقة وفقاً لالستخدام قابلة غري األوامر بعض تكون ال قد•
.االستخدام وظروف الجهاز توصيل ظروف بحسب استخدامها ميكن ال األوامر بعض•

ملحق▼

Gracenote® بيانات قاعدة

العنوان، املوسيقى، نوع الفنان، اسم االلبوم، اسم عن السيارة يف املخزنة البيانات قاعدة يف الوحدة تبحث ،CD الصوت أقراص تشغيل يتم عندما
تلقائياً املوسيقى ملعلومات نوع كل إضافة يتم التشغيل، قيد واملوسيقى السيارة بيانات قاعدة تصنيف بني توافق هناك كان وإذا األلبوم، صورة

الجهاز هذا يف املخزنة البيانات قاعدة معلومات). ®Bluetooth وصوت USB صوت تشغيل و MP3/WMA/AAC CD ألقراص فقط االلبوم صورة(

.املوسيقى عىل للتعرف ®Gracenote خدمة يف الواردة البيانات قاعدة معلومات تستخدم

Apple CarPlay

تنبيه 

استخدام أن عىل رصاحًة وتوافق تقر إنك APPLE CARPLAY ")بالجودة يتعلق فيام املخاطر جميع وأن وحدك مسؤوليتك عىل هو ")التطبيق
واملعلومات التطبيق تقديم يتم أن و ، به املعمول القانون به يسمح الذي األقىص الحد إىل عاتقك عىل تكون والجهد والدقة واألداء املرضية
الضامنات جميع عن مسؤوليتها مازدا وتخيل ، نوع أي من ضامن وبدون العيوب جميع مع ،" متاح هو كام "و" هي كام "بالتطبيق املتعلقة

الحرص، ال املثال سبيل عىل ذلك يف مبا ، القانونية أو الضمنية أو الرصيحة سواًء ، بالتطبيق املتعلقة واملعلومات بالتطبيق يتعلق فيام والرشوط
.أخرى أطراف حقوق انتهاك وعدم الهادئ، واالستمتاع والدقة، معني، لغرض واملالءمة املرضية، والجودة لإلتجار، رشوط أو/و الضمنية الضامنات

السري زمن أو االتجاهات، دقة مثل التطبيق، يوفرها التي البيانات دقة بشأن ضامنات أي عن مسؤوليتها مازدا تخيل حرص، وبدون املثال سبيل عىل
مزودين أو لها التابعة الرشكات أو أبل توفره آخر محتوى أو املرور، حركة أو الطقس، أو األخبار، أو الطريق، رشوط أو الرسعة، حدود أو املقدر،
خدمات أي أو التطبيق تقديم يتم أن MAZDA تضمن ال وقت؛ أي يف تُفقد قد والتي التطبيق، بيانات فقدان ضد ضامناً تقدم ال مازدا آخرين؛
يتم قد املثال، سبيل عىل .معني موقع أو معني وقت أي يف متوفرة تكون سوف الخدمات جميع أو أي أن أو األوقات جميع يف خاللهم من مقدمة
منطقتك يف متوفرة غري الخدمات تكون قد ذلك، إىل وما التحديثات، األمان، إصالحات الصيانة، لإلصالح، إشعار دون انقطاعها أو الخدمات تعليق

.ذلك إىل وما موقعك، أو
قابلة غري أو/و ملغى التطبيقات أو/و الخدمات يجعل قد الحكومية اللوائح أو األخرى األطراف تكنولوجيا يف التغيريات أن تفهم ، ذلك إىل باإلضافة

أو عرضية أرضار أية أو شخصية إصابة أي عن املسؤولية لها التابعة الرشكات أو مازدا رشكة تتحمل ال القانون، يحظره ال الذي الحد إىل .لالستخدام
البيانات، فقدان أو الفساد أو األرباح فقدان عن الناجمة األرضار حرص، وبدون ذلك يف مبا األشكال، من شكل بأي الحقة أو مبارشة غري أو خاصة
عدم أو له استخدامك أو بالتطبيق مرتبطة أو عن ناجمة أخرى، تجارية خسائر أو أرضار أي أو العمل انقطاع أو بيانات، أي تلقي أو نقل يف الفشل
.بالتطبيق املتعلقة املعلومات أو استخدامه عىل القدرة

استخدام عند Apple CarPlay، واستخدم الرتكيز تشتت تجنب يرجى Apple CarPlay مبسؤولية.
.بها املعمول بالقوانني دوماً والتزم القيادة لظروف الكامل االنتباه عىل حافظ

الداخلية امليزات
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مالحظة

رشوط من كجزء تضمينها تم والتي Apple CarPlay استخدام رشوط عىل ملوافقتك يخضع واستخدامه أبل قبل من Apple CarPlay توفري يتم•
.Apple iOS استخدام

سياسة راجع التفاصيل، من للمزيد .iPhone هاتفك إىل األخرى السيارة وبيانات والرسعة املوقع بيانات نقل يتم ،Apple CarPlay استخدام عند•
.ألبل الخصوصية

Android Auto™

تنبيه 

استخدام أن عىل رصاحًة وتوافق تقر إنك ANDROID AUTO™ ")بالجودة يتعلق فيام املخاطر جميع وأن وحدك مسؤوليتك عىل هو ")التطبيق
واملعلومات التطبيق تقديم يتم أن و ، به املعمول القانون به يسمح الذي األقىص الحد إىل عاتقك عىل تكون والجهد والدقة واألداء املرضية
الضامنات جميع عن مسؤوليتها مازدا وتخيل ، نوع أي من ضامن وبدون العيوب جميع مع ،" متاح هو كام "و" هي كام "بالتطبيق املتعلقة

الحرص، ال املثال سبيل عىل ذلك يف مبا ، القانونية أو الضمنية أو الرصيحة سواًء ، بالتطبيق املتعلقة واملعلومات بالتطبيق يتعلق فيام والرشوط
.أخرى أطراف حقوق انتهاك وعدم الهادئ، واالستمتاع والدقة، معني، لغرض واملالءمة املرضية، والجودة لإلتجار، رشوط أو/و الضمنية الضامنات

السري زمن أو االتجاهات، دقة مثل التطبيق، يوفرها التي البيانات دقة بشأن ضامنات أي عن مسؤوليتها مازدا تخيل حرص، وبدون املثال سبيل عىل
أو لها التابعة الرشكات أو جوجل توفره آخر محتوى أو املرور، حركة أو الطقس، أو األخبار، أو الطريق، رشوط أو الرسعة، حدود أو املقدر،

أي أو التطبيق تقديم يتم أن MAZDA تضمن ال وقت؛ أي يف تُفقد قد والتي التطبيق، بيانات فقدان ضد ضامناً تقدم ال مازدا آخرين؛ مزودين
املثال، سبيل عىل .معني موقع أو معني وقت أي يف متوفرة تكون سوف الخدمات جميع أو أي أن أو األوقات جميع يف خاللهم من مقدمة خدمات

يف متوفرة غري الخدمات تكون قد ذلك، إىل وما التحديثات، األمان، إصالحات الصيانة، لإلصالح، إشعار دون انقطاعها أو الخدمات تعليق يتم قد
.ذلك إىل وما موقعك، أو منطقتك
قابلة غري أو/و ملغى التطبيقات أو/و الخدمات يجعل قد الحكومية اللوائح أو األخرى األطراف تكنولوجيا يف التغيريات أن تفهم ، ذلك إىل باإلضافة

أو عرضية أرضار أية أو شخصية إصابة أي عن املسؤولية لها التابعة الرشكات أو مازدا رشكة تتحمل ال القانون، يحظره ال الذي الحد إىل .لالستخدام
البيانات، فقدان أو الفساد أو األرباح فقدان عن الناجمة األرضار حرص، وبدون ذلك يف مبا األشكال، من شكل بأي الحقة أو مبارشة غري أو خاصة
عدم أو له استخدامك أو بالتطبيق مرتبطة أو عن ناجمة أخرى، تجارية خسائر أو أرضار أي أو العمل انقطاع أو بيانات، أي تلقي أو نقل يف الفشل
.بالتطبيق املتعلقة املعلومات أو استخدامه عىل القدرة

استخدام عند Android Auto™، واستخدم الرتكيز تشتت تجنب يرجى Android Auto™ مبسؤولية.
.بها املعمول بالقوانني دوماً والتزم القيادة لظروف الكامل االنتباه عىل حافظ

مالحظة

.™Android Auto استخدام رشوط عىل ملوافقتك يخضع واستخدامه جوجل قبل من ™Android Auto توفري يتم•
سياسة راجع التفاصيل، من للمزيد .الذيك هاتفك إىل األخرى السيارة وبيانات والرسعة املوقع بيانات نقل يتم ،™Android Auto استخدام عند•

.لجوجل الخصوصية

التجارية العالمة

Dolby مبؤسسة خاصة تجارية عالمات املزدوجة Dو دولبي رمز يعترب.. Dolby Labouratories, Inc رشكة من ترخيص مبقتىض مصنعة•
Labouratories.

•iPhone, iPod touch, iPod nano, Siri and Apple Music are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.

•Apple CarPlay is trademarks of Apple Inc.

الداخلية امليزات
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•iOS لرشكة مسجلة تجارية عالمة أو تجارية عالمة هو Cisco ترخيص مبقتىض استخدامه ويتم أخرى ودول املتحدة الواليات يف.
وقد iPod أو iPhone مع تحديداً وصلها ليتم الكامليات من القطعة هذه تصميم تم قد أنه” Made for iPod “و” Made for iPhone “يعني•

السالمة معايري مع مطابقتها أو القطعة هذه تشغيل عن مسؤولة ليست Apple. Apple لـ األداء معايري لتوافق املطور قبل من اعتامدها تم
.التنظيمية واملعايري

.الالسليك االتصال اداء عىل يؤثر قد iPod أو iPhone مع الكامليات من القطعة هذه استخدام ان إىل االنتباه يرجى
 

أجل من مصنوع
iPhone 7 Plus

iPhone 7
iPhone SE

iPhone 6s Plus
iPhone 6s

iPhone 6 Plus
iPhone 6

iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPhone 4s
iPod touch )السادس الجيل(
iPod touch )الخامس الجيل(
iPod nano )السابع الجيل(

•Google، Android، Android Auto لرشكة تجارية عالمات هي الصلة ذات األخرى والعالمات Google املحدودة.
•AudioPilot لرشكة مسجلة تجارية عالمة هي Bose Corporation.
•Centerpoint لرشكة مسجلة تجارية عالمة هي Bose Corporation.
•Windows Media و Microsoft لرشكة مسجلة تجارية عالمات هي Microsoft Corporation U.S األخرى والدول املتحدة الواليات يف.

.األخرى واألطراف Microsoft Corporation برشكة خاصة محددة فكرية ملكية بحقوق محمي املنتج هذا
.األخرى واألطراف لها تابعة معتمدة رشكة أو Microsoft من ترخيص بدون املنتج هذا خارج توزيعها أو التكنولوجيا هذه استخدام يحظر

•The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks
by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

الداخلية امليزات
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•SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

•Gracenote, the Gracenote logo and logotype are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the
United States and/or other countries.

)Bose صوت بنظام املجهزة السيارات باستثناء (الصوت مضخم ترخيص بخصوص

CMSIS-RTOS RTX لتطبيق ترخيص
 

.محفوظة الحقوق جميع املحدودة c( 1999-2009 KEIL، 2009-2015 ARM Germany GmbH ،2013-2016 ARM (والنرش الطبع حقوق
:التالية الرشوط تحقيق برشط مسموح تعديل، بدون أو مع الثنائية، والنامذج املصدر يف واالستخدام التوزيع إعادة

التايل املسؤولية وإخالء هذه الرشوط قامئة أعاله، املذكورة والنرش الطبع حقوق بإشعار املصدر رمز توزيع إعادة عمليات عىل املحافظة يجب•
التايل املسؤولية وإخالء هذه الرشوط وقامئة أعاله، املذكورة النرش حقوق إشعار إستنساخ إعادة ثنايئ منوذج يف التوزيع إعادة عمليات عىل يجب•

.التوزيع مع املقدمة األخرى املواد أو / و الوثائق يف
.محدد مسبق كتايب إذن دون الربنامج هذا من مشتقة منتجات تطوير أو بـ للسامح فيه املساهمني أسامء وال ARM اسم استخدام يجوز ال•

ذلك، يف مبا ضمنية، أو رصيحة ضامنات أي عن مسؤوليتهم إخالء ويعلنون" هو كام "واملساهمني النرش حقوق ماليك قبل من الربنامج هذا توفري يتم
.معني لغرض واملالمئة لإلتجار الضمنية الضامنات الحرص، ال املثال سبيل عىل

استثنائية أو خاصة أو عرضية أو مبارشة غري أو مبارشة أرضار أي عن مسؤولني يكونوا أن واملساهمني النرش حقوق ملاليك األحوال من حال بأي يجوز ال
)العمل انقطاع أو ؛ األرباح أو البيانات أو االستخدام خسارة أو ؛ البديلة الخدمات أو السلع رشاء ، الحرص ال املثال سبيل عىل ، ذلك يف مبا (الحقة أو

أي يف الناتجة) ذلك خالف أو اإلهامل ذلك يف مبا (الرضر أو ، الصارمة املسؤولية أو ، العقد يف سواء ، للمسؤولية نظرية أي أو السبب عن النظر بغض
.الرضر هذا مثل حدوث بإمكانية نُصح لو حتى ، الربنامج هذا استخدام عن شكل

الداخلية امليزات
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الشمس حاجبات

الشمس حاجبات▼

أو األمامي لالستخدام بخفضه قم الشمس، حاجب إىل تحتاج عندما
.الجنب إىل إدارته

الزينة مرايا▼

.الشمس حاجب اخفض الزينة، مرآة الستخدام
.الغطاء فتح عند يضاء الزينة، ملرآة بضوء مجهزة سيارتك

.الشكل يف املوضح اإلمالة نطاق يف فقط تضاء سوف الزينة مرآة
 

الزينة مرآة أضواء.١
تشغيل.٢
التشغيل إيقاف.٣
 

مالحظة

التشغيل بدء مفتاح تحويل تم بينام مضاًء الزينة مرآة ضوء تُرك إذا
شحنة تفريغ لتفادي تلقائياً الضوء إطفاء يتم ،OFF وضع إىل

.البطارية
 

من أي تنفيذ بواسطة أخرى مرة الزينة مرآة ضوء إضاءة ميكن
:التالية العمليات

.األبواب أحد غلق/فتح•
.األبواب أحد قفل فتح•

ACC التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل•
.ON التشغيل موضع إىل أو

.األمامية القراءة أضواء/السقف أضواء أحد إضاءة•

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات
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الداخلية األضواء

الداخلية األضواء▼

مالحظة

.املحرك تشغيل إيقاف أثناء طويلة لفرتات مضاءة األضواء ترتك ال
.البطارية شحنة نفاد إىل ذلك يؤدي فقد وإال،

العلوية األضواء

األمامية

املؤرش ضوء.١
 

العلوية األضواءمفتاح

إيقاف/تشغيل
ON/OFF

إلطفاء ثانية مرة املفتاح اضغط. لتشغيله املفتاح اضغط
.األضواء

العلوية األضواءمفتاح

DOOR OFF

إيقاف/تشغيل عىل التعشيق مع الباب قفل ضبط ميكن
ON/OFF.

وضع عىل مضبوطاً التعشيق مع الباب قفل يكون عندما
.املفتاح يف املؤرش ضوء ييضء ،OFF اإليقاف

 
ON التشغيل وضع عىل التعشيق مع الباب قفل ضبط

)املفتاح يف املؤرش ضوء انطفاء(

.مفتوحاً األبواب من أي يكون عندما األضواء تيضء•
.املضاء الدخول نظام مع بالتزامن األضواء وتنطفأ تيضء•

OFF اإليقاف وضع عىل التعشيق مع الباب قفل ضبط
)املفتاح يف املؤرش ضوء إضاءة(

.مفتوحاً األبواب من أي كان إذا حتى األضواء تيضء ال•
الدخول نظام مع بالتزامن األضواء وتنطفأ تيضء ال•

.املضاء

 

الخلفية

مالحظة

الضوء مفتاح تشغيل عند أيضاً وتنطفئ تضاء الخلفية العلوية األضواء
.األمامي العلوي

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات
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القراءة أضواء

األمامية

مرة املفتاح اضغط ثم األمامية، القراءة مصابيح إلضاءة املفتاح اضغط
.إلطفائها أخرى

مالحظة

املفتاح عىل الضغط تم إذا حتى تنطفئ لن األمامية القراءة مصابيح
:التالية الحاالت يف

)إيقاف/تشغيل( ON/OFF مفتاح بتشغيل العلوية األضواء تيضء•

).( العلوي الضوء
.األبواب أحد إغالق/فتح مع بالتزامن العلوية األضواء تعمل•
.التشغيل وضع يف الدخول عند اإلضاءة نظام•

*الخلفية

العلوي الضوء) إيقاف/تشغيل( ON/OFF مفتاح يكون عندما

املفتاح عىل بالضغط قم اإليقاف، وضع عىل مضبوطاً) (
مرة املفتاح عىل بالضغط قم ثم الخلفية، القراءة مصابيح إلضاءة
.إلطفائها أخرى

مالحظة

بالتزامن وتنطفئ تضاء سوف الخلفية، القراءة أضواء إطفاء عند•
.العلوي الضوء تشغيل مع

املفتاح عىل الضغط تم إذا حتى تنطفئ لن الخلفية القراءة أضواء•
:التالية الحاالت يف

/تشغيل( ON/OFF مفتاح بتشغيل العلوية األضواء تيضء•

).( العلوي الضوء )إيقاف
.األبواب أحد إغالق/فتح مع بالتزامن العلوية األضواء تعمل•
.التشغيل وضع يف الدخول عند اإلضاءة نظام•

)صالون (األمتعة صندوق ضوء

األمتعة صندوق غطاء يكون عندما األمتعة صندوق غطاء ضوء ييضء
.مغلقاً يكون عندما وينطفئ مفتوحاً

مالحظة

إيقاف أثناء طويلة لفرتات مفتوحاً األمتعة صندوق غطاء ترتك ال
.البطارية شحنة نفاد إىل ذلك يؤدي فقد وإال، .املحرك تشغيل

)هاتشباك (األمتعة صندوق ضوء

األمتعة صندوق باب يكون عندما األمتعة صندوق ضوء ييضء
.مغلقاً يكون عندما وينطفئ مفتوحاً

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات
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مالحظة

إيقاف أثناء طويلة لفرتات مفتوحاً األمتعة صندوق باب ترتك ال
.البطارية شحنة نفاد إىل ذلك يؤدي فقد وإال، .املحرك تشغيل

الدخول عند اإلضاءة نظام▼

بينام التالية العمليات من بأي القيام عند السقف مصابيح تيضء
.DOOR وضع يف السقف مصباح تشغيل مفتاح يكون

وضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون بينام السائق باب فتح يتم•
.OFF اإليقاف

يتم عندما OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح يتحول•
.األبواب جميع إغالق

مالحظة

.التشغيل بحسب اإلضاءة زمن يختلف•
األضواء أحد بقى إذا .البطارية طاقة مبوفّر مجهزة السيارة•

وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل تم بينام مضاًء الداخلية
OFF، نفاد ملنع دقيقة 15 نحو بعد تلقائياً الضوء إطفاء يتم

.البطارية
.الدخول عند اإلضاءة نظام تشغيل تعيري ميكن•

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع
مصابيح مع بالتزامن الدخول عند املضاء الدخول نظام يعمل ال•

مفتاح باستخدام السقف مصابيح تشغيل يتم عندما السقف
.ON/OFF السقف مصباح إيقاف/تشغيل

الكامليات فتحات

الكامليات فتحات▼

من أكرث إىل يحتاج ال مام يعادلها ما أو مازدا كامليات إال تستخدم ال
).أمبري ١٠ فولت، ١٢ بجهد مستمر تيار (وات ١٢٠

التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح تدوير يجب
ACC التشغيل مفتاح أو ON.

 

 

تنبيه 

ييل ملا انتبه كهربايئ، عطل حدوث أو امللحقات فتحة تلف ملنع:

تيار( وات ١٢٠ من أكرث إىل تحتاج ملحقات تستخدم ال
).أمبري ١٠ فولت، ١٢ بجهد مستمر

يعادلها ما أو األصلية مازدا كامليات إال تستخدم ال.

ملنع مستعمل غري اإلضايف املقبس يكون عندما الغطاء أغلق
املقبس إىل الوصول من والسوائل الغريبة األجسام وصول
.اإلضايف

صحيحة بطريقة امللحقات فتحة يف القابس أدخل.

الكامليات مبقبس السجائر قداحة توصل ال.

املوصل الجهاز حسب الصوت تشغيل عند ضوضاء تصدر قد
.اإلضايف باملقبس

التأثري إىل اإلضافية امللحقات مبقبس املتصل الجهاز نوع يؤدي قد
ضوء إضاءة إىل يؤدي قد ما السيارة، يف الكهربايئ النظام عىل

.انتهت قد املشكلة أن وتأكد املتصل الجهاز بفصل قم .التحذير
مفتاح وحول املقبس من الجهاز بفصل قم املشكلة، حل تم إذا

إصالح فني استرش املشكلة تحل مل إذا .اإليقاف وضع إىل التشغيل
قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصًصا؛

.مازدا رشكة

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات
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مالحظة

عندما طويلة لفرتات الفتحة تستخدم ال البطارية، شحنة تفريغ ملنع
.البطيء بالدوران يعمل أو العمل عن متوقفا املحرك يكون

امللحقات مقبس توصيل

.الغطاء افتح.١
ثم الكونسول قطع خالل من التوصيل قابس سلك بتمرير قم.٢

.االحتياطي املقبس يف القابس أدخل
 

املقبس.١

األكواب حامل

األكواب حامل▼

تحذير 

تحرك أثناء الساخنة السوائل لوضع أبدا األكواب حامل تستخدم ال
:السيارة

السيارة تحرك أثناء الساخنة السوائل لوضع األكواب حامل استخدام
.بحروق تصاب فقد محتوياته، انسكبت إذا .خطرا يعترب

علب أو األكواب سوى األكواب حوامل يف يشء أي تضع ال
:املرشوبات

حوامل أحد يف املرشوبات علب أو األكواب غري األخرى األشياء وضع
.خطرا يعترب األكواب

ترتطم قد املفاجئة، املناورة أو الفرامل عىل املفاجئ الضغط عند
مام السيارة، أنحاء يف األغراض تتطاير أو فيصابون، بالركاب األغراض

حامل تستعمل ال .حادث وقوع واحتامل السائق انتباه تشتت يسبب
.املرشوبات علب أو لألكواب سوى األكواب

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات
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األمامية

أ النوع

 

ب النوع

.التحرير زر ادفع األكواب، حامل الستخدام

*الخلفية

.األوسط الذراع مسند عىل الخلفي األكواب حامل يوجد

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات
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الزجاجات حامل

الزجاجات حامل▼

.األبواب من الداخلية الجهة يف الزجاجات حوامل توجد

الزجاجات حامل.١
 

تنبيه 

قد .أغطية لها ليس التي األوعية لوضع الزجاجات حوامل تستخدم ال
.السيارة قيادة أثناء أو الباب إغالق/فتح عند املحتويات تنسكب

الدعم مقابض

الدعم مقابض▼

تحذير 

وخطاطيف الدعم مقابض عىل حادة أو ثقيلة أشياء أي تعلق ال
:املالبس

املالبس خطاف مثل الحادة األطراف ذات أو الثقيلة املواد تعليق يعد
فقد مبكان الخطورة من املالبس خطاطيف أو الدعم مقابض قي

حالة يف الكابينة يف الركاب أحد وإصابة تطايرها يف ذلك يتسبب
إصابة حدوث يف يتسبب الذي األمر الهوائية، الوسائل إحدى انتفاخ
.الوفاة أو خطرية

عند أو السيارة من والخروج الدخول عند الدعم مقابض تستخدم ال
:املقعد من النهوض

.اإلصابة إىل يؤدي مام الثقيلة الحمولة بفعل الدعم مقبض ينكرس قد

وأثناء السيارة يف الجلوس أثناء جسمك لدعم الدعم مقابض استخدم
.السيارة تحرك

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات

٣٢-٥
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الخلفية املالبس خطاطيف

الخلفية املالبس خطاطيف▼

تحذير 

وخطاطيف الدعم مقابض عىل حادة أو ثقيلة أشياء أي تعلق ال
:املالبس

املالبس خطاف مثل الحادة األطراف ذات أو الثقيلة املواد تعليق يعد
فقد مبكان الخطورة من املالبس خطاطيف أو الدعم مقابض قي

حالة يف الكابينة يف الركاب أحد وإصابة تطايرها يف ذلك يتسبب
إصابة حدوث يف يتسبب الذي األمر الهوائية، الوسائل إحدى انتفاخ
.الوفاة أو خطرية

املساعدة واملقابض املالبس خطاطيف يف املالبس تعليق عىل احرص
.تعليق شامعات بدون

التخزين صناديق

التخزين صناديق▼

تحذير 

:القيادة أثناء التخزين صناديق غلق يجب
.خطر يشء مفتوحة التخزين صناديق وجود أثناء القيادة تعترب

احتفظ املفاجئ، التوقف عند أو حادث يف اإلصابة احتاملية لتقليل
.القيادة أثناء مقفولة التخزين بصناديق

:غطاء بدون التخزين أماكن يف مواد أي تضع ال
ألنها كبرية خطورة يشكل غطاء بدون التخزين أماكن يف مواد وضع

التسارع، أو املناورة أو الفجائية الفرملة أثناء الكابينة حول تتناثر قد
.املادة تخزين لطريقة وفقاً حادث وقوع يف تتسبب وقد

تنبيه 

السيارة ترك أثناء التخزين صناديق يف الوالعات أو النظارات ترتك ال
املادة تتشوه قد أو الوالعة تنفجر فقد .الشمس أشعة تحت متوقفة

.املرتفعة الحرارة بسبب وتتشقق للنظارات البالستيكية

*العلوي الكونسول▼

امللحقات أو النظارات لتخزين ُمصمم هذا الكونسول صندوق
.األخرى
.لفتحه وحرر اضغط

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات

٣٣-٥.املوديالت بعض يف متوفر*
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التخزين جيب▼

.الغطاء افتح الستخدامه،

األدوات صندوق▼

.تجاهك السقاطة اجذب األدوات، صندوق لفتح

من األدوات صندوق غطاء عىل بشدة اضغط األدوات، صندوق لغلق
.الوسط

املتوسط الكونسول▼

.للخلف وحركه املقبض اجذب الكونسول، غطاء لتحريك

 

.الغطاء ارفع ثم للخلف، الغطاء حرّك املقبض، اجذب الغطاء، لفتح

تنبيه 

استخدام عند للغطاء املتحركة األجزاء بجوار أصابعك أو يداك تضع ال
.إصابة حصول إىل يؤدي ما إصبعك، أو يدك تنحرش قد وإال .الغطاء

مالحظة

والثانية، األوىل املرحلتني إىل تحريكه أثناء الغطاء غلق/فتح ميكن
إغالق/فتح ميكن فلن مطوياً، الخلفي املقعد ظهر كان إذا ولكن

مسند( الخلفي املقعد ألن الثانية املرحلة إىل تحريكه أثناء الغطاء
.معه يتالمس سوف )الرأس

 

األوسط الكونسول مقسم

.األوسط الكونسول مقسم باستخدام الصغرية األغراض وضع ميكن

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات

٣٤-٥
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األمتعة صندوق▼

*الفرعية الحمولة صناديق

)صالون(
.الواقي الغطاء ارفع

األمتعة صندوق دواسة.١
)هاتشباك(
.األمتعة مقصورة فرش ارفع.١

األمتعة صندوق فرش.١
 

مالحظة

)الصالون( الجولف حقائب تحميل
التالية االستخدام طرق مع الجولف حقائب بعض تتناسب ال قد(

.)أحجامها حسب
.األمتعة صندوق يف جولف حقيبتي إىل يصل عدد حمل ميكن

 
عىل األمتعة صندوق يف الجولف حقيبة ضع :األوىل الجولف حقيبة

إىل بإدخالها قم ثم اليسار ناحية موجه الحقيبة أسفل يكون أن
.األمتعة صندوق مقدمة

عىل األمتعة صندوق يف الجولف حقيبة ضع :الثانية الجولف حقيبة
إىل بإدخالها قم ثم اليسار ناحية موجه الحقيبة أسفل يكون أن

.األمتعة صندوق مؤخرة

.الجولف حقائب أسفل إىل األسهم تشري

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات

٣٥-٥.املوديالت بعض يف متوفر*
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*خلعها ميكن التي السجائر طفاية

خلعها ميكن التي السجائر طفاية▼

حوامل من أٍي يف فكها ميكن التي السجائر طفاية تثبيت ميكن
.األمامية األكواب

تحذير 

الثابت، موضعها يف إال للنزع القابلة السجائر طفاية تستخدم ال
:متاما فيه مثبتة أنها من وتأكد
أو الثابت موضعها من نزعها بعد السجائر والعة استخدام يعترب

تقع أو السجائر تتدحرج أن ميكن .خطراً جيدا مثبتة غري تكون عندما
عن وفضال .حريق اندالع يف وتتسبب السيارة إىل السجائر طفاية من

إذا حتى متاما ذاتها تلقاء من تنطفئ لن السجائر أعقاب فإن ذلك،
.مغلقا السجائر طفاية غطاء كان

تنبيه 

يتسبب فقد .املهمالت من التخلص يف السجائر طفاية تستخدم ال
.حريق حدوث يف ذلك

حامل داخل مستقيم وضع يف ضعها السجائر، طفاية الستخدام
.األكواب

.ألعىل اسحبها السجائر، طفاية لفك
 

الداخلية امليزات

الداخلية املعدات

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٦-٥
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والعناية الصيانة٦

.جيدة حالة يف بك الخاصة مازدا سيارة عىل الحفاظ كيفية

٢-٦............................................................رضورية معلومات
٢-٦.........................................................................مقدمة

٣-٦......................................زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة
٣-٦................................زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

١٥-٦..................................................املالك جانب من الصيانة
١٥-٦.............................املالك جانب من الصيانة احتياطات

١٦-٦..............................................................املحرك غطاء
١٨-٦....................................املحرك لصندوق عام استعراض

٢٣-٦...............................................................املحرك زيت
٢٧-٦......................................................املحرك تربيد سائل
٢٩-٦.................................................القابض/الفرامل سائل
٣٠-٦............األمامي واملصباح النوافذ غسيل رشاشات سائل

٣٠-٦...........................................................الجسم تشحيم
٣١-٦.........................................................املساحة شفرات

٣٥-٦.....................................................................البطارية
٣٧-٦...............................................املفتاح بطارية استبدال
٣٩-٦....................................................................اإلطارات
٤٢-٦..........................................................اإلضاءة مصابيح
٤٥-٦.....................................................................املصاهر

٥١-٦......................................................السيارة مبظهر العناية
٥١-٦.........................................الخارج من بالسيارة العناية

٥٥-٦........................................الداخل من بالسيارة العناية

١-٦
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مقدمة

مقدمة▼

أحد تغيري أو سيارتك فحص أثناء لألذى تتعرض ال حتى الحذر توخى
.السيارة غسل مثال الصيانة أعامل من بأّي القيام أو اإلطارات

مثال بالعمل خاصة سميكة قفازات بارتداء عليك خاصة، وبصفة
أثناء رؤيتها تصعب مناطق بلمس تقوم عندما القطنية القفازات

إجراء أو السيارة بفحص فالقيام. صيانة بعمل القيام أو السيارة فحص
يف يتسبب أن ميكن املكشوفتني يديك باستخدام فيها أعامل أي

.إصابة حدوث
 

هذا يف املبينة اإلجراءات من بأي إملامك من واثق غري كنت إن
به وموثوق مؤهل بفني االستعانة عىل بشدة نحثك فإننا الدليل،
من معتمد إصالح بفني باالستعانة ننصح ونحن العمل، بهذا للقيام

.مازدا رشكة قبل
 

كلها األصلية مازدا غيار وقطع مازدا رشكة لدى املعتمدون فالفنيون
التي الغيار وقطع الخربة تلك غري ومن. سيارتك خدمة أجل من

غري الصيانة تتسبب فقد مازدا، لسيارة خصيًصا وصنعت صممت
الذي األمر. مشكالت حدوث يف الكافية وغري الكاملة، وغري املالمئة،

.وإصابات حوادث وقوع أو السيارة إتالف إىل يؤدي قد
 

عالية وخدمة متخصصني خرباء من نابعة مشورة عىل وللحصول
فني باستشارة نويص ونحن متخصًصا، إصالح فني استرش الجودة،

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح
 

كام الصحيحة الصيانة إجرائه عىل يدل مبا االحتفاظ املالك عىل يجب
.ينبغي

 
عن ناتجة كانت إن مقبولة غري الضامن إىل استناًدا مطالبة أية تعد

.املعتمدة الصناعة أو املادة لعيوب نتيجة وليست الصيانة نقص
 

املصمم الجهاز لتوصيل خاًصا تصمياًم مصمم األعطال تشخص موصل
.املركبة منت عىل بالتشخيص للقيام خصيًصا

خصيًصا املصممة األعطال تشخيص أجهزة غري أجهزة أي توصل ال
أجهزة غري جهاز أي توصل حالة يف. الصيانة بعملية القيام عند لذلك

أو الكهربائية املركبة أجهزة عىل ذلك يؤثر قد األعطال، تشخيص
.البطارية نفاد مثل تلف إىل يؤدي

األعطال تشخيص موصل.١

والعناية الصيانة

رضورية معلومات

٢-٦
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زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة▼

مالحظة

.بها املوىص الفرتات ويف املبينة بالصيانة االلتزام يف استمر املحددة، الفرتة انتهاء بعد

الصلة ذات واألنظمة االنبعاث يف التحكم
.بهام تعبث فال. سواء حد عىل للمحرك الفعال والتشغيل االنبعاث يف التحكم لنظام للغاية مهمة والوقود اإلشعال أنظمة تعد

.بذلك للقيام مازدا رشكة لدى املعتمدين اإلصالح بفنيي نويص ونحن متخصص، إصالح فني يد عىل والتعديالت الفحوصات جميع تجرى أن يجب

أوروبا▼

):املازدا سياريت صيانة (السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات

.كليهام أو القياس، أجهزة لوحة عىل رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤرش ضوء بتشغيل الصيانة الحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة

.أوكرانيا يف SKYACTIV-D 1.8 باستثناء األوروبية الدول يف تستخدم التي السيارات

الزمني، للفاصل األقىص الحد إىل الوصول قبل الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
)السابقة الصيانة بعد. (أقرب أيهام شهراً، 12 أو) ميل 12,500 (كم 20,000

.SKYACTIV-D 1.8 لـ أوكرانيا يف تستخدم التي السيارات

الزمني، للفاصل األقىص الحد إىل الوصول قبل الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
)السابقة الصيانة بعد. (أقرب أيهام شهراً، 12 أو) ميل 6,250 (كم 10,000

1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12thصيانة بند

SKYACTIV-G 1.5 و SKYACTIV-G 2.0 و SKYACTIV-X 2.0

٢RRRRRRRRRRRR*١* والفلرت املحرك زيت

٤*) البوجيهات (اإلشعال شمعات

SKYACTIV-G 1.5,
SKYACTIV-G 2.0

).ميل ٧٥٠٠٠ (كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها

SKYACTIV-X 2.0ميل 40,000 (كم 64,000 كل استبدلها.(

٥RRRR* الهواء مرشح

IIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

IIIIاالنبعاث وأنابيب خراطيم

SKYACTIV-D 1.8

٣RRRRRRRRRRRR*١* والفلرت املحرك زيت

٥CCRCCRCCRCCR* الهواء مرشح

RRRRالوقود مرشح

الوقود وخراطيم أنابيب
IIIIIIأوكرانيا عدا

IIIIIIIIIIIIأوكرانيا

SKYACTIV-G 1.5 و SKYACTIV-G 2.0 و SKYACTIV-X 2.0 و SKYACTIV-D 1.8

٦IIII* اإلدارة سيور

IIIIIIIIIIIIاملحرك تربيد سائل منسوب

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

٣-٦
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1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12thصيانة بند

٧* املحرك تربيد سائل
أو) ميل ٦٢٥٠٠ (كم ١٠٠٠٠٠ كل ذلك وبعد سنوات؛ ١٠ بعد أو) ميل ١٢٥٠٠٠ (كم ٢٠٠٠٠٠ كل استبدله

.سنوات ٥ بعد

٩IIIIIIIIIIII*٨* البطارية

IIIIIIIIIIIIالفرامل ووصالت وخراطيم، أنابيب،

IIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

١٠RRRRRR* الفرامل سائل

IIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

).ميل ١١٢٥٠٠ (كم ١٨٠٠٠٠ كل استبدلهااليدوي الحركة ناقل زيت

IIIIIIووصالته التوجيه تشغيل

١١*الخلفي التفاضيل الرتس زيت

١١*النقل زيت

تحميل كريس محور كروية، وصالت وخلفي، أمامي تعليق نظام
العجالت

IIIIII

IIIIIIاألتربة من الواقية اإلدارة عمود أغطية

.أعوام 8 أو) ميل 62,500 (كم 100,000 كل افحصهاالحرارية والواقيات العادم نظام

TTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه املوجودة والصواميل املسامري

IIIIIIIIIIII)الخرق أو والتآكل، الصدأ، حيث من (السيارة جسم حالة

RRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلرت

١٣IIIIIIIIIIII*١٢* اإلطار وبيل اإلطار ضغط

إذا (الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم

١٤*) مركباً كان
IIIIIIIIIIII

التشخيص نظام مع الذايت االختبار

١6*١٥*)M-MDS (مازدا من املعياري

SKYACTIV-G (أوكرانيا
1.5، SKYACTIV-G

2.0(
IIIIIIIIIIII

:الجدول رموز

I: األمر لزم إذا استبدلها أو مبلئها، قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها، ثم افحصها: افحص.

نظف :ج
T: الربط احكم
R: استبدل

:مالحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض املحرك زيت تغيري يتم أينام املحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.أقل أو) ميل 6,250 (كم 10,000 كل واملرشح املحرك زيت بتغيري قم التالية، الظروف من أي يف بالقيادة تقوم كنت إذا أوكرانيا، يف SKYACTIV-D 1.8 باستثناء٢*

.القيادة تعليم مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك)أ

.مغربة أجواء يف القيادة)ب

.منتظمة بصورة فقط قصرية ملسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات يف طويلة لفرتات القيادة)ج
.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة)د
.باستمرار الجبلية املناطق يف القيادة)ه

.أقل أو) ميل 3,125 (كم 5,000 كل واملرشح املحرك زيت بتغيري قم التالية، الظروف من أي يف بالقيادة تقوم كنت إذا أوكرانيا، يف SKYACTIV-D 1.8 لـ بالنسبة٣*
.القيادة تعليم مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك)أ

.مغربة أجواء يف القيادة)ب
.منتظمة بصورة فقط قصرية ملسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات يف طويلة لفرتات القيادة)ج

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

٤-٦
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.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة)د

.باستمرار الجبلية املناطق يف القيادة)ه
.املحددة الفرتات يف تغيريها قبل شهر ١٢ كل أو) ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل اإلشعال شمعات بفحص قم أدناه، املذكورة الدول يف٤*

أوكرانيا سلوفاكيا، رصبيا، رومانيا، األسود، الجبل مولدوفا، مقدونيا، التفيا، بلغاريا،كرواتيا، والهرسك، البوسنة البانيا،
.بها املوىص الفرتات من أقرص فرتات عىل املرشح استبدل األمر، اقتىض وإذا الهواء، مرشح نظف رملية، أو مرتبة مناطق يف السيارة تشغيل عند٥*
.وجد إن الهواء، تكييف سيور بفحص قم كذلك٦*

.شهراً ١٢ كل أو) ميل ١٢٥٠٠ (كم ٢٠٠٠٠ كل الحركة سيور بفحص قم التالية، الظروف من أي يف البداية يف السيارة بتشغيل قمت إذا
.مغربة أجواء يف القيادة)أ

.منخفضة برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك)ب

.منتظمة بصورة فقط قصرية ملسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات يف طويلة لفرتات القيادة)ج

.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة)د
.باستمرار الجبلية املناطق يف القيادة)ه
.الشديد التبلل أو الشديد املطر حالة يف طويلة لفرتة القيادة)و

.التربيد ونظام باملحرك بالغ تلف إىل يؤدي قد FL-22 بخالف املحرك تربيد سائل من آخر نوع استخدام. املحرك تربيد سائل استبدال عند FL-22 باستخدام يوىص٧*
.الخارجي املظهر فحص فقط تتطلب املغلقة البطارية. الخارجي واملظهر النوعي الثقل البطارية، إلكرتوليت مستوى افحص٨*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع٩*
بتغيري قم للغاية، رطبة مناخات يف السيارة تشغيل يتم أو) الجبلية املناطق يف القيادة أو الوعرة الطرق يف املستمرة القيادة عند املثال، سبيل عىل (بكرثة تستعمل الفرامل كانت إذا١٠*

.سنويًا الفرامل زيت
.الزيت تغيري يجب املاء يف الجزء هذا غمر تم إذا١١*
).ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل اإلطارات بتدوير يوىص١٢*
.مركباً كان إذا االحتياطي اإلطار افحص١٣*
.الصالحية انتهاء تاريخ قبل جديدة بأخرى اإلطارات إصالح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل اإلطارات إصالح سائل صالحية انتهاء تاريخ من تحقق١٤*
.مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم ،DTC P1200 تخزين تم إذا١٥*

.الذايت االختبار إجراء دون مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم متوفرة،) M-MDS (املطلوبة األداة تكن مل إذا
.الوقود نظام يف داخيل عطل حدوث إىل أصيل غري رواسب مزيل استخدام يؤدي قد

6,250 (كم 10,000 كل)" M-MDS (مازدا من املعياري التشخيص نظام مع الذايت االختبار "بإجراء قم التالية، الحاالت من أي يف رئييس بشكل السيارة بتشغيل تقوم كنت إذا١٦*
).ميل

.القيادة تعليم مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك)أ
.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة)ب

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

٥-٦

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



أوروبا ماعدا▼

إرسائيل

:السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات
.كليهام أو القياس، أجهزة لوحة عىل رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤرش ضوء بتشغيل الصيانة الحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة

.الزمني للفاصل األقىص الحد إىل الوصول قبل الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
 

أقرب أيهام شهراً، 12 أو كم 15,000 هو الزمني للفاصل األقىص الحد
 

من أي يف رئييس بشكل السيارة تقود كنت إذا أقل أو كم 10,000 عىل السيارة حالة مراقبة شاشة من القادمة الصيانة حتى املسافة بضبط قم
:التالية الحاالت

.اليدوي الضبط إجراء عن MZD Connect مالك دليل يف املعلومات قسم راجع
مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك. 1

.القيادة تعليم
.مغربة أجواء يف القيادة. 2
.منتظمة بصورة فقط قصرية ملسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات يف طويلة لفرتات القيادة. 3
.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة. 4
.باستمرار الجبلية املناطق يف القيادة. 5

1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12thصيانة بند

١RRRRRRRRRRRR* الفلرت زيت و املحرك زيت

٢IIIIIIIIIIII* اإلدارة سيور

IIIIIIIIIIIIاملحرك تربيد سائل منسوب

٤IIIIIIIIIIII*٣* البطارية

IIIIIIIIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

IIIIIIIIIIIIوالقابض الفرامل زيت منسوب

IIIIIIIIIIIIالفرامل ووصالت وخراطيم، أنابيب،

IIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

TTTTTTTTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه املوجودة والصواميل املسامري

تحميل كريس محور كروية، وصالت وخلفي، أمامي تعليق نظام
العجالت

IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII)الخرق أو والتآكل، الصدأ، حيث من (السيارة جسم حالة

٦IIIIIIIIIIII*٥* اإلطار وبيل اإلطار ضغط

إذا (الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم

٧*) مركباً كان
IIIIIIIIIIII

IIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

IIIIIIووصالته التوجيه تشغيل

٨RRRRRR* الفرامل سائل

RRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلرت

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة
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1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12thصيانة بند

IIIاالنبعاث وأنابيب خراطيم

IIIIاألتربة من الواقية اإلدارة عمود أغطية

٩RRR* الهواء مرشح

IIالحرارية والواقيات العادم نظام

.سنوات ٥ كل أو كم ١٠٠٠٠٠ كل استبدلهاليدوي الحركة ناقل زيت

.كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها)البوجيهات (اإلشعال شمعات

.كم ١٣٥٠٠٠ كل استبدلهاالوقود مرشح

.سنوات ٥ بعد أو كم ٩٠٠٠٠ كل ذلك وبعد سنوات؛ ١٠ بعد أو كم ١٩٥٠٠٠ أول يف استبدله١٠* املحرك تربيد سائل

:الجدول رموز

I: األمر لزم إذا استبدلها أو مبلئها، قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها، ثم افحصها: افحص.
T: الربط احكم
R: استبدل

:مالحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض املحرك زيت تغيري يتم أينام املحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.وجد إن الهواء، تكييف سيور بفحص قم كذلك٢*

.أقل أو كم ١٠٠٠٠ كل الحركة سيور بفحص قم التالية، الظروف من أي يف أساسية بصورة السيارة قيادة متت إذا
.الشديد التبلل أو الشديد املطر حالة يف طويلة لفرتة القيادة)أ

.الخارجي املظهر فحص فقط تتطلب املغلقة البطارية. الخارجي واملظهر النوعي الثقل البطارية، إلكرتوليت مستوى افحص٣*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع٤*
.كم 15,000 كل اإلطارات بتدوير يوىص٥*
.مركباً كان إذا االحتياطي اإلطار افحص٦*
.الصالحية انتهاء تاريخ قبل جديدة بأخرى اإلطارات إصالح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل اإلطارات إصالح سائل صالحية انتهاء تاريخ من تحقق٧*
بتغيري قم للغاية، رطبة مناخات يف السيارة قيادة تتم أو) الجبلية املناطق يف القيادة أو الوعرة الطرق يف املستمرة القيادة عند املثال، سبيل عىل (بكرثة تستعمل الفرامل كانت إذا٨*

.سنويًا الفرامل زيت
.بها املوىص الفرتات من أقرص فرتات عىل املرشح استبدل األمر، اقتىض وإذا الهواء، مرشح نظف رملية، أو مرتبة مناطق يف السيارة قيادة عند٩*
.التربيد ونظام باملحرك بالغ تلف إىل يؤدي قد FL-22 بخالف املحرك تربيد سائل من آخر نوع استخدام. املحرك تربيد سائل استبدال عند FL-22 باستخدام يوىص١٠*

أرمينيا/كازاخستان/أذربيجان/البيضاء روسيا/روسيا

:السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات

كازاخستان/البيضاء روسيا/روسيا

.كليهام أو القياس، أجهزة لوحة عىل رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤرش ضوء بتشغيل الصيانة الحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة
.الزمني للفاصل األقىص الحد إىل الوصول قبل الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
.املطلوبة الصيانة عنارص لتحديد أ جدول راجع

 
أقرب أيهام شهراً، 12 أو كم 15,000 هو الزمني للفاصل األقىص الحد

 
أي يف رئييس بشكل السيارة تقود كنت إذا أشهر 6 أو كم 7,500 عىل السيارة حالة مراقبة شاشة من وتاريخها القادمة الصيانة حتى املسافة بضبط قم
:التالية الحاالت من

.اليدوي الضبط إجراء عن MZD Connect مالك دليل يف املعلومات قسم راجع

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة
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مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك. 1
.القيادة تعليم

.مغربة أجواء يف القيادة. 2
.منتظمة بصورة فقط قصرية ملسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات يف طويلة لفرتات القيادة. 3
.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة. 4
.باستمرار الجبلية املناطق يف القيادة. 5

.املطلوبة الصيانة عنارص لتحديد ب جدول راجع

أرمينيا/أذربيجان

.كليهام أو القياس، أجهزة لوحة عىل رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤرش ضوء بتشغيل الصيانة الحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة
.الزمني للفاصل األقىص الحد إىل الوصول قبل الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب
.املطلوبة الصيانة عنارص لتحديد ب جدول راجع

 
أقرب أيهام شهور، 6 أو كم 5,000 هو الزمني للفاصل األقىص الحد

 
أي يف رئييس بشكل السيارة تقود كنت إذا كم 5,000 من أقل أميال عدد عىل السيارة حالة مراقبة شاشة من القادمة الصيانة حتى املسافة بضبط قم
:التالية الحاالت من

.اليدوي الضبط إجراء عن MZD Connect مالك دليل يف املعلومات قسم راجع
مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك. 1

.القيادة تعليم
.مغربة أجواء يف القيادة. 2
.منتظمة بصورة فقط قصرية ملسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات يف طويلة لفرتات القيادة. 3
.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة. 4
.باستمرار الجبلية املناطق يف القيادة. 5

.املطلوبة الصيانة عنارص لتحديد ب جدول راجع

أ جدول

1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12thصيانة بند

١RRRRRRRRRRRR* والفلرت املحرك زيت

IIIIIIIRIIII)البوجيهات (اإلشعال شمعات

٢IIIIIIIIIIII* اإلدارة سيور

IIIIIIIIIIIIاملحرك تربيد سائل منسوب

٤IIIIIIIIIIII*٣* البطارية

IIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

IIIIIIIIIIIIالفرامل ووصالت وخراطيم، أنابيب،

IIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

IIIIIIIIIIIIووصالته التوجيه تشغيل

TTTTTTTTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه املوجودة والصواميل املسامري

تحميل كريس محور كروية، وصالت وخلفي، أمامي تعليق نظام
العجالت

IIIIIIIIIIII

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

٨-٦
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1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12thصيانة بند

IIIIIIIIIIIIاألتربة من الواقي اإلدارة عمود غطاء

IIIIIIIIIIIIالحرارية والواقيات العادم نظام

IIIIIIIIIIIIاألضواء جميع وظائف

IIIIIIIIIIII)الخرق أو والتآكل، الصدأ، حيث من (السيارة جسم حالة

٦IIIIIIIIIIII*٥* اإلطار وبيل اإلطار ضغط

إذا (الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم

٧*) مركباً كان
IIIIIIIIIIII

IIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

٨RRRRRR* الفرامل سائل

RRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلرت

IIIاالنبعاث وأنابيب خراطيم

٩RRRR* الهواء مرشح

RRاليدوي الحركة ناقل زيت

الوقود مرشح

املذكورة الدول عدا ما
أدناه

.كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها

/أذربيجان
أرمينيا

.كم ٦٠٠٠٠ كل استبدلها

.شهرًا 60 أو كم 90,000 كل ذلك وبعد شهرًا، 120 أو كم 195,000 كل استبدله البداية يف١٠* املحرك تربيد سائل

التشخيص نظام مع الذايت االختبار

١١*)M-MDS (مازدا من املعياري
IIIIIIIIIIIIكازاخستان

:الجدول رموز

I :األمر لزم إذا استبدلها أو مبلئها، قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها، ثم افحصها: افحص.
T :الربط احكم
R :استبدل

:مالحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض املحرك زيت تغيري يتم أينام املحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.وجد إن الهواء، تكييف سيور بفحص قم كذلك٢*

.شهراً ٦ كل أو كم ٧٥٠٠ كل الحركة سيور بفحص قم التالية، الحاالت من أي يف رئييس بشكل السيارة تقود كنت إذا

.الشديد التبلل أو الشديد املطر حالة يف طويلة لفرتة القيادة)أ
.الخارجي املظهر فحص فقط تتطلب املغلقة البطارية. الخارجي واملظهر النوعي الثقل البطارية، إلكرتوليت مستوى افحص٣*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع٤*
.كم 15,000 كل اإلطارات بتدوير يوىص٥*
.مركباً كان إذا االحتياطي اإلطار افحص٦*
.الصالحية انتهاء تاريخ قبل جديدة بأخرى اإلطارات إصالح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل اإلطارات إصالح سائل صالحية انتهاء تاريخ من تحقق٧*
بتغيري قم للغاية، رطبة مناخات يف السيارة تشغيل يتم أو) الجبلية املناطق يف القيادة أو الوعرة الطرق يف املستمرة القيادة عند املثال، سبيل عىل (بكرثة تستعمل الفرامل كانت إذا٨*

.سنويًا الفرامل زيت
.بها املوىص الفرتات من أقرص فرتات عىل املرشح استبدل األمر، اقتىض وإذا الهواء، مرشح نظف رملية، أو مرتبة مناطق يف السيارة تشغيل عند٩*
.التربيد ونظام باملحرك بالغ تلف إىل يؤدي قد FL-22 بخالف املحرك تربيد سائل من آخر نوع استخدام. املحرك تربيد سائل استبدال عند FL-22 باستخدام يوىص١٠*
.مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم ،DTC P1200 تخزين تم إذا١١*

.الذايت االختبار إجراء دون مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم متوفرة،) M-MDS (املطلوبة األداة تكن مل إذا

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

٩-٦

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



.الوقود نظام يف داخيل عطل حدوث إىل أصيل غري رواسب مزيل استخدام يؤدي قد

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

١٠-٦
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ب جدول

1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12thصيانة بند

١RRRRRRRRRRRR* والفلرت املحرك زيت

التشخيص نظام مع الذايت االختبار

٢*)M-MDS (مازدا من املعياري
IIIIIIIIIIIIكازاخستان

اإلدارة سيور

/روسيا
/البيضاء روسيا

كازاخستان

IIIIIIIIIIII

/أذربيجان
أرمينيا

IIIIII

٣1st2nd3rd4th5th6th*أعاله املذكورة بخالف الصيانة بنود

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

١١-٦
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:الجدول رموز

I :األمر لزم إذا استبدلها أو مبلئها، قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها، ثم افحصها: افحص.
R :استبدل

:مالحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض املحرك زيت تغيري يتم أينام املحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم ،DTC P1200 تخزين تم إذا٢*

.الذايت االختبار إجراء دون مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم متوفرة،) M-MDS (املطلوبة األداة تكن مل إذا
.الوقود نظام يف داخيل عطل حدوث إىل أصيل غري رواسب مزيل استخدام يؤدي قد

.املطلوبة الصيانة عنارص لتحديد أ جدول راجع٣*

أرمينيا/كازاخستان/أذربيجان/البيضاء روسيا/روسيا/إرسائيل عدا فيام

السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة تستخدم التي السيارات
.كليهام أو القياس، أجهزة لوحة عىل رسالة عرض أو الربط مفتاح مؤرش ضوء بتشغيل الصيانة الحتياجات تنبهك السيارة حالة مراقبة شاشة ميزة

.الزمني للفاصل األقىص الحد إىل الوصول قبل الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ستظهر. الربط مفتاح مؤرش/الشاشة ظهور عند صيانة كل إجراء يجب

.تنزانيا موزمبيق، منغوليا، غانا، جورجيا، الغابون، الكامريون، كمبوديا، بوروندي،

.أقرب أيهام شهور، 6 أو) ميل 3,250 (كم 5,000 هو الزمني للفاصل األقىص الحد

.تنزانيا موزمبيق، منغوليا، غانا، جورجيا، الغابون، الكامريون، كمبوديا، بوروندي، عدا ما

.أقرب أيهام شهور، 6 أو) ميل 6,250 (كم 10,000 هو الزمني للفاصل األقىص الحد
من% 50 بنسبة يوىص (الزمني للفاصل األقىص الحد من أقل أميال عدد عىل السيارة حالة مراقبة شاشة من القادمة الصيانة حتى املسافة بضبط قم

عن MZD Connect مالك دليل يف املعلومات قسم راجع: التالية الحاالت من أي يف رئييس بشكل السيارة تقود كنت إذا) األميال لعدد األقىص الحد
.اليدوي الضبط إجراء

مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك. 1
.القيادة تعليم

.مغربة أجواء يف القيادة. 2
.منتظمة بصورة فقط قصرية ملسافات القيادة أو منخفضة حرارة درجات يف طويلة لفرتات القيادة. 3
.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة. 4
.باستمرار الجبلية املناطق يف القيادة. 5

1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12th13th14th15th16thصيانة بند

SKYACTIV-G 1.5 و SKYACTIV-G 2.0 و SKYACTIV-G 2.5 و SKYACTIV-X 2.0

١RRRRRRRRRRRRRRRR* والفلرت املحرك زيت

٢RR* الهواء مرشح

الوقود مرشح
).ميل ٣٧٥٠٠ (كم ٦٠٠٠٠ كل استبدلهاتايوان باستثناء

).ميل 50,000 (كم 80,000 كل استبدلهاتايوان

٣*) البوجيهات (اإلشعال شمعات

SKYACTIV-X 2.0ميل 40,000 (كم 64,000 كل استبدلها.(

SKYACTIV-G
1.5,

SKYACTIV-G
2.0,

SKYACTIV-G 2.5

).ميل ٧٥٠٠٠ (كم ١٢٠٠٠٠ كل استبدلها

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

١٢-٦
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1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12th13th14th15th16thصيانة بند

SKYACTIV-D 1.8

١RRRRRRRRRRRRRRRR* والفلرت املحرك زيت

٢CCRCCRCC* الهواء مرشح

RRRRالوقود مرشح

SKYACTIV-G 1.5 و SKYACTIV-G 2.0 و SKYACTIV-G 2.5 و SKYACTIV-X 2.0 و SKYACTIV-D 1.8

٤IIIIIIIIIIIIIIII*اإلدارة سيور

IIIIIIIIIIIIIIIIاملحرك تربيد سائل منسوب

IIIIIIIIIIIIIIIIوالقابض الفرامل زيت منسوب

IIIIIIIIIIIIIIIIالقرصية الفرامل

IIIIIIIIIIIIIIIIاملحرك غطاء مشبك

IIIIIIIIIIIIIIIIاألضواء جميع وظائف

IIIIIIIIالوقود وخراطيم أنابيب

٦IIIIIIII*٥*البطارية

IIIIIIIIالفراغ معزز معالتخلخلية الفرملة ومعزز خرطوم

IIIIIIIIالفرامل ووصالت وخراطيم، أنابيب،

IIIIIIIIووصالته التوجيه تشغيل

كريس محور كروية، وصالت وخلفي، أمامي تعليق نظام
العجالت تحميل

IIIIIIII

TTTTTTTTوجسمها السيارة بشاسيه املوجودة والصواميل املسامري

IIIIIIII)الخرق أو والتآكل، الصدأ، حيث من (السيارة جسم حالة

٧IIIIIIIIIIIIIIII* اإلطار وبيل اإلطار ضغط

).ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل التدوير يتمالعجالت تدوير

حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم

٨*) مركباً كان إذا (الطوارئ
IIIIIIII

RRRRRRRR)مركباً كان إذا (الكابينة هواء فلرت

IIIIاالنبعاث وأنابيب خراطيم

IIIIاألتربة من الواقية اإلدارة عمود أغطية

٩RRRR* الفرامل سائل

).ميل ٥٠٠٠٠ (كم ٨٠٠٠٠ كل افحصهاالحرارية والواقيات العادم نظام

.شهرًا 60 أو كم 100,000 كل استبدلهااليدوي الحركة ناقل زيت

.سنوات ٥ بعد أو) ميل ٦٢٥٠٠ (كم ١٠٠٠٠٠ كل ذلك وبعد سنوات؛ ١٠ بعد أو) ميل ١٢٥٠٠٠ (كم ٢٠٠٠٠٠ كل استبدله١٠* املحرك تربيد سائل

١١*الخلفي التفاضيل الرتس زيت

١١*النقل زيت

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

١٣-٦
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1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12th13th14th15th16thصيانة بند

التشخيص نظام مع الذايت االختبار
مازدا من املعياري

)M-MDS(*١٤*١٣*١٢

الدول عدا ما
أدناه املذكورة

IIIIIIIIIIIIIIII

بوروندي،
كمبوديا،

الكامريون،
الجابون،

غانا،

منغوليا
وتنزانيا

IIIIIIII

:الجدول رموز

I: األمر لزم إذا استبدلها أو مبلئها، قم ثم واضبطها أصلحها أو نظفها، ثم افحصها: افحص.
نظف :ج
T: الربط احكم
R: استبدل

:مالحظات

.الربط مفتاح ضوء/الرسالة عرض عن النظر بغض املحرك زيت تغيري يتم أينام املحرك زيت بيانات ضبط أعد١*
.بها املوىص الفرتات من أقرص فرتات عىل املرشح استبدل األمر، اقتىض وإذا الهواء، مرشح نظف رملية، أو مرتبة مناطق يف السيارة قيادة عند٢*
.املذكورة الفرتات يف تغيريها قبل سنة ١ كل أو) ميل ٦٢٥٠ (كم ١٠٠٠٠ كل اإلشعال شمعات بفحص قم أدناه، املذكورة الدول يف٣*

غانا، جورجيا، الجابون، السلفادور، كوراساو، العاج، ساحل كوستاريكا، شييل، الكامريون، كمبوديا، الربيطانية، العذراء جزر بوروندي، بوليفيا، البحرين، أنجوال، أرمينيا، الجزائر،
الفلبني، بريو، الجديدة، غينيا بابوا بنام، عامن، نيكاراجوا، نيجرييا، ميامنار، موزمبيق، منغوليا، ماليزيا، مدغشقر، ماكاو، كينيا، األردن، كونج، هونج هندوراس، هايتي، جواتيامال،
زميبابوي زائري، فيتنام، املتحدة، العربية اإلمارات تنزانيا، سوريا، سيشيل، السنغال،

.وجد إن الهواء، تكييف سيور بفحص قم كذلك٤*
.بها املوىص الفرتات من أقل فرتات عىل الحركة سيور افحص التالية، الحاالت من أي يف رئييس بشكل السيارة تقود كنت إذا

.الشديد التبلل أو الشديد املطر حالة يف طويلة لفرتة القيادة)أ
.الخارجي املظهر فحص فقط تتطلب املغلقة البطارية. الخارجي واملظهر النوعي الثقل البطارية، إلكرتوليت مستوى افحص٥*
.الحمضية الرصاص لبطارية فقط الفحص يخضع٦*
.مركباً كان إذا االحتياطي اإلطار افحص٧*
.الصالحية انتهاء تاريخ قبل جديدة بأخرى اإلطارات إصالح سائل زجاجة استبدل. الدورية الصيانة إجراء عند عام كل اإلطارات إصالح سائل صالحية انتهاء تاريخ من تحقق٨*
بتغيري قم للغاية، رطبة مناخات يف السيارة قيادة تتم أو) الجبلية املناطق يف القيادة أو الوعرة الطرق يف املستمرة القيادة عند املثال، سبيل عىل (بكرثة تستعمل الفرامل كانت إذا٩*

.سنويًا الفرامل زيت
.التربيد ونظام باملحرك بالغ تلف إىل يؤدي قد FL-22 بخالف املحرك تربيد سائل من آخر نوع استخدام. املحرك تربيد سائل استبدال عند FL-22 باستخدام يوىص١٠*
.الزيت تغيري يجب املاء يف الجزء هذا غمر تم إذا١١*
.مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم ،DTC P1200 تخزين تم إذا١٢*

.الذايت االختبار إجراء دون مازدا من األصيل الرواسب مزيل بواسطة الوقود نظام بتنظيف قم متوفرة،) M-MDS (املطلوبة األداة تكن مل إذا
.الوقود نظام يف داخيل عطل حدوث إىل أصيل غري رواسب مزيل استخدام يؤدي قد

.كم 5,000 كل)" M-MDS (مازدا من املعياري التشخيص نظام مع الذايت االختبار "بإجراء قم التالية، الحاالت من أي يف رئييس بشكل السيارة تقود كنت إذا١٣*

.القيادة تعليم مبدرسة الخاصة السيارة أو األجرة سيارات أو الرشطة سيارات مثل منخفضة، برسعات قيادتها أو طويلة لفرتات بطيء دوران حالة يف السيارة ترك)أ
.االرتفاع شديدة حرارة درجات يف القيادة)ب

:كالتايل هي بها املعمول الدول١٤*

SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0، SKYACTIV-G 2.5 :،كمبوديا، بوروندي، بروناي، بوتسوانا، بوليفيا، برمودا، باربادوس، البحرين، أروبا، أنتيغوا، أنغوال، الجزائر
ليبيا، ليسوتو، الوس، الكويت، كينيا، األردن، العاج، ساحل العراق، إندونيسيا، هندوراس، هايتي، غرينادا، غانا، الغابون، السلفادور، إكوادور، كوراساو، دومينيكا، كولومبيا، الكامريون،

سانت مارتن، سانت لوسيا، سانت سرييالنكا، إفريقيا، جنوب سيشيل، قطر، بريو، ُعامن، نيجرييا، نيكاراغوا، ناميبيا، ميامنار، املغرب، منغوليا، مارشال، جزر ماليزيا، مدغشقر، ماكاو،

زميبابوي فيتنام، فانواتو، ،)USTT (بالوصاية املشمول الهادئ املحيط جزر إقليم تونس، وتوباغو، ترينيداد الفلبني، تايلند، تنزانيا، سوريا، فنسنت،
SKYACTIV-X 2.0 :الجديدة كاليدونيا

والعناية الصيانة

زمني جدول وفق املنتظمة الصيانة

١٤-٦
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املالك جانب من الصيانة احتياطات

املالك جانب من الصيانة احتياطات▼

الدورية الصيانة

كل مرة األقل عىل أو يومياً، العنارص هذه فحص يتم أن بشدة نويص
.أسبوع

)٢٦-٦ صفحة (املحرك زيت منسوب•
)٢٧-٦ صفحة (املحرك تربيد سائل منسوب•
)٢٩-٦ صفحة (والقابض الفرامل زيت منسوب•
)٣٠-٦ صفحة (الغاسلة سائل منسوب•
)٣٦-٦ صفحة (البطارية صيانة•
)٣٩-٦ صفحة (اإلطار نفخ ضغط•

 
.مشاكل حدوث يف املكتملة غري أو السليمة غري الصيانة تتسبب قد

.بها القيام يسهل التي األمور بعض عن إرشادات القسم هذا يقدم
 

من العديد فإن ،)٢-٦ صفحة (املقدمة يف ذلك بيان سبق وكام
وباستخدام مؤهل صيانة فني سوى بها يقوم أن ميكن ال اإلجراءات

.خاصة أدوات
 

فرتة أثناء سليمة غري بطريقة الصيانة بعمل بنفسك قيامك يؤثر قد
البيان قراءة يرجى التفاصيل، من ملزيد. الضامن تغطية عىل الضامن
غري يشء هناك كان إن. السيارة مع املرفق مازدا ضامن بشأن املستقل

إصالح بفني استعن الصيانة، أو الخدمة إجراءات يخص فيام واضح
من معتمد إصالح بفني باالستعانة ننصح ونحن بها، للقيام متخصص

.مازدا رشكة قبل
 

الزيوت مخلفات من التخلص بشأن صارمة بيئية قوانني توجد
البيئة وإيالء سليمة بطريقة املخلفات من التخلص يرجى. والسوائل

.عناية من تستحق ما
 

بتغيري مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني إىل تعهد بأن نويص
.سيارتك وسوائل زيوت

تحذير 

الكافية املعرفة لديك يكن مل إذا الصيانة أعامل بإجراء تقم ال
يقوم أن يجب .بالعمل للقيام املناسبة واملعدات األدوات أو والخربة
:مؤهل فني الصيانة بأعامل
بطريقة يتم مل إذا خطرية نتائج للسيارة الصيانة بأعامل القيام يخلف

إجراءات بعض بعمل قيامك أثناء بالغة بجروح تصاب فقد .صحيحة
.الصيانة

فتأكد الغطاء، تحت العمل أثناء املحرك تشغيل الالزم من كان فإذا
)والقالدات والساعات، واألساور، الخواتم، خاصة( للحيل إزالتك من

قبل الفضفاضة الثياب من وغريها واألوشحة، العنق، أربطة وجميع
بصورة تدور قد التي التربيد مروحة أو املحرك مع قرب عن التعامل
:مفاجئة

الوضع يزيد مام .تشغيله أثناء املحرك غطاء تحت العمل الخطر من
.اللحية أو الشعر إطالة أو الفضفاضة الثياب أو الحيل ارتداء خطورة

.إصابة حدوث عن يسفر مام املتحركة باألجزاء يشتبك قد منهام فأي

قم ثم الطريق جانب عىل آمن مكان يف السيارة بإيقاف قم
محاولة قبل تدور ال املروحة أن من وتأكد التشغيل مفتاح بإطفاء
:التربيد مروحة من بالقرب العمل

من .تشغيلها أثناء التربيد مروحة من بالقرب العمل الخطر من
توقف حالة يف حتى محدد غري لوقت املروحة تستمر أن املمكن
املروحة تتسبب أن وميكن .املحرك غرفة حرارة درجة وارتفاع املحرك

.خطرية بإصابة إصابتك يف

:املحرك غرفة يف أشياء أي ترتك ال
تنىس ال املحرك، غرفة يف والصيانة الفحص أعامل من تنتهي أن بعد

.املحرك غرفة يف ِخرق أو أدوات مثل أشياء أي وترتك
أو املحرك تلف يف أخرى عنارص أي أو األدوات ترك يتسبب فقد

.حادث وقوع يف بدوره يتسبب قد الذي األمر حريق اندالع

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

١٥-٦
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املحرك غطاء

املحرك غطاء▼

تحذير 

:بإحكام وتأمينه املحرك غطاء إغالق من دامئاً تأكد
قد ألنه خطورة بإحكام، املؤمن وغري املغلق غري املحرك غطاء يشكل
السائق، عن الرؤية ويحجب السيارة، قيادة أثناء ألعىل فجأة ينفتح
.خطري حادث وقوع عنه يسفر قد الذي األمر

املحرك غطاء فتح▼

لتحرير املقبض اسحب انتظار، وضع يف السيارة تكون عندما.١
.املحرك غطاء تأمني

 

جهة السقاطة ذراع وأِمل املحرك غطاء فتحة يف يدك أدخل.٢
.املحرك غطاء وارفع اليسار

 

 

الخاص بالثقب بتثبيته وقم املبطن الجزء يف االرتكاز عصا امسك.٣
.مفتوحا املحرك غطاء إلبقاء السهم بعالمة إليه املشار به
 

بطانة.١
االرتكاز عصا.٢

املحرك غطاء غلق▼

أغطية جميع أن من للتأكد بعناية املحرك غطاء أسفل افحص.١
العدة مثل (السائبة القطع وجميع مواضعها يف التعبئة فتحات
.أبعادها تم) وغريها الزيت وعلب

عصا عىل املوجودة املبطنة املنطقة امسك املحرك، غطاء ارفع.٢
عصا أن من تأكد. املشبك يف االرتكاز عصا بربط وقم االرتكاز،
.املحرك غطاء إغالق قبل بإحكام املشبك يف مثبتة االرتكاز

 

املشبك.١
 

٧٫٩ (سم ٢٠ نحو ارتفاع من ببطء املحرك غطاء بخفض قم.٣
.يهبط دعه ثم غلقه موضع أعىل) بوصة

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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تنبيه 

.عليه بالجلوس مثال بقوة تدفعه ال املحرك، غطاء بغلق تقوم عندما
.للتشوه يتعرض فقد وإال،

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

١٧-٦
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املحرك لصندوق عام استعراض

املحرك لصندوق عام استعراض▼

SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0 و SKYACTIV-G 2.5

املحرك تربيد سائل خزان.١
باملحرك الزيت قياس عصا.٢
القابض/الفرامل سائل خزان.٣
البطارية.٤
الفيوزات علبة.٥
التربيد نظام غطاء.٦
باملحرك بالزيت التزود فتحة غطاء.٧
األمامي الزجاج غسيل رشاشات سائل خزان.٨

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

١٨-٦
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SKYACTIV-X 2.0

باملحرك الزيت قياس عصا.١
باملحرك بالزيت التزود فتحة غطاء.٢
املحرك غطاء.٣
القابض/الفرامل سائل خزان.٤
البطارية.٥
الفيوزات علبة.٦
التربيد نظام غطاء.٧
املحرك تربيد سائل خزان.٨
األمامي الزجاج غسيل رشاشات سائل خزان.٩

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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املحرك غطاء فتح

.املحرك غطاء مقبض بتدوير قم التأمني، لفك.١

.املحرك غطاء ارفع.٢

.الحامل من وانزعه الرشيط اضغط.٣

.الغطاء لتأمني املحرك غطاء خطاف عىل الرشيط اشبك.٤

املحرك غطاء غلق

.املحرك غطاء خطاف من الرشيط بفك قم.١

وقم طقطقة، صوت تسمع حتى وشّده الرشيط اضغط.٢
.بالتخزين

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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.بإحكام مغلق املحرك غطاء أن من تأكد.٤.الغطاء بتأمني قم ثم املقبض، بتدوير وقم املحرك غطاء أغلق.٣

SKYACTIV-D 1.8

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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باملحرك بالزيت التزود فتحة غطاء.١
باملحرك الزيت قياس عصا.٢
القابض/الفرامل سائل خزان.٣
البطارية.٤
الفيوزات علبة.٥
التربيد نظام غطاء.٦
املحرك تربيد سائل خزان.٧
األمامي الزجاج غسيل رشاشات سائل خزان.٨

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٢٢-٦
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املحرك زيت

املحرك زيت▼

مالحظة

متخصص، إصالح فني جانب من املحرك زيت تغيري يتم أن يجب
.مازدا رشكة لدى املعتمدين اإلصالح فنيي مبراجعة نويص ونحن

باستخدامه املوىص الزيت▼

املحرِّك زيت استخدام مبكان املهم من التشحيم، قلة بسبب التلف من املحرك ولحامية) ٣-٦ صفحة (للصيانة الزمني الفاصل عىل الحفاظ أجل من
النوع وهذا املحرك تلف إىل يؤدي قد مناسب غري زيت استخدام. أعاله املتطلبات أو املواصفات تطابق ال زيوت تستخدم ال. الصحيحة املواصفات ذي
.مازدا ضامن يغطيه ال التلف من

 

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٢٣-٦
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والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٢٤-٦
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).الزيت وتدفق التشغيل بدء (البارد الجو يف والتشغيل الوقود استهالك عىل كثافته، أو املحرك، زيت لزوجة تؤثر
.البارد الجو يف األداء وتحسن للوقود املحرك استهالك من تحد أن اللزوجة منخفضة املحرك لزيوت ميكن

 
.القادمة املرة يف الزيت تغيري قبل السيارة فيه ستعمل الذي الحرارة درجات نطاق اعتبارك يف ضع للزيت، اختيارك عند
.الجدول يف بها املوىص اللزوجة بتحديد قم ثم

تنبيه 

املحرك تلف إىل معينة حرارة درجة لنطاق بها املوىص تلك غري لزوجة ذات زيوت استخدام يؤدي قد.

)SKYACTIV-D 1.8(
آخر محرك زيت استعامل عند .املالك دليل يف الواردة املواصفات مطابقة يرجى .للمواصفات مطابق زيت يستخدم SKYACTIV-D 1.8 املحرك
.إتالفه إىل ذلك يؤدي قد أو الديزل دقائق لفلرت الفعالة الفرتة تنخفض املحدد الزيت خالف

مالحظة

)SKYACTIV-G 1.5 و SKYACTIV-G 2.0 و SKYACTIV-G 2.5 و SKYACTIV-X 2.0(

.العادية القيادة ظروف يف املحرك زيت استهالك يتم أن املحركات لجميع بالنسبة العادي ومن•
الداخلية التهوية أو البخر نتيجة ذلك يكون قد ).ميل ٨٠٠/لرت ١( كم ١٠٠٠/لرت ٠٫٨ إىل يصل بحيث مرتفعاً املحرك زيت استهالك يكون قد

يعتمد كام .التليني عملية بسبب جديداً املحرك يكون عندما ارتفاعاً أكرث الزيت استهالك يكون قد .عمله أثناء املحرك يف التزليق زيت أواحرتاق
.العادية غري القيادة ظروف يف الزيت استهالك يزيد أن املمكن ومن .وحمولته املحرك رسعة عىل أيضاً الزيت استهالك

)SKYACTIV-D 1.8(

الزيت، مقياس عصا عىل" X "النقطة تعدى قد املحرك زيت منسوب كان إذا املحرك، زيت فحص عند .دوري بشكل املحرك زيت مستوى افحص•
.املحرك زيت بتغيري قم

نقطتي بني املسافة حدود يف الزيت منسوب يكون بحيث امللء وأعد الزيت مقياس عصا باستخدام الزيت منسوب افحص املحرك، زيت تغيري عند
MIN و MAX الشكل يف مبني هو كام.

األدىن الحد.١
األقىص الحد.٢
X عالمة.٣

مؤرش ضوء ييضء قد تفعل، مل فإن .ميكن ما بأرسع ضبطها يعاد أن يجب بالسيارة املحرك يف التحكم وحدة فإن املحرك، زيت بتغيري تقوم عندما•
من معتمد إصالح بفني نويص نحن املحرك، يف التحكم وحدة ضبط إلعادة متخصص إصالح فني استرش .املحرك زيت تحذير ضوء أو الربط مفتاح

.MZD Connect مالك دليل يف السيارة حالة مراقبة شاشة قسم راجع أو مازدا قبل

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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املحرك يف الزيت منسوب فحص▼

مالحظة

قم املحرك، زيت مستوى تحذير مؤرش/تحذير ضوء إضاءة حال يف•
من )إمرباطوري جالون 0.2 أمرييك، جالون 0.3( ليرت 1 بإضافة

.املحرك زيت
•)SKYACTIV-D 1.8(

شاشة عىل” السيارة افحص .زائد الزيت مستوى“ عرض تم إذا
بفحص عليك العدادات، مجموعة يف املتعددة املعلومات عرض

بفني باالستعانة ونويص متخصص، إصالح فني بواسطة سيارتك
.مازدا رشكة قِبل من معتمد إصالح

.مستو سطح عىل السيارة وقوف من تأكد.١
.العادية الحرارة درجة إىل املحرك بتسخني قم.٢
حتى األقل عىل دقائق ٥ وانتظر املحرك تشغيل بإيقاف قم.٣

).الزيت حوض (الكارتري إىل الزيت يعود
٤.

مالحظة

)SKYACTIV-X 2.0(
).١٨-٦ صفحة( املحرك غطاء افتح

.بالكامل إدخالها أعد ثم ونظفها، املقياس عصا اسحب
SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0 و

SKYACTIV-G 2.5
 

األقىص الحد.١
مناسب.٢
األدىن الحد.٣
 

SKYACTIV-X 2.0
 

األقىص الحد.١
مناسب.٢
األدىن الحد.٣
 

SKYACTIV-D 1.8
 

X عالمة.١
األقىص الحد.٢
مناسب.٣
األدىن الحد.٤
 

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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مالحظة

)SKYACTIV-D 1.8(

عصا بجذب عليك املحرك، زيت مستوى بفحص تقوم عندما
.إمالته دون مستقيامً وهو للخارج الزيت مستوى قياس

مستوى قياس عصا بإدخال تقوم عندما ذلك، إىل باإلضافة
عالمة تكون بحيث إمالتها دون بإدخالها دوماً عليك الزيت،

"X "السيارة مقدمة نحو متجهة.
.الزيت منسوب وافحص أخرى مرة اسحبها.٥

MIN األدىن الحد عالمتي بني كان إذا طبيعياً املستوى يكون
.MAX األقىص والحد

أو MIN األدىن الحد عالمة من بالقرب املستوى كان إذا أما
األقىص الحد ملستوى إلعادته الزيت من مزيًدا أضف تحتها

MAX.

تنبيه 

تلف إىل ذلك يؤدي أن ميكن .املحرك زيت ملء يف تفرط ال
.املحرك

عىل الصحيح مبكانها موجودة الترسب منع حلقة أن من تأكد.٦
.إدخاله إعادة قبل املقياس عصا

.بالكامل الزيت مقياس عصا إدخال أعد.٧

املحرك تربيد سائل

التربيد سائل منسوب فحص▼

تحذير 

بإضافة تقم ال .املحرك صندوق يف النار من شعلة أو ثقاًبا تستخدم ال
:ساخناً املحرك يكون عندما التربيد سائل

تسخن قد دائًرا، املحرك يكون عندما .خطورة الساخن املحرك يشكل
لإلصابة يعرضك مام .شديدة سخونة املحرك صندوق من أجزاء

التربيد سائل فحص عند الحذر فلتتوَخ ثم ومن .ذلك بسبب باالحرتاق
.تفتحه أن دون ولكن املربد خزان يف

قم ثم الطريق جانب عىل آمن مكان يف السيارة بإيقاف قم
محاولة قبل تدور ال املروحة أن من وتأكد التشغيل مفتاح بإطفاء
:التربيد مروحة من بالقرب العمل

من .تشغيلها أثناء التربيد مروحة من بالقرب العمل الخطر من
توقف حالة يف حتى محدد غري لوقت املروحة تستمر أن املمكن
املروحة تتسبب أن وميكن .املحرك غرفة حرارة درجة وارتفاع املحرك

.خطرية بإصابة إصابتك يف

يكون عندما التربيد نظام غطاء من أي فك احذر 
.ساخنني والرادياتري املحرك
سائل منهام ينطلق أن ميكن ساخنني، والرادياتري املحرك يكون عندما
يف يتسبب مام الضغط بفعل وذلك الساخن والبخار الحار التربيد
.خطرية إصابة

مالحظة

دليل يف املوضح الصحيح اإلجراء باستخدام االستبدال يتم مل إذا
فني استرش .املحرك يف خلل حدوث إىل هذا يؤدي فقد الخدمة،

بفني باالستعانة ننصح إننا .التفاصيل من للمزيد متخصص إصالح
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

سائل خزان يف املوجود التربيد سائل ومنسوب التجمد مانع افحص
فصل بداية يف―األقل عىل العام يف واحدة مرة التربيد

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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ما إىل الحرارة درجات فيها تنخفض أماكن إىل السفر وقبل―الشتاء
.التجمد مستوى دون

 
املتصلة التدفئة وخراطيم وصالته بجميع التربيد نظام حالة افحص

.به
.التالف أو منها املنتفخ استبدل

 
وبني الرادياتري يف األقىص الحد عند التربيد سائل يكون أن يجب

املحرك يكون عندما التربيد سائل خزان يف LOW و FULL عالمتي
.بارًدا

 

من مناسبة كمية أضف منه، قريباً أو LOW مستوى عند كان فإن
وإعادة والتآكل التجمد ضد الحامية لتوفري الخزان إىل التربيد سائل

.FULL املستوى إىل منسوبه
.املربد تزويد بعد بإحكام املربد خزان غطاء بغلق قم

تنبيه 

الدهان بإتالف الرادياتري تربيد سائل يقوم.
.انسكابه حالة يف برسعة بشطفه فلتقم ذلك وعىل

عالمة وجود حالة يف FL22 منه، قريًبا أو التربيد نظام غطاء عىل
استخدام .املحرك تربيد سائل تغيري عند FL-22 باستخدام يوىص

تلف إىل يؤدي قد FL-22 بخالف املحرك تربيد سائل من آخر نوع
.التربيد ونظام باملحرك بالغ

 

يف جديد تربيد سائل إضافة يلزم أو فارًغا، التربيد سائل خزان كان إذا
نويص ونحن متخصص، إصالح فني باستشارة قم قصرية، فرتات

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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القابض/الفرامل سائل

القابض/الفرامل سائل منسوب فحص▼

تحذير 

شخص من اطلب القابض،/الفرامل سائل مستوى انخفاض حالة يف
:الفرامل فحص متخصص

.خطريًا أمًرا القابض/الفرامل سائل مستوى انخفاض يعد
ترسب أو الفرامل بطانة بيل إىل يشري قد السائل مستوى انخفاض إن
إىل ويؤدي الفرامل تعطل إىل يؤدي أن ميكن ما الفرامل نظام يف

.حادث وقوع

املوجود السائل وسحب باستخدام والقابض الفرامل من كل تقوم
.الخزان بنفس
.منتظمة بصفة الخزان يف السائل منسوب بفحص فلتقم ثم ومن

.MINو MAX عالمتي بني املنسوب عىل الحفاظ يجب

السيارة، تقطعها التي املسافات بتزايد املستوى يتناقص ما وعادة
فإن. والقابض الفرامل بطانتي يف بيل بحدوث مصحوبة حالة وهي
نظام فحص يجب املعتاد، عن يقل مبعدل منخفًضا املستوى كان

نويص ونحن متخصص، إصالح فني قبل من القابض/الفرامل
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة

اليسار من القيادة طراز

الهجني M نظام بدون

الهجني M نظام مع

اليمني من القيادة طراز

الهجني M نظام بدون

الهجني M نظام مع

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٢٩-٦

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



واملصباح النوافذ غسيل رشاشات سائل
األمامي

الغسيل رشاشات سائل منسوب فحص▼

تحذير 

:فقط عادية مياه أو األمامي الزجاج لغسل سائًال الخزان إىل أضف
.للغسل كسائل الرادياتري لتجمد املضاد السائل استخدام الخطر من
ويؤثر الزجاج، اتساخ إىل يؤدي سوف األمامي، الزجاج عىل رشه عند
.حادث وقوع إىل يؤدي وقد الرؤية، مدى عىل

مزيدا أضف الغسيل، رشاشات سائل خزان يف السائل منسوب افحص
.األمر لزم إذا السائل من

 

.Eو F بني العوامة من العلوي الجزء مستوى يكون أن يجب
 

.للغسل سائل يتوفر مل إذا العادي املاء استعمل
ملنع البارد الجو يف فقط الغسيل رشاشات سائل استعامل عليك ولكن

.تجمده

مالحظة

نفس من والخلفية األمامية الغسيل رشاشات بسائل التزويد يتم
.الخزان

الجسم تشحيم

الجسم تشحيم▼

ومفصالت الباب مثل الجسم يف املتحركة األجزاء جميع تشحيم يجب
بالنسبة. املحرك زيت تغيري فيها يتم مرة كل يف املحرك غطاء وأقفال
.البارد الطقس خالل للتجمد قابل غري تشحيم سائل استخدم لألقفال

 
املحرك غطاء إغالق تحكم الثانوية املحرك غطاء سقاطة أن من تأكد
.االبتدائية السقاطة تحرير عند

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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املساحة شفرات

املساحة شفرات▼

تنبيه 

غسيل رشاشات من املنبعث الساخن الشمع أن املعروف من
.النوافذ تنظيف عىل املساحات قدرة عىل يؤثر التلقائية السيارة

شمع أو البنزين ترسب احذر املساحة شفرات تلف لتفادي
بالقرب استخدامها أو إليها األخرى املذيبات أو الثرن أو الربافني

.منها

الوضع يف املّساحات ذراع يكون عندما AUTO، التشغيل ومفتاح
الحاالت يف تلقائياً املّساحات تعمل قد ،ON التشغيل موضع يف

:التالية

املطر حساس أعىل الواقع األمامي الزجاج ملس تم إذا.

بقطعة املطر حساس أعىل الواقع األمامي الزجاج مسح تم إذا
.القامش من

آخر يشء أي أو ببد تأأثر قد األمامي الزجاج كان إذا.

من آخر يشء أي أو بيد تأثر قد باملطر اإلحساس جهاز كان إذا
.السيارة داخل

يؤدي فقد باملساحات، أصابعك أو يديك احتباس عدم عىل احرص
صيانة أو غسل عند .باملساحات تلف أو إصابات وقوع إىل ذلك

.OFF املوضع عىل املساحة ذراع ضبط من تأكد السيارة،

قم األمامي، الزجاج عن األمامي الزجاج مّساحة شفرات رفع قبل
الزجاج مّساحة شفرات بتحريك الخاص اإلجراء بإتباع دامئا

.املحرك غطاء أو مّساحة، ذراع أو شفرة تتلف وإالقد .األمامي
الصفحة يف( األمامي الزجاج مّساحة شفرات استبدال قسم راجع

مّساحة شفرات تحريك كيفية عن اإلجراء أجل من )٣١-٦
.الخدمة موضع إىل األمامي الزجاج

الشوائب وتراكم لالتساخ الشفرات أو األمامي الزجاج تعرض عند
ذلك يف تتسبب التي الشائعة واملصادر. املساحات فعالية تنخفض

الكيميائية واملعالجات لألشجار العصارية والسوائل الحرشات هي
.السيارات تنظيف مراكز بعض يف املستخدمة الساخن للشمع

 
النافذة بتنظيف فلتقم املالئم النحو عىل باملسح الشفرات تقم مل وإذا

جيداً بشطفها قم ثم خفيف تنظيف سائل أو جيد مبنظف والشفرات
.األمر لزم إذا ذلك كرر. نظيف مباء

األمامي الزجاج مساحة شفرات استبدال▼

قد الشفرات تكون فقد التنظيف يف املساحات كفاءة انخفضت إذا
.تشققت أو تآكلت

.باستبدالها قم

تنبيه 

بتنفيذ قم املحرك، غطاء أو مّساحة، ذراع أو شفرة تلف ملنع
.التايل اإلجراء

األمامي، الزجاج عن األمامي الزجاج مّساحة شفرات رفع قبل
استبدال قسم راجع .الخدمة موضع إىل بتحريكهم دامئا قم

اجل من )٣١-٦ الصفحة يف( األمامي الزجاج مّساحة شفرات
إىل األمامي الزجاج مّساحة شفرات تحريك كيفية عن اإلجراء
.الخدمة موضع

األمامي، الزجاج إىل األمامي الزجاج مّساحة شفرات إعادة عند
التشغيل مفتاح تحويل قبل الخدمة موضع يف أنها من تأكد

.األمامي الزجاج مّساحات وتشغيل التشغيل وضع إىل

استبدالها تم إذا .مازدا من األصلية املاسحة بشفرات استبدلها
ال فقد األصيل، مازدا منتج بخالف آخر نوع من ماسحة بشفرات

.األصيل املنتج كفاءة بنفس الزجاج مسح عىل القدرة لديها تكون

تحريك تحاول ال املكونات من وغريها املساحة أذرعة تلف ملنع
.بيديك املساحة ذراع

وإّال، .باستبدالها تقوم عندما داٍع دون املطاط شفرة بثني تقم ال
يتأثر وقد تتشوه قد الشفرة يف املوجودة املعدنية الدعامة فإن

.سلبية بصورة األمامي الزجاج مّساحة عمل

وإال .طرفها من املاسحة شفرة متسك ال املاسحة، ذراع رفع عند
.املسح أداء ينخفض وقد الجزء يتشوه فقد

مالحظة

استبدال ميكنك ال لكن بنفسك، املاسحة شفرات استبدال ميكنك•
.املاسحة أذرع

إصالح فني باستشارة قم املاسحة، أذرع استبدال تريد كنت إذا
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني مبراجعة نويص متخصص،

املساحة ذراع يتلف أن مبكن بالقوة املساحة أذرع خفض•
.تشققه أو األمامي الزجاج خدش إىل يؤدي وقد وشفرتها،

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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.التالية بالطريقة املاسحة شفرات استبدل
اإلجراء باستخدام الخدمة مواضع إىل املساحات بتحريك قم.١

.التايل
.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم)أ

.OFF التشغيل إيقاف موضع إىل التشغيل مفتاح أدر)ب
يف مرتني MIST املوضع إىل ألعىل املاسحة مفتاح اضغط)ج

وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل بعد ثانية 30 غضون
.OFF اإليقاف

مواضع عند وتتوقف املساحات تعمل اإلجراء، إكامل بعد
.الخدمة

احة أذرع ارفع.٢ .املسَّ

تنبيه 

.بخفة الزجاج عىل املساحة ذراع ضع األمامي الزجاج تلف ملنع
.الزجاج عىل بقوة ترضبه ال

مقبض عىل الضغط أثناء السهم اتجاه يف الشفرة جزء بزلق قم.٣
.املساحة ذراع من الشفرة جزء إلزالة املساحة ذراع

 

موضع إىل بزلقه وقم السهم اتجاه يف الشفرة مطاط اجذب.٤
.املساحة حامل تجويف تفقد ميكن حيث

 

اتجاه يف الشفرة حامل تجويف من الشفرة مطاط طرف اجذب.٥
.الشفرة حامل من الشفرة مطاط بإزالة وقم السهم

 

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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الشفرة حامل تجويف يف الجديد الشفرة مطاط طرف ادخل.٦
.الشفرة حامل بطرف يتصل حتى

 

مطاط وانزالق السهم اتجاه يف الشفرة مطاط جذب بعد.٧
قم الشفرة، حامل تجويف تفقد ميكن حيث موضع إىل الشفرة

.املعاكس االتجاه يف الشفرة مطاط طرف بزلق
 

حامل يف الصحيحة بالطريقة مثبت الشفرة مطاط أن من تأكد.٨
.الشفرة

.املساحة ذراع يف وثبته الشفرة جزء بزلق قم.٩
 

.األمامي الزجاج عىل املساحة أذرع بإنزال قم.١٠

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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اإلجراء باستخدام األوىل مواضعها إىل املساحات بتحريك قم.١١
.التايل

.األمامي الزجاج عىل مضبوطة املساحات أن من تأكد)أ
.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم)ب
مرة MIST املوضع إىل ألعىل املاسحة مفتاح اضغط)ج

.واحدة
املواضع عند وتتوقف املساحات تعمل اإلجراء، إكامل بعد

.األوىل

)هاتشباك (الخلفية النافذة مساحة شفرة استبدال▼

قد الشفرة تكون فقد التنظيف يف املساحة كفاءة انخفضت إذا
.تشققت أو تآكلت

.استبدلها

تنبيه 

املساحة بتحريك تقم ال املكونات من وغريها املساحة ذراع تلف ملنع
.بيديك

جهة املساحة شفرة وأدر شفرة وأدر املساحة ذراع برفع قم.١
.الشفرة بإخراج قم ثم ينفتح أن إىل اليمني

 

تنبيه 

الحذر توَخ والكرس للرشوخ الخلفية النافذة زجاج تعرض ملنع
.عليه املساحة ذراع سقوط من

.الشفرة حامل إلخراج وأزلقه الشفرة كاوتش اسحب.٢
 

وقم الشفرة كاوتش من املعدنية التقوية رشيحة بإخراج قم.٣
.جديدة شفرات يف برتكيبها

 

تنبيه 

تعاود فسوف .منها التخلص أو التقوية رشائح بثني تقم ال
.استعاملها

.الجديدة الشفرة كاوتش إدخال عند الحذر توَخ.٤
عكيس وضع يف تكون بحيث الشفرات مجموعة برتكيب قم ثم

.اإلخراج لطريقة
 

والعناية الصيانة
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البطارية

البطارية▼

تحذير 

أو البطارية استخدام قبل بدقة التالية االحتياطات اقرأ
:البطارية مع والصحيح اآلمن التعامل لضامن فحصها

بالقرب العمل عند للعينني واٍق ارتداء عىل دامئاً احرص
:البطارية من

البطارية سائل يحتوي .باملخاطر محفوف العينني حامية بدون العمل
يف تناثر إذا بالعمى اإلصابة إىل يؤدي قد والذي الكربيتيك حمض عىل

العادي التشغيل خالل املنبعث الهيدروجني غاز فإن وكذلك .عينيك
.البطارية انفجار يف ويتسبب يشتعل قد للبطارية

سائل وصول ملنع واقية وقفازات للعينني واٍق بارتداء قم
:إليك البطارية

.بالخطورة املنسكب البطارية سائل يتسم
يسبب أن ميكن الذي الكربيتيك حمض عىل البطارية سائل يحتوي إذ

ما وإذا .املالبس أو الجلد المس أو العينني يف دخل إذا خطرية إصابات
اغسل أو دقيقة ١٥ ملدة باملاء الفور عىل عينيك فاغسل ذلك حدث

.طبي إسعاف إلجراء وأرسع وإحكام بدقة جلدك من املتأثرة املنطقة

متناول عن بعيدة البطاريات تكون أن عىل دامئاً احرص
:األطفال

فيه ذلك ألن البطاريات من بالقرب اللعب من األطفال منع يجب
إذا خطرية إصابات يف البطارية سائل يتسبب أن ميكن .عليهم خطورة

.الجلد المس أو العينني يف دخل

وال املفتوحة، البطارية خاليا عن والرشر اللهب بإبعاد قم
الطرف أو (+) املوجب الطرف مبالمسة املعدنية لألدوات تسمح

تسمح ال .البطارية من بالقرب العمل عند للبطارية (-) السالب
:السيارة لجسم للبطارية (+) املوجب الطرف مبالمسة

ً املفتوحة البطارية من بالقرب والرشر اللهب وجود يعد باعثاً أمرا
التشغيل خالل املنبعث الهيدروجني غاز فإن وكذلك .الخطر عىل

شأن ومن .البطارية انفجار يف ويتسبب يشتعل قد للبطارية العادي
ثم ومن .خطرية وجروح حروق حدوث يف يتسبب أن البطارية انفجار
عن والرشر السجائر ذلك يف مبا والنريان اللهب مصادر جميع فلتبعد

.املفتوحة البطاريات

خاليا عن والرشر اللهب مصادر جميع إبعاد عىل احرص
خاليا من إنتاجه يتم الهيدروجني غاز ألن املفتوحة البطاريات
.البطارية سائل إضافة أو البطارية شحن أثناء املفتوحة البطاريات

ً املفتوحة البطارية من بالقرب والرشر اللهب وجود يعد باعثاً أمرا
التشغيل خالل املنبعث الهيدروجني غاز فإن وكذلك .الخطر عىل

شأن ومن .البطارية انفجار يف ويتسبب يشتعل قد للبطارية العادي
ثم ومن .خطرية وجروح حروق حدوث يف يتسبب أن البطارية انفجار
عن والرشر السجائر ذلك يف مبا والنريان اللهب مصادر جميع فلتبعد

.املفتوحة البطاريات

مالحظة

.البطارية غطاء بنزع قم البطارية، بصيانة القيام قبل
 

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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البطارية صيانة▼

:للبطارية أداء أفضل عىل للحصول

.بإحكام تركيبها يتم أن عىل احرص•
.وجافاً نظيفاً العلوي الجزء يكون أن عىل املحافظة عىل أحرص•
نظيفة والتوصيالت التوصيل أطراف تكون أن عىل احرص•

.الطريف الشحم أو الفازلني بطبقة ومغطاة ومحكمة
من مبحلول الفور عىل املنسكب اإللكرتوليتي السائل بشطف قم•

.الصودا وبيكربونات املاء
بفصل قم طويلة، لفرتة استخدام بدون سترتك السيارة كانت وإذا•

.أسابيع ستة كل البطارية وشحن البطارية أطراف

اإللكرتوليتي السائل منسوب فحص▼

الرسيع التفريغ يف اإللكرتوليتي السائل منسوب انخفاض يتسبب
.البطارية لشحنة

 

األعىل املستوى.١
األقل املستوى.٢

إذا. األقل عىل أسبوع كل مرة اإللكرتوليتي السائل منسوب افحص
املاء من كافياً مقداراً وأضف الغطاء اخلع منخفض الشحن كان

العلوي املنسوبني بني يكون أن إىل املنسوب يصل بحيث املقطر
).التوضيحي الشكل (والسفيل

 
.امللء يف تفرط ال

يف وخصوصاً السوائل ثقل مبقياس لإللكرتوليت النوعي الثقل افحص
.البطارية شحن بإعادة قم منخفضاً كان إذا. البارد الطقس

البطارية شحن إعادة▼

مالحظة

جميع بإغالق قم شحنها إعادة أو البطارية بصيانة القيام قبل•
.املحرك وإيقاف الكامليات

يف برتكيبه وقم .أوالً السالب الطرف بإخراج قم البطارية لفصل•
.البطارية توصيل عند النهاية

.البطارية شحن إعادة قبل الغطاء خلع من تأكد•
) i-stop نظام مع(•

.البطارية لشحن الرسيع الشحن خاصية تستخدم ال

عىل يرجع، لسبب برسعة الشحن بتفريغ تقوم البطارية كانت إذا•
إطفاء مع طويلة لفرتة مضاءة الكشافات نسيان إىل املثال سبيل

وسعة البطارية لحجم تبعاً تدريجياً بشحنها فلتقم املحرك،
.الشاحن

الكهربايئ الحمل بسبب تدريجياً بالتفريغ تقوم البطارية كانت إذا•
لحجم تبعاً شحنها بإعادة فلتقم السيارة استخدام أثناء العايل

.الشاحن وسعة البطارية

البطارية تغيري▼

.بديلة بطارية لرشاء مازدا رشكة لدى معتمًدا إصالح فني استرش

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة
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املفتاح بطارية استبدال

املفتاح بطارية استبدال▼

ال التشغيل مؤرش وضوء تعمل ال املرسل عىل التي األزرار كانت إذا
.فارغة البطارية أن يعني فهذا يومض

عن املرسل يتوقف أن قبل جديدة بأخرى البطارية تلك استبدل
.العمل

تنبيه 

ترسب يحدث قد .سليم نحو عىل البطارية تركيب من تأكيد
.الصحيح بالوضع تركيبها يتم مل إذا البطارية ملحتويات

الدوائر من أي مالمسة من احذر البطارية، بتغيري تقوم عندما
أطراف وثني الكهربائية، التوصيل وأطراف الداخلية الكهربائية

هذا يؤدي فقد املرسل داخل األتربة وترسب الكهربائية، التوصيل
.املرسل تلف إىل

صحيح بشكل استبدالها عدم حالة يف البطارية تنفجر قد.

التالية للتعليامت طبًقا املستعملة، البطاريات من التخلص يتم.

سيلوفان ورق باستعامل والسالب املوجب التوصيل طريف اعزل
.مامثل الصق رشيط أو

تفكيكها يحظر.

املاء أو النار يف بإلقائها البطارية من التخلص يحظر.

شقها أو البطارية تشويه يحظر.

النوع نفس من بأخرى إال البطارية، تستبدل ال )CR2032 ما أو
).يكافئها

:البطارية شحنة انخفاض إىل التالية املؤرشات تشري

مجموعة يف) أحمر( KEY التحذير إشارة/التحذير ضوء ييضء•
.منخفضة الالسليك املفتاح بطارية "رسالة عرض ويتم العدادات

عند املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل" البطارية استبدل
.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل

يومض ال اإلرسال بجهاز التشغيل مؤرش وضوء يعمل ال النظام•
.األزرار عىل الضغط عند

.النظام تشغيل مدى يقل•

مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى البطارية باستبدال ينصح
البطارية باستبدال قيامك حالة يف. للتلف املفتاح تعرض لتفادي

.التعليامت اتبع بنفسك،

املفتاح بطارية استبدال

.السهم اتجاه يف املقبض ضغط أثناء السفيل الغطاء بإزالة قم.١

.العلوي الغطاء تأمني فك أجل من للداخل العروة اضغط.٢

قم ثم الفجوة يف برشيط مكسو عريض رأس ذا مفك أدخل.٣
.السهم باتجاه بإمالته

الغطاء انزع ثم السهم باتجاه املسطح الرأس ذا املفك أدر.٤
.العلوي

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٣٧-٦
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املكسو العريض الرأس ذي املفك باستعامل الغطاء انزع.٥
.برشيط

املكسو العريض الرأس ذي املفك باستعامل البطارية انزع.٦
.برشيط

املوجب القطب يتجه بحيث املرسل يف جديدة بطارية أدخل.٧
.ألعىل

.الغطاء برتكيب قم.٨

.العلوي الغطاء برتكيب قم.٩

برتكيب وقم املرسل فتحات يف السفيل الغطاء عروات أدخل.١٠
.السفيل الغطاء

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٣٨-٦
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اإلطارات

اإلطارات▼

اإلطار لنفخ بها املوىص الضغوط عىل الحفاظ عىل دامئاً احرص
بها املوىص الوزن وتوزيع التحميل بحدود االلتزام عىل أيضاً واحرص

يف واالقتصاد والسالمة واألمان السليم باألداء تتعلق ألسباب وذلك
.الوقود استهالك

تحذير 

:اإلطارات من مختلفة أنواع استخدام
.مختلفة أنواع ذات بإطارات مزودة وهي سيارتك قيادة الخطورة من
وخلل وتسيريها السيارة توجيه يف خلل حدوث يف ذلك يتسبب فقد

.السيارة عىل السيطرة فقدان إىل يؤدي مام الفرامل أداء يف
يف فلتقترص بديل احتياطي إلطار املحدود االستخدام وباستثناء
السيارة يف املوجود للنوع مامثلة أنواع عىل لإلطارات استعاملك

العجالت يف وذلك )متعارضة طيات وذو مقوى ورقائقي قطري(
.األربع

:خاطئ مقاس ذات إطارات استخدام
املقاسات خالف أخرى مقاسات ذات إطارات استخدام الخطورة من

ً تؤثر فقد ).١١-٩ صفحة( للسيارة املحددة خلوص عىل خطرياً تأثريا
.الرسعة مقياس ومعايرة األريض والخلوص التسيري وخلوص التعليق

املقاس ذات اإلطارات استخدام عىل احرص .لحادثة ذلك يعرضك فقد
.للسيارة املحدد الصحيح

اإلطار نفخ ضغط▼

تحذير 

:الصحيح بالضغط اإلطارات نفخ عىل احرص
قد .اإلطارات يف الهواء ضغط نقص أو زيادة يتم أن الخطورة من

التعرض يف لإلطارات املفاجئ الخلل أو املالئم غري التسيري يتسبب
.خطري لحادث

.١١-٩ صفحة يف اإلطارات راجع

:مازدا من األصيل اإلطار صامم غطاء سوى تستخدم ال
عىل الحفاظ ميكن ال حيث خطورة يشكل أصلية غري قطعة فاستخدام

.بالتلف اإلطار صامم أصيب ما إذا اإلطار داخل الصحيح الهواء ضغط
ضغط ينخفض فسوف الحال، هذا عىل السيارة قيادة متت ما إذا

ال .خطري حادث وقوع إىل يؤدي قد ما وهو اإلطار داخل الهواء
من األصلية القطع سوى اإلطار صامم غطاء من قطعة أي تستخدم

.مازدا

اإلطار ذلك يف مبا (شهرياً اإلطارات جميع يف الهواء ضغط بفحص قم

عىل تحافظ أن عىل احرص. باردة اإلطارات تكون عندما) *اإلضايف
السيارة عىل السيطرة من قدر أفضل لتحقيق بها املوىص الضغوط
.اإلطارات تآكل من والتقليل قيادتها أثناء فيها والتحكم

).١١-٩ صفحة (املواصفات جداول راجع

مالحظة

.باردة تكون عندما اإلطارات ضغط تفحص أن عىل دامئاً احرص•
بها املوىص القيم ضغطها يتجاوز ما عادة الساخنة اإلطارات•

لضبط الساخنة اإلطارات من الهواء بتفريغ تقم ال .للضغوط
.الهواء ضغط

الوقود استهالك زيادة إىل املنخفض الهواء ضغط يؤدي أن وميكن•
والذي العجلة تشوه يف يتسبب مام اإلطار شفة إحكام وضعف

.الحافة عن العجلة انفصال إىل بدوره يؤدي
يف التحكم صعوبة يف الزائد الهواء ضغط يتسبب أن وميكن•

.الطريق مخاطر عن الناجم التلف احتامل وزيادة السيارة
املستوى عند اإلطارات يف الهواء ضغط يكون أن عىل احرص

فلتقم متكررة بصفة للنفخ اإلطارات أحد احتاج ما وإذا .الصحيح
.لفحصه متخصص فني عىل بعرضه

العجالت تدوير▼

تحذير 

:دورية بصفة اإلطارات بتدوير قم
الذي البيل يتساوى ليك .لإلطار منتظم غري تلف حدوث الخطورة من

يف الجيد األداء عىل الحفاظ أجل من اإلطار خطوط له تتعرض
وقت أقرب يف أو دوري بشكل اإلطارات بتدوير قم والفرامل، التحكم

.منتظم غري بشكل البيل ظهر ما إذا
لتدوير الزمنية الفواصل ملعرفة املنتظمة الصيانة إىل الرجوع يرجى

.اإلطارات

.الصحيح التوازن تحقق ليك التدوير خالل بفحصها وقم

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٣٩-٦.املوديالت بعض يف متوفر*
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مالحظة

)مؤقت احتياطي إطار بدون(
أي تدوير ميكنك ال فإنه احتياطي، بإطار سيارتك تجهيز لعدم نظًرا
صيانة فني استرش .السيارة مع يأيت الذي املرفاع باستخدام بأمان إطار

.املعتمدين مازدا صيانة فنيي بأحد باالستعانة نويص ونحن متخصص؛

 

األمام.١
)فقط املؤقت لالستعامل املخصص (االحتياطي اإلطار تستخدم ال

.تدويرها يتم التي اإلطارات ضمن
 

البيل حيث من املتساوية غري املواضع لتحديد بفحصها قم وكذلك
أو التالية األسباب أحد عن العادي غري البيل ينتج ما وعادة. والتلف

:أكرث
 

اإلطار يف الهواء ضغط مالءمة عدم•
العجالت استقامة ضبط يف خطأ•
العجالت توازن اختالل•
الشديدة الفرملة•

 
تبعاً بها الضغط يكون بحيث اإلطارات جميع بنفخ قم التدوير، وبعد

للتأكد العجالت صواميل بفحص وقم) ١١-٩ صفحة (للمواصفات
.ربطها إحكام من

تنبيه 

النقوش ذات القطرية واإلطارات االتجاه أحادية اإلطارات بتدوير قم
جانب من وليس فقط للخلف األمام من املتامثلة غري الجوايط أو

.آلخر جانب من تدويرها تم ما إذا اإلطارات أداء سينخفض .آلخر

اإلطار استبدال▼

تحذير 

:جيدة حالة ذات إطارات استخدام عىل دامئاً احرص
انخفاض ويؤدي .املتهرئة اإلطارات ذات السيارة قيادة الخطورة من

.للحوادث التعرض إىل والجر والتوجيه الفرامل كفاءة

:الوقت نفس يف األربعة اإلطارات كل استبدل
حدوث يف ذلك يتسبب قد .فقط واحد إطار استبدال الخطري من

إىل يؤدي مام الفرامل أداء يف وخلل وتسيريها السيارة توجيه يف خلل
كل باستبدال بشدة مازدا تويص .السيارة عىل السيطرة فقدان

.الوقت نفس يف األربعة اإلطارات

يف متصل نطاق وجود التآكل مؤرش سيظهر بانتظام اإلطار تآكل ما إذا
.اإلطار خطوط

.ذلك حدوث عند اإلطار باستبدال قم

الجديد اإلطار.١
املتهرئة الخطوط ذات اإلطارات.٢
اإلطارات خطوط يصيب الذي التهرؤ مبني.٣

اإلطار خطوط يف النطاق انتشار قبل اإلطار استبدال عليك يجب
.بأكملها

*البديل االحتياطي اإلطار▼

للتأكد األقل عىل شهرية بصفة البديل االحتياطي اإلطار بفحص قم
.تخزينه وصحة به الهواء ضغط صحة من

مالحظة

عدم حالة يف حتى تدريجياً تتدهور املؤقت االحتياطي اإلطار حالة
.استخدامه

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٠-٦
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األخف تركيبه بسبب معه التعامل يسهل املؤقت االحتياطي اإلطار
استخدامه يجب اإلطار هذا. تقليدي إطار أي من حجامً واألصغر وزناً

.فقط قصرية وملسافة الطوارئ، حالة يف فقط
 

إصالح يتم أن إىل فقط مؤقتة بصفة البديل االحتياطي اإلطار استخدم
.ممكن وقت أرسع يف املعتاد اإلطار

 
.١١-٩ صفحة يف اإلطار راجع

تنبيه 

أو الجليد إطار مع البديل االحتياطي اإلطار حافة تستخدم ال
تتسبب وقد الصحيح النحو عىل تتطابق لن أنها إذا .املعتاد اإلطار

.معاً والحافة اإلطار تلف يف

كم ٥٠٠٠ عن يقل اإلطار لخطوط االحتياطي اإلطار خطوط عمر
حسب ذلك من أقرص اإلطار خطوط عمر يكون قد ).مل ٣٠٠٠(

.القيادة ظروف

فإذا ذلك ومع محدودة، فرتة االحتياطي البديل اإلطار ويستخدم
اإلطار فلتستبدل اإلطار خطوط لبيل املتصل النطاق مؤرش ظهر ما

).٤٠-٦ صفحة( النوع نفس من احتياطي بديل بإطار

العجلة استبدال▼

تحذير 

:سيارتك يف صحيح مقاس ذات عجالت استخدام عىل دامئاً احرص
فقد .للخطورة التعرض إىل خاطئ مقاس ذات عجالت استخدام يؤدي
عىل السيطرة فقدان إىل يؤدي مام والتوجيه الفرملة كفاءة تتأثر

.للحوادث والتعرض السيارة

تنبيه 

ً تؤثر قد الخاطئ املقاس ذات العجلة :عىل ضاراً تأثريا

اإلطارات تطابق

التحميل وكرايس العجالت عمر

األريض الخلوص

الثلج سالسل خلوص

الرسعة مقياس معايرة

األمامية الكشافات عن الصادر الضوء توجيه

الصدمات مصد ارتفاع

اإلطارات ضغط مراقبة نظام*

مالحظة

مامثلة الجديدة العجلة أن تأكد العجالت إحدى استبدال عند•
الحافة وعرض القطر حيث من للمصنع األصلية للعجلة
).للخارج/للداخل(والربوز

ونويص متخصًصا، إصالح فني استرش التفاصيل، من للمزيد•
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة

 
أثناء الراحة من قدر أكرب إضفاء إىل لإلطارات الصحيح التوازن يؤدي
.واهرتائها اإلطارات بيل من الحد عىل ويساعد السيارة وركوب قيادة

املنتظم غري والبيل االهتزاز يف تتسبب أن املتزنة غري لإلطارات وميكن
.مسطحة مناطق وظهور التقبب مثل

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٤١-٦.املوديالت بعض يف متوفر*
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اإلضاءة مصابيح

اإلضاءة مصابيح▼

األمامية

أ النوع

*الزينة مرآة أضواء.١

األمامية القراءة أضواء/األمامية السقف أضواء.٢
الجانبية االنعطاف إشارة كشافات.٣
)املنخفض/العايل الضوء (األمامية املصابيح.٤
االنتظار أضواء/املستمرة األضواء.٥
)واسع نطاق يغطي منخفض ضوء (األمامية املصابيح.٦
األمامية االنعطاف إشارة كشافات.٧

ب النوع

*الزينة مرآة أضواء.١

األمامية القراءة أضواء/األمامية السقف أضواء.٢
الجانبية االنعطاف إشارة كشافات.٣
)املنخفض/العايل الضوء (األمامية املصابيح.٤
االنتظار أضواء/املستمرة األضواء.٥
األمامية االنعطاف إشارة كشافات.٦

الخلفية

صالون

األمتعة صندوق ضوء.١
بالسيارة األمتعة صندوق بأعىل املثبت الفرامل كشاف.٢
الخلفي السقف ضوء.٣
الخلفية األضواء/الفرامل أضواء.٤
الخلفية االنعطاف إشارة أضواء.٥

*الخلفية األضواء.٦

للخلف الرجوع أضواء.٧

*الخلفي الضباب كشاف.٨

السيارة أرقام لوحة أضواء.٩

هاتشباك

األمتعة صندوق ضوء.١
بالسيارة األمتعة صندوق بأعىل املثبت الفرامل كشاف.٢
الخلفي السقف ضوء.٣
الخلفية األضواء/الفرامل أضواء.٤
الخلفية االنعطاف إشارة أضواء.٥

*الخلفية األضواء.٦

للخلف الرجوع أضواء.٧

*الخلفي الضباب كشاف.٨

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٢-٦
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السيارة أرقام لوحة أضواء.٩

تنبيه 

ذو مفك باستخدام املصباح وحدة أو العدسات بنزع تقوم عندما
يالمس ال العريض الرأس ذو املفك أن من بالتأكد عليك عريض، رأس

طرف العريض الرأس ذو املفك المس إذا .الداخيل التوصيل طرف
.قصرية دارة تحدث قد التوصيل،

مالحظة

ونحن متخصص، إصالح بفني اتصل مصباح، باستبدال قيامك عند•
إذا مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة نويص

.الحاجة اقتضت
للتخلص البديل باملصباح الخاصة والعلبة الواقي الغطاء استخدام•

متناول عن بعيدة تكون بحث الفور عىل القديم املصباح من
.األطفال

:ييل ما راجع الداخلية، األضواء تثبيت مواضع حول للتفاصيل•

الزينة مرآة أضواء•
.٢٦-٥ صفحة يف الزينة مرايا راجع

السقف وضوء األمامية القراءة أضواء/األمامية السقف أضواء•
األمتعة صندوق وضوء الخلفي
.٢٧-٥ صفحة يف الداخلية األضواء مراجعة يرجى

الخارجية الكشافات مصابيح استبدال▼

.عادية مصابيح أو LED مصابيح إما الخارجية لألضواء يكون
أضواء/املستمرة النهارية األضواء ألحد مصباح استبدال فقط ميكن

).ب النوع (املوضع تحديد

LED البيان مصباح نوع

األمامية الكشافات•
)أ النوع (املستمرة األضواء•
)أ النوع (املوضع تحديد أضواء•
األمامية االنعطاف إشارة كشافات•
الجانبية االنعطاف إشارة كشافات•
بالسيارة األمتعة صندوق بأعىل املثبت الفرامل كشاف•
الخلفية االنعطاف إشارة أضواء•
الفرامل أضواء•
الخلفية األضواء•
للخلف الرجوع أضواء•
الخلفي الضباب ضوء•

السيارة أرقام لوحة أضواء•

.موحدة وحدة ألنها منفصلة كوحدة LED مصباح استبدال ميكن ال
بفني باالستعانة نوىص. الوحدة مع LED مصباح استبدال يجب

االستبدال عملية كانت إذا مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح
.رضورية

املصباح نوع

)ب النوع (املوضع تحديد أضواء/املستمرة األضواء

الكشافات ومفتاح التشغيل بدء مفتاح يكون أن عىل احرص.١
.التشغيل إيقاف وضع يف األمامية

ولف املحرك بتشغيل قم األيرس، املصباح بتغيري تقوم كنت إذا.٢
إذا. املحرك بإيقاف قم ثم آخرها، حتى اليمني إىل القيادة عجلة
.اليسار جهة القيادة عجلة لف األمين املصباح بتغيري تقوم كنت

.االحتجاز حلقات كل وانزع بالستيكية حلقة كل مركز اسحب.٣

اإلخراج.١
الرتكيب.٢

.االحتجاز حلقات كل وانزع بالستيكية حلقة كل مركز اسحب.٤

اإلخراج.١
الرتكيب.٢

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٤٣-٦
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لف ثم وانزعه الساعة عقارب اتجاه عكس اللولبي املسامر لف.٥
.للخلف جزئياً العجلة رفرف

دوران اتجاه عكس واملصباح املقبس مجموعة بتدوير قم.٦
.بإخراجها وقم الساعة عقارب

.املقبس عن املصباح افصل.٧
.اإلخراج إلجراء العكيس بالرتتيب الجديد املصباح برتكيب قم.٨

الداخلية اإلضاءة مصابيح استبدال▼

LED البيان مصباح نوع

األمامية القراءة أضواء/األمامية السقف أضواء•
الخلفي السقف ضوء•

*الزينة مرآة أضواء•

األمتعة صندوق ضوء•

.موحدة وحدة ألنها منفصلة كوحدة LED مصباح استبدال ميكن ال
بفني باالستعانة نوىص. الوحدة مع LED مصباح استبدال يجب

االستبدال عملية كانت إذا مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح
.رضورية

املصباح نوع

)صالون (األمعة صندوق ضوء

.لخلعه العدسة غطاء جانبي عىل اضغط.١

.الخارج إىل بجذبه املصباح افصل.٢

.اإلخراج إلجراء العكيس بالرتتيب الجديد املصباح برتكيب قم.٣

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٤-٦
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املصاهر

املصاهر▼

.فيوزات بواسطة سيارتك يف الكهربايئ النظام حامية تتم
 

العمل، عن تحكم مفاتيح أو ملحقات، أو مصابيح، أي توقف عند
ينصهر احرتق، قد الفيوز كان إذا. بالدائرة املالمئة الوقاية أداة افحص
.الداخيل العنرص

 
النظام ذلك استعامل تجنب أخرى، مرة الفيوز نفس احرتق إذا

إصالح فني باستشارة نويص ونحن متخصص، إصالح فني واسترش
.ممكن وقت أقرب يف مازدا رشكة قبل من معتمد خبري

املصاهر استبدال▼

السيارة من األيرس الجانب يف املوجودة الفيوزات استبدال

يف املوجودة الفيوزات افحص العمل، عن الكهربايئ النظام توقف إذا
.أوالً السيارة من األيرس الجانب

 
املفاتيح كل إيقاف وكذلك التشغيل، مفتاح إيقاف من تأكد.١

.األخرى
.الفيوزات لوحة غطاء افتح.٢

املوجودة الفيوزات سحب كالبة بواسطة للخارج الفيوز اسحب.٣
.املحرك صندوق فيوزات علبة غطاء داخل

.محرتقاً كان إذا واستبدله الفيوز افحص.٤

عادي.١
املصهر عضو احرتاق.٢
 

أنه من وتأكد التيار، شدة تقنني نفس له جديد بفيوز استبدله.٥
خربة ذي شخص من اطلب بإحكام يثبت مل إذا. بإحكام مبيت

من معتمد إصالح بفني باالستعانة ننصح إننا. برتكيبه يقوم أن
.مازدا رشكة قبل
نفس له فيوز بنقل فقم احتياطية، فيوزات لديك يكن مل إذا

دائرة مثل السيارة، تشغيل يف أساسية غري دائرة من التقنني
.الكامليات مقبس دائرة أو الصوت

تنبيه 

نوع أو مازدا من أصيل بآخر الفيوز استبدال عىل دامئاً احرص
النظام تلف يف تتسبب فقد وإال .املعدل نفس من مامثل

.الكهربايئ
.بإحكام مركب أنه من وتحقق الغطاء تركيب بإعادة قم.٦

املحرك غطاء تحت املوجودة الفيوزات استبدال

تعمل ال األخرى الكهربائية املكونات أو األمامية الكشافات كانت إذا
الفيوزات علبة افحص سليمة، املقصورة بداخل التي الفيوزات بينام

.املحرك غطاء تحت املوجودة

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٤٥-٦
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:اآلتية الخطوات اتبع. محرتقا كان إن الفيوز، استبدال يجب
 
املفاتيح كل إيقاف وكذلك التشغيل، مفتاح إيقاف من تأكد.١

.األخرى
.الفيوزات علبة غطاء بإخراج قم.٢

بآخر فاستبدله محرتقاً، الرئييس املصهر بخالف مصهر أي كان إذا.٣
.التيار شدة تقنني نفس له جديد

عادي.١
املصهر عضو احرتاق.٢
 

تحذير 

إصالح فني من اطلب .بنفسك الرئييس الفيوز تستبدل ال
:استبداله مازدا قبل من معتمد

هو الرئييس الفيوز ألن بنفسك الفيوز استبدال الخطورة من
يف خاطئة بطريقة استبداله يتسبب قد .العايل التيار فيوز

قد مام الكهربائية الدائرة تقصري أو كهربائية صدمة حدوث
.حريق حدوث يف يتسبب

.بإحكام مركب أنه من وتحقق الغطاء تركيب بإعادة قم.٤

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٤٦-٦
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املصاهر لوحة وصف▼

)املحرك حجرة (الفيوزات علبة

املحمي املكونالفيوز تقننياإلصالح

F1――
F2األمامي الزجاج مساحة عن الجليد مزيلأمبري ٢٠*

F3
*املحرك يف التحكم نظامأمبري ٣٠

*الحاقنأمبري ٢٠

F4أمبري ٢٠S-VT*

F5املحرك يف التحكم نظامأمبري ٤٠

F6أمبري ٢٠S-VT*

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٤٧-٦.املوديالت بعض يف متوفر*
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املحمي املكونالفيوز تقننياإلصالح

F7
*الوقود تدفئة جهازأمبري ١٥

*الوقود مضخةأمبري ٢٠

F8املحرك يف التحكم نظامأمبري ١٥

F9الحركة ناقل يف التحكم نظامأمبري ١٥*

F10املحرك يف التحكم نظامأمبري ١٥

F11الهواء مكيفأمبري ٧٫٥

F12املحرك يف التحكم نظامأمبري ١٥

F13مستشعرأمبري ١٥ NOx*

F14األمامي املقعد تدفئة جهازأمبري ٢٠*

F15األمامية الكشافات غاسلةأمبري ٢٠*

F16الدوائر من العديد لحاميةأمبري ١٥

F17――
F18الكامليات مقبسأمبري ١٥

F19املؤازرة القيادة نظامأمبري ٦٠

F201) يسار (األمامية الكشافاتأمبري ١٥

F211) ميني (األمامية الكشافاتأمبري ١٥

F22مفتاح بدون الدخول نظامأمبري ١٥

F23لالنغالق املانعة الفرامل نظامأمبري ٣٠ ABS، الثبات يف الدينامييك التحكم نظام

F242) يسار (األمامية الكشافاتأمبري ١٥

F252) ميني (األمامية الكشافاتأمبري ١٥

F26للسيارة الداخيل التشخيصأمبري ٧٫٥

F27الدوائر من العديد لحاميةأمبري ٢٥

F28الدوائر من العديد لحاميةأمبري ٢٥

F29األمامي الزجاج غسيل رشاشاتأمبري ١٥

F30――
F31البوقأمبري ١٥

F32――
F33――
F34――
F35لالنغالق املانعة الفرامل نظامأمبري ٥٠ ABS، الثبات يف الدينامييك التحكم نظام

F36――
F37الخلفية النافذة عن الضباب مزيلأمبري ٤٠

F38الدوائر من العديد لحاميةأمبري ٥٠

F39――
F40الهواء مكيفأمبري ٤٠

F41――

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٨-٦
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املحمي املكونالفيوز تقننياإلصالح

F42األمامي الزجاج مساحةأمبري ٢٠

F43التربيد مروحةأمبري ٣٠*

F44الدوائر من العديد لحاميةأمبري ٣٠

F45املحرك يف التحكم نظامأمبري ١٠

F46الصوتأمبري ١٥

F47الدوائر من العديد لحاميةأمبري ١٥

F48الهوائية األكياسأمبري ٧٫٥

F49والعدادات البيان أجهزة مجموعةأمبري ١٥

F50الغرفة ضوءأمبري ١٥

F51الصويت النظامأمبري ٢٥

F52السقف فتحةأمبري ١٠*

F53املحرك يف التحكم نظامأمبري ١٥

F54أمبري ١٥i-ACTIVSENSE

F55الدوائر من العديد لحاميةأمبري ٥٠*

F56التدفئة جهازأمبري ٥٠ PTC*

)األيرس الجانب (الفيوزات علبة

املحمي املكونالفيوز تقننياإلصالح

F1――

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

٤٩-٦.املوديالت بعض يف متوفر*
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املحمي املكونالفيوز تقننياإلصالح

F2――
F3――
F4السائق (الكهربائية األبواب أقفالأمبري ١٥(

F5الراكب (الكهربائية األبواب أقفالأمبري ١٥(

F6――
F7――
F8――
F9السائق (الكهربائية النوافذأمبري ٣٠(

F10الراكب (الكهربائية النوافذأمبري ٣٠(

F11السائق (الكهربايئ املقعدأمبري ٣٠(*

F12――
F13الصوتأمبري ١٥

F14――
F15الخلفي الباب قفلأمبري ١٥

F16اإلنارةأمبري ١٥

F17الفرامل أضواءأمبري ١٠

F18الخلفية األضواءأمبري ١٠

F19الخلفية االنعطاف إشارة أضواءأمبري ١٠

F20الخلفية األضواءأمبري ١٠

F21الخلفية األضواءأمبري ١٠

F22إللكرتونية القيادة عجلة قفلأمبري ٧٫٥

F23――

والعناية الصيانة

املالك جانب من الصيانة

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٠-٦
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الخارج من بالسيارة العناية

الخارج من بالسيارة العناية▼

إليه توصلت ما أحدث بك الخاصة مازدا سيارة يف الدهان أشغال متثل
.الدهان تنفيذ وطرق تركيب يف التكنولوجية التطورات

 
يتم مل لو للدهان، الوقائية بالخصائص ترض قد البيئية، املخاطر أن إال

.املناسبة العناية اتخاذ
 

كيفية عن نصائح مع املحتملة، التلفيات بعض عىل أمثلة ييل فيام
.حدوثها منع

عن الناتج والغبار األتربة أو الحميض املطر عن الناتج الخدش
الصناعة

حدوثه كيفية

إىل السيارات من الصادرة واالنبعاثات الصناعية امللوثات تتصاعد
هذه تستقر وقد. أحامضاً مكونة الندى أو باألمطار وتختلط الهواء

املاء، يتبخر وعندما. للسيارة النهائية الدهان طبقة عىل األحامض
.النهائية الدهان لطبقة تلفا يسبب قد ثم ومن الحمض تركيز يزيد
حدوث احتامل زاد السطح، عىل الحمض بقاء مدة زادت وكلام
.التلف

الوقاية

طبقة عىل للمحافظة بالشمع ودهانها سيارتك غسل الرضوري من
يجب. القسم هذا يف الواردة لإلرشادات وفقا وذلك النهائية، الدهان

طبقة عىل الحميض املطر ترسب يف التشكك فور الخطوات تلك اتخاذ
.لسيارتك النهائية الدهان

العصارية السوائل أو الحرشات، أو الطيور، فضالت عن الناتج التلف
لألشجار

حدوثه كيفية

املمكن فمن إزالتها يتم مل وإذا. أحامض عىل الطيور فضالت تحتوي
.سيارتك لطالء وامللونة الشفافة األساسية الطبقة تآكل يف تتسبب أن

 
مركبات تتكون وتحللها، الدهان بسطح الحرشات التصاق عند كذلك،
الشفافة األساسية الطبقة تُحت أن املركبات لهذا وميكن. أكالة

.إزالتها يتم مل إن سيارتك، لطالء وامللونة
 

الدهان بطبقة دامئة بصورة وتلتصق تتصلب فإنها األشجار عصارة أما
بعضاً معها تزيل فقد صلبة تزال ال وهي إزالتها حاولت وإذا. النهائية

.السيارة دهان من

الوقاية

عىل للمحافظة بالشمع ودهانها مازدا سيارة غسل الرضوري من
.القسم هذا يف الواردة لإلرشادات وفقا وذلك النهائية، الدهان طبقة

.ممكن وقت أقرب يف ذلك يتم أن ويجب
 

إن. وماء ناعمة إسفنجية قطعة بواسطة الطيور فضالت إزالة ميكن
يؤدي أن املمكن فمن األشياء، هذه لديك تتوفر ومل مسافرا كنت

وفقا بالشمع املنظف الجزء دهان ويجب. الغرض نفس مبلل منديل
.القسم هذا يف الواردة لإلرشادات

إسفنجية قطعة بواسطة األشجار وعصارة الحرشات إزالة األفضل من
.باألسواق متوفر كيميايئ منظف أي أو وماء ناعمة

 

املنطقة تغطية طريق عن وذلك إلزالتها، أخرى طريقة توجد كام
إزالة بعد. ساعتني أو ساعة ملدة باملاء مندى صحف بورق املترضرة

.باملاء املتحللة البقايا اشطف الصحف، ورق

املائية العالمات

حدوثه كيفية

معادن عىل الصنبور ماء وحتى والندى، والضباب، املطر، يحتوي قد
تلك عىل يحتوي رذاذ ترسب عند. الكالسيوم وأكسيد امللح مثل ضارة

مكونة وتتصلب ترتكز املعادن فإن وتبخره، السيارة عىل املعادن
النهائية الدهان طبقة تلف إىل الحلقات تلك تؤدي قد. بيضاء حلقات

.لسيارتك

والعناية الصيانة

السيارة مبظهر العناية

٥١-٦
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الوقاية

طبقة عىل للمحافظة بالشمع ودهانها سيارتك غسل الرضوري من
يجب. القسم هذا يف الواردة لإلرشادات وفقا وذلك النهائية، الدهان
طبقة عىل املائية للعالمات اكتشافك فور الخطوات بتلك القيام

.لسيارتك النهائية الدهان

الدهان تقشري

حدوثه كيفية

أخرى سيارة عجالت بفعل الحىص لتطاير نتيجة الدهان تقشري يحدث
.بسيارتك وارتطامه

الدهان تقشري تجنب كيفية

فإن أمامك التي السيارة وبني بينك آمنة مسافة برتك التزامك عند
عن الناجم للتقرش سيارتك دهان تعرض احتامالت من يحد ذلك

.املتطاير لحىص

مالحظة

سبيل فعىل .السيارة لرسعة تبعا الدهان تقرش نطاق يتفاوت•
يكون ،)ساعة/ميل ٥٦( ساعة/كم ٩٠ برسعة التحرك عند املثال،
).قدًما ١٦٤( مرتًا ٥٠ الدهان تقرش نطاق

الحرارة درجات يف السيارة لدهان النهائية الطبقة تتصلب•
.الدهان تقرش احتامل من ذلك ويزيد .املنخفضة

الخاصة مازدا سيارة عىل الصدأ تكون إىل الدهان تقرش ويؤدي•
دهان باستعامل التلف بإصالح بادر ذلك، يحدث أن قبل .بك

.القسم هذا يف الواردة لإلرشادات تبعا مازدا رشكة من اإلصالح
ومن شديد صدأ حدوث إىل املصابة املنطقة إصالح عدم ويؤدي

.اإلصالحات يف باهظة نفقات تتكبد ثم

 
استعامل عند والعبوة امللصق عىل الواردة التعليامت جميع اتبع

.والتنبيهات التحذيرات جميع اقرأ. الكيميايئ امللمع أو املنظف

النهائية الدهان طبقة عىل الحفاظ▼

الغسل

تنبيه 

قم األمامي، الزجاج عن األمامي الزجاج مّساحة شفرات رفع قبل
الزجاج مّساحة شفرات بتحريك الخاص اإلجراء بإتباع دامئا

.املحرك غطاء أو مّساحة، ذراع أو شفرة تتلف وإالقد .األمامي

الصفحة يف( األمامي الزجاج مّساحة شفرات استبدال قسم راجع
الزجاج مّساحة شفرات تحريك كيفية عن اإلجراء اجل من )٣١-٦

.الخدمة موضع إىل األمامي

الوضع يف املّساحات ذراع يكون عندما AUTO، التشغيل ومفتاح
الحاالت يف تلقائياً املّساحات تعمل قد ،ON التشغيل موضع يف

:التالية

أو املطر حساس أعىل الواقع األمامي الزجاج ملس تم إذا
.القامش من بقطعة مسحه

من آخر يشء أي أو بيد ارتطم قد األمامي الزجاج كان إذا
.السيارة داخل أو خارج

يكون عندما األمامي الزجاج عن خادشة عنارص وأي يديك أبعد
وضع يف التشغيل ومفتاح AUTO الوضع يف املاسحة ذراع

وشفرات املاسحات تتلف أو أصابعك تترضر قد وإال ON التشغيل
.تلقائًيا املاسحة تنشط عندما املاسحة

وضع يف املّساحات أن تأكد األمامي الزجاج تنظيف تريد كنت إذا
املحرك أن األكرب االحتامل يكون عندما( بالكامل التشغيل إيقاف

عند الخصوص وجه عىل هاماً هذا ويعد )يعمل وهو تركه تم قد
.والجليد الثلج إزالة

إىل ذلك يؤدي فقد وإال، .املحرك غرفة يف املياه برش تقم ال
.الكهربائية األجزاء تلف أو املحرك تشغيل بدء يف مشاكل حدوث

القوة استخدام من احرتس سيارتك، وتشميع بغسيل تقوم عندما
السيارة تتعرض فقد وإال .السيارة سقف من جزء أي مع املفرطة
.لالنبعاج

األبواب بقفل وقم مغلق بالوقود التزود فتحة قالب أن من تأكد.
ضغط بواسطة بالقوة بالوقود التزود فتحة قالب ينفتح فقد وإال،
.بالوقود التزود فتحة قالب أو للسيارة تلفاً يسبب مام املاء

والتلف األتربة من النهائية الدهان طبقة عىل املحافظة يف للمساعدة
يف واحدة مرة بانتظام، بك الخاصة مازدا سيارة اغسل التدريجي،

.البارد أو الفاتر باملاء األقل، عىل الشهر
 

سطح يتعرض أن ميكن مالئم، غري بشكل السيارة غسيل حالة يف
الطالء تعريض إىل تؤدي قد التي لألشياء أمثلة وإليك. للخدش الطالء

.للخدش
 

:عندما للخدش الطالء سطح يتعرض

الغريبة األجسام من وغريها األتربة نفض دون السيارة غسيل يتم•
.أوالً عنها

من متسخة أو جافة أو خشنة قطعة باستخدام السيارة غسل•
.القامش

والعناية الصيانة

السيارة مبظهر العناية

٥٢-٦

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



أو متسخة فرش تستخدم للسيارات مغسلة يف السيارة غسل•
.زائد بشكل خشنة

.كاشطة مواد عىل تحتوي التي الشموع أو املنظفات استخدام•

مالحظة

نتيجة تحدث التي الخدوش عن مسؤولة مازدا رشكة تعد وال•
.الصحيح غري التنظيف أو للسيارة اآليل التنظيف

.الداكن الطالء ذات السيارات يف وضوحاً أكرث الخدوش تكون•

:السيارة طالء لها يتعرض أن ميكن التي الخدوش لتقليل

املاء باستخدام السيارة عىل من غريبة أجسام أو أتربة أية انفض•
.الغسيل قبل البارد أو الفاتر

من ناعمة وقطعة البارد أو الفاتر املاء من كبرية كمية استخدم•
.النايلون قامش من قطعة تستخدم ال. السيارة غسيل عند القامش

.تجفيفها أو السيارة غسيل عند برفق امسح•
فرشات بصيانة تقوم التي املغاسل يف فقط سيارتك بغسيل قم•

.جيداً التنظيف
.كاشطة مواد عىل يحتوي شمع أو كاشطة منظفات تستخدم ال•

تنبيه 

املنظفات أو الكاشطة املنظفات أو السلكية األلياف تستخدم ال
عىل كاوية مواد أو القلوية عالية عوامل عىل تحتوي التي القوية
األملونيوم من املصنوعة األجزاء أو بالكروم املطلية األجزاء

أيضاً ميكن كام الواقية، الطبقة ذلك يتلف فقد .باألنودة واملعالجة
وإتالف األلوان إزالة يف تتسبب أن الغسيل مساحيق أو للمنظفات

.الطالء

املواد من وغريها والوحل واألتربة امللح إلزالة خاصاً اهتامماً امنح
املوجودة الرصف فتحات نظافة من وتأكد الرفارف، تحت من الغريبة

.األبواب وعتبات األبواب من السفلية الحواف يف
 

وفضالت لألشجار النباتية والعصارات والقار الحرشات تتسبب قد
يف املرتسبة املواد من وغريها املصانع عن الناتج الغبار وتساقط الطيور
خالل من إزالتها تعذر حالة يف. فوراً إزالتها يتم مل إذا الطالء إتالف

خصيصاً مصنوع قوي غري صابون استخدم فقط، باملاء الغسيل
.السيارات غسيل يف لالستخدام

 
يجف الصابون ترتك ال. البارد أو الفاتر باملاء جيداً الصابون اشطف

.الطالء عىل
 

ملنع الشمواه قامش من نظيفة بقطعة جففها السيارة، غسيل بعد
.الطالء سطح عىل للامء تجمعات حدوث

تحذير 

قيادة طريق عن ذلك ويتم للبلل تعرضت التي الفرامل بتجفيف قم
عدة بخفة الفرامل واستخدام الوقود دواسة وتحرير ببطء، السيارة

:الطبيعية لحالته الفرامل أداء يعود حتى مرات
تزيد الحالة، هذه ففي .مبتلة وهي بالفرامل القيادة الخطورة من

الجانبني أحد إىل السيارة تنحرف أو السيارة إليقاف الالزمة املسافة
.خطرية حوادث وقوع اىل يؤدي قد مام الفرامل، عىل الضغط عند
.ال أم بالبلل تأثرت قد الفرامل كانت إذا ما برفق الفرامل ضغط يبني

للسيارة اآليل الغسيل استخدام عند

.الخلف إىل األبواب مرايا بإرجاع قم•
تخفض أن ميكن للسيارة اآليل الغسيل يف املستخدمة الُفرش إن•

.الطالء تلف من ترسع أو الطالء ملعان من

عاٍل مياه بضغط تعمل سيارات مغسلة استخدام عند

العايل املياه وضغط املرتفعة املياه حرارة ذات السيارات مغسالت
فوهة وضعت إذا. السيارة غسل ماكينة نوع عىل اعتامدا متوفرة
الرشاش قوة فإن السيارة من جدا قريب وضع يف السيارة مغسلة

إنسداد إحكام عىل وتؤثر السيارة هيكل تشوه أو تتلف أن ميكن
٣٠ (كافية مسافة اترك. السيارة باخرتاق للمياه وتسمح السيارة أجزاء

كثريا تقيض ال وكذلك. والسيارة الفوهة بني) أكرث أو) بوصة ١٢ (سم
الشديد الحذر وتوخى السيارة من املنطقة نفس رش يف الوقت من

.النوافذ وحول األبواب يف الفجوات بني ما املناطق برش تقوم عندما

بالشمع السيارة طالء دهان

من املاء إزالة بعد الشمع من بطبقة السيارة طالء دهان إىل يجب
.الطالء سطح عىل

والعناية الصيانة

السيارة مبظهر العناية
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عالوة. بالشمع دهانها قبل وتجفيفها السيارة غسل عىل دامئاً احرص
السيارة تزين التي املعدنية األجزاء بدهن قم السيارة، جسم عىل

.ورونقها بريقها عىل للحفاظ
 
.كاشطة مواد عىل يحتوي ال شمع استخدم.١

الطالء تعرض كاشطة مواد عىل تحتوي التي الشموع أن حيث
.الالمعة املعدنية األجزاء تتلف قد أنها كام للتلف،

املعدنية لأللوان الطبيعي الشمع من جيدة درجة استخدم.٢
.الخالصة واأللوان وامليكا

قطعة باستخدام منتظمة طبقة ضع بالشمع، الطالء عند.٣
من ناعمة قطعة باستخدام أو الشمع مع املوجودة اإلسفنج
.القامش

.القامش من ناعمة قطعة باستخدام الشمع امسح.٤

مالحظة

من وغريها والقار الزيت إلزالة املستخدم البقع مزيل يؤدي ما عادًة
املناطق هذه عىل الشمع من طبقة وضع أعد .الشمع إزالة إىل املواد
.إليها تحتاج ال السيارة من األخرى األجزاء كانت إذا حتى

الدهان تصيب التي الطفيفة الخدوش إصالح▼

الصغرية، األحجار عن الناتجة الطالء من التالفة األجزاء إصالح يجب
تنتجه الذي اإلصالح دهان باستخدام وغريها، االنتظار أثناء واالحتكاك

والشحم األوساخ بإزالة أوالً قم. وانتشاره الصدأ ظهور قبل مازدا رشكة
.القامش من وناعمة نظيفة قطعة باستخدام

 
:التكون يف بالفعل بدأ قد الصدأ كان إذا

 
.السنفرة من قطعة باستخدام كليًة الصدأ بإزالة قم.١
.القامش من ناعمة و نظيفة بقطعة وامسحها.٢
.للصدأ املانعة املادة من أولية طبقة ضع.٣
التي املنطقة عىل مالمئة علوية طبقة ضع متاماً، جفافها بعد.٤

.حاميتها يف ترغب
إصالح فني إىل املهمة هذه إيكال يف مشكلة هناك يكون لن وبالطبع

رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة ننصح ونحن متخصص؛
.مازدا

الجسم يف املوجودة الفجوات حامية▼

اإلضافية الوقائية املعالجة أن إال املصنع، يف التجاويف معالجة يتم
.السيارة لجسم االفرتايض العمر من سيزيد استخدامها بعد للسيارة
إصالح فني باستشارة ننصح ونحن متخصص، إصالح فني استرش
.اإلضافية الوقاية بخصوص مازدا رشكة قبل من معتمد

املصقولة املعدنية األسطح صيانة▼

الطريق عن الناجم القار من للتخلص للقار مزيلة مادة استخدم•
ما أو سكني باستخدام بذلك القيام احذر. الحرشات ومخلفات

.شابه
واقية مادة أو الشمع ضع الالمعة، املعدنية األسطح تآكل ملنع•

.شديد بريق عىل للحصول واصقلها للكروم
األجزاء بتغطية قم الساحلية، املناطق يف أو البارد الطقس أثناء•

مادة أو الشمع من املعتاد من أسمك بطبقة الالمعة املعدنية
للصدأ املانع الفازلني من بطبقة تغطيتها يف أيضاً يفيد كام. واقية

.الواقية املركبات من غريها أو

تنبيه 

املنظفات أو الكاشطة املنظفات أو السلكية األلياف تستخدم ال
عىل كاوية مواد أو القلوية عالية عوامل عىل تحتوي التي القوية
واملعالجة األملونيوم من املصنوعة األجزاء أو بالكروم املطلية األجزاء

يف التسبب أيضاً ميكن كام الواقية، الطبقة ذلك يتلف فقد .باألنودة
.الطالء وتلف األلوان إزالة

السفيل الجزء طالء▼

السيارة باطن من املهمة األجزاء عىل الخاص الطالء هذا وضع يتم
.األحجار أو الكياموية املواد فيه تتسبب الذي التلف من لحاميتها

هذه سالمة من تحقق. الوقت مبرور للتلف عرضة الطبقة هذه تكون
.دوري بشكل الطبقة

 
فني بواسطة العملية هذه تتم أن يجب رضوريًا، اإلصالح كان إذا

قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص؛ إصالح
.اإلصالحات بهذه القيام بكيفية تام علم عىل فهم. مازدا رشكة

*الجنط صيانة▼

بحامية خاصة عناية إيالء ويجب. الجنوط عىل واقية طبقة توجد
.الطبقة هذه

تنبيه 

أي استخدام قبل .الخفيفة املنظفات سوى منظفات أي تستخدم ال
فإن بهذا، قيامك عدم حالة ففي .املكونات من بالتحقق قم منظف،

.االلومنيوم العجالت تبقع أو اللون إزالة إىل يؤدي قد املنتج

والعناية الصيانة

السيارة مبظهر العناية

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٤-٦
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مالحظة

مركب أو كاشط منظف أي أو سلكية فرشاة استخدام يحظر•
تعرض إىل تؤدي فقد .الجنوط عىل مذيب أو للتلميع كيميايئ
.للتلف الواقية الطبقة

لتنظيف ناعمة قامش قطعة أو األسفنج من قطعة دوماً استخدم•
.العجالت
من أيضاً تأكد .البارد أو الفاتر باملاء جيداً العجالت اشطف
ليك ملحية أو ترابية طرق عىل القيادة بعد العجالت تنظيف
.التآكل من الحامية يف تساعد

فرشات تستخدم آلية سيارات مغسلة يف السيارة غسل تجنب•
.الرسعة عالية صلبة

البالستيك من املصنوعة األجزاء صيانة▼

أو البنزين تستخدم ال لألضواء، البالستيكية العدسات تنظيف عند•
أو الطالء مخفف أو الطالء أو املنقى الكحول أو البارافني

حال ففي. القلوية شديدة املنظفات أو الحموضة عالية املنظفات
إزالة إىل تؤدي قد فإنها الكيامئية املواد هذه من أي استخدامك

إذا. األداء يف بالغ رضر إىل يؤدي مام األسطح تلف أو اللون
الكيامئية املواد هذه من أي إىل سهوا البالستيكية األجزاء تعرضت
.فورا دافق مباء اغسلها

إىل سهواً الصدمات ممتص مثل البالستيكية القطع تعرضت إذا•
أو املحرك، مربد الزيت، البنزين، مثل سائلة مواد أو كيامئية مواد
تقشري أو البقع أو تغيرياللون، يف هذا يتسبب فقد البطارية، سائل
السوائل أو الكيامئية املواد هذه من أي بإزالة فوراً قم. الطالء

.ناعمة قامش قطعة باستخدام
العايل املياه وضغط املرتفعة املياه حرارة ذات السيارات مغسالت•

إذا. العايل بالضغط السيارة غسل ماكينة نوع عىل اعتامداً متوفرة
أو السيارة من جداً قريب وضع يف السيارة مغسلة فوهة وضعت

أن ميكن فإنها طويلة زمنية لفرتة معينة منطقة يف توجيهها تم
.الطالء تتلف أو البالستيكية القطع تشوه

).ملمع (كيامئية مركبات عىل يحتوي الذي الشمع تستخدم ال•
.الطالء تلف يف يتسبب فقد

لوضع كهربائية أو هوائية أداة تستخدم ال ذلك، إىل باإلضافة•
يف االحتكاك حرارة تتسبب أن ميكن الحالة، هذه ففي. الشمع
.الطالء تتلف أو البالستيكية األجزاء تشويه

الداخل من بالسيارة العناية

الداخل من بالسيارة العناية▼

تحذير 

:السيارة كابينة داخل املياه برش تقم ال
تتعرض أن ميكن إذ السيارة كابينة داخل املياه رش الخطورة فمن

مام للبلل التشغيل ومفاتيح الصوت وحدة مثال الكهربائية األجهزة
.السيارة حريق أو عطل لحدوث يؤدي

مالحظة

مبيض أو كحول باستخدام الداخل من السيارة مبسح تقم ال•
.النفط و البنزين و املخففات مثال العضوية املذيبات أو الكلور

.البقع أو اللون إزالة إىل يؤدي قد املواد هذه فاستخدام
يتسبب قد قامش قطعة أو صلبة فرشاة باستخدام العنيف الفرك•

.التلف يف

التالية، املواد من أي بفعل لالتساخ الداخل من السيارة تعرضت إذا
.ناعمة قامش قطعة باستخدام فوراً مبسحها قم

التشقق أو البقع أو اللون، إزالة يسبب أن ميكن تنظيف دون فرتكها
.بعد فيام إزالتها الصعب من يكون وسوف الخارجية، الطبقة تقرش أو

عطور أو مرشوبات•
زيت أو شحم•
األوساخ•

املقاعد أحزمة صيانة▼

قامش بقطعة برفق مبسحها املتسخة املنطقة بتنظيف قم.١
.باملاء مخفف%) ٥ تقريباً (معتدل مبنظف مشبعة

مبللة القامش من قطعة باستخدام املتبقى املنظف بإزالة قم.٢
.جيداً ومعصورة نظيف مباء

عليك التنظيف، بهدف جذبها تم التي املقاعد أحزمة إعادة قبل.٣
.عليها بلل أي بقاء عدم من والتأكد جيداً بتجفيفها

تحذير 

للبيل، تعرض أو متنسل أنه املقاعد أحزمة أحد عىل يبدو كان إذا
:مازدا من معتمد إصالح فني بواسطة باستبداله عليك

يعمل أن ميكن فلن الحال، هذا عىل املقاعد أحزمة استخدام حالة يف
.الوفاة أو خطرية إصابة وقوع إىل يؤدي أن ميكن ما طاقته بكامل

والعناية الصيانة

السيارة مبظهر العناية

٥٥-٦
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:املقعد حزام عن األوساخ إلزالة لطيف منظف استخدم
إذا أو املقاعد أحزمة لتنظيف عضوية مذيبات استخدام حالة يف

ال قد ثم ومن ضعيفة، تصبح فقد اللون، بهت إذا أو للبقع تعرضت
.املوت أو خطرية إصابة إىل يؤدي مام طاقتها بكامل تعمل

مالحظة

غري فرتكها .لالتساخ تعرضت ما إذا املقاعد أحزمة تنظيف عىل واظب
إعادة عىل يؤثر وقد الحقاً، تنظيفها مبكان الصعوبة من يجعل نظيفة
.بسالسة موضعه إىل املقعد حزام

الفينيل الكسوة صيانة▼

فرشاة باستخدام الفينيل الكسوة من والقاذورات األتربة بإزالة عليك
.كهربائية مكنسة أو
خاص منظف باستخدام الفينيل الكسوة من األوساخ بإزالة قم

.والجلد الفينيل بكسوة

الكسوة صيانة▼

قامش بقطعة برفق مبسحها املتسخة املنطقة بتنظيف قم.١
.باملاء مخفف%) ٥ تقريباً (معتدل مبنظف مشبعة

مبللة القامش من قطعة باستخدام املتبقى املنظف بإزالة قم.٢
.جيداً ومعصورة نظيف مباء

*الجلدية الكسوة صيانة▼

.كهربائية مكنسة باستخدام والرمال األتربة بإزالة قم.١
ومنظف ناعمة قامش قطعة باستخدام املتسخة املنطقة امسح.٢

لطيف مبنظف مشبعة ناعمة قامش قطعة أو خاص مالئم
.باملاء مخفف%) ٥ تقريباً(

مبللة القامش من قطعة باستخدام املتبقى املنظف بإزالة قم.٣
.جيداً ومعصورة نظيف مباء

واترك وجافة ناعمة قامش قطعة باستخدام البلل بإزالة قم.٤
إذا. ومظللة التهوية جيدة منطقة يف متاماً يجف ليك الجلد
البلل بإزالة قم املثال، سبيل عىل األمطار من للبلل الجلد تعرض

.ممكن وقت بأرسع وجففه

مالحظة

غري يكون سطحه فإن طبيعي جلد هو األصيل الجلد أن مبا•
.وتجعدات وخدوش عالمات به يوجد وقد منتظم،

بصيانة بالقيام يوىص ممكنة، فرتة أطول الجودة عىل تحافظ ليك•
.سنوياً تقريباً مرتني دورية،

بتنظيفها عليك التالية، املواد من أي الجلدية الكسوة المست إذا•
.فوراً

.البقع أو التعفن أو مبكر بيل إىل يؤدي قد متسخة فرتكها

أوساخ أو تراب•
اليدين كريم مثال زيت أو شحم•
الشعر دهانات أو التجميل أدوات مثال كحول•

باستخدام البلل بإزالة فوراً قم للبلل، الجلدية الكسوة تعرضت إذا•
إىل يؤدي قد السطح عىل متبقي بلل وجود .جافة قامش قطعة
.واالنكامش للتصلب التعرض مثال التلف

التلف إىل يؤدي قد طويلة لفرتات املبارش الشمس لضوء التعرض•
املبارش الشمس ضوء يف السيارة انتظار حالة يف .االنكامش أو

مظلة باستخدام الداخل من السيارة بتظليل قم طويلة، لفرتات
.شمسية

فقد .طويلة لفرتات الجلدية الكسوة عىل الفينيل منتجات ترتك ال•
داخل الحرارة درجة ارتفعت ما إذا .ولونه الجلد جودة عىل تؤثر

.األصيل بالجلد ويلتصق الفينيل يفسد فقد السيارة، مقصورة

البالستيك من املصنوعة األجزاء صيانة▼

تنبيه 

.تلميع مواد تستخدم ال
أو بقع أو اللون، إزالة يف تتسبب قد املنتج، مكونات فبحسب
.الخارجية الطبقة تقرش أو تشققات

)ناعمة حشوة (العدادات لوحة أعىل صيانة▼

حالة يف. الناعمة الوسادة سطح لعمل النعومة بالغة مواد تستخدم
يتسبب قد جافة، قامش قطعة باستخدام بقوة الناعمة الحشوة فرك
.بيضاء احتكاك عالمات وترك السطح تلف يف ذلك

مبنظف مشبعة ناعمة قامش بقطعة املتسخة املنطقة مبسح قم.١
.باملاء مخفف%) ٥ تقريباً (لطيف

مبللة القامش من قطعة باستخدام املتبقى املنظف بإزالة قم.٢
.جيداً ومعصورة نظيف مباء

التفاعلية القيادة عرض شاشة صيانة▼

ال بتنظيفهام، تقوم عندما. طالء بطبقة مغطى للغبار املضاد الغطاء
إذا ذلك، إىل باإلضافة. منظف تستخدم وال خشن، قامش تستخدم

.فوراً مبسحه عليك التفاعلية، القيادة شاشة إىل كياميئ مذيب ترسب
طالء يتعرض أن وميكن للتلف للغبار املضاد الغطاء يتعرض قد

املستخدم كالقامش ورقيق ناعم قامش استخدم. للخدش السطح
.الطبية النظارات لتنظيف

والعناية الصيانة

السيارة مبظهر العناية

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٦-٦
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مالحظة

.للغبار املضاد الغطاء لتنظيف املضغوط الهواء باستخدام يوىص

اللوحة صيانة▼

ناعمة قامش بقطعة مبسحها عليك لالتساخ، اللوحة تعرضت إذا
.جيداً ومعصورة نظيف مباء مبللة

باتباع عليك التنظيف، من مزيد إىل حاجة يف املناطق بعض كانت إذا
:التالية الخطوات

مبنظف مشبعة ناعمة قامش بقطعة املتسخة املنطقة مبسح قم.١
.باملاء مخفف%) ٥ تقريباً (لطيف

مبللة القامش من قطعة باستخدام املتبقى املنظف بإزالة قم.٢
.جيداً ومعصورة نظيف مباء

مالحظة

واأللواح املعدنية األجزاء بتنظيف القيام عند الشديد الحذر توخى
تتعرض أن ميكن حيث الطالء طبقة مثال الالمعة األسطح ذات

.بسهولة للخدش

الداخل من النوافذ تنظيف▼

عىل الشمع أو الدهون أو الزيوت من طبقات أية تراكمت إذا
التعليامت اتبع. زجاج منظف باستخدام بتنظيفها فلتقم النوافذ،

.العبوة عىل املوجودة

تنبيه 

يف ذلك يتسبب قد .الداخل من النافذة زجاج تخدش أو تكشط ال
.الهوايئ وخطوط الحرارية األسالك تلف

قامش قطعة استخدم الداخل، من النافذة زجاج غسيل عند
وخطوط الحرارية األسالك وامسح دافئ ماء يف مبللة ناعمة
.بخفة الهوايئ

األسالك تلف يف يتسبب قد بالزجاج الخاصة املنظفات استخدام
.الهوايئ وخطوط الحرارية

والعناية الصيانة

السيارة مبظهر العناية

٥٧-٦
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مذكرة
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*الطوارئ مكاملات نظام

الطوارئ مكاملات نظام▼

مكاملة إجراء للمستخدم ميكن أو تلقائياً االتصاالت مبركز باالتصال الطوارئ مكاملات نظام يقوم مفاجئ، مرض أو حادث وقوع مثال الطوارئ حاالت يف
.صوتية مكاملة لتفعيل يدوياً االتصاالت ملركز

مكاملات مفتاح باستخدام يدوياً تشغيله ميكن أو تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما تلقائياً النظام يعمل
.املفاجئ املرض مثل الطارئة الحاالت يف الطوارئ

ثم ،١*GNSS االصطناعي القمر باستخدام السيارة موقع معلومات من ويتأكد الصوتية، املكاملة بواسطة الحالة بتأكيد االتصاالت مركز يف العامل يقوم
.الطوارئ خدمات أو بالرشطة يتصل

*١GNSS اإلنجليزية العبارة اختصار هي" Global Navigation Satellite System "نظام وهو العاملية للمالحة الصناعي القمر نظام تعني والتي
.األرض إىل GNSS لنظام االصطناعية األقامر تبثها التي الراديو موجات استقبال بواسطة للسيارة الحايل املوقع عىل يحصل

واللوائح للقوانني وفقاً البيانات مع التعامل▼

الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام وصف

:ووظائفه تشغيله ،112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام عىل عامة نظرة•
.مجاناً إليها الوصول وميكن عامة مصلحة ذات عامة خدمة هي 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام خدمة إن•
املوجودة االستشعار أجهزة طريق عن تلقائيا تفعيله يتم. افرتاضيا 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام تفعيل يتم•

.خطري حادث وقوع حالة يف السيارة داخل
.يدوياً 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام تفعيل أيضاً ميكن كام•

مشاكل ظهور حالة يف
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الركاب إىل التايل اإلنذار إعطاء سيتم ،112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام تعطيل شأنه من خطري عطل حدوث حالة يف•
:السيارة يف املوجودين

البيانات معالجة حول معلومات

حامية قواعد مع تتوافق أن يجب 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام خالل من الشخصية للبيانات معالجة أية إن•
الخصوص وجه وعىل واملجلس، األورويب بالربملان الخاصة) EC(2/2002/58 و) EC(1/95/46 التوجيهات يف عليها املنصوص الشخصية البيانات

).EC(3/95/46 التوجيه من) د( 7 للامدة وفقا لألفراد الحيوية املصالح حامية رضورة أساس عىل قامئة تكون سوف
.112 الوحيد األورويب الطوارئ رقم إىل الواردة الطوارئ مكاملات نظام مع التعامل مقصد عىل فقط تقترص البيانات هذه مثل معالجة إن•

ومتلقيها البيانات أنواع

:فقط التالية البيانات ومعالجة بجمع 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام يقوم قد•
السيارة تعريف رقم•
)خفيفة تجارية سيارة أو ركاب سيارة (السيارة نوع•
)هيدروجيني/كهربايئ/مسال نفطي غاز/مضغوط طبيعي غاز/ديزل/بنزين (بالسيارة الخاص الدفع تخزين نوع•
السفر واتجاه للسيارة مواقع ثالثة آخر•
الزمني وطابعه للنظام التلقايئ التفعيل ملف سجل•
ذات العام األمن استجابة نقاط هي 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام بواسطة معالجتها تتم التي البيانات مستلمو•

)الطوارئ مكاملات نظام (الطوارئ مكاملات لتلقي عليها، هم التي األرض فيه توجد الذي البلد يف املعنية العامة السلطات تحددها التي الصلة
.أوالً معها والتعامل 112 الوحيد األورويب الطوارئ رقم إىل الواردة

البيانات ملعالجة ترتيبات

متاحة النظام ذاكرة يف املوجودة البيانات جعل عدم تضمن بطريقة 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام تصميم تم لقد•
.الطوارئ مكاملات نظام تشغيل قبل النظام نطاق خارج

عملية ألي خضوعه وعدم تتبعه إمكانية عدم تضمن بطريقة 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام تصميم تم لقد•
.العادية التشغيل حالة يف مستمر تعقب

الداخلية النظام ذاكرة يف املوجودة البيانات حذف تضمن بطريقة 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام تصميم تم لقد•
.مستمرة وبصورة تلقائيًا

تعد والتي للسيارة، مواقع ثالثة وأحدث آخر عىل دامئاً الحفاظ أجل من للنظام الداخلية الذاكرة يف السيارة موقع بيانات استبدال باستمرار يتم•
.طبيعي بشكل النظام لتشغيل الزمة

تلزم التي املعينة الزمنية للمدة به االحتفاظ يتم 112 عىل القائم الطوارئ مكاملات إلجراء الداخيل السيارة نظام يف النشاط بيانات سجل إن•
نظام بدء فيها تم التي اللحظة من ساعة 13 تتجاوز ال املدة هذه فإن األحوال جميع ويف الطوارئ، مكاملات نظام مبعالجة الخاص الغرض لتحقيق
.الطوارئ مكاملات

البيانات موضوع حقوق مامرسة أشكال

أو به املتعلقة البيانات حجب أو حذف أو الحاجة تقتضيه ما حسب التصحيح وطلب البيانات إىل الوصول) السيارة مالك (البيانات ملوضوع يحق•
التصحيح هذا مبثل إخطارها يتم أن يجب البيانات، عىل إطالعها تم ثالثة أطراف أي. EC/95/46 التوجيه أحكام مع معالجتها تتوافق ال التي بها
.متناسب غري جهد عىل ينطوي ذلك كون أو بذلك القيام استحالة تثبت مل ما التوجيه، لهذا وفًقا تنفيذه تم الذي الحجب أو الحذف أو

لالنتهاك تعرضت قد) حقوقها أو (حقوقه أن) هي رأت أو (هو رأى إذا البيانات بحامية املختصة الجهة إىل شكوى تقديم البيانات ملوضوع يحق•
.الشخصية) بياناتها أو (بياناته ملعالجة نتيجة
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)ألوروبا(
:الوصول طلبات مع التعامل عن املسؤولة االتصال خدمة

يف تجده الذي الخصوصية بيان يف مدرجة املتعلقة االتصال جهة تفاصيل فإن كذلك،. املحلية مازدا مبؤسسة االتصال يرجى البيانات، حامية لطلبات
.ببلدك الخاصة الويب صفحة
.ببلدك الخاصة الويب صفحة عىل للعثور” https://www.mazdamotors.eu “زيارة يرجى

الطوارئ مكاملات مفتاح.١الطوارئ مكاملات لنظام املكونة األجزاء▼
السامعة امليكروفون،.٢
الهوايئ.٣

تحذير 

مثل الطبية باألجهزة احتفظ الطوارئ، مكاملات نظام تستخدم عندما
عىل املزروعني القلب رجفان إزالة جهاز أو القلب رضبات منظم
:السيارة هوايئ عن بعيدة أكرث أو )بوصة ٨٫٧( سم ٢٢ حوايل مسافة

.الراديو مبوجات الطبي الجهاز تشغيل يتأثر فقد وإّال
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الطوارئ مكاملات نظام تسلسل▼
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تنبيه 

طارئ أمر حدث إذا يعمل ال وقد للتلف يتعرض فقد وإّال .الطوارئ مكاملات نظام بتفكيك تقم ال.

حادث وقوع عند مثال السيارة من الطاقة إمداد توقف إذا حتى العمل له يتسنى حتى مدمجة بطارية عىل الطوارئ مكاملات نظام يحتوي.
.يعمل ال فقد الصحيحة بالطريقة الطوارئ مكاملات نظام ُيستخدم مل إذا .التالية االحتياطات مبراعاة عليك

البطارية شحن تحاول ال .الشحن إلعادة قابلة ليست املدمجة البطارية.

دوري بشكل مازدا من معتمد إصالح فني لدى املدمجة البطارية باستبدال عليك .سنوات 3 املدمجة البطارية عمر.

مكاملات نظام استخدام ميكن ال مشكلة، هناك أن النظام وقرر للطاقة الطبيعي الفقدان نتيجة منخفضة املدمجة البطارية طاقة كانت إذا
قم .السائق إلخبار الطوارئ مكاملات نظام تشغيل مفتاح عىل املوجود )أحمر( املؤرش ضوء ييضء مشكلة، هناك أن النظام قرر إذا .الطوارئ
.١٠-٧ صفحة يف صفارة صوت/املؤرش ضوء مراجعة يرجى .املعتمدين مازدا صيانة فنيي أحد لدى السيارة بفحص

مالحظة

.ON التشغيل وضع يف التشغيل مفتاح يكون عندما الطوارئ مكاملات نظام استخدام ميكن•
.يدوياً أو تلقائياً إما بطريقتني، املكاملات بإجراء الطوارئ مكاملات نظام يقوم•
مكاملة إجراء فعليك الطوارئ، مكاملات نظام يتصل مل إذا .االستخدام بيئة حسب أو التالية الظروف يف اتصاالً الطوارئ مكاملات نظام يجري ال قد•

.متاح عمومي هاتف أقرب مثل آخر هاتف من

الجوال الهاتف شبكة نطاق خارج منطقة يف السيارة كانت إذا•
التي واملناطق األرض، تحت السيارات صف ومناطق األنفاق، داخل مثال( ضعيفة فيه الراديو موجات تكون محيط يف السيارة كانت إذا•

)الجبلية واملناطق املباين تحجبها
.حادث وقع إذا حتى منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلق مل إذا•
.الطوارئ مكاملات نظام تلف يف وتسبب خطري تصادم وقع إذا•
للمالحة الصناعي القمر نظام( GNSS لنظام الصناعية األقامر من إشارات عىل الحصول يتعذر عندما الوضع معلومات عىل الحصول يتعذر•

.متاحة الصوتية املكاملات تكون ذلك ومع ،)العاملية
.املكاملة مع يتعارض ال حتى الصويت النظام صوت كتم يتم صوتية، مكاملة بإجراء الطوارئ مكاملات نظام قام إذا•
.األوىل للمرة العمل يف الطوارئ مكاملات نظام يبدأ أن بعد االتصاالت مركز يستجيب حتى الوقت بعض األمر يتطلب قد•
.تقديره حسب الطوارئ بإجراءات القيام العامل يواصل قد الصوتية، املكاملة بدء بعد العامل أسئلة عىل اإلجابة من تتمكن مل إذا•
.حالتك رشح واصل .صوتك سامع من االتصاالت مركز يتمكن فرمبا العامل، صوت سامع يف صعوبة وجدت إذا حتى•

.املكاملة قطع يتم فقد الاليدوي، Bluetooth® باستخدام الجوال هاتفك من مكاملة إجرائك أثناء بالعمل الطوارئ مكاملات نظام قام إذا•

.االستخدام قيد الطوارئ مكاملات نظام يكون عندما الطبيعية بالطريقة الاليدوي Bluetooth® باستخدام مكاملة استقبال يتعذر قد•
دوماً عليك مكسورين، امليكروفون أو السامعة كانت إذا .مكسورين ن امليكروفو أو الصوت مكرب كان إذا عامل مع صوتية مكاملة إجراء يتعذر قد•

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى سيارتك بفحص
طبيعية، بطريقة الطوارئ مكاملات نظام يعمل مل إذا :التالية الحرارة درجات نطاق خارج الطبيعية بالطريقة الطوارئ مكاملات نظام يعمل ال قد•

.متاح عمومي هاتف أقرب مثل آخر هاتف من مكاملة إجراء فعليك
)فهرنهايت° ١٨٥( مئوية° ٨٥ إىل )فهرنهايت° ٤٠(- مئوية° ٤٠- :النظام لتشغيل الحرارة درجات نطاق

عالمات حدد .املكاملة منه أجريت الذي للسيارة الفعيل واملوقع االتصاالت مركز إىل تُرسل التي السيارة موقع معلومات بني اختالف هناك يكون قد•
.الصوتية املكاملة أثناء للعامل املكاملة منه أجريت الذي السيارة موقع بجوار مميزة
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التلقائية الطوارئ مكاملات

.االتصاالت مركز إىل تلقائياً السيارة معلومات تُرسل تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما
.االتصاالت مركز مع الصوتية املكاملة تبدأ املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

تنبيه 

طوارئ مكاملة إجراء بعد .مجدداً طارئ أمر حدث إذا طوارئ مبكاملات القيام يتعذر وقد املدمجة البطارية طاقة تنفد قد تلقائية مكاملة إجراء حالة يف
.مازدا من معتمد إصالح فني بواسطة املدمجة البطارية باستبدال عليك تلقائية،

مالحظة

.املستخدم بواسطة إلغائها ميكن ال التلقائية الطوارئ مكاملات•
.الطوارئ مكاملة إنهاء للمستخدم ميكن ال .الطوارئ مكاملة بإنهاء االتصاالت مركز قوم•
.الهوائية الوسائد تنتفخ مل إذا حتى تلقائية مكاملة تُجرى تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما•
ميكن ال .املكاملات مركز إىل أخرى مرة تلقائية مكاملة إجراء فسيتم صحيح، بشكل املكاملات مركز إىل مكاملة إجراء تعذر أو مكاملة فصل تم إذا•

.االتصال إعادة إلغاء

.تلقائياً العمل يف الطوارئ مكاملات نظام يبدأ تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما.١
.االتصاالت مركز إىل املكاملة وتُجرى) ثانية ٠٫٥ وأخرى ومضة كل بني يفصل (ببطء الطوارئ مكاملات مفتاح) أخرض (مؤرش ضوء يومض.٢

أخرض.١
نقل ويبدأ) ثانية ٠٫٣ وأخرى ومضة كل بني يفصل(ما حد إىل رسيعاً) أخرض (املؤرش ضوء يومض االتصاالت، مركز مع االتصال يتم عندما.٣

.السيارة معلومات
الصوتية املكاملة وتبدأ الصفارة صوت ينطلق املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٤

.االتصاالت مركز مع
الصفارة صوت وينطلق) ثانية ٠٫١٥ وأخرى ومضة بني يفصل (برسعة) أخرض (املؤرش ضوء ويومض) أحمر (املؤرش ضوء ييضء االتصال، فشل إذا.٥

.الوقت نفس يف
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.ممكناً ليس تلقايئ اتصال إجراء ألن الطوارئ مكاملات مفتاح باستخدام يدوياً مكاملة بإجراء عليك الحالة، هذه ويف

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخرض.٢

اليدوية الطوارئ مكاملات

التشغيل مفتاح من إصبعك تحرير وبعد طويلة ضغطة الطوارئ مكاملات مفتاح عىل اضغط ،ON التشغيل وضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون بينام
.االتصاالت مركز إىل تلقائياً السيارة معلومات تُنقل

.االتصاالت مركز مع الصوتية املكاملة تبدأ املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

مالحظة

.الخطرية اإلصابة أو املرض مثال العاجل التدخل تتطلب التي الحاالت يف إال يدوياً املكاملات تُجري ال•
.املكاملة إجراء قبل آمن مكان يف السيارة بإيقاف عليك يدوياً، طوارئ مكاملات بإجراء تقوم عندما•
.الطوارئ مكاملة إنهاء للمستخدم ميكن ال .الطوارئ مكاملة بإنهاء االتصاالت مركز قوم•
.املكاملات مركز إىل أخرى مرة تلقائية مكاملة إجراء فسيتم صحيح، بشكل املكاملات مركز إىل مكاملة إجراء تعذر أو مكاملة فصل تم إذا•

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل من تأكد.١
.التشغيل مفتاح عىل من إصبعك حرر ثم طويلة ضغطة العلوي الكونسول يف املوجود الطوارئ مكاملات مفتاح عىل اضغط.٢

الطوارئ مكاملات مفتاح.١

مشاكل ظهور حالة يف
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.االتصاالت مركز إىل املكاملة وتُجرى) ثانية ٠٫٥ وأخرى ومضة كل بني يفصل (ببطء الطوارئ مكاملات مفتاح) أخرض (مؤرش ضوء يومض.٣

أخرض.١
نقل ويبدأ) ثانية ٠٫٣ وأخرى ومضة كل بني يفصل(ما حد إىل رسيعاً) أخرض (املؤرش ضوء يومض االتصاالت، مركز مع االتصال يتم عندما.٤

.السيارة معلومات
الصوتية املكاملة وتبدأ الصفارة صوت ينطلق املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٥

.االتصاالت مركز مع
الصفارة صوت وينطلق) ثانية ٠٫١٥ وأخرى ومضة بني يفصل (برسعة) أخرض (املؤرش ضوء ويومض) أحمر (املؤرش ضوء ييضء االتصال، فشل إذا.٦

.الوقت نفس يف
.مجدداً يدوياً طوارئ مكاملة بإجراء قم

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخرض.٢

مالحظة

أخرى سلطة أي أو الرشطة إىل مكاملة بإجراء قم مكاملة، إجراء ميكن أنه يوضح املؤرش ضوء أن رغم االتصاالت مركز إىل املكاملة توصيل يتم مل إذا
.الطوارئ مكاملات نظام بخالف أخرى وسيلة باستخدام

مشاكل ظهور حالة يف
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صفارة صوت/املؤرش ضوء▼

.النظام يف مشكلة هناك كانت إذا أو النظام تشغيل بحالة السائق إلبالغ صفارة أصوات وتنطلق املؤرش ضوء يومض/ييضء

الحالة

املؤرش ضوء

الوميض/التشغيل حاالتالصفارة صوت حالة
أحمرأخرض

بني الفاصلة الفرتة
الوميض

――يضيئيضيئالتشخيص

التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
ON، قليلة ثوان بعد ينطفئ ثم ييضء.

مالحظة
.التشخيص أثناء يدوياً طوارئ مكاملة إجراء ميكن ال

.طبيعية بصورة يعمل النظام――التشغيل يتوقفالتشغيل يتوقفعادي

―يضيئالتشغيل يتوقفاالعطال
صفارات ٣

املتقطعة الحركة صوت(
)البطيء

.النظام يف عطل رصد تم إذا•
.منخفضة املدمجة البطارية يف املتبقية الطاقة•

تنبيه 

لن باستمرار، مضاءاً )أحمر( املؤرش ضوء بقي إذا
السيارة فحص اطلب .طبيعية بصورة النظام يعمل
بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى

.ميكن ما

ملركز مكاملة إجراء جاري
االتصاالت

التشغيل يتوقفمتقطع ضوء يصدر
بطيء

٠٫٥ واألخرى الواحدة بني(
)ثانية

الصفارة، صوت ينطلق ال
نغمة سامع ميكن ولكن

.املتصل

مكاملات نظام بواسطة طوارئ مكاملة إجراء جاري
.الطوارئ

معلومات نقل جاري
السيارة

التشغيل يتوقفمتقطع ضوء يصدر
ما حد إىل رسيع

٠٫٣ واألخرى الواحدة بني(
)ثانية

.االتصاالت مركز إىل السيارة معلومات نقل جاري―

صفارة ١―التشغيل يتوقفيضيئالصوتية املكاملة بدء
.االتصاالت مركز مع الصوتية املكاملة أثناء

――التشغيل يتوقفيضيئالصوتية املكاملة أثناء

يضيئمتقطع ضوء يصدرالتوصيل فشل
رسيع

واألخرى الواحدة بني(
)ثانية ٠٫١٥

صفارات ٣
املتقطعة الحركة صوت(

)الرسيع
.طوارئ مكاملة توصيل يفشل عندما

مشاكل ظهور حالة يف
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*Mazda ERA-GLONASS نظام

Mazda ERA-GLONASS نظام▼

للمستخدم ميكن أو تلقائياً االتصاالت مبركز باالتصال Mazda ERA-GLONASS نظام يقوم مفاجئ، مرض أو حادث وقوع مثال الطوارئ حاالت يف
.صوتية مكاملة لتفعيل يدوياً االتصاالت ملركز مكاملة إجراء
مكاملات مفتاح باستخدام يدوياً تشغيله ميكن أو تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما تلقائياً النظام يعمل

.املفاجئ املرض مثل الطارئة الحاالت يف الطوارئ

ثم ،١*GNSS االصطناعي القمر باستخدام السيارة موقع معلومات من ويتأكد الصوتية، املكاملة بواسطة الحالة بتأكيد االتصاالت مركز يف العامل يقوم
.الطوارئ خدمات أو بالرشطة يتصل

*١GNSS اإلنجليزية العبارة اختصار هي" Global Navigation Satellite System "نظام وهو العاملية للمالحة الصناعي القمر نظام تعني والتي
.األرض إىل GNSS لنظام االصطناعية األقامر تبثها التي الراديو موجات استقبال بواسطة للسيارة الحايل املوقع عىل يحصل

مشاكل ظهور حالة يف
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Mazda ERA-GLONASS لنظام املكونة األجزاء▼

 
الطوارئ مكاملات مفتاح.١

السامعة امليكروفون،.٢
الهوايئ.٣

تحذير 

األجهزة إبقي Mazda ERA-GLONASS نظام تستخدم عندما
القلب رجفان إزالة جهاز أو القلب رضبات منظم مثال الطبية

هوايئ عن بعيداً أكرث أو )بوصة ٨٫٧( سم ٢٢ مسافة عىل املزروعني
:السيارة

.الراديو مبوجات الطبي الجهاز تشغيل يتأثر فقد وإّال

مشاكل ظهور حالة يف
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Mazda ERA-GLONASS نظام عمل خطوات▼

مشاكل ظهور حالة يف
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تنبيه 

نظام أجزاء بفك تقم ال Mazda ERA-GLONASS. طارئ أمر حدث إذا يعمل ال وقد للتلف يتعرض فقد وإّال.

نظام يحتوي Mazda ERA-GLONASS وقوع عند مثال السيارة من الطاقة إمداد توقف إذا حتى العمل له يتسنى حتى مدمجة بطارية عىل
.حادث
يعمل ال فقد الصحيحة بالطريقة Mazda ERA-GLONASS نظام ُيستخدم مل إذا .التالية االحتياطات مبراعاة عليك

البطارية شحن تحاول ال .الشحن إلعادة قابلة ليست املدمجة البطارية.

دوري بشكل مازدا من معتمد إصالح فني لدى املدمجة البطارية باستبدال عليك .سنوات 3 املدمجة البطارية عمر.

نظام استخدام ميكن ال مشكلة، هناك أن النظام وقرر للطاقة الطبيعي الفقدان نتيجة منخفضة املدمجة البطارية طاقة كانت إذا Mazda
ERA-GLONASS. إلخبار الطوارئ مكاملات نظام تشغيل مفتاح عىل املوجود )أحمر( املؤرش ضوء ييضء مشكلة، هناك أن النظام قرر إذا

.١٨-٧ صفحة يف صفارة صوت/املؤرش ضوء مراجعة يرجى .املعتمدين مازدا صيانة فنيي أحد لدى السيارة بفحص قم .السائق

مالحظة

.ON التشغيل وضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون عندما Mazda ERA-GLONASS نظام استخدام ميكن•
.يدوياً أو تلقائياً إما بطريقتني، املكاملات بإجراء Mazda ERA-GLONASS نظام يقوم•
،Mazda ERA-GLONASS نظام يتصل مل إذا .االستخدام بيئة حسب أو التالية الظروف يف اتصاالً Mazda ERA-GLONASS نظام يجري ال قد•

.متاح عمومي هاتف أقرب مثل آخر هاتف من مكاملة إجراء فعليك

الجوال الهاتف شبكة نطاق خارج منطقة يف السيارة كانت إذا•
التي واملناطق األرض، تحت السيارات صف ومناطق األنفاق، داخل مثال( ضعيفة فيه الراديو موجات تكون محيط يف السيارة كانت إذا•

)الجبلية واملناطق املباين تحجبها
.حادث وقع إذا حتى منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلق مل إذا•
.Mazda ERA-GLONASS نظام تلف يف وتسبب خطري تصادم وقع إذا•
للمالحة الصناعي القمر نظام( GNSS لنظام الصناعية األقامر من إشارات عىل الحصول يتعذر عندما الوضع معلومات عىل الحصول يتعذر•

.متاحة الصوتية املكاملات تكون ذلك ومع ،)العاملية
.املكاملة مع يتعارض ال حتى الصويت النظام صوت كتم يتم صوتية، مكاملة بإجراء Mazda ERA-GLONASS نظام قام إذا•
.األوىل للمرة العمل يف Mazda ERA-GLONASS نظام يبدأ أن بعد االتصاالت مركز يستجيب حتى الوقت بعض األمر يتطلب قد•
.تقديره حسب الطوارئ بإجراءات القيام العامل يواصل قد الصوتية، املكاملة بدء بعد العامل أسئلة عىل اإلجابة من تتمكن مل إذا•
.حالتك رشح واصل .صوتك سامع من االتصاالت مركز يتمكن فرمبا العامل، صوت سامع يف صعوبة وجدت إذا حتى•

.املكاملة قطع يتم فقد الاليدوي، Bluetooth® باستخدام الجوال هاتفك من مكاملة إجرائك أثناء بالعمل Mazda ERA-GLONASS نظام قام إذا•

.االستخدام قيد Mazda ERA-GLONASS نظام يكون عندما الطبيعية بالطريقة الاليدوي Bluetooth® باستخدام مكاملة استقبال يتعذر قد•
دوماً عليك مكسورين، امليكروفون أو السامعة كانت إذا .مكسورين ن امليكروفو أو الصوت مكرب كان إذا عامل مع صوتية مكاملة إجراء يتعذر قد•

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى سيارتك بفحص
Mazda نظام يعمل مل إذا :التالية الحرارة درجات نطاق خارج الطبيعية بالطريقة Mazda ERA-GLONASS نظام يعمل ال قد•

ERA-GLONASS متاح عمومي هاتف أقرب مثال آخر هاتف من مكاملة بإجراء عليك الطبيعية، بالطريقة.
)فهرنهايت° ١٨٥( مئوية° ٨٥ إىل )فهرنهايت° ٤٠(- مئوية° ٤٠- :النظام لتشغيل الحرارة درجات نطاق

عالمات حدد .املكاملة منه أجريت الذي للسيارة الفعيل واملوقع االتصاالت مركز إىل تُرسل التي السيارة موقع معلومات بني اختالف هناك يكون قد•
.الصوتية املكاملة أثناء للعامل املكاملة منه أجريت الذي السيارة موقع بجوار مميزة

مشاكل ظهور حالة يف
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التلقائية الطوارئ مكاملات

.االتصاالت مركز إىل تلقائياً السيارة معلومات تُرسل تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما
.االتصاالت مركز مع الصوتية املكاملة تبدأ املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

تنبيه 

طوارئ مكاملة إجراء بعد .مجدداً طارئ أمر حدث إذا طوارئ مبكاملات القيام يتعذر وقد املدمجة البطارية طاقة تنفد قد تلقائية مكاملة إجراء حالة يف
.مازدا من معتمد إصالح فني بواسطة املدمجة البطارية باستبدال عليك تلقائية،

مالحظة

.املستخدم بواسطة إلغائها ميكن ال التلقائية الطوارئ مكاملات•
.الطوارئ مكاملة إنهاء للمستخدم ميكن ال .الطوارئ مكاملة بإنهاء االتصاالت مركز قوم•
.الهوائية الوسائد تنتفخ مل إذا حتى تلقائية مكاملة تُجرى تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما•
ميكن ال .املكاملات مركز إىل أخرى مرة تلقائية مكاملة إجراء فسيتم صحيح، بشكل املكاملات مركز إىل مكاملة إجراء تعذر أو مكاملة فصل تم إذا•

.االتصال إعادة إلغاء

.تلقائياً العمل يف Mazda ERA-GLONASS نظام يبدأ تصادم، وقوع حالة يف منها أعىل أو معينة بقوة صدمة السيارة تتلقى عندما.١
.االتصاالت مركز إىل املكاملة وتُجرى) ثانية ٠٫٥ وأخرى ومضة كل بني يفصل (ببطء الطوارئ مكاملات مفتاح) أخرض (مؤرش ضوء يومض.٢

أخرض.١
صوت وينطلق) ثانية ٠٫٣ وأخرى ومضة كل بني يفصل(ما حد إىل رسيعاً) أخرض (املؤرش ضوء يومض االتصاالت، مركز مع االتصال يتم عندما.٣

.السيارة معلومات نقل ويبدأ الوقت، نفس يف صفارة
الصوتية املكاملة وتبدأ الصفارة صوت ينطلق املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٤

.االتصاالت مركز مع
الصفارة صوت وينطلق) ثانية ٠٫١٥ وأخرى ومضة بني يفصل (برسعة) أخرض (املؤرش ضوء ويومض) أحمر (املؤرش ضوء ييضء االتصال، فشل إذا.٥

.الوقت نفس يف

مشاكل ظهور حالة يف
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.ممكناً ليس تلقايئ اتصال إجراء ألن الطوارئ مكاملات مفتاح باستخدام يدوياً مكاملة بإجراء عليك الحالة، هذه ويف

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخرض.٢

اليدوية الطوارئ مكاملات

التشغيل مفتاح من إصبعك تحرير وبعد طويلة ضغطة الطوارئ مكاملات مفتاح عىل اضغط ،ON التشغيل وضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون بينام
.االتصاالت مركز إىل تلقائياً السيارة معلومات تُنقل

.االتصاالت مركز مع الصوتية املكاملة تبدأ املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما

مالحظة

.الخطرية اإلصابة أو املرض مثال العاجل التدخل تتطلب التي الحاالت يف إال يدوياً املكاملات تُجري ال•
.املكاملة إجراء قبل آمن مكان يف السيارة بإيقاف عليك يدوياً، طوارئ مكاملات بإجراء تقوم عندما•
.الطوارئ مكاملة إنهاء للمستخدم ميكن ال .الطوارئ مكاملة بإنهاء االتصاالت مركز قوم•
إعادة إللغاء .املكاملات مركز إىل أخرى مرة تلقائية مكاملة إجراء فسيتم صحيح، بشكل املكاملات مركز إىل مكاملة إجراء تعذر أو مكاملة فصل تم إذا•

.يدوًيا الطوارئ مكاملات إلغاء راجع االتصال،

.ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل من تأكد.١
.التشغيل مفتاح عىل من إصبعك حرر ثم طويلة ضغطة العلوي الكونسول يف املوجود الطوارئ مكاملات مفتاح عىل اضغط.٢

الطوارئ مكاملات مفتاح.١

مشاكل ظهور حالة يف

Mazda ERA-GLONASS نظام
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.االتصاالت مركز إىل املكاملة وتُجرى) ثانية ٠٫٥ وأخرى ومضة كل بني يفصل (ببطء الطوارئ مكاملات مفتاح) أخرض (مؤرش ضوء يومض.٣

أخرض.١
صوت وينطلق) ثانية ٠٫٣ وأخرى ومضة كل بني يفصل(ما حد إىل رسيعاً) أخرض (املؤرش ضوء يومض االتصاالت، مركز مع االتصال يتم عندما.٤

.السيارة معلومات نقل ويبدأ الوقت، نفس يف صفارة
الصوتية املكاملة وتبدأ الصفارة صوت ينطلق املعلومات، نقل عملية بدء منذ ثانية ٢٠ نحو انقضاء بعد أو السيارة معلومات نقل يكتمل عندما.٥

.االتصاالت مركز مع
الصفارة صوت وينطلق) ثانية ٠٫١٥ وأخرى ومضة بني يفصل (برسعة) أخرض (املؤرش ضوء ويومض) أحمر (املؤرش ضوء ييضء االتصال، فشل إذا.٦

.الوقت نفس يف
.مجدداً يدوياً طوارئ مكاملة بإجراء قم

)يضيئ (أحمر.١
)يومض (أخرض.٢

مالحظة

أخرى سلطة أي أو الرشطة إىل مكاملة بإجراء قم مكاملة، إجراء ميكن أنه يوضح املؤرش ضوء أن رغم االتصاالت مركز إىل املكاملة توصيل يتم مل إذا
.Mazda ERA-GLONASS بخالف أخرى وسيلة باستخدام

يدويًا الطوارئ مكاملات إلغاء

بعد تبدأ مل طاملا مجدداً، التشغيل مفتاح عىل بالضغط وذلك الطوارئ مكاملات نظام مفتاح عىل الضغط بعد حتى اليدوية الطوارئ مكاملة إلغاء ميكن
.الخطأ بطريق أُجريت املكاملة أن العامل أخرب االتصاالت، مركز مع املكاملة بالفعل وبدأت املكاملة إلغاء تعذر إذا. االتصاالت مركز مع املكاملة

مشاكل ظهور حالة يف

Mazda ERA-GLONASS نظام
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صفارة صوت/املؤرش ضوء▼

.النظام يف مشكلة هناك كانت إذا أو النظام تشغيل بحالة السائق إلبالغ صفارة أصوات وتنطلق املؤرش ضوء يومض/ييضء

الحالة

املؤرش ضوء

الوميض/التشغيل حاالتالصفارة صوت حالة
أحمرأخرض

بني الفاصلة الفرتة
الوميض

――يضيئيضيئالتشخيص

التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل عند
ON، قليلة ثوان بعد ينطفئ ثم ييضء.

مالحظة
.التشخيص أثناء يدوياً طوارئ مكاملة إجراء ميكن ال

.طبيعية بصورة يعمل النظام――التشغيل يتوقفالتشغيل يتوقفعادي

―يضيئالتشغيل يتوقفاالعطال
صفارات ٣

املتقطعة الحركة صوت(
)البطيء

.النظام يف عطل رصد تم إذا•
.منخفضة املدمجة البطارية يف املتبقية الطاقة•

تنبيه 

لن باستمرار، مضاءاً )أحمر( املؤرش ضوء بقي إذا
السيارة فحص اطلب .طبيعية بصورة النظام يعمل
بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى

.ميكن ما

ملركز مكاملة إجراء جاري
االتصاالت

التشغيل يتوقفمتقطع ضوء يصدر
بطيء

٠٫٥ واألخرى الواحدة بني(
)ثانية

الصفارة، صوت ينطلق ال
نغمة سامع ميكن ولكن

.املتصل

Mazda بواسطة طوارئ مكاملة إجراء جاري
ERA-GLONASS.

معلومات نقل جاري
السيارة

التشغيل يتوقفمتقطع ضوء يصدر
ما حد إىل رسيع

٠٫٣ واألخرى الواحدة بني(
)ثانية

املتقطعة الحركة صوت
املستمر

.االتصاالت مركز إىل السيارة معلومات نقل جاري

صفارة ١―التشغيل يتوقفيضيئالصوتية املكاملة بدء
.االتصاالت مركز مع الصوتية املكاملة أثناء

――التشغيل يتوقفيضيئالصوتية املكاملة أثناء

يضيئمتقطع ضوء يصدرالتوصيل فشل
رسيع

واألخرى الواحدة بني(
)ثانية ٠٫١٥

صفارات ٣
املتقطعة الحركة صوت(

)الرسيع
.طوارئ مكاملة توصيل يفشل عندما

االختبار وضع▼

.طبيعية بطريقة يعمل Mazda ERA-GLONASS نظام أن من االختبار وضع وظيفة تتأكد

.االختبار وضع إجراء عند مازدا رشكة ِقبل من معتمد إصالح فني بواسطة سيارتك اخترب

االختبار وضع بدء طريقة

.السيارة توقف أثناء دقيقتني وانتظر االنتظار، فرامل تعشيق مع" ON "تشغيل الوضع إىل التشغيل مفتاح بتحويل قم

مشاكل ظهور حالة يف

Mazda ERA-GLONASS نظام
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.التايل اإلجراء بتنفيذ قم ذلك، بعد ثم

خالل ٥ ثوان

خالل ٥ ثوان

خالل ٥ ثوان

.تلقائيًا التايل بالرتتيب االختبار وضع تنفيذ يتم اإلجراء، إكامل بعد
العملية انتهت.١
االختبار وضع إىل التبديل.٢

مشاكل ظهور حالة يف

Mazda ERA-GLONASS نظام
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االتصاالت مركز إىل املكاملة تحويل تم.٣
السيارة معلومات إرسال تم.٤
الصوتية املكاملة بدء.٥
االتصاالت مركز من الصويت اإلرشاد تشغيل تم.٦

مالحظة

.االستقبال جيد موقع يف االختبار وضع بتنفيذ قم .ضعيًفا االستقبال كان إذا االتصال مبركز االتصال يفشل قد

.تلقائيًا االختبار وضع ينتهي

مشاكل ظهور حالة يف

Mazda ERA-GLONASS نظام
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الطوارئ حالة يف السيارة إيقاف

الطوارئ حالة يف السيارة إيقاف▼

السيارة إيقاف عند الخطر من التحذير إشارات استعامل دامئا ينبغي
.الطوارئ حاالت يف منه بالقرب أو طريق عىل

 

سيارتك أن من اآلخرين السائقني الخطر من التحذير إشارات تنبه
عند الشديد الحذر توخي عليهم يجب ولذلك مروريًا، خطرًا متثل

.منها االقرتاب
 

ويف. جميعها االتجاه مؤرشات وستومض الخطر، تحذير وّماض اضغط
مجموعة يف املوجود بالخطر التحذير مؤرش يومض الوقت نفس

.العدادات

مالحظة

.الخطر من التحذير إشارات أثناء االتجاه مؤرشات تعمل ال•
الخطر من التحذير أضواء باستخدام الخاصة املحلية اللوائح راجع•

.القانون مخالفة عدم من للتحقق السيارة سحب عند

*الطريق طوارئ مثلث احتجاز حزام

الطريق طوارئ مثلث احتجاز حزام▼

صالون
.الحزام باستخدام وثبته األمين الجانب عىل الطريق طوارئ مثلث ضع

الحزام.١
هاتشباك

.الحزام باستخدام وثبته األمين الجانب عىل الطريق طوارئ مثلث ضع

الحزام.١

مشاكل ظهور حالة يف

الطوارئ حالة يف السيارة إيقاف

٢١-٧.املوديالت بعض يف متوفر*
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واألدوات اإلضايف اإلطار تخزين

واألدوات اإلضايف اإلطار تخزين▼

مالحظة

العجلة وحاملة ورافعة احتياطي بإطار مزودة سيارتك تكون قد
من مزيد عىل للحصول .بهام مزودة تكون ال وقد األدوات وحقيبة

.مازدا رشكة لدى معتمًدا إصالح فني استرش التفاصيل،

.بالرسم املوضحة املواضع يف واألدوات اإلضايف اإلطار يخزن

صالون

أ النوع

الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم.١
القطر عروة.٢

*املرفاع.٣

املرفاع ذراع.٤

*العجالت فك مفتاح.٥

ب النوع

القطر عروة.١
االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.٢
املرفاع ذراع.٣
املرفاع.٤
العجالت فك مفتاح.٥
احتياطي إطار.٦

*األدوات حقيبة.٧

*املفك.٨

*الربط مفتاح.٩

ج النوع

القطر عروة.١
االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.٢
املفك.٣
الربط مفتاح.٤
املرفاع.٥
العجالت فك مفتاح.٦
احتياطي إطار.٧
املرفاع ذراع.٨

مشاكل ظهور حالة يف

الهواء من املفرغ اإلطار

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٢-٧
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هاتشباك

أ النوع

الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم.١
القطر عروة.٢
املرفاع ذراع.٣

*العجالت فك مفتاح.٤

*املرفاع.٥

ب النوع

الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم.١
القطر عروة.٢
املرفاع ذراع.٣

*املرفاع.٤

*العجالت فك مفتاح.٥

ج النوع

القطر عروة.١

*الربط مفتاح.٢

االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.٣

*املفك.٤

املرفاع ذراع.٥
املرفاع.٦
احتياطي إطار.٧
العجالت فك مفتاح.٨

د النوع

القطر عروة.١
االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.٢
الربط مفتاح.٣
املفك.٤
املرفاع ذراع.٥
املرفاع.٦
احتياطي إطار.٧
العجالت فك مفتاح.٨

مشاكل ظهور حالة يف

الهواء من املفرغ اإلطار

٢٣-٧.املوديالت بعض يف متوفر*
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هـ النوع

القطر عروة.١

*الربط مفتاح.٢

االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.٣

*املفك.٤

املرفاع ذراع.٥
املرفاع.٦
احتياطي إطار.٧
العجالت فك مفتاح.٨

و النوع

القطر عروة.١
االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.٢
الربط مفتاح.٣
املفك.٤
املرفاع ذراع.٥
املرفاع.٦
احتياطي إطار.٧
العجالت فك مفتاح.٨

*املرفاع▼

املرفاع إلخراج

صالون

.الواقي الغطاء ازال.١
 

.الغطاء بإخراج قم.٢
 

عكس الجناحية والصامولة للمرفاع اللولبي املسامر بتدوير قم.٣
.الساعة عقارب اتجاه

 

جناحية صامولة.١

مشاكل ظهور حالة يف

الهواء من املفرغ اإلطار

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٤-٧
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اللولبي املسامر.٢
 

هاتشباك

.األمتعة مقصورة فرش انزع.١
 

.املرفاع بإخراج قم.٢
 

املرفاع لتأمني

صالون

اللولبي املسامر جعل مع املقبس يف املجنحة الصامولة أدخل.١
عقارب اتجاه يف املجنحة الصامولة ولف لألمام مشرياً للمرفاع
.مؤقتاً لربطها الساعة

.الساعة عقارب باتجاه للمرفاع اللولبي املسامر بتدوير قم.٢
 

جناحية صامولة.١
اللولبي املسامر.٢
 

.املرفاع لتأمني بالكامل املجنحة الصامولة لف.٣

مالحظة

أن تأكد .القيادة أثناء يتحرك فقد بالكامل مثبتاً املرفاع يكن مل إذا
.كاٍف بشكل تثبيته تم قد للمرفاع اللولبي املسامر

هاتشباك

.املرفاع إخراج خطوات بعكس قم

Maintenance

.دامئا نظيفا املرفاع عىل حافظ•
.الصدأ أو االتساخ من خالية املتحركة األجزاء أن من تأكد•
.كافية بصورة مشحم اللولب سن أن من تأكد•

*االحتياطي اإلطار▼

.مؤقت احتياطي إطار بها بك الخاصة مازدا سيارة
مصمم وهو املعتاد، اإلطار من وأصغر أخف املؤقت االحتياطي اإلطار
لفرتات إال استخدامه عدم ويجب الطارئة الحاالت يف لالستخدام فقط

إطالقاً املؤقتة االحتياطية اإلطارات استخدام عدم يجب. جدا قصرية
.ممتدة لفرتات أو طويلة ملسافات

مشاكل ظهور حالة يف

الهواء من املفرغ اإلطار

٢٥-٧.املوديالت بعض يف متوفر*
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تحذير 

عجالت( األمامية العجالت يف مؤقت احتياطي إطار برتكيب تقم ال
):الجر
العجالت يف مؤقت احتياطي إطار باستخدام القيادة الخطر من

السيطرة تفقد قد .السيارة يف التحكم عىل القدرة ستتأثر .األمامية
قد مام الجليد، أو بالثلج املغطاة الطرق عىل خاصة السيارة، عيل

األمامية العجلة إىل عادي إطار بنقل قم .حادث وقوع إىل يؤدي
.الخلف يف االحتياطي اإلطار وثبت

تنبيه 

القيادة ثبات يقل قد املؤقت االحتياطي اإلطار استخدام عند
يف الحذر توخي يجب .فقط التقليدي اإلطار باستخدام باملقارنة
.القيادة

اتبع للسيارة، أو املؤقت االحتياطي لإلطار تلف حدوث لتجنب
:التالية االحتياطات

القيادة يف )ساعة/ميل ٥٠( ساعة/كم ٨٠ رسعة تتجاوز ال.

الغسيل أماكن يف تدخل ال .الوعرة األرض فوق القيادة تجنب
النوع من أصغر اإلطارات من النوع هذا فقطر .للسيارة اآليل

.يقل األريض الخلوص فإن لذا املعتاد،

اإلطارات من النوع هذا عىل إطارات سلسلة استخدام احذر
.محكمة تكون ولن اإلطار حجم تالءم لن ألنها

أخرى، سيارة أي يف املؤقت االحتياطي اإلطار استخدام واحذر
.مازدا لسيارة خصيصاً مصمم اإلطار هذا إن حيث

يف سيارتك يف واحد مؤقت احتياطي إطار من أكرث تستخدم ال
.الوقت نفس

االحتياطي اإلطار لفك

صالون

.الواقي الغطاء ازال.١
 

عكس اتجاه يف االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر بتدوير قم.٢
.اإلضايف اإلطار وانزع الساعة عقارب

 

االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.١
 

هاتشباك

مشاكل ظهور حالة يف

الهواء من املفرغ اإلطار
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.األمتعة مقصورة فرش انزع.١
 

)فرعي صوت مبكرب املزودة السيارات(.٢
.الفرعي الصوت مكرب توصيل سلك بفصل قم

 

الرتدد منخفضة بسامعة.١
 

مالحظة

الضغط من تأكد .املوصل لفصل مطلوبة الزائدة القوة تكون قد
.بشدة العروة عىل

)فرعي صوت مبكرب املزودة السيارات(.٣
عكس اتجاه يف االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر بتدوير قم

.اإلضايف واإلطار الفرعي الصوت مكرب وانزع الساعة عقارب
 

)فرعي صوت مبكرب املزودة غري السيارات(
عكس اتجاه يف االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر بتدوير قم

.اإلضايف اإلطار وانزع الساعة عقارب
 

االحتياطي اإلطار تثبيت مسامر.١
 

االحتياطي اإلطار تثبيت لتأمني

بعد. الفك إجراء ترتيب بعكس االحتياطي اإلطار بتخزين قم
.صحيح بشكل االحتياطي اإلطار تخزين من تأكد التخزين،

مشاكل ظهور حالة يف
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يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم

*الطوارئ حاالت

الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم▼

حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم يستخدم
املفرغة لإلطارات املؤقت اإلصالح يف مازدا بالسيارة ااملرفق الطوارئ

شابه ما أو مسامري فوق السري جراء بسيط لتلف تعرضت التي الهواء
.الطريق سطح عىل الحادة األجسام من
أو املسامر بإزالة القيام دون الفارغ لإلطار الطارئ اإلصالح بعملية قم

.اإلطار ثقب الذي املشابه الحاد الجسم

مالحظة

اإلطارات، أحد ثقب حالة يف .احتياطي بإطار مجهزة غري السيارة
حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم استخدم
التعليامت راجع اإلصالح، إجراء عند .مؤقًتا اإلطار إلصالح الطوارئ
حاالت يف الهواء من املفرغة اإلطارات إصالح أدوات بطقم املرفقة

أدوات طقم باستخدام ُمفّرغ إلطار طارئ إصالح جرى إذا .الطوارئ
ألحد السيارة اصطحب الطوارئ، حاالت يف املُفّرغة اإلطارات إصالح
ميكن، ما بأرسع اإلطار استبدال أو بإصالح يقوم حتى الصيانة فنيي

.مازدا رشكة من معتمد صيانة بفني باالستعانة ونويص

حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم حول▼
الطوارئ

حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم يتضمن
.التالية األدوات الطوارئ

 

باإلطارات الخاصة للترسب املانعة املادة.١
الهواء ضغط وحدة.٢
الصامم قلب وتركيب فك أداة.٣
الحقن خرطوم.٤
االحتياطي الصامم قلب.٥
الرسعة حدود ملصق.٦
تعليامت.٧

تحذير 

متناول عن بعيًدا باإلطارات الخاصة للترسب املانعة املادة ضع
:األطفال

دون املادة هذه بلغ حالة يف .خطريًا أمًرا املادة هذه تناول يعد إذ
املساعدة واطلب الحال يف املاء من كبرية كمية ارشب قصد،

.الطبية

مشاكل ظهور حالة يف
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حالة يف .والجلد للعني مالمستها عند خطورة املادة هذه تشكل
الحال يف اغسلهام للجلد، ملسها أو العني إىل املادة هذه دخول
.الطبية املساعدة واطلب املاء من كبرية بكمية

مالحظة

للترسب مانعة مادة اشرت .االستخدام إلعادة قابلة غري املادة هذه•
.مازدا لدى معتمد إصالح فني من لإلطارات جديدة

عند الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم استخدام ميكن ال•
.التالية الحاالت يف الطوارئ

إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصًصا؛ إصالح فني استرش
.مازدا رشكة قبل من معتمد

الخاصة للترسب املانعة للامدة الفعال االستخدام فرتة انتهاء•
امللصقة املعلومات بطاقة عىل موضحة الفرتة هذه( .باإلطارات

.)الزجاجة عىل
٠٫١٦( مليمرتات ٤ حوايل عن الثقب أو التمزق مساحة زيادة•

).بوصة
.خطوطه عدا اإلطار من جزء بأي تلف حدوث•
.الهواء من تقريًبا خاٍل وإطارها السيارة قيادة•
.العجلة حافة عن اإلطار خروج•
.للتلف العجلة حافة تعرض•
.أكرث أو ثقبني عىل اإلطار احتواء•

حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم استخدام▼
الطوارئ

وقم الطريق ميني عن بعيدا مستو سطح عىل بالسيارة قف.١
.بإحكام االنتظار فرملة بتأمني

موضع يف تلقايئ حركة بناقل املزودة السيارة بتشغيل قم.٢
إىل االنتقال يتم اليدوي الحركة لناقل وبالنسبة) P (االنتظار
.املحرك تشغيل بإيقاف وقم ١ أو) R (للخلف الرجوع موضع

.الخطر من التحذير وماض بتشغيل قم.٣
إصالح أدوات طقم وأخرج واألمتعة الركاب من السيارة أفرغ.٤

.الطوارئ حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات

صالون

هاتشباك

أ النوع

مشاكل ظهور حالة يف
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ب النوع

.جيًدا باإلطارات الخاصة للترسب املانعة املادة ُرّج.٥

تنبيه 

أن املمكن فمن الحقن، خرطوم ربط بعد الزجاجة َرّج تم إذا
هذه إزالة يتعذر قد .الخرطوم من للترسب املانعة املادة تتناثر
َرّج عىل احرص .ملستها إذا األخرى األشياء أو املالبس من املادة

.الحقن خرطوم ربط قبل الزجاجة

مالحظة

عن تقل خارجية حرارة درجة يف املادة هذه استخدام ميكن
هذه تتصلب ).فهرنهايت درجة ٢٢－( مئوية درجة ٣٠－

درجة ٠( للغاية املنخفضة الحرارة درجات يف بسهولة املادة
صعوبة إىل يؤدي مام )أقل أو )فهرنهايت درجة ٣٢( مئوية
قبل السيارة داخل تسخن للترسب املانعة املادة اترك .حقنها
.الحقن إجراء

ترك مع الحقن خرطوم اربط. الزجاجة من الغطاء بإزالة قم.٦
.لكرسه للزجاجة الداخيل الغطاء

الغطاء.١
الحقن خرطوم.٢
باإلطارات الخاصة للترسب املانعة املادة.٣

عىل اضغط. الهواء املفرغ اإلطار من الصامم غطاء بإزالة قم.٧
لطرد اإلطار صامم قلب تجاه الصامم قلب وتركيب فك أداة

.بأكمله املتبقي الهواء

الصامم.١
الصامم غطاء.٢
الصامم قلب وتركيب فك أداة.٣

تنبيه 

متبٍق هواء هناك كان إذا فكه عند بقوة الصامم قلب يندفع قد
.بحرص الصامم قلب فك .اإلطار يف

مشاكل ظهور حالة يف
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باستخدام الساعة عقارب اتجاه عكس بإدارته الصامم قلب فك.٨
.الصامم قلب وتركيب فك أداة

الصامم.١
الصامم قلب.٢

مالحظة

.لالتساخ فيه يتعرض ال مكان يف الصامم قلب خزّن
.الصامم داخل الحقن خرطوم أدخل.٩

الصامم.١
الحقن خرطوم.٢

واضغط رأيس وضع يف تكون بحيث الزجاجة بأسفل أمسك.١٠
.اإلطار يف بالكامل للترسب املانعة املادة احقن ثم بيديك عليها

الصامم.١
.الصامم من الحقن خرطوم اسحب.١١

مالحظة

من جديد طقم اشرت .االستخدام إلعادة قابلة غري املادة هذه
مازدا صيانة فنيي أحد من باإلطار الخاصة للترسب املانعة املواد

.املعتمدين
عقارب اتجاه يف وأدره الصامم يف الصامم قلب إدخال أعد.١٢

.لربطه الساعة

الصامم.١
الحقن خرطوم.٢
الصامم قلب.٣
الصامم قلب وتركيب فك أداة.٤

مالحظة

بعد الفارغة للترسب املانعة املادة زجاجة من تتخلص ال
صيانة فنيي أحد إىل الفارغة الزجاجة هذه أعد .االستخدام

حاجة هناك تكون سوف .اإلطار استبدال عند املعتمدين مازدا
من للترسب املانعة املادة الستخالص الفارغة الزجاجة لهذه

.منها والتخلص اإلطار
ملنع الزجاجة لسان يف الحقن خرطوم برتكيب قم ذلك، وبعد.١٣

.للترسب املانعة املادة من بقايا أي ترسب

العروة.١

مشاكل ظهور حالة يف
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السائق عىل يسهل مكان يف السيارة رسعة حدود ملصق ارفق.١٤
.رؤيته

تحذير 

قد إذ العدادات؛ بلوحة السيارة رسعة حدود ملصق ترفق ال
مقياس أو التحذير أضواء مؤرشات مثل مناطق رؤية تعيق

:الرسعة
قد .القيادة عجلة ببطانة امللصق هذا إرفاق الخطورة من

يف يتسبب مام الهوائية، األكياس انتفاخ مع امللص يتداخل
.جسيمة إصابات

.اإلطار صامم يف الهواء ضغط وحدة خرطوم ركّب.١٥

الصامم.١
الهواء ضغط وحدة خرطوم.٢

وأدر الداخيل الكامليات مقبس يف الضغط وحدة قابس أدخل.١٦
.ACC التشغيل مفتاح تنشيط وضع عىل التشغيل بدء مفتاح

الهواء ضغط وحدة.١
الهواء ضغط وحدة قابس.٢

تنبيه 

الكهربايئ، املقبس من الهواء ضغط وحدة مقبس إخراج قبل
.الوحدة عن الطاقة فصل من تأكد

بإدارة تشغيلها وإيقاف الهواء ضغط وحدة تشغيل يتم
.الدفعي الزر مفتاح

بنفخ وقم التشغيل وضع عىل الهواء ضغط وحدة مفتاح أدر.١٧
.الصحيح الضغط إىل يصل حتى بحرص اإلطار

مشاكل ظهور حالة يف
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تحذير 

باسكال كيلو 300 من أعىل بضغط مطلًقا الوحدة تشغل ال

):مربعة بوصة لكل رطل 43.5 بار، 3 ،٢سم/قوة كجم 3.1(
كجم 3.1( باسكال كيلو 300 من أعىل بضغط الوحدة فتشغيل

عىل ينطوي )مربعة بوصة لكل رطل 43.5 بار، 3 ،٢سم/قوة
3.1( باسكال كيلو 300 عن اإلطار ضغط يزيد عندما .خطورة

ينطلق ،)مربعة بوصة لكل رطل 43.5 بار، 3 ،٢سم/قوة كجم
مام الهواء؛ ضغط وحدة من الخلفي الجزء من الساخن الهواء

.للحرق يعرض قد

مالحظة

حتى )السائق باب بإطار املثبتة( اإلطار ضغط بطاقة افحص•
.اإلطار لنفخ الصحيح الضغط معرفة ميكنك

استخدامها يؤدي إذ دقائق؛ ١٠ من ألكرث الوحدة تستخدم ال•
.للتلف تعرضها إىل أطول لفرتات

مل إذا .اإلصالح إىل بحاجة يكون فقد اإلطار، نفخ تعذر إذا•
فمن دقائق، ١٠ غضون يف الصحيح الضغط إىل اإلطار يصل

.التلف من أكرب مستوى تعرض قد يكون أن املحتمل
أدوات طقم باستخدام إصالحه ميكن ال الحالة هذه يف

فني استرش .الطوارئ عند الهواء املفرغة اإلطارات إصالح
صيانة فنيي بأحد باالستعانة نويص ونحن متخصص؛ صيانة
.املعتمدين مازدا

برخي قم الهواء، من زائدة بكمية اإلطار نفخ حالة يف•
.الهواء من بعض وأخرج بالوحدة املوجودة اللولبية السدادة

أوقف املناسب، املستوى إىل اإلطار داخل الهواء وصول عند.١٨
.اإلطار صامم من خرطومها وإخراج الوحدة تشغيل

.اإلطار صامم غطاء ركّب.١٩
حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم ضع.٢٠

يف واستمر األمتعة صندوق/األمتعة صندوق غطاء يف الطوارئ
.القيادة

تنبيه 

نويص ونحن متخصص؛ صيانة فني إىل بعناية السيارة قد
واحرص مازدا رشكة قبل من معتمد صيانة بفني باالستعانة

).ساعة/ميل ٥٠( ساعة/كم ٨٠ من أقل برسعة القيادة عىل

ساعة/ميل ٥٠( ساعة/كم ٨٠ برسعة السيارة قيادة تم إذا(
.االهتزاز يف تبدأ فقد أكرث، أو

مالحظة

تحذير ضوء ييضء املناسب، بالشكل اإلطار نفخ عدم حالة يف
.اإلطار ضغط مراقبة نظام

،)أميال ٣ (كم ٥ ملسافة أو دقائق ١٠ ملدة السيارة قيادة بعد.٢١
يف املجهز اإلطارات ضغط مقياس باستخدام اإلطار ضغط تفقد

مستوى عن اإلطار ضغط انخفض إذا. الهواء ضغط وحدة
الصحيح املستوى إىل يصل حتى اإلطار فانفخ الصحيح، الضغط

.١٦ الخطوة من بدًءا الخطوات باتباع ثانية

تنبيه 

كجم 1.3( باسكال كيلو 130 عن اإلطار ضغط انخفض إذا

ميكن فال ،)مربعة بوصة لكل رطل 18.9 بار، 3 ،٢سم/قوة
أوقف .اإلصالح أدوات طقم باستخدام اإلصالح إجراء

واتصل املرور حركة عن بعيًدا مستٍو سطح عىل السيارة
فنيي بأحد باالستعانة نويص ونحن متخصص؛ صيانة بفني

.املعتمدين مازدا صيانة

من الخطوات تكرار بعد منخفًضا اإلطار ضغط استمر إذا
عن بعيًدا مستٍو سطح عىل السيارة فأوقف ،٢١ إىل ١٥

نويص ونحن متخصص؛ صيانة بفني واتصل املرور حركة
.املعتمدين مازدا صيانة فنيي بأحد باالستعانة

مالحظة

ضغط مقياس باستخدام اإلطار يف الهواء ضغط تفقد عند
يف الوحدة أن من تأكد الهواء، ضغط بوحدة املوجود اإلطارات

.التشغيل إيقاف وضع
.اإلطار إصالح عملية إمتام يعني فهذا ثابتًا، اإلطار ضغط ظل إذا.٢٢

نويص ونحن متخصص؛ صيانة بفني إىل بعناية السيارة قد
.اإلطار الستبدال املعتمدين مازدا صيانة فنيي بأحد باالستعانة

تنبيه 

مؤقًتا إصالحه تم الذي اإلطار استخدام إعادة ميكن ال
توىص .باإلطارات الخاصة للترسب املانعة املادة باستخدام

.جديد بآخر اإلطار باستبدال مازدا

املانعة املادة إزالة بعد العجلة استخدام إعادة ميكن
يوىص أنه غري .بعناية فحصها وبعد منها من للترسب

.جديد بآخر اإلطار باستبدال

مشاكل ظهور حالة يف
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حاالت يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم فحص▼
الطوارئ

يف الهواء املفرغة اإلطارات إصالح أدوات طقم فحص عىل احرص
.منتظمة فرتات عىل الطوارئ حاالت

الخاصة للترسب املانعة للامدة الفعال االستخدام فرتة من تحقق•
.باإلطارات

.باإلطارات الخاصة الهواء ضغط وحدة عمل من تحقق•

مالحظة

.فعال استخدام لفرتة باإلطارات الخاصة للترسب املانعة املادة تعمل
بطاقة عىل املوضحة املادة لهذه الفعال االستخدام فرتة من تحقق

هذه انتهاء بعد تستخدمها وال الزجاجة عىل امللصقة املعلومات
فني من باإلطارات الخاصة للترسب املانعة املادة استبدل .الفرتة
.الفعال لالستخدام صالحيتها فرتة انتهاء قبل مازدا لدى معتمد إصالح

إطار مع (الهواء من املفرغ اإلطار تغيري
)احتياطي

الهواء من املفرغ اإلطار تغيري▼

مالحظة

مفرغ اإلطار أن إىل يشري فقد القيادة، أثناء التايل من أي حدث إذا
.الهواء من

.السيارة توجيه يصعب•
.زائد بشكل االهتزاز يف السيارة تبدأ•
.واحد اتجاه يف العجالت تتجه•

مكان إىل ببطء بالقيادة فقم الهواء، من مفرغ إطار لديك كان إذا
.اإلطار لتغيري املرور مسار وخارج الطريق عن حائدا مستو
وسط يف أو املرور مسار يف بالسيارة الوقوف الخطورة من إن حيث
.مزدحم طريق

تحذير 

:اإلطار تغيري تعليامت اتباع من تأكد
ً شيئاً صحيح نحو عىل ذلك يتم مل إذا اإلطار تغيري يعترب فقد .خطريا
ألي خطرية إصابة يف وتتسبب املرفاع فوق من السيارة تنزلق أن ميكن

.شخص
سيارة تحت جسده من جزء أي بوضع شخص أي يقوم ال أن يجب

.رافعة باستخدام مرفوعة

:مرفاع عىل ترتكز التي السيارة داخل مطلقاً أحداً تدع ال
عىل ترتكز التي السيارة يف باملكوث شخص ألي السامح الخطورة من

عىل من السيارة انزالق يف الراكب يتسبب أن ميكن حيث .مرفاع
.خطرية إصابة عنه ينتج مام املرفاع

مالحظة

.استخدامه قبل جيداً مشحم املرفاع أن من تأكد

الطريق ميني عن بعيدا وصلب مستو سطح عىل بالسيارة قف.١
.بإحكام االنتظار فرملة بتأمني وقم

موضع يف تلقايئ حركة بناقل املزودة السيارة بتشغيل قم.٢
إىل االنتقال يتم اليدوي الحركة لناقل وبالنسبة) P (االنتظار
.املحرك تشغيل بإيقاف وقم ١ أو) R (للخلف الرجوع موضع

.الخطر من التحذير وماض بتشغيل قم.٣

مشاكل ظهور حالة يف
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وأن منها يخرج أن بالسيارة داخل يف يتواجد من كل من اطلب.٤
.املرور حركة وعن عنها يبتعد

).٢٢-٧ صفحة (االحتياطي واإلطار واألدوات، املرفاع، فك.٥
من املفرغ اإلطار اتجاه عكس يف مائل بشكل العجلة احجز.٦

.وخلفه اإلطار أمام كتلة ضع العجلة حجز إجراء عند. الهواء

مالحظة

ً استخدم اإلطار، حجز عند كاف، بحجم خشبية كتالً أو صخورا
.مكانه يف اإلطار لتثبيت أمكن، إن

الهواء من املفرغ اإلطار فّك▼

تحذير 

دامئًا الحركة ناقل ذراع حرّك املرفاع، باستخدام ألعىل سيارة رفع عند
الحركة ناقل ذات للسيارات بالنسبة( R الوضع أو األول الرتس إىل

ذات للسيارات بالنسبة( P الوضع إىل االختيار ذراع انقل أو )اليدوي
حواجز ضع ثم االنتظار، فرامل وعشق ،)التلقايئ الحركة ناقل

:املرفاع مقابل يف مائلة بطريقة العجالت

خطورة عىل العجالت حواجز استخدام دون فارغ إطار تغيري ينطوي
ناقل ذراع نقل مع حتى املرفاع ويسقط تتحرك قد السيارة ألن نظًرا

ما ،P الوضع إىل االختيار ذراع أو ،R الوضع أو األول الرتس إىل الحركة
.لحادث التعرض يف يتسبب قد

العجلة غطاء فاخلع للعجلة، بغطاء مجهزة سيارتك كانت إذا.١
).الكوريك (املرفاع لذراع املائل بالطرف

 

مالحظة

وإال والغطاء، العجلة بني بقوة املرفاع ذراع طرف ادفع
.فكه عليك فسيصعب

تنبيه 

عند الصامم بساق العجلة غطاء عىل املوجود الحز مبحاذاة قم
.الرتكيب

 

الحز.١
اإلطار صامم.٢
 

محاذاته تتم مل إذا العجلة غطاء تركيب أثناء تلف يحدث فقد
.صحيح بشكل

مشاكل ظهور حالة يف
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لفة الساعة عقارب اتجاه عكس بلفها العجلة صواميل فك.٢
حتى للعجلة صامولة أي تفك ال ولكن صامولة، لكل واحدة

.األرض عىل من اإلطار برفع تقوم
 

.األرض عىل الرافعة ضع.٣
واضبط الشكل يف املبني االتجاه يف اللولبية الرافعة بإدارة قم.٤

السيارة رفع نقطة من قريبة تكون حتى الرافعة رأس وضع
.ألعىل

 

الرافعة رأس.١
 

املراد اإلطار مكان إىل األقرب الرفع موضع تحت الرافعة ضع.٥
نقطة تحت بالكامل الرافعة رأس بإدخال تقوم أن عىل تغيريه
.الرفع

 

الرفع موضع.١
 

إىل بيديك الربغي بتدوير بالتدريج الرافعة رأس رفع يف استمر.٦
.الرفع موضع يف الرافعة رأس يدخل أن

 

املطاطية اإلطار كتلة.١
الرفع موضع.٢

تحذير 

يف بهام املوىص فقط والخلفي األمامي الرفع وضعي استخدم
:الدليل هذا
التي األوضاع غري أوضاع يف السيارة رفع تحاول أن الخطورة من

فوق من السيارة تنزلق أن ميكن .الدليل هذا يف بها يوىص
حتى أو خطرية إصابة شخص أي إصابة يف وتتسبب املرفاع
فقط والخلفي األمامي الرفع وضعي استخدم .بحياته تودي

.الدليل هذا يف بهام املوىص

املحددة الرفع نقطة بخالف آخر موضع يف السيارة برفع تقم ال
:تحتها أو الرافعة عىل يشء أي تضع وال
الرفع نقطة بخالف آخرى نقطة من السيارة رفع الخطورة من

قد ذلك أن حيث تحتها أو الرافعة عىل أشياء وضع أو املحددة
الرافعة عن السيارة تسقط قد أو السيارة بدن تشويه إىل يؤدي

.حادث وقوع يف ذلك ويتسبب

:مازدا سيارة مع املرفق املرفاع استخدم
يف لالستخدام مصمم غري مرفاع استخدام الخطورة من كذلك
وتصيب املرفاع فوق من السيارة تنزلق أن ميكن .مازدا سيارة

.خطرية إصابة أي
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:املرفاع أسفل أجسام أي وضع يحظر
ما جسم هناك يكون عندما بالغة خطورة السيارة رفع يشكل
إصابة شخص أي ويصيب املرفاع ينزلق أن ميكن .املرفاع أسفل

.السيارة انقالب جراء من أو خطرية

مالحظة

يف التجويف ومحاذاة الرفع موضع إىل املرفاع رأس رفع عند
الجزء فإن السيارة، جسم تحت القضيب كون مع املرفاع رأس

للسيارة السفيل الجسم مع يتالمس املرفاع رأس من العلوي
.التجويف قاع مع القضيب يتالمس أن دون

.اإلطار مرفاع يف العجالت مفتاح وثبت املرفاع ذراع أدخل.٧
 

ألعىل السيارة وارفع الساعة عقارب اتجاه يف املرفاع يد أدر.٨
فك قبل. االحتياطي اإلطار تركيب ميكنك بحيث كافية بدرجة

يف ثابتة بك الخاصة مازدا سيارة أن من تأكد العجلة، صواميل
.تتحرك أو تنزلق أن ميكن ال وأنها مكانها

 

تحذير 

:الالزم من أعىل مستوى إىل السيارة برفع تقم ال
يؤدي فقد الالزم من أعىل مستوى إىل السيارة رفع الخطورة من
.حادث وقوع يف ويتسبب السيارة ترنح إىل هذا

:رفعها أثناء السيارة تهز وال املحرك تشغيل تبدأ ال
رفعها أثناء السيارة هز أو السيارة محرك تشغيل الخطورة من
وقوع إىل يؤدي و الرافعة عن السيارة وقوع إىل هذا يؤدي فقد

.حادث

:رفعها أثناء اإلطالق عىل السيارة تحت تنزل ال
هذا يؤدي فقد رفعها أثناء السيارة تحت نزولك الخطورة من
عن السيارة سقوط حالة يف خطرية إصابة وقوع أو الوفاة إىل

.الرافعة
ثم الساعة، عقارب اتجاه عكس بإدارتها العجلة صواميل فك.٩

.األوسط والغطاء العجلة فك

مشاكل ظهور حالة يف
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االحتياطي اإلطار تركيب▼

أسطح عىل من واألوساخ األتربة إلزالة قامش قطعة استخدم.١
مسامري ذلك يف مبا ،)الرصة (العجلة ومحور العجلة تركيب
).الرصة (العجلة محور

 

تحذير 

)الرصة( العجلة ومحور العجلة، تركيب أسطح أن من تأكد
:استبدالها أو اإلطارات تغيري قبل نظيفة العجلة وصواميل

األتربة تزيل أال اإلطار، استبدال أو تغيري عند الخطورة، من
العجلة ومحور العجلة، تركيب أسطح عىل من واألوساخ

تنفك أن ميكن ).الرصة( العجلة محور ومسامري )الرصة(
عنه ينتج مام اإلطار، انفالت وتسبب القيادة أثناء الصواميل

.حادث وقوع
.االحتياطي اإلطار تركيب.٢
املشطوفة الحافة تكون أن العجلة صواميل تركيب عند احرص.٣

.يدوياً ربطها وأحكم للداخل،
 

تحذير 

تحكم وال العجلة ومسامري صواميل عىل شحم أو زيتاً تضع ال
:به املوىص الربط عزم من أكرث العجلة صواميل ربط
ومسامري صواميل عىل الشحم أو الزيت وضع الخطورة فمن

انفالت وتسبب القيادة أثناء الصواميل تنفك أن ميكن .العجلة
أن ميكن ذلك، عىل عالوة .حادث وقوع عنه ينتج مام اإلطار،
.الالزم من أكرث ربطها أحكم إذا العجلة ومسامري صواميل تتلف

مفتاح باستخدام الساعة عقارب اتجاه عكس املرفاع يد أدر.٤
.السيارة واخفض العجالت

.املبني بالرتتيب الصواميل ربط إلحكام العجالت مفتاح استخدم.٥
 

ربط ينبغي الذي اإلحكام مدى من متأكد غري كنت إذا
يفحصها، أن متخصص إصالح فني من اطلب به، الصواميل

.مازدا رشكة لدي معتمد إصالح فني مبراجعة ونويص

الصامولة ربط إحكام عزم

قدم مرت، قوة كجم (مرت نيوتن
)قوة رطل

108―147 )12―14 ,80―108(
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تحذير 

أو ثابت بشكل العجلة صواميل ربط إحكام عىل دامئاً احرص
:صحيح نحو عىل
عىل الربط محكمة غري العجلة صواميل تكون أن الخطورة من

من تنفصل أو العجلة تتأرجح فقد .سائبة أو الصحيح النحو
مام السيارة، عىل السيطرة فقدان إىل ذلك يؤدي قد .مكانها

.خطري حادث وقوع يف يتسبب

أو بفكها قمت التي الصواميل نفس تركيب إعادة من تأكد
:التهيئة نفس من مرتية بصواميل استبدلها

ً سيارة يف املوجودة العجلة وصواميل مسامري تسنني ألن نظرا
أن الخطورة فمن املرتي، بالنظام يقاس بك الخاصة مازدا

استخدمت إذا .املرتي للقياس تخضع ال صواميل تستخدم
أن وميكن العجلة يثبت لن املرتي، بالنظام مقاس غري مسامر
وقوع عنه وينتج العجلة انزالق يسبب قد مام املسامر، يتلف

.حادث
.واملرفاع األدوات وضع العجالت تحت من الكتل بإزاحة قم.٦
صندوق/األمتعة صندوق غطاء يف التالف اإلطار بتخزين قم.٧

.األمتعة
صفحة يف اإلطارات راجع. اإلطار يف الهواء ضغط من تحقق.٨

١١-٩.
.ميكن ما بأرسع استبداله أو الهواء من املفرغ اإلطار بإصالح قم.٩

تحذير 

:مضبوط غري هواء ضغط ذات إطارات عىل بالسيارة السري احذر
غري اإلطارات يف الهواء ضغط يكون عندما القيادة الخطورة من

عىل املضبوط غري الضغط ذات اإلطارات تؤثر أن ميكن .مضبوط
لضغط الدوري الفحص إجراء وعند .حادث وقوع وتسبب القيادة

.أيضاً االحتياطي اإلطار افحص اإلطارات، هواء

مالحظة

يف بتخزينهم قم واألدوات، املرفاع من قعقعة صوت صدور ملنع
.صحيح بشكل موضعهم

مشاكل ظهور حالة يف
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توصيل بكبل التشغيل بدء

توصيل بكبل التشغيل بدء▼

التشغيل بدء عىل قدرتك من واثق غري كنت إذا. بحرص التايل اإلجراء اتبع لذا. صحيح غري بشكل ذلك تم إذا توصيل، بكبل التشغيل بدء الخطورة من
.الوظيفة هذه ألداء كفء صيانة بفني تستعني أن بشدة نوصيك توصيل، بكبل

تحذير 

:بعناية االحتياطات تلك اتبع 
.فحصها أو البطارية استخدام قبل بدقة التالية االحتياطات بقراءة قم البطارية مع والصحيح اآلمن التعامل لضامن

(–) السالب الطرف أو (+) املوجب الطرف مبالمسة املعدنية لألدوات تسمح وال املفتوحة، البطارية خاليا عن والرشر اللهب بإبعاد قم 
:السيارة لجسم للبطارية (+) املوجب الطرف مبالمسة تسمح ال .البطارية من بالقرب العمل عند للبطارية

للبطارية العادي التشغيل خالل املنبعث الهيدروجني غاز فإن وكذلك .الخطر عىل باعثاً أمراً املفتوحة البطارية من بالقرب والرشر اللهب وجود يعد
اللهب مصادر جميع فلتبعد ثم ومن .خطرية وجروح حروق حدوث يف يتسبب أن البطارية انفجار شأن ومن .البطارية انفجار يف ويتسبب يشتعل قد

.املفتوحة البطاريات عن والرشر السجائر ذلك يف مبا والنريان

البطاريات خاليا من إنتاجه يتم الهيدروجني غاز ألن املفتوحة البطاريات خاليا عن والرشر اللهب مصادر جميع إبعاد عىل احرص 
:البطارية سائل إضافة أو البطارية شحن أثناء املفتوحة

للبطارية العادي التشغيل خالل املنبعث الهيدروجني غاز فإن وكذلك .الخطر عىل باعثاً أمراً املفتوحة البطارية من بالقرب والرشر اللهب وجود يعد
اللهب مصادر جميع فلتبعد ثم ومن .خطرية وجروح حروق حدوث يف يتسبب أن البطارية انفجار شأن ومن .البطارية انفجار يف ويتسبب يشتعل قد

.املفتوحة البطاريات عن والرشر السجائر ذلك يف مبا والنريان

:مستواه انخفاض أو سائلها تجمد أثناء لبطارية توصيل بكبل التشغيل بدء فاحذر
محدثة تنفجر أو تنشق فقد .البطارية سائل مستوى انخفاض عند أو متجمدا البطارية سائل يكون عندما توصيل بكبل التشغيل بدء الخطورة من

.خطرية إصابة

:البطارية عن بعيدا مناسبة تأريض نقطة إىل السالب التوصيل طرف أوصل
.الشحن فارغة للبطارية (–) السالب بالطرف الثاين التوصيل كبل بتوصيل تقوم أن مبكان الخطورة من
.شخص أي وإصابة انفجارها البطارية حول املنبعث الرشر يسبب فقد

:املتحركة األجزاء عن بعيداً التوصيالت كبالت أبعد
يف املحرك يبدأ عندما التوصيل كبل يتشابك فقد ).والسيور التربيد مراوح مثل( إليها أو متحركة أجزاء من بالقرب توصيل كبل توصيل الخطر من

.خطرية إصابة عنه وينتج التشغيل

مشاكل ظهور حالة يف

البطارية شحن نفاذ

٤٠-٧

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



تنبيه 

ال بشكل األخرى الكهربائية واألجزاء التشغيل، مفتاح ومجموعة فولت، ١٢ قدرة التشغيل بادئ يتلف أن ميكن .فقط فولت ١٢ معزز نظام استخدم
).فولت ٢٤ مبوتور مولد مجموعة أو التوازي عىل موصلة لكل فولت ١٢ قدرة بطاريتان( فولت ٢٤ كهرباء مبصدر توصيله تم إذا إصالحه ميكن

.سيارتك بطارية إىل يكون ما أقرب بطاريتها تكون بحيث املعززة السيارة بتحريك قم.١
.الهواء ومكيف األمامية الكشافات طاقة مثل الطاقة تشغيل إيقاف من تأكد.٢
.البطارية غطاء انزع.٣

.التايل بالرتتيب التوصيل أطراف وتوصيل املعززة السيارة محرك تشغيل بإيقاف قم.٤
.فصلها يف املحرك اهتزازات تتسبب ال بحيث آمن بشكل التوصيل أطراف توصيل من تأكد

األول الطرف

الشحن فارغة البطارية يف املوجود (+) املوجب الطرف 

املعززة السيارة بطارية يف املوجود (+) املوجب الطرف 
الثاين الطرف

املعززة السيارة بطارية يف املوجود (-) السالب الطرف 

 (-))السالب البطارية طرف إىل بالتوصيل تقم ال (الشكل يف املوضح املوضع 

.املحرك وتدوير املعززة السيارة محرك تشغيل ببدء قم.٥

مشاكل ظهور حالة يف

البطارية شحن نفاذ
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.مؤقتًا سيارتك بطارية لشحن تقريبًا دقائق 3 ملدة املحركات بتشغيل قم. سيارتك محرك تشغيل ببدء قم.٦
.توصيلها لخطوات العكيس بالرتتيب التوصيل أطراف افصل.٧
.البطارية غطاء برتكيب قم.٨
ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني لدى بفحصها نويص متخصص؛ إصالح فني لدى السيارة فحص عليك يتعني الحالة، هذه يف.٩

.ميكن

مشاكل ظهور حالة يف

البطارية شحن نفاذ
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بالوقود املغمور املحرك بدء
)SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G

2.0، SKYACTIV-X 2.0، و
SKYACTIV-G 2.5(

،SKYACTIV-G 1.5 (بالوقود املغمور املحرك بدء▼
SKYACTIV-G 2.0، SKYACTIV-X 2.0، و

SKYACTIV-G 2.5(

وقود وجود (بالوقود املحرك ينغمر فقد املحرك، تشغيل بدء تعذر إذا
).املحرك يف زائد

 
:التايل اإلجراء اتبع

 
من ثوان خمس غضون يف العمل يف املحرك بدء عدم حالة يف.١

.أخرى مرة حاول ثم ثوان عرش ملدة انتظر األوىل، املحاولة
.االنتظار فرملة ذراع تعشيق من تأكد.٢
بالضغط واستمر مداها آخر إىل الوقود دواسة عىل اضغط.٣

.عليها
دواسة أو) اليدوي الحركة ناقل (القابض دواسة عىل اضغط.٤

التشغيل زر عىل اضغط ثم ،)التلقايئ الحركة ناقل (الفرامل
دواسة عىل من قدمك ارفع بالتشغيل، املحرك بدأ إذا. بالدفع
.فجأة الدوران يف يتسارع سوف املحرك ألن الفور عىل الوقود

عىل الضغط بدون املحرك أدر املحرك، تشغيل بدء تعذر إذا.٥
.الوقود دواسة

 
فحص يجب السابق، اإلجراء بإتباع حتى املحرك بدء تعذر وإذا

فني إىل بالرجوع نويص ونحن متخصص، إصالح فني بواسطة السيارة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

بالدفع التشغيل بدء

بالدفع التشغيل بدء▼

.تشغليها لبدء املازدا سيارتك تدفع ال

تحذير 

:تشغيلها لبدء السيارة قطر ُيحظر
التي السيارة تندفع فقد .خطورة تشغيلها لبدء السيارة قطر يشكل

اصطدام يسبب مام العمل، يف محركها يبدأ عندما لألمام قطرها يتم
.الركاب يصاب أن ميكن وبالتايل .السيارتني

تنبيه 

إذ .تشغيلها لبدء يدوي حركة ناقل عىل تحتوي التي السيارة تدفع ال
.االنبعاث يف التحكم نظام تتلف أن ميكن

مالحظة

خالل من االوتوماتييك الحركة بناقل السيارة تشغيل بدء ميكنك ال
.دفعها

مشاكل ظهور حالة يف

الطوارئ حالة يف التشغيل بدء
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)SKYACTIV-D 1.8 (الوقود نفاد

)SKYACTIV-D 1.8 (الوقود نفاد▼

تنبيه 

املرة يف ثانية ١٠ من أكرث املحرك تشغيل بادئ تشغيل تحاول ال
تشغيل ببادئ الرضر إلحاق شأنه من بذلك القيام أن حيث .الواحدة
ملا فلتنتظر األوىل املحاولة من املحرك تشغيل بدء تعذر إذا .املحرك
.املحاولة إعادة قبل ثانية ٢٠ من يقرب

2.6 (لرت10 عن يقل ال ما بإضافة قم سيارتك، من الوقود نفد إذا
إعادة وحاول الديزل وقود من) إمرباطوري جالون 2.2 أمرييك، جالون
الوقود أنابيب داخل الترسب ميكنه الهواء ألن ونظراً. املحرك تشغيل
لبدء أطول وقتاً املحرك يستغرق فقد السيارة من الوقود ينفد عندما

فلتحاول تشغيله لبدء مرة أول من املحرك تشغيل تعذر إذا. التشغيل
القيام من الرغم عىل تشغيله تعذر إذا. أخرى مرات عدة تشغيله

بفني باالستعانة نويص متخصص؛ إصالح بفني اتصل سبق، ما بكل
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

مشاكل ظهور حالة يف

الطوارئ حالة يف التشغيل بدء
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الزائدة السخونة

الزائدة السخونة▼

مفرطة سخونة إىل املحرك تربيد سائل حرارة درجة مقياس أشار إذا
املحرك تربيد سائل حرارة درجة ارتفاع من التحذير إشارة عرض وتم

طرق أو ضوضاء تسمع كنت إذا أو الطاقة تفقد السيارة كانت إذا أو
مرتفعة املحرك حرارة درجة تكون أن املحتمل فمن عايل، خبط أو

.الالزم من أكرث

تحذير 

قم ثم الطريق جانب عىل آمن مكان يف السيارة بإيقاف قم
محاولة قبل تدور ال املروحة أن من وتأكد التشغيل مفتاح بإطفاء
:التربيد مروحة من بالقرب العمل

من .تشغيلها أثناء التربيد مروحة من بالقرب العمل الخطر من
توقف حالة يف حتى محدد غري لوقت املروحة تستمر أن املمكن
املروحة تتسبب أن وميكن .املحرك غرفة حرارة درجة وارتفاع املحرك

.خطرية بإصابة إصابتك يف

يكون عندما التربيد نظام غطاء من أي فك احذر
:ساخنني والرادياتري املحرك
سائل منهام ينطلق أن ميكن ساخنني، والرادياتري املحرك يكون عندما
يف يتسبب مام الضغط بفعل وذلك الساخن والبخار الحار التربيد
.خطرية إصابة

:املحرك من البخار يزول أن بعد إال املحرك غطاء تفتح ال
ومن .بالغة خطورة السخونة زائد املحرك من املنبعث البخار ميثل

.خطرية بحروق املنبعث البخار يصيبك أن املمكن

مفرطة سخونة إىل املحرك تربيد سائل حرارة درجة مقياس أشار إذا
:املحرك تربيد سائل حرارة درجة ارتفاع من التحذير إشارة عرض وتم

 
يف وأوقفها الطريق جانب إىل آمن بشكل السيارة بقيادة عليك.١

.املرور حركة عن بعيد مكان
موضع يف تلقايئ حركة بناقل املزودة السيارة بتشغيل قم.٢

إىل االنتقال يتم اليدوي الحركة لناقل وبالنسبة) P (االنتظار
.املحايد املوضع

.االنتظار فرملة ذراع تعشيق.٣
.الهواء مكيف أطفئ.٤
من يتدفق البخار أو التربيد سائل أن من للتأكد السيارة افحص.٥

.املحرك صندوق
 

:املحرك صندوق من يصدر البخار كان إذا
.املحرك وأوقف. السيارة مقدمة من بالقرب تتواجد ال

تشغيل وابدأ املحرك غطاء افتح ثم البخار، يتالىش حتى انتظر
.املحرك

 
:البخار أو التربيد لسائل تدفق وجود عدم حالة يف

.يربد حتى املحرك بإبطاء وقم املحرك غطاء افتح

تنبيه 

فسرتتفع املحرك، تشغيل أثناء تعمل التربيد مروحة تكن مل إذا
إصالح فني واستدع املحرك أوقف .املحرك حرارة درجة

معتمد إصالح فني مبراجعة نويص سيارتك، لفحص متخصًصا
.مازدا رشكة لدي

بعد املحرك أوقف ثم تعمل، التربيد مروحة أن من تأكد.٦
.املحرك حرارة درجة انخفاض

.مستواه من تحقق التربيد، سائل يربد عندما.٧
التي العالمات افحص منخفضاً، التربيد سائل مستوى كان إذا

.والخراطيم الرادياتري من التربيد لسائل ترسب وجود إيل تشري
 

هناك يزال ال كان إذا أو آخر، نوع من تلف أو ترسب وجود حالة يف
:التربيد لسائل ترسيب

نويص سيارتك، لفحص متخصًصا إصالح فني واستدع املحرك أوقف
.مازدا رشكة لدي معتمد إصالح فني مبراجعة

التربيد نظام غطاء.١

مشاكل ظهور حالة يف

الزائدة السخونة
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التربيد مروحة.٢
التربيد سائل خزان.٣
 

ومل معتادة، املحرك درجة وكانت مشاكل، أي وجود عدم حالة يف
:ظاهر ترسب أي هناك يكن

).٢٧-٦ صفحة (الحاجة حسب بحذر التربيد سائل أضف

تنبيه 

آلخر حني من تكرارها أو الزائدة السخونة حالة استمرار حالة يف
املحرك تلف إيل ذلك يؤدي فقد .التربيد نظام فحص اطلب باملحرك،

إصالح فني استرش .به اإلصالحات إجراء يتم مل ما شديدة بدرجة
رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصًصا؛

.مازدا

مشاكل ظهور حالة يف
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القطر وصف

القطر وصف▼

ونويص فقط، متخصص إصالح فني بواسطة القطر بإجراء نويص
بجهة االستعانة أو مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني مبراجعة
.الشاحنات لقطر خاصة تجارية

 
التلف حدوث ملنع الصحيحني والقطر الرفع مراعاة الرضوري من

إتالف لتجنب للغاية رضورياً للسيارة الصحيح النقل يعد. للسيارة
العجالت بجميع دفع ذات سيارة جر عند السيام الدفع، نظام

)AWD(، ويجب. التدوير برتوس متصلة العجالت جميع تكون حيث
.واملحلية الحكومية القوانني اتباع

العجالت ذات املنصات.١
 

عن) األمامية العجالت (الثنايئ الدفع سيارات عجالت رفع يجب
دون األخرى الظروف أو املفرطة التلفيات نسبة حالت إذا. األرض
.عجالت ذات منصات باستخدام فقم ذلك،

 
عىل الخلفية العجالت تحرك مع الدفع الثنائية السيارة قطر حالة يف

.االنتظار فرامل تحرير يجب األرض
.٦٣-٤ صفحة يف) EPB (الكهربائية االنتظار فرامل مراجعة يرجى

 
عن قطرها يتم التي) AWD (العجالت بجميع الدفع ذات السيارة
.األرض عن عجالتها جميع رفع يجب األرض

تحذير 

)AWD( العجالت بجميع الدفع ذات السيارة قطر دامئاً يجب
:األرض عن مرفوعة األربع عجالتها وجميع

العجالت بجميع الدفع ذات السيارة قطر يتم أن الخطورة من
)AWD( يؤدي قد ذلك ألن األرض عىل الخلفية أو األمامية والعجالت

عن بعيداً السيارة انجراف إىل يؤدي قد أو التدوير، تروس تلف إىل
التدوير تروس كان إذا .حادث وقوع يف يتسبب مام القاطرة، الشاحنة

.مستٍو سطح ذات شاحنة عىل السيارة بنقل قم للتلف تعرضت قد

تنبيه 

الدفع عجالت تتحرك بينام للخلف ومقدمتها السيارة قطر احذر
.الداخلية الحركة ناقل ألجزاء تلف هذا عن ينتج فقد .األرض عىل

ذلك يتلف فقد .التعليق حبل نوع من بوسائل السيارة قطر احذر
سطح ذات رفع معدات أو عجالت مرفاع استخدم .السيارة
.منبسط

مشاكل ظهور حالة يف

الطوارئ حالة يف القطر
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بنقل قم السيارة، قطر عند االنتظار فرامل تحرير تعذر إذا
هو كام األرض عن والخلفية األمامية العجالت رفع مع السيارة
عن العجالت رفع دون السيارة قطر تم إذا .الصورة يف موضح
.للتلف الفرامل نظام يتعرض فقد األرض،

العجالت ذات املنصات.١

السيارة قطر ميكن الطوارئ، أثناء القطر خدمة توفر عدم حالة يف
املوجود القطر خطاف باستخدام األرض عىل األربع عجالتها وجميع

.السيارة مقدمة يف
مرصوفة طرق عىل ذلك يتم أن يشرتط السيارة، بقطر القيام عند

.منخفضة برسعات قصرية ملسافات

تنبيه 

.األرض عىل عجالتها وجميع السيارة قطر عند التالية اإلرشادات اتبع
،)يدوي نقل( املحايد الوضع إىل الرسعة نقل ذراع بتحويل قم.١

).اآليل النقل( N الوضع أو
.ON التشغيل موضع إىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.٢
.االنتظار فرامل تحرير.٣

صفحة يف )EPB( الكهربائية االنتظار فرامل مراجعة يرجى
٦٣-٤.

عدم أثناء والتوجيه للفرامل بالطاقة مؤازرة وجود يتعذر أنه تذكر
.املحرك تدوير

القطر خطاطيف

القطر خطاطيف▼

تنبيه 

السيارة إلخراج( الطوارئ حاالت يف القطر عروة استعامل يجب
).املثال سبيل عىل جليدي، جرف أو حفرة من

اتجاه يف السلسلة أو السلك اجذب القطر، عروات استعامل عند
.الجانبية القوة تستخدم ال .للعروة بالنسبة مستقيم

مالحظة

بقطعة السلك أو السلسلة بلف قم سلك، أو بسلسلة القطر عند
.إتالفه ملنع املصد من بالقرب ناعمة قامش

ما أو الرافعة وذراع العجالت فك ومفتاح القطر عروة أخرج.١
صفحة (األمتعة صندوق/األمتعة صندوق غطاء من شابه

٢٢-٧.(
أداة أو الرافعة ذراع أو الرأس مسطح براغي مفك بلف قم.٢

وافتح املصد دهان إتالف ملنع ناعمة قامش بقطعة مامثلة
.الخلفي أو األمامي املصد عىل املوجود الغطاء

األمامية
)صالون(

مشاكل ظهور حالة يف
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)هاتشباك(

الخلفية
)صالون(

)هاتشباك(

 

تنبيه 

خدًشا أو للغطاء تلًفا تسبب ال حتى املفرطة القوة تستخدم ال
.املدهون املصد لسطح

مالحظة

.تفقده ال حتى بتخزينه وقم بالكامل الغطاء بفك قم
أو العجالت مفتاح باستخدام بإحكام القطر عروة برتكيب قم.٣

.مامثلة أداة
.مازدا رشكة لدى معتمًدا إصالح فني استرش

األمامية
)صالون(

العجالت فك مفتاح.١
القطر عروة.٢
)هاتشباك(

العجالت فك مفتاح.١
القطر عروة.٢

الخلفية

مشاكل ظهور حالة يف

الطوارئ حالة يف القطر
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)صالون(

العجالت فك مفتاح.١
القطر عروة.٢
)هاتشباك(

العجالت فك مفتاح.١
القطر عروة.٢

.العروة يف القطر حبل ثبت.٤

تنبيه 

أو تنفلت فقد بإحكام، مربوطة القطر عروة تكن مل إذا
عروة أن من تأكد .السيارة قطر عند املصد عن تنفصل
.باملصد بإحكام مربوطة القطر

أو القطر، وخطاف القطر عروة تتلف ال حتى الحذر توخى
يف بالقطر تقوم عندما الحركة ناقل نظام أو السيارة، هيكل

:اآلتية الظروف ظل

سيارتك من أثقل سيارة تقطر ال.

فسوف مفاجئة بصورة سيارتك رسعة بزيادة تقم ال

وخطاف القطر لعروة شديد جذب إىل هذا يؤدي
.الحبل أو القطر

القطر وخطاف القطر عروة يف إال الحبل بربط تقم ال.

مشاكل ظهور حالة يف

الطوارئ حالة يف القطر
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تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا

تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا▼

املناسب باإلجراء بالقيام عليك التحذير، أضواء من أي أومض/أضاء إذا
يطفأ مل إذا ولكن الضوء، إطفاء حالة يف مشكلة توجد ال. منها لكل

إصالح فني باستشارة عليك أخرى، مرة أومض/أضاء إذا أو الضوء
.مازدا رشكة قبل من معتمد

العرض شاشة عىل التحذيرات لبعض التفاصيل مشاهدة ميكن
.العدادات مجموعة يف املتعددة املعلومات شاشة أو الوسطى

الوسطى العرض شاشة

الرئيسية الشاشة عىل املوجودة معلومات اخرت.١
".السيارة حالة متابعة شاشة "اخرت.٢
.التحذير تفاصيل ملشاهدة الصلة ذو التحذير اخرت.٣

مالحظة

مقبض تحريك طريق عن حالًيا الجاري التحذير عرض أيًضا ميكنك
.الوسطى للشاشة الرئيسية الشاشة عىل بينام اليسار إىل التحكم

املتعددة املعلومات عرض شاشة

التوجيه مفتاح عىل املوجود INFO مفتاح عىل بالضغط قم.١
.التحذير مؤرش شاشة لعرض
.٢٠-٤ الصفحة يف املتعددة املعلومات عرض شاشة راجع

)أحمر (التحذير ضوء/الفرامل نظام بشأن التحذير إشارة▼

:التالية بالوظائف التحذير هذا يتميز

التحذير ضوء فحص

التشغيل مفتاح تحويل عند الضوء إضاءة من تأكد العملية، لفحص
تشغيل بدء عند أو قليلة ثواٍن بعد وينطفئ التشغيل، موضع إىل

.املحرك

مضاء الضوء يكون عندما

الفرامل سائل يكون فقد مضاًء الفرامل نظام تحذير ضوء ظل إذا
عىل السيارة أوقف. الفرامل نظام يف مشكلة مثة تكون قد أو منخفضاً

نويص ونحن متخصص؛ صيانة بفني واتصل فوراً مستٍو سطح
.مازدا رشكة من معتمد صيانة بفني باالستعانة

.٢٩-٦ صفحة يف القابض/الفرامل سائل منسوب فحص راجع

تحذير 

بفني اتصل .مضاًء الفرمل نظام تحذير ضوء إذا السيارة قيادة احذر
رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص؛ إصالح
:ميكن ما بأرسع الفرامل لفحص مازدا

فهي .الفرامل نظام تحذير ضوء إضاءة أثناء القيادة الخطورة من
تتعطل قد أنها أو اإلطالق عىل تعمل ال قد سيارتك فرامل أن إىل تشري
من التحقق بعد حتى مضاًء الضوء هذا ظلت إذا .وقت أي يف متاماً

.الفور عىل الفرامل فحص اطلب بالكامل، االنتظار فرملة تحرير

تنبيه 

إىل حاجة يف تكون فقد وبالتايل تنخفض قد الفرملة فاعلية أن كام
توقف ليك املعتاد من أكرب بقوة الفرامل دواسة عىل الضغط
.السيارة

)نظام مع M الهجني(
وقد الفرامل نظام تحذير ضوء ييضء قد املحرك تشغيل بدء عند
يف السيارة بصف قم الحالة، هذه يف .التحذير إشارة عرض يتم

.الفرامل دواسة وتحرير آمن مكان
بعد حتى الفرامل نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء ينطفئ مل إذا

نحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص السيارة، صف
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني نويص

 

اإللكرتونية الفرامل قوة توزيع نظام تحذير▼

بعض أن اإللكرتونية الفرامل قوة توزيع يف التحكم وحدة كشفت إذا
بإضاءة التحكم وحدة تقوم قد املالئم، بالشكل تعمل ال املكونات

ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام وضوء الفرامل نظام تحذير ضوء
قوة توزيع نظام هي املشكلة تكون أن املحتمل من. الوقت نفس يف

.اإللكرتونية الفرامل

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء
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تحذير 

وضوء الفرامل نظام تحذير ضوء كان إذا السيارة قيادة إىل تعمد ال
السيارة جر يجب .مضاًء ABS لالنغالق املانعة الفرامل نظام تحذير

معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص خربة؛ ذي إصالح بفني بواسطة
:ميكن ما بأرسع الفرامل لفحص مازدا رشكة قبل من
وضوء الفرامل نظام تحذير ضوء إضاءة أثناء القيادة الخطورة من

.الوقت نفس يف ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام تحذير
عند تنغلق أن الخلفية للعجالت ميكن الضوءان، هذان يضاء عندما

.العادية الظروف يف هو مام أرسع وقت يف املفاجئ اإليقاف

البطارية شحن نظام بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء▼

يف خلل وجود عىل ذلك دل القيادة، أثناء التحذير ضوء أيضء إذا
.الشحن نظام يف أو التيار مولد
عن بعيد مكان يف وأوقفها الطريق جانب إىل السيارة قيادة عليك
باالستعانة نويص ونحن متخصًصا؛ إصالح فني استرش. املرور حركة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

تنبيه 

ألن الشحن نظام تحذير ضوء إضاءة أثناء القيادة مواصلة يحظر
.فجأة يتوقف قد املحرك

املحرك زيت بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء▼

.املحرك زيت ضغط مستوى انخفاض إىل هذا التحذير ضوء يشري

تنبيه 

مل فإن .منخفضاً الزيت ضغط مستوى كان إذا املحرك بإدارة تقم ال
.للمحرك بالغ تلف إىل ذلك يؤدي فقد بذلك، تقم

:القيادة أثناء التحذير إشارة عرض تم أو الضوء أيضء إذا

مستوية أرض عىل وأوقفها الطريق جانب إىل السيارة بقيادة قم.١
.املرور حركة عن بعيد مكان يف

حوض إىل الزيت يعود يتم حتى دقائق ٥ وانتظر املحرك أطفئ.٢
.الزيت

كان إذا). ٢٦-٦ صفحة (املحرك زيت مستوى من التحقق.٣
املحرك زيت من مناسبة كمية أضف منخفًضا، الزيت مستوى

.الزيت مستوى ارتفاع عدم عىل الحرص مع

تنبيه 

مل فإن .منخفضاً الزيت مستوى كان إذا املحرك بإدارة تقم ال
.للمحرك بالغ تلف إىل ذلك يؤدي فقد بذلك، تقم

.التحذير ضوء من وتحقق املحرك ابدأ.٤
 

إضافة بعد أو عادي الزيت مستوى كان إذا حتى مضاًء الضوء ظل إذا
فني إىل سيارتك قطر واطلب الحال يف املحرك بإيقاف قم الزيت،
رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح
.مازدا

املحرك تربيد سائل حرارة درجة ارتفاع تحذير إشارة▼

.مفرطة بصورة املحرك تربيد سائل حرارة درجة ارتفعت إذا تعرض

بالقيادة قم. مرتفعة املحرك تربيد سائل حرارة درجة “رسالة تظهر
”ببطء

آمن مكان تجد حتى املحرك حمل لتقليل ببطء بالقيادة عليك
.املحرك يربد حتى وانتظر السيارة إليقاف

السيارة أوقف. مفرطة املحرك تربيد سائل حرارة درجة “رسالة تظهر
”آمن مكان يف

أوقف. زائد بشكل املحرك حرارة درجة ارتفاع احتاملية إىل ذلك يشري
.املحرك وأوقف الفور عىل آمن مكان يف السيارة

.٤٥-٧ صفحة يف الزائدة السخونة راجع

تنبيه 

سائل حرارة درجة ارتفاع من التحذير مؤرش كان إذا السيارة تقود ال
.املحرك تلف إىل ذلك يؤدي فقد وإال، .ييضء املحرك تربيد

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء
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املؤازر التوجيه يف خلل حدوث مؤرش ضوء/إشارة▼

.الكهربايئ املؤازر التوجيه يف عطل ظهر إذا الرسالة تُعرض
عجلة تحرك وال آمن مكان يف السيارة أوقف الرسالة، ُعرضت إذا

عىل املعروضة الرسالة انطفأت إذا مشكلة أي هناك ليس. القيادة
.التشغيل مفتاح تشغيل أو إطفاء عند أو قصري فرتة بعد الشاشة

إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح بفني اتصل
.باستمرار الرسالة ُعرضت إذا مازدا رشكة قبل من معتمد

مالحظة

بصورة تعمل لن املؤازر التوجيه آلية فإن الرسالة ُعرضت إذا•
تشغيلها، ميكن مازالت القيادة عجلة فإن الحالة، هذه يف .طبيعية

كام العادية، بالحاالت مقارنة استخدامها يف بثقل تشعر قد ولكن
.االنعطاف أثناء القيادة عجلة تهتز أن ميكن

أو السيارة توقف أثناء ويساًرا مييًنا القيادة لعجلة املتكرر التحريك•
املؤازر التوجيه آلية انتقال يف يتسبب سوف شديد ببطء تحركها

ال هذا ولكن ثقيالً، يبدو التوجيه يجعل الذي الوقايئ الوضع إىل
يف السيارة بركن قم ذلك، حدوث حالة يف .مشكلة وجود إىل يشري
الوضع إىل النظام يعود حتى دقائق بضع وانتظر آمن مكان

.الطبيعي

التحذير ضوء/ABS تحذير إشارة▼

أثناء مضيئاً ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام تحذير ضوء ظل إذا
قد ABS نظام يف التحكم وحدة أن عىل يدل ذلك فإن القيادة،

بصورة الفرامل تعمل ذلك، حدوث حالة يف. النظام يف خلالً اكتشفت
املانع الفرامل بنظام مجهزة غري السيارة كانت لو كام طبيعية

.ABS لالنغالق
بفني باالستعانة نويص متخصص؛ إصالح فني استرش هذا، حدث إذا

.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

مالحظة

بطارية لشحن توصيل كبل باستخدام املحرك تشغيل بدء عند•
مصباح يضاء املحرك دورات رسعة يف انتظام عدم يحدث سيارتك،

ذلك، حدوث حالة يف .ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام تحذير
حال بأي ذلك يشري وال البطارية طاقة لضعف نتيجة يكون فإنه
لالنغالق املانعة الفرامل نظام يف عطل وجود إىل األحوال من

ABS.
.البطارية شحن أعد

.مضاًء ABS تحذير وضوء الفرامل مساعدة نظام يعمل ال•

الرئيسية التحذير إشارة▼

.النظام يف عطل مثة كان إذا اإلشارة تعرض
أو الوسطى العرض شاشة عىل اإلشارة عرض وراء السبب من تحقق
.املتعددة املعلومات شاشة
.٥١-٧ صفحة يف تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا راجع

التحذير ضوء/الفرامل يف التحكم نظام بشأن التحذير إشارة▼
)كهرماين(

لدى سيارتك افحص. النظام يف عطل مثة كان إذا التحذير ضوء ييضء
من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص، إصالح فني
.مازدا رشكة قبل

)EPB (الكهربائية االنتظار فرامل إشارة/مؤرش ضوء▼

:التالية بالوظائف التحذير هذا يتميز

مشاكل ظهور حالة يف
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االنتظار فرامل تحذير/املؤرش ضوء فحص

التشغيل مفتاح يكون بينام االنتظار فرملة تعشيق عند الضوء ييضء
وتنطفئ. ON التشغيل موضع يف أو START التشغيل بدء موضع يف

.االنتظار فرامل تحرير عند

الضوء يومض عندما

).EPB (الكهربائية االنتظار فرامل يف عطل مثة كان إذا الضوء يومض
االنتظار فرامل مفتاح عىل الضغط بعد حتى يومض الضوء ظل إذا

باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني فاسترش الكهربائية،
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة من معتمد إصالح بفني

املهيمنة الفرامل تحذير إشارة▼

يف الفرامل ودواسة الوقود دواسة ضغط يتم حني الرسالة هذه تُعرض
.القيادة أثناء الوقت نفس
.الفرامل دواسة واضغط البنزين دواسة حرر

املحرك فحص ضوء/إشارة▼

خلل وجود احتامل عىل ذلك دل القيادة، أثناء الضوء هذا أيضء إذا
الضوء إضاءة وقت القيادة ظروف مالحظة املهم من. السيارة يف

معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص؛ إصالح فني واستشارة
.مازدا رشكة قبل من
:التالية الظروف يف املحرك فحص ضوء يضاء قد

.باملحرك الخاص الكهربايئ النظام يف خلل وجود•
.العادم انبعاث يف التحكم نظام يف خلل وجود•
)SKYACTIV-D 1.8 ماعدا(•

.النفاد وشك عىل أو جداً منخفض الخزان يف الوقود مستوى•
مربوطة غري أو موجودة غري بالوقود التزود فتحة غطاء•

.بإحكام

باستمرار، وميضه حالة يف أو مضيئاً املحرك فحص ضوء ظل إذا
نحن متخصص، إصالح فني واسترش عالية برسعات القيادة فتجنب

ما بأرسع مازدا رشكة ِقبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص
.ميكن

تحذير 

.البطارية أطراف بفصل تقم ال املحرك، فحص ضوء أضاء إذا
إىل هذا يؤدي فقد توصيلها، إعادة ثم البطارية أطراف فصل تم إذا

.فيه النريان واشتعال باملحرك اإلرضار

*)اللون كهرماين( i-stop تحذير ضوء/تحذير إشارة▼

مضاء الضوء يكون عندما

.ييل مام أي حدوث حالة يف النظام يف مشكلة مثة تكون قد•
باالستعانة نويص نحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

موضع يف التشغيل بدء مفتاح يكون عندما الضوء يضاء ال•
.ON التشغيل

)األورويب الطراز عدا(•

املحرك يكون بينام مضيئاً) كهرماين( i-stop تحذير ضوء بقي إذا
فني لدى سيارتك افحص. البطارية أداء ينخفض قد التشغيل، قيد

من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص، إصالح
.مازدا رشكة قبل

الضوء يومض عندما

سيارتك افحص. بالنظام خلل مثة كان إذا الوميض يف الضوء يستمر
معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص، إصالح فني لدى
.مازدا رشكة قبل من

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٤-٧

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



البنزين جزيئات فلرت تحذير ضوء/تحذير إشارة▼
)SKYACTIV-X 2.0(

بالقيادة قم. الفلرت يف السخام من عالية مستويات هناك "عرض يتم
مضاًء الضوء يكون عندما" التحذير ضوء زوال حتى

كمية وصلت وكذلك تلقائياً الدقيقة الجزيئات إزالة ميكن ال
.محدد مقدار إىل املجمعة الدقيقة الجزيئات

تربيد سائل حرارة درجة ( كافية بصورة املحرك تدفئة تتم أن بعد
اضغط ،)أكرث أو) فهرنهايت درجة 176 (مئوية درجة 80 املحرك
/ميل 12 (ساعة/كم 20 رسعة عىل السيارة بقيادة وقم الوقود دواسة
الدقائقية املادة من للتخلص دقيقة 30 حوايل ملدة أكرث أو) ساعة
PM.

قم. الفلرت يف السخام من طبيعية غري مستويات هناك "عرض يتم
الضوء يومض عندما" للفحص املركبة بأخذ

فنيي بأحد باالستعانة نويص ونحن متخصص؛ صيانة فني استرش
.املعتمدين مازدا صيانة

تنبيه 

تحذير ضوء إضاءة أثناء كاملعتاد السيارة قيادة يف االستمرار حالة يف
يف التحذير ضوء يبدأ وقد الدقائقية املادة ستزيد البنزين، دقائق فلرت

الوميض، يف البنزين دقائق فلرت تحذير ضوء بدء حالة يف .الوميض
نويص متخصص؛ إصالح فني بواسطة السيارة فحص الفور عىل يجب

االستمرار حالة يف .مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة
.املحرك تشغيل يف خلل يحدث فقد فحصها، بدون السيارة قيادة يف

مالحظة

املحرك خرج يقترص البنزين، دقائق فلرت تحذير ضوء يومض عندما•
.البنزين دقائق فلرت حامية عىل

يتم عندما العادم غاز ورائحة املحرك صوت يتغري أن املمكن من•
.القيادة أثناء الدقائقية املادة إزالة

الديزل جزيئات فلرت تحذير ضوء/تحذير إشارة▼
)SKYACTIV-D 1.8(

حتى بالقيادة قم. الفلرت يف السخام من عالية مستويات "عرض يتم
مضاًء الضوء يكون عندما" التحذير ضوء ينطفئ

كمية وصلت وكذلك تلقائياً الدقيقة الجزيئات إزالة ميكن ال
.محدد مقدار إىل املجمعة الدقيقة الجزيئات

تربيد سائل حرارة درجة ( كافية بصورة املحرك تدفئة تتم أن بعد
اضغط ،)أكرث أو) فهرنهايت درجة 176 (مئوية درجة 80 املحرك
/ميل 9.3 (ساعة/كم 15 رسعة عىل السيارة بقيادة وقم الوقود دواسة
املادة من للتخلص دقيقة 20 إىل 15 حوايل ملدة أكرث أو) ساعة

.PM الدقائقية

افحص. الفلرت يف السخام من عادية غري مستويات "عرض يتم
الضوء يومض عندما" السيارة

فنيي بأحد باالستعانة نويص ونحن متخصص؛ صيانة فني استرش
.املعتمدين مازدا صيانة

تنبيه 

تحذير ضوء إضاءة أثناء كاملعتاد السيارة قيادة يف االستمرار حالة يف
يف التحذير ضوء يبدأ وقد الدقائقية املادة ستزيد الديزل، دقائق فلرت

الوميض، يف الديزل دقائق فلرت تحذير ضوء بدء حالة يف .الوميض
نويص متخصص؛ إصالح فني بواسطة السيارة فحص الفور عىل يجب

االستمرار حالة يف .مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة
.املحرك تشغيل يف خلل يحدث فقد فحصها، بدون السيارة قيادة يف

مالحظة

املحرك خرج يقترص الديزل، دقائق فلرت تحذير ضوء يومض عندما•
.الديزل دقائق فلرت حامية عىل

يتم عندما العادم غاز ورائحة املحرك صوت يتغري أن املمكن من•
.القيادة أثناء الدقائقية املادة إزالة

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

٥٥-٧
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*التلقايئ الحركة ناقل تحذير إشارة/تحذير ضوء▼

.الحركة ناقل يف مشكلة وجود عند اإلشارة/الضوء ييضء كام

تنبيه 

يعني فهذا التلقايئ، الحركة لناقل التحذير إشارة/ضوء إضاءة عند
بك الخاصة مازدا سيارة قيادة واصلت إذا .به كهربائية مشكلة وجود

متخصص، إصالح فني استرش .الحركة ناقل يتلف فقد الحالة هذه يف
ما بأرسع مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص
.ميكن

)ييضء( TCS/DSC أنظمة مؤرش ضوء/إشارة▼

نظام يف خلل وجود احتامل عىل ذلك دل مضاًء، الضوء ظل إذا
الثبات يف الدينامييك التحكم نظام أو TCS السحب قوة يف التحكم

DSC بصورة األنظمة هذه تعمل ال وقد للفرامل املساعد النظام أو
باالستعانة ونويص متخصص؛ إصالح فني إىل سيارتك خذ. صحيحة

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

نظام/الهوائية األكياس نظام تحذير ضوء/تحذير إشارة▼
املقاعد أحزمة شدادات

عىل ييضء مل أو باستمرار أضاء أو باستمرار، التحذير ضوء أومض وإذا
فإن ،ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح ضبط عند اإلطالق

قم سبق، مام يشء حدوث حالة يف. النظام يف خلل وجود يعني ذلك
معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص متخصص؛ إصالح فني باستشارة

عند النظام يعمل ال قد حيث. ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من
.حادث وقوع

تحذير 

عىل دامئًا واحرص اإلطالق، عىل األنظمة بهذه العبث يحظر لذا،
متخصص؛ إصالح فني لدى واإلصالح الصيانة عمليات جميع إجراء
:مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص

.بها العبث أو بنفسك األنظمة هذه بصيانة قيامك مبكان الخطر من
تعطيلها أو املشدات/الهوائية األكياس بتنشيط تقوم أن املمكن من
.وفاة أو إصابة حدوث يف يتسبب قد مام قصد، بدون العمل عن

)أحمر( KEY تحذير إشارة/املفتاح تحذير ضوء▼

”.السيارة افحص. مفتاح بدون الدخول نظام يف عطل “عرض يتم

املتطور الدخول نظام يف مشكلة هناك كان إذا الرسالة هذه عرض يتم
.بالدفع التشغيل وزر مفتاح بدون

فنيي بأحد باالستعانة نويص ونحن متخصص؛ صيانة فني استرش
.املعتمدين مازدا صيانة

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٦-٧
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تنبيه 

بالدفع التشغيل زر مؤرش ضوء أومض إذا أو الرسالة، ُعرضت إذا
تشغيل بدء تعذر حالة يف .املحرك تشغيل بدء يتعذر فقد ،)كهرماين(

يف املحرك تشغيل بدء خطوات باستخدام تشغيله بدء حاول املحرك،
متخصص، إصالح فني لدى سيارتك بفحص وقم الطوارئ، حاالت
مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن
.ميكن ما بأرسع
.٩-٤ صفحة الطوارئ حالة يف املحرك تشغيل بدء راجع

”.البطارية استبدل. منخفضة الالسليك املفتاح بطارية “عرض يتم

يتم عندما اإلشارة عرض يتم منخفضة، املفتاح بطارية تكون حني
.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل

”.املفتاح اكتشاف يتم مل “عرض يتم

يف عطل البطارية، شحن نفاد (املفتاح وجود اكتشاف تعذر إذا•
السائق يحاول حني يُعرض ذلك فإن ،)مفتاح يوجد ال البطارية،

عىل الضغط بالدفع، التشغيل زر تشغيل (املحرك تشغيل بدء
).الفرامل دواسة

قد السيارة يف كان الذي املفتاح أن تحديد يتم حني العرض يتم•
إيقاف بخالف. املفتاح بنزع الخاص التحذير. (السيارة من نُزع

)IGN OFF التشغيل مفتاح

األمان مؤرش ضوء▼

ال السيارة، قيادة أثناء مستمرة بصورة األمان مؤرش ضوء وميض عند
من معتمد إصالح فني إىل بسيارتك اذهب. املحرك تشغيل توقف

وميض أثناء املحرك تشغيل إيقاف تم إذا. لفحصها مازدا رشكة قبل
.تشغيله إعادة من تتمكن فلن املؤرش، ضوء
بإيقاف قم. اإلرسال إشارة عمل مدى داخل املفتاح وجود من تأكد

تشغيل بدء من تتمكن مل إذا. املحرك تشغيل أعد ثم التشغيل، مفتاح
قبل من معتمًدا إصالح فني استرش أكرث، أو محاوالت ٣ بعد املحرك

.مازدا رشكة

مالحظة

تصليح عند املفاتيح يف املسجلة اإللكرتونية الرموز تهيئة إعادة تتم
.املفاتيح إىل العملية هذه تحتاج لذا املحرك، لتشغيل املانع النظام
مازدا قبل من معتمد إصالح فني إىل املفاتيح كافة إحضار من تحقق
.برمجتها تتم حتى

التحذير ضوء/AWD تحذير إشارة▼

.فقط األمامية بالعجالت القيادة. AWD نظام يف عطل "عرض يتم
مضاًء الضوء يكون عندما" السيارة افحص

إىل ذلك يشري فقد. التالية الظروف يف الضوء يضاء/اإلشارة عرض يتم
ونحن متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص. بالنظام خلل وجود
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص

العجالت بجميع الدفع نظام يف عطل هناك يكون عندما•
)AWD.(

ينطفئ حتى ببطء بالقيادة قم. زائد AWD نظام حمل "عرض يتم
"األمامية بالعجالت القيادة وضع يف اآلن السيارة. التحذير ضوء

الضوء يومض عندما

السيارة بصف قم. التالية الظروف يف الضوء يومض/اإلشارة عرض يتم
ضوء توقف/التحذير إشارة ضوء إطفاء من وتحقق آمن مكان يف

إصالح بفني اتصل. السيارة بقيادة قم ثم الوميض، عن التحذير
رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص،

.مستمرة بصورة الرسالة عرضت إذا مازدا

.للغاية مرتفعة التفاضيل الرتس زيت حرارة درجة تكون عندما•
األمامية العجلة دوران بني كبري اختالف هناك يكون عندما•

.وحل يف متوقفة وهي السيارة تحريك عند مثال والخلفية،

القيادة وضع يف السيارة. متطابقة غري اإلطارات أقطار "عرض يتم
مضاًء الضوء يكون عندما" األمامية بالعجالت

مقاسات بفحص قم. التالية الظروف يف الضوء يضاء/اإلشارة عرض يتم
عرض استمر إذا. األربع العجالت لكل اإلطارات ضغط أو اإلطارات

متخصص، إصالح بفني اتصل مضيئاً، التحذير ضوء ظل إذا أو اإلشارة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن

.مختلفاً اإلطارات من أي قطر يكون عندما•
.صحيح غري اإلطارات من أي ضغط يكون عندما•

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

٥٧-٧
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*»)km/h 120 («ساعة/كم ١٢٠ رسعة تحذير ضوء▼

عندما») km/h 120 («ساعة/كم ١٢٠ رسعة تحذير ضوء ييضء
.ساعة/كم ١٢٠ السيارة رسعة تتجاوز

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

.السيارة رسعة بخفض قم

اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء▼

)TPMS) (يومض(*

إذا أو TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام يف مشكلة مثة كانت إذا
ضوء يومض اإلطار، ضغط استشعار بوحدة الخاص الجهد انخفض
عىل رسالة عرض ويتم TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير
متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص. املتعددة املعلومات شاشة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص

تحذير 

نظام تحذير ضوء كان إذا عالية برسعات السيارة قيادة إىل تعمد ال
:يومض أو ييضء TPMS اإلطارات ضغط مراقبة

نظام تحذير ضوء يكون حني عالية برسعات السيارة قيادة الخطر من
أداء النخفاض نظراً يومض، أو مضاًء TPMS اإلطارات ضغط مراقبة

برسعات السيارة قيادة متت إذا .القيادة عجلة تشغيل وقدرة الفرامل
قم .حادث وقوع إىل ذلك يؤدي فقد فجأة، الفرامل تعشيق أو عالية

.السيارة رسعة لخفض تدريجياً الفرامل بتعشيق

حني TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء تتجاهل ال
:يومض أو مضاًء يكون

اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء وميض أو إضاءة تجاهل إن
TPMS قد اإلطارات أحد ألن خطرياً أمراً يعد السيارة قيادة ومواصلة
املناسبة اإلجراءات اتخذ .حادث وقوع إىل يؤدي قد مام ينفجر
.ميكن ما بأرسع

األمامي الضوء يف التحكم نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء▼

*)كهرماين) (HBC (العايل

لدى سيارتك افحص. النظام يف مشكلة مثة كان إذا مضاء الضوء يظل
من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص، إصالح فني
.مازدا رشكة قبل

املتكيفة األمامية LED مصابيح تحذير إشارة/تحذير ضوء▼

)ALH) (كهرماين(*

لدى سيارتك افحص. النظام يف مشكلة مثة كان إذا مضاء الضوء يظل
من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص نحن متخصص، إصالح فني
.مازدا رشكة قبل

*i-ACTIVSENSE تحذير إشارة/تحذير ضوء▼

.النظام يف عطل مثة كان إذا اإلشارة تعرض
أو الوسطى العرض شاشة عىل اإلشارة عرض وراء السبب من تحقق
.املتعددة املعلومات شاشة
.٥١-٧ صفحة يف تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا راجع

الخارجي الضوء من التحذير إشارة/التحذير ضوء▼

أضواء ماعدا (الخارجية األضواء يف عطل وجود حالة يف الضوء ييضء
نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص). األرقام لوحة

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٨-٧
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تنبيه 

السيئة الرؤية .عطل فيه الخارجية األضواء أحد حينام الرسالة تقود ال
وقوع تسبب قد واالنعطاف الفرامل إشارة إعطاء عىل القدرة وعدم
تعمل ال واألضواء السيارة قيادة متت إذا لذلك، باإلضافة .حادث
.واللوائح القوانني مع هذا يتعارض قد الصيانة، سوء بسبب

الوقود منسوب انخفاض من تحذير إشارة/تحذير ضوء▼

أمرييك، جالون ٢٫٣( ٠ لرت ٩٫ املتبقي الوقود يكون عندما الضوء يضاء
بدون الضوء إضاءة بعد القيادة واصلت إذا). امرباطوري جالون ١٫٩

يومض فارغ، عالمة من الوقود مقياس واقرتب بالوقود التزود إعادة
.الضوء

مالحظة

يتحرك الوقود خزان داخل الوقود ألن الضوء إضاءة زمن يختلف قد
.السيارة ووضع القيادة لظروف طبقاً بالداخل

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

بالوقود التزود إعادة عليك يومض، الضوء كان إذا. الوقود بإضافة قم
.ميكن ما بأرسع

املحرك زيت مستوى بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء▼

عالمة من قريب املحرك زيت مستوى أن إىل هذا التحذير ضوء يشري

).٢٦-٦ الصفحة (األدىن الحد

تنبيه 

زيت مستوى تحذير إشارة/تحذير وضوء السيارة قيادة يف تستمر ال
وكمية السيارة قيادة يف االستمرار حالة يف .مضيئة/ معروضة املحرك

.املحرك تلف إىل هذا يؤدي قد كافية، غري املحرك زيت

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

من) إمرباطوري جالون 0.2 أمرييك، جالون 0.3 (لرت 1 بإضافة قم
).٢٣-٦ صفحة (املحرك زيت

املقعد (املقعد حزام بشأن التحذير إشارة/التحذير ضوء▼
)األمامي

مقعد يف يجلس راكب هناك كان إذا املقعد حزام تحذير ضوء ييضء
مربوط غري املقعد حزام وكان األمامي الراكب مقعد أو السائق
.ON التشغيل وضع يف التشغيل بدء ومفتاح

)ساعة/ميل ١٢ (ساعة/كم ٢٠ تتجاوز برسعة السيارة قيادة حالة يف
الراكب مقعد حزام أو السائق مقعد حزام ربط عدم مع

يومض ،)مشغوالً األمامي الراكب مقعد يكون عندما فقط(األمامي
الوميض، عن التحذير ضوء يتوقف قصرية، فرتة وبعد. التحذير ضوء

ضوء يومض مربوط، غري املقعد حزام بقى إذا. مضاًء يبقى ولكنه
.الوقت من معينة لفرتة أخرى مرة التحذير

مالحظة

إضاءة بعد األمامي الراكب أو السائق مقعد حزام ربط يتم مل إذا•
/ميل ١٢( ساعة/كم ٢٠ السيارة رسعة وتجازوت التحذير، ضوء
.أخرى مرة التحذير ضوء يومض ،)ساعة

يف يتسبب قد األمامي الراكب مقعد عىل ثقيلة أشياء وضع•
األمامي، الراكب مقعد حزام لربط التحذير وظيفة تشغيل

.نفسه اليشء وزن عىل ذلك ويتوقف
يحظر األمامي، الراكب مقعد وزن حساس تشغيل سالمة لضامن•

عند األمامي الراكب مقعد عىل إضافية مقعد وسادة وضع
وسادة ألن صحيحة بصورة الحساس يعمل ال فقد .عليه الجلوس

.العمل عن تعطيله إىل تؤدي قد اإلضافية املقعد
أال املمكن من األمامي، الراكب مقعد عىل صغري طفل جلوس عند•

.التحذير ضوء يعمل

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

.املقاعد أحزمة اربط

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

٥٩-٧
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)أحمر) (الخلفي املقعد (املقعد حزام تحذير ضوء▼

بدء مفتاح يكون عندما مربوطة الخلفية املقاعد أحزمة تكن مل إذا
بضوء والراكب السائق تنبيه يتم ،ON التشغيل وضع يف التشغيل
.التحذير

املقعد عىل ركاب وجود عدم حالة يف حتى التحذير ضوء يعمل
.الخلفي

مالحظة

املحرك بدء بعد معينة لفرتة الخلفي املقعد حزام ربط يتم مل إذا
.التحذير ضوء ينطفيء

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

.املقاعد أحزمة اربط

سائل مستوى انخفاض عند التحذير ضوء/التحذير إشارة▼

*الزجاج تنظيف

.الزجاج غسل سائل نقص إىل هذا التحذير ضوء يشري

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

).٣٠-٦ صفحة (الزجاج غسل سائل أضف

/جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير إشارة/التحذير ضوء▼
األمتعة صندوق غطاء/جزئياً مفتوحاً األمتعة صندوق باب

جزئياً مفتوحاً

باب/األمتعة صندوق غطاء/األبواب أحد يكون عندما الضوء ييضء
.بإحكام مغلق غري األمتعة صندوق

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

.بإحكام األمتعة صندوق باب/ األمتعة صندوق غطاء/الباب أغلق

اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير إشارة/تحذير ضوء▼

)TPMS) (ييضء(*

املحدد، الهواء ضغط من أقل إىل اإلطارات أحد ضغط انخفض إذا
.TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء ييضء

إطار كل يف الهواء وضغط رسالة عرض بالتبادل يتم الوقت، نفس ويف
يتم ذلك، إىل باإلضافة. املتعددة املعلومات شاشة عىل اإلطارات من

.األصفر باللون املنخفض الهواء ضغط ذي اإلطار عرض

تحذير 

نظام تحذير ضوء كان إذا عالية برسعات السيارة قيادة إىل تعمد ال
:يومض أو ييضء TPMS اإلطارات ضغط مراقبة

نظام تحذير ضوء يكون حني عالية برسعات السيارة قيادة الخطر من
أداء النخفاض نظراً يومض، أو مضاًء TPMS اإلطارات ضغط مراقبة

برسعات السيارة قيادة متت إذا .القيادة عجلة تشغيل وقدرة الفرامل
قم .حادث وقوع إىل ذلك يؤدي فقد فجأة، الفرامل تعشيق أو عالية

.السيارة رسعة لخفض تدريجياً الفرامل بتعشيق

حني TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء تتجاهل ال
:يومض أو مضاًء يكون

اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء وميض أو إضاءة تجاهل إن
TPMS أمراً يعد السيارة قيادة ومواصلة ً قد اإلطارات أحد ألن خطريا
املناسبة اإلجراءات اتخذ .حادث وقوع إىل يؤدي قد مام ينفجر
.ميكن ما بأرسع

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

.املوديالت بعض يف متوفر*٦٠-٧
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مالحظة

عىل التعرف بعملية TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام يقوم حينام
عرض يتم إطار، موضع تغيري إمتام بعد فوراً مثالً اإلطارات، مواضع
النظام يكمل أن إىل تغيريه يتم أن قبل اإلطار موضع يف اإلطار ضغط
املعروض اإلطارات ضغط يختلف قد السبب، لهذا .التعرف عملية
مواضع يف الفعيل اإلطارات ضغط عن اإلطارات مبواضع الخاص

.اإلطارات

به تقوم أن يجب الذي اإلجراء

.املناسب الضغط عىل اإلطارات ضغط اضبط
.٣٩-٦ صفحة يف اإلطار نفخ ضغط مراجعة يرجى

تنبيه 

ضغط ألن نظًرا .باردة اإلطارات تكون بينام اإلطارات ضغط اضبط
ثابتة السيارة اترك الحرارة، لدرجة وفًقا يرتاوح اإلطارات يف الهواء

1( كم 1.6 مسافة ضمن بقيادتها قم أو ساعة ملدة مكانها يف
ضغط ضبط تم إذا .اإلطارات ضغط ضبط قبل وذلك فقط، )ميل

اإلطارات ضغط ينخفض فقد دافئة، اإلطارات تكون بينام اإلطارات
إىل يؤدي قد مام املحدد، الهواء ضغط من أقل إىل تربد أن بعد

يف الهواء ضغط ألن نظراً ذلك، إىل باإلضافة .التحذير ضوء إضاءة
منخفضة، املحيطة الحرارة درجة تكون عندما ينخفض اإلطارات

إذا TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء ينطفئ فقد
دامئاً الظروف، من ظرف أي تحت .املحيطة الحرارة درجة زادت
.باردة اإلطارات تكون بينام اإلطارات ضغط اضبط

نظام تحذير ضوء ينطفئ اإلطارات، ضغط بضبط تقوم أن بعد
نظام تحذير ضوء ينطفئ مل إذا .TPMS اإلطارات ضغط مراقبة
كم 25 برسعة السيارة بقيادة قم ،TPMS اإلطارات ضغط مراقبة

انطفاء من وتأكد أكرث أو دقائق 3 ملدة أرسع أو )ساعة/ميل 16(
.التحذير ضوء

حتى مضاًء TPMS اإلطارات ضغط مراقبة نظام تحذير ضوء ظل إذا
.مثقوباً اإلطارات أحد يكون فقد اإلطارات، ضغط ضبط بعد

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء
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املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل املعروضة الرسالة

املتعددة املعلومات عرض شاشة عىل املعروضة الرسالة▼

.الرضورية باإلجراءات وقم املعلومات افحص. املتعددة البيانات عرض شاشة عىل رسالة عرض يتم السيارة، من إشعار مثة كان إذا
 

املتعددة املعلومات عرض شاشة.١
 

.املعروض الرمز أو التحذير بضوء الخاصة املعلومات بفحص عليك العرض، شاشة عىل رمز عرض تم أو الوقت نفس يف التحذير ضوء أومض/أضاء إذا
.٥١-٧ صفحة يف تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا راجع

به تقوم أن يجب الذي اإلجراءاملحتوى٢*١*شاشة

تعطيل تم. الفرامل دواسة عىل اضغط
الفرامل تثبيت

بالفرامل املرتبط النظام يف مشكلة وجود عند الرسالة هذه تظهر
‐AU وظيفة بواسطة التوقف موضع يف بالسيارة االحتفاظ أثناء

TOHOLD.

وقم AUTOHOLD وظيفة بإلغاء قم. الفرامل دواسة اضغط
لدى بفحصها ونويص متخصص، إصالح فني لدى السيارة بفحص

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني

دواسة عىل الضغط يف استمر. حاد منحدر
التوقف مكان يف السيارة لتثبيت الفرامل

وضع يف السيارة تعليق عدم احتاملية إىل الرسالة هذه تشري
شديدة املنحدرات مثل ،AUTOHOLD وظيفة بواسطة التوقف
.االنحدار

.الفرامل دواسة عىل بقدمك الضغط يف واستمر اضغط

املفتاح وشّغل الفرامل دواسة عىل اضغط
Elec. Parking Brake لتحرير

الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح تشغيل عند الرسالة هذه تظهر
)EPB (الفرامل دواسة عىل الضغط دون.

دواسة عىل الضغط أثناء الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح تشغل
.الفرامل

املفتاح وشّغل الفرامل دواسة عىل اضغط
للتحرير

عىل الضغط دون اإللغاء بعملية القيام عند الرسالة هذه تظهر
بواسطة التوقف موضع يف ثابتة السيارة تكون بينام الفرامل دواسة
.AUTOHOLD وظيفة

AUTOHOLD وظيفة يف التوقف يف املستمر التحكم بإلغاء قم
.الفرامل دواسة عىل الضغط مع

Mazda Radar Cruise Control ملغى.
بحذر بالقيادة قم

بإلغاء السائق بخالف آخر شخص يقوم عندما الرسالة هذه تظهر
ونظام) MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام

والسري التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت
)MRCC املرور وحركة السري ودعم) والسري التوقف وظيفة مع
)CTS.(

بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

& Distance عملية تشغيل إلغاء تم
Speed Alert بحذر بالقيادة قم

بإلغاء السائق بخالف آخر شخص يقوم عندما الرسالة هذه تظهر
).DSA (والرسعة املسافة إنذار

بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

.الرسعة تثبيت يف التحكم تشغيل إلغاء تم

بحذر بالقيادة قم
بإلغاء السائق بخالف آخر شخص يقوم عندما الرسالة هذه تظهر
.الرسعة يف التحكم نظام

بفني باالستعانة نويص متخصص، إصالح فني لدى سيارتك افحص
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

اضغط. الطوارئ حالة يف الفرملة تنشيط تم
.التوقف يف لالستمرار الفرامل دواسة عىل

دعم بنظام الخاصة الفرامل تشغيل بعد الرسالة هذه تظهر
).SBS (الذيك الفرامل دعم إلغاء يتم وعندما) SBS (الذيك الفرامل

.الفرامل دواسة اضغط

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء
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به تقوم أن يجب الذي اإلجراءاملحتوى٢*١*شاشة

بشكل املحرك تشغيل أعد. توقف املحرك
اعتيادي

وظيفة تشغيل يتم بينام التالية الحاالت يف الرسالة هذه تظهر
i-stop.

)الهجني M نظام مع(

)اليدوي الحركة ناقل(•
.السائق باب فتح

)التلقايئ الحركة ناقل(•
.مفتوحاً السائق وباب مربوط غري السائق مقعد حزام يكون

)الهجني M نظام بدون(

.مفتوحاً السائق وباب مربوط غري السائق مقعد حزام يكون•

بالنسبة. املحرك لتشغيل أخرى مرة بالدفع التشغيل زر عىل اضغط

إىل املحدد ذراع بتحريك قم التلقايئ، الحركة ناقل ذات للسيارات
.)املحرك تشغيل بدء قبل P املوضع

بينام الفرامل دواسة عىل الضغط يف استمر
نشطا i-stop يكون

يتم بينام مفتوحاً السائق باب يكون عندما الرسالة هذه تظهر
.i-stop وظيفة تشغيل

.السيارة مغادرة قبل املحرك أوقف. الفرامل دواسة اضغط

‐Push But بـ الالسليك املفتاح مبالمسة قم
ton Start

شحن نفد (املفتاح بطارية تضعف عندما الرسالة هذه تظهر
).تالف املفتاح أو البطارية

.بالدفع التشغيل لزر املفتاح مبالمسة قم املحرك، لتشغيل
املفتاح بطارية تكون عندما املحرك تشغيل بدء "مراجعة يرجى
.٨-٤ صفحة يف" فارغة

املحرك لتشغيل الفرامل دواسة عىل اضغط
دون بالدفع التشغيل زر عىل الضغط عند الرسالة هذه تظهر

.الفرامل دواسة عىل الضغط
.بالدفع التشغيل زر واضغط الفرامل دواسة اضغط

املحرك لتشغيل القابض دواسة عىل اضغط
دون بالدفع التشغيل زر عىل الضغط عند الرسالة هذه تظهر

.القابض دواسة عىل الضغط
.بالدفع التشغيل زر واضغط القابض دواسة اضغط

تدوير مع Push Button Start زر اضغط
اليمني أو لليسار القيادة عجلة

.القيادة عجلة قفل حرر.مقفلة القيادة عجلة تكون عندما الرسالة هذه تظهر

الرتوس اختيار ذراع موضع من بالتحقق قم
)P (االنتظار وضع إىل االختيار ذراع تحويل عند الرسالة هذه تظهر

.القيادة أثناء) R (للخلف الرجوع وضع أو
.االختيار ذراع موضع من تحقق

املقعد حزام واربط الباب أغلق
حني مقعد حزام فك أو باب فتح يتم عندما الرسالة هذه تظهر
.التشغيل وشك عىل AUTOHOLD يكون

‐AUTO ضبط يتم حني املقاعد أحزمة وشد األبواب بغلق قم
HOLD التشغيل وضع عىل.

الزجاج عىل املاسحة شفرات تكون أن يجب
التشغيل قبل األمامي

أثناء األمامي الزجاج مّساحات تشغيل يتم حني الرسالة هذه تظهر
.األمامي الزجاج عن مرفوعة املّساحات كون

.األمامي الزجاج مّساحات بخفض قم

.ضيق األمامي الزجاج ماسحة حركة نطاق
)العوائق (العائق بإزالة قم

عىل مرتاكمة أوساخ أو ثلوج هناك تكون حني الرسالة هذه تظهر
.املّساحة تشغيل نطاق ويضيق األمامي الزجاج

.األمامي الزجاج عن الغريبة األجسام بإزالة قم

اإلشعال مفتاح تشغيل إيقاف تم
مفتاح تحويل دون السائق باب فتح يتم عندما الرسالة هذه تظهر

.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل
قبل التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح بتحويل قم

.السيارة مغادرة

االنتظار وضع يف ليس الرتوس اختيار ذراع
يف االختيار ذراع يكون حني باب فتح يتم عندما الرسالة هذه تظهر
.P االنتظار وضع غري آخر وضع

.السيارة مغادرة قبل P االنتظار وضع إىل النقل ذراع بتحويل قم

قم. مرتفعة الحركة ناقل حرارة درجة
ببطء بالقيادة

لناقل الداخلية الحرارة درجة تكون عندما الرسالة هذه تظهر
.مرتفعة التلقايئ الحركة

.التلقايئ الحركة ناقل عىل الحمل لتخفيف ببطء السيارة بقيادة قم

أوقف. مرتفعة الحركة ناقل حرارة درجة
آمن مكان يف السيارة

الحركة ناقل سائل حرارة درجة تكون عندما الرسالة هذه تظهر
.طبيعية غري بصورة مرتفعة التلقايئ

متخصص؛ صيانة بفني واتصل فوراً مستٍو سطح عىل السيارة أوقف
.مازدا رشكة من معتمد صيانة بفني باالستعانة نويص ونحن

رسعة. املحرك لتنظيف الرسيع اإلحامء
انتهاء بعد لطبيعتها ستعود املحرك

النتظيف

يتم املحرك ألن املحرك رسعة تزداد عندما الرسالة هذه تظهر
.داخلياً تنظيفه

وجود مع داخلية تنظيف لدورة تشغيله أثناء املحرك رسعة ستزداد
ذراع أو) التلقايئ الحركة ناقل( N أو P املوضع يف االختيار ذراع
املحرك توقف ال). اليدوي الحركة ناقل( N املوضع يف الحركة نقل

إىل املحرك رسعة ستعود التنظيف، دورة اكتامل عند. عالية ورسعته
.االعتيادية الرسعة
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به تقوم أن يجب الذي اإلجراءاملحتوى٢*١*شاشة

الخروج قبل االنتظار وضع إىل بالتحويل قم
السيارة من

ذراع يكون حني السائق باب فتح يتم عندما الرسالة هذه تظهر
.P االنتظار وضع غري آخر وضع يف الحركة نقل

وضع إىل الحركة نقل ذراع بتحريك قم أو السائق باب أغلق
.P االنتظار

.تحذير ظهر إذا منبثقة صورة تُعرض١*
.أخرى شاشة إىل تتحول فإنها الشاشة، عىل كاملة الرسالة عرض تعذر إذا. صفوف أربعة تعرض الواحدة الشاشة٢*

مشاكل ظهور حالة يف
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التحذير صفارة تنشيط تم

الكشافات إطفاء نسيان عند التذكري دائرة▼

موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل وتم مضاءة األضواء كانت إذا
فتح عند متواصلة صفارة تصدر اإليقاف، موضع أو ACC التنشيط

.السائق باب

مالحظة

فإن ،ACC تنشيط وضع إىل التشغيل مفتاح تحويل يتم عندما•
التشغيل إيقاف وضع غري يف اإلشعال أن إىل التنبيه صفارة"
بأن التذكري وظيفة عن تنوب )٦٥-٧ صفحة( )"STOP اإليقاف(

.مضاءة األضواء
.األضواء بتشغيل التنبيه صوت مستوى لتغيري خاصة ميزة تتوفر•

.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

املقعد حزام شدادات/الهوائية األكياس لنظام التحذير صفارة▼

حزام شدادات/الهوائية الوسادات أنظمة يف مشكلة وجود حالة يف
ملدة التحذير صفارة تصدر فسوف ، التحذير ضوء وإضاءة املقعد

.واحدة دقيقة كل ثوان ٥ نحو
 

املقعد حزام ومشدات الهوائية األكياس لنظام التحذير صفارة وتستمر
السيارة فحص عليك يتعني الحالة، هذه يف. تقريبًا دقيقة ٣٥ ملدة
معتمد إصالح فني لدى بفحصها نويص متخصص؛ إصالح فني لدى
.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة قبل من

تحذير 

/الهوائية األكياس لنظام التحذير صفارة سامع عند السيارة تقود ال
:املقعد حزام شدادات

لنظام التحذير صفارة إصدار أثناء القيادة مواصلة الخطورة فمن
لن تصادم، وقوع حالة يف .املقعد حزام شدادات/الهوائية األكياس

يف يتسبب أن ميكن ما املقعد، حزام شدادات/الهوائية األكياس تفتح
نويص متخصص؛ إصالح بفني اتصل .خطرية بجروح اإلصابة أو الوفاة

سيارتك لفحص مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة
.ميكن ما بأرسع

املقعد بحزام الخاصة التحذير صفارة▼

األمامي املقعد

وكان) الساعة/ميل 12 (ساعة/كم 20 حوايل السيارة رسعة تخطت إذا
مربوط، غري األمامي الراكب أو السائق مقعد يف األمان حزام

مربوط، غري األمان حزام بقى إذا. مستمرة تحذير صفارة فستنطلق
.تقريباً ثانية ٩٠ ملدة يستمر ثم واحدة مرة الصفارة صوت يتوقف
الراكب أو السائق مقعد حزام ربط بعد الصفارة صوت يتوقف
.األمامي

مالحظة

يف يتسبب قد األمامي الراكب مقعد عىل ثقيلة أشياء وضع•
ويتوقف األمامي، الراكب مقعد بحزام التحذير وظيفة تشغيل

.نفسه اليشء وزن عىل ذلك
يحظر األمامي، الراكب مقعد وزن حساس تشغيل سالمة لضامن•

عند األمامي الراكب مقعد عىل إضافية مقعد وسادة وضع
وسادة ألن صحيحة بصورة الحساس يعمل ال فقد .عليه الجلوس

.العمل عن تعطيله إىل تؤدي قد اإلضافية املقعد
أن املمكن من األمامي، الراكب مقعد عىل صغري طفل جلوس عند•

.التحذير صفارة تعمل ال

الخلفي املقعد

كان أن بعد املقعد حزام فك حالة يف إال التحذير صفارة تنطلق ال
.مربوطاً

التشغيل إيقاف وضع غري يف اإلشعال أن إىل التنبيه صفارة▼
)STOP اإليقاف(

األوروبية الطرازات

وضع يف التشغيل بدء مفتاح وجود أثناء مفتوًحا السائق باب كان إذا
يف مرات ٦ صفارة صوت يصدر ،ACC التشغيل مفتاح تنشيط
إىل تحويله يتم مل التشغيل بدء مفتاح أن إىل السائق لتنبيه الكابينة

ال الحالة هذه ويف). STOP اإليقاف( OFF التشغيل إيقاف وضع
وسوف السيارة، قفل ميكن وال مفتاح، بدون الدخول نظام يعمل
.البطارية فولط ينفذ

األوروبية الطرازات عدا

وضع يف التشغيل بدء مفتاح وجود أثناء مفتوًحا السائق باب كان إذا
مستمرة بصورة صفارة صوت يصدر ،ACC التشغيل مفتاح تنشيط

تحويله يتم مل التشغيل بدء مفتاح أن إىل السائق لتنبيه الكابينة يف
ال الحالة هذه ويف). STOP اإليقاف( OFF التشغيل إيقاف وضع إىل

وسوف السيارة، قفل ميكن وال مفتاح، بدون الدخول نظام يعمل
.البطارية فولط ينفذ

مشاكل ظهور حالة يف
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السيارة من املفتاح إخراج عند التحذير صفارة▼

املفتاح استخدام بدون املتطور الدخول بوظيفة املزودة السيارات

التشغيل بدء مفتاح يكون ال بينام السيارة من املفتاح إخراج حالة يف
صوت فإن مغلقة، األبواب جميع وكانت OFF اإليقاف وضع يف

ذلك، وبعد مرات، 6 يصدر سوف السيارة خارج ينطلق الذي الصفارة
مرة يُسمع سوف السيارة داخل ينطلق الذي الصفارة صوت فإن

.واحدة

استخدام بدون املتطور الدخول بوظيفة املزودة غري السيارات
املفتاح

التشغيل بدء مفتاح يكون ال بينام السيارة من املفتاح إخراج حالة يف
صوت فإن مغلقة، األبواب جميع وكانت OFF اإليقاف وضع يف

.الكابينة داخل مرات 1 ينطلق سوف الصفارة

مالحظة

ً الشدة، منخفضة السلكية موجات يستخدم املتطور املفتاح ألن نظرا
تم إذا السيارة من املفتاح إخراج عند التحذير وظيفة تنشط فقد

فيه يكون مكان يف موضوعاً كان إذا أو معدين جسم مع املفتاح حمل
.ضعيفاً اإلشارة استقبال

وظيفة مع (يعمل ال اللمس مستشعر أن من التحذير صفارة▼
)مفتاح بدون املتطور الدخول

عند مؤمنة غري األبواب بأن السائق إلخطار تحذير صفارة تفعيل يتم
:التالية الرشوط جميع استيفاء

.OFF اإليقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تدوير•
غري األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق وباب األبواب كل•

.بالكامل مغلقة
.ثوان 5 خالل مرات 3 القفل تشغيل يتم•

صندوق وباب األبواب كانت إذا وما التشغيل مفتاح من تحقق
بتشغيل قم ثم مغلقة، أو مفتوحة األمتعة صندوق غطاء/األمتعة
.ثانية القفل

األمتعة صندوق/مقصورة يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة▼
)مزودة مفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة كانت إذا(

جميع قفل أثناء األمتعة صندوق/مقصورة يف املفتاح ترك حالة يف
تـُسمع األمتعة، صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب وإغالق األبواب
ترك قد بأنه السائق لتنبيه ثواٍن ١٠ نحو ملدة الخارج يف صفارة
بإخراج عليك ذلك، حدث إذا. األمتعة صندوق/مقصورة يف املفتاح
/األمتعة صندوق باب فتح مقبض عىل الضغط طريق عن املفتاح
غطاء/األمتعة صندوق باب وفتح الكهربايئ األمتعة صندوق غطاء

/مقصورة من إخراجه تم الذي املفتاح يعمل ال قد. األمتعة صندوق
وظيفة الستعادة. مؤقتاً توقفت قد وظائفه ألن األمتعة صندوق
).٧-٣ صفحة (لذلك املحددة الطريقة بإجراء قم املفتاح،

وظيفة مع (السيارة يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة▼
)مفتاح بدون املتطور الدخول

باستخدام األمتعة صندوق/ومقصورة األبواب جميع قفل تم إذا
تنطلق التي الصفارة فإن الكابينة، يف املفتاح ترك بينام آخر مفتاح
بأن السائق لتنبيه ثوان ١٠ نحو ملدة تنطلق سوف السيارة خارج

فتح بواسطة املفتاح بإخراج قم ذلك، حدث إذا. الكابينة يف املفتاح
باستخدام السيارة من إخراجه تم الذي املفتاح يعمل ال قد. الباب
املفتاح، وظيفة الستعادة. مؤقتاً توقفت قد وظائفه ألن الطريقة هذه

).٧-٣ صفحة (لذلك املحددة الطريقة بإجراء قم

الوقود منسوب انخفاض من التحذير صفارة▼

تفعيل يتم الوقود، مستوى انخفاض من التحذير ضوء يومض عندما
.الوقت نفس يف واحدة مرة تحذير صفارة

اإلليكرتوين القيادة عجلة قفل تنبيه صفارة▼

بعد القيادة عجلة قفل إلغاء عدم حالة يف التنبيه صفارة تعمل
)٤-٤ الصفحة. (بالدفع التشغيل زر عىل الضغط

)الهجني M نظام مع (الفرامل نظام بشأن التحذير صفارة▼

وقد الفرامل نظام يف مشكلة حدوث حالة يف تنبيه صفارة تفعيل يتم
أثناء السيارة رسعة بخّفض قم. املراد النحو عىل الفرامل تعمل ال

مكان يف السيارة بصف وقم املحيطة، املنطقة سالمة من التحقق
نويص ونحن متخصص، إصالح بفني اتصل السيارة، صف بعد. آمن

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة

املهيمنة الفرامل بشأن التحذير صفارة▼

ودواسة الوقود دواسة ضغط يتم حني التنبيه صفارة تفعيل يتم
.فقط الفرامل دواسة اضغط. القيادة أثناء الوقت نفس يف الفرامل

السيارة يف مشكلة وجود من التحذير صفارة▼

من تحقق. تنبيه صفارة تفعيل يتم التالية، املشاكل من أي حدث إذا
عىل أو العدادات مجموعة يف التحذير بإشارة املتعلقة املعلومات

.الوسطى الشاشة

التلقايئ الحركة ناقل يف مشكلة•
التلقايئ الحركة لناقل الداخلية الحرارة درجة ارتفاع•
الهجني M نظام يف مشكلة•

مشاكل ظهور حالة يف
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الفرامل سائل كمية انخفاض•
املحرك زيت منسوب مستشعر يف مشكلة•
)EPB (الكهربائية االنتظار فرامل يف مشكلة•
للمحرك الهيدرولييك الضغط انخفاض•
املحرك تربيد سائل حرارة درجة ارتفاع•
املحرك نظام يف مشكلة•

الحركة نقل جهاز وضع بشأن التحذير صفارة▼

السائق باب فتح يتم عندما مستمرة بصورة التنبيه صفارة تفعيل يتم
قم. P االنتظار وضع غري آخر وضع يف االختيار ذراع يكون حني

.السيارة باب أغلق أو P االنتظار وضع إىل االختيار ذراع بتحويل

موضع غري يف التشغيل مفتاح بأن للتذكري التحذير صفارة▼
)الهجني M نظام مع (التشغيل إيقاف

السائق باب فتح يتم عندما مستمرة بصورة التنبيه صفارة تفعيل يتم
الوضع أو P االنتظار وضع غري آخر وضع يف االختيار ذراع يكون حني

الوضع أو P االنتظار وضع إىل االختيار ذراع بتحويل قم. N املحايد
.السيارة باب أغلق أو N املحايد

*i-stop تنبيه صفارة▼

صوت ينطلق املحرك، تباطؤ توقف أثناء السائق باب فتح تم إذا•
توقف أثناء العمل عن املحرك إيقاف تم أنه السائق إلبالغ صفارة

.السائق باب يغلق عندما ويتوقف. السيارة
توقف أثناء التالية بالعمليات القيام تم إذا التحذير صوت يصدر•

يعاد ال الحاالت، هذه مثل يف. السيارة توقف أثناء املحرك تشغيل
املحرك تشغيل ابدأ. السالمة لضامن وذلك تلقائياً املحرك تشغيل

.العادية الطريقة باستخدام
)الهجني M نظام مع(

)اليدوي الحركة ناقل(•
الوضع بخالف آخر موضع يف الحركة ناقل ذراع يكون عندما

.مفتوحاَ السائق وباب الحيادي،
)التلقايئ الحركة ناقل(•

وضع ليس( M أو D موضع يف الحركة ناقل ذراع يكون عندما
وباب مربوط غري السائق مقعد وحزام ،)الثابت الثاين الرتس

.مفتوحاَ السائق

)الهجني M نظام بدون(

)اليدوي الحركة ناقل(•
الوضع بخالف آخر موضع يف الحركة ناقل ذراع يكون عندما

السائق وباب مربوط غري السائق مقعد وحزام الحيادي،
.مفتوحاَ

)التلقايئ الحركة ناقل(•
وضع ليس( M أو D موضع يف الحركة ناقل ذراع يكون عندما
وباب مربوط غري السائق مقعد وحزام ،)الثابت الثاين الرتس

.مفتوحاَ السائق

الكهربائية االنتظار فرامل تحذير صفارة▼

:التالية الحاالت يف تحذير جرس ينطلق

.مرفوعة االنتظار فرامل كانت بينام السيارة قيادة متت إذا•
قيادة أثناء) EPB (الكهربائية االنتظار فرامل مفتاح جذب تم إذا•

.السيارة
رشوط تلبية عدم رغم السيارة قيادة يف الرشوع تحاول أنت•

.تلقائيا) EPB (الكهربائية االنتظار فرامل تحرير

AUTOHOLD لنظام التحذير صفارة▼

خمس لنحو الوقت نفس يف صفارة صوت ويصدر رسالة عرض يتم
مفتاح تشغيل عند أو AUTOHOLD وظيفة استخدام عند ثواٍن

AUTOHOLD.
وظيفة تعمل ال ،AUTOHOLD وظيفة يف مشكلة لوقوع نظرًا

AUTOHOLD مفتاح تشغيل تم إذا حتى AUTOHOLD.
 

عليك الوقت، نفس يف صفارة صوت وصدور الرسالة عرض حالة يف
باالستعانة ونويص متخصص، إصالح فني بواسطة سيارتك بفحص

.مازدا رشكة ِقبل من معتمد إصالح بفني

*الخارجية الحرارة درجة تنبيه صفارة▼

عندما بالثلوج ُمغطاة طرق إىل الدخول احتاملية إىل السائق تنبه
.منخفضة الخارجية الحرارة درجة تكون

39 (مئوية درجات 4 نحو من أقل الخارجية الحرارة درجة كانت إذا
درجة شاشة وتومض واحدة مرة صفارة صوت يصدر) فهرنهايت

.تقريبًا ثواٍن عرش ملدة الخارجية الحرارة
.٢٤-٤ صفحة يف الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة راجع

*السيارة رسعة تنبيه▼

خالل من السائق تنبه بحيث السيارة رسعة تنبيه وظيفة ُصممت
تجاوز إىل العدادات مجموعة يف تحذير وضوء واحدة صفارة إصدار

.مسبًقا ضبطها تم التي الرسعة
.تجاوزها عند تنبيه يصدر التي السيارة رسعة إعداد تغيري ميكنك

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

٦٧-٧.املوديالت بعض يف متوفر*
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*ساعة/كم ١٢٠ رسعة تنبيه صفارة▼

٥ ملدة صافرة صوت يصدر ساعة،/كم ١٢٠ السيارة رسعة تجاوزت إذا
.ثوان

*)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير صفارة▼

)BSM (العمياء البقعة مراقبة بنظام الخاصة التحذير صفارة تعمل
ضوء فيه ييضء الذي الجانب يف االنعطاف إشارة ذراع رفع حالة يف

).BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير

األمامية املرور حركة قطع بإنذار الخاصة التحذير صفارة▼

)FCTA(*

)FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام تحذير صفارة تنشيط يتم

عىل األمام من تقرتب سيارة مع تصادم حدوث احتامل وجود حالة يف
.واألمين األيرس السيارة جانبي

الخلفية املرور حركة قطع بإنذار الخاصة التحذير صفارة▼

)RCTA(*

)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام تحذير صفارة تنشيط يتم
أو الوراء من تقرتب سيارة مع تصادم حدوث احتامل وجود حالة يف

.واأليرس األمين السيارة جانبي عىل الخلفية الناحية من

*املسار مغادرة من التحذير نظام صوت▼

فإنه الحارة، تغادر قد السيارة أن النظام قرر إذا النظام، تشغيل أثناء
.تحذير صوت يطلق

مالحظة

مغادرة تحذير بنظام الخاص التحذير صوت مستوى تغيري ميكن
.LDWS املسار
.MZD Connect مالك دليل يف اإلعدادات قسم راجع

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تحذيرات▼

)MRCC(*

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت بنظام الخاصة التحذيرات
)MRCC (عند والتحذيرات النظام بأعطال السائق بإخبار تقوم

.األمر يلزم عندما استخدامه
.الصفارة صوت عىل اعتامداً األمر بتفقد عليك

اإلشعار محتوىالتحذير صفارة صوت نوع

أثناء واحدة مرة الصفارة صوت يصدر
بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل
)MRCC (مازدا من الرادار

١٦ (ساعة/كم ٢٥ من أقل السيارة رسعة
تثبيت نظام إلغاء وتم) ساعة/ميل

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة
)MRCC.(

اإلشعار محتوىالتحذير صفارة صوت نوع

)األوروبية الطرازات(
أثناء مرات 5 الصفارة صوت يصدر

القيادة
)األوروبية الطرازات عدا(

قيادة أثناء الصفارة صوت يستمر
.السيارة

أمامك والسيارة سيارتك بني املسافة
توافر من بالتحقق عليك. للغاية قصرية
وتخفيض املحيطة املنطقة يف األمان
.السيارة رسعة

مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تحذيرات▼

*)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (السري و التوقف وظيفة

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت بنظام الخاصة التحذيرات تخرب
)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة مع

.األمر لزم إن استخدامه، بشأن واحتياطات النظام مبشاكل السائق
.التحذير صفارة صوت سامع بعد تحقق

اإلشعار محتوىالتحذير صفارة صوت نوع

أثناء واحدة مرة الصفارة صوت يصدر
بتقنية الرسعة تثبيت نظام تشغيل
التوقف وظيفة مع مازدا من الرادار
التوقف وظيفة مع MRCC (والسري
)والسري

من تأكد بالنظام، عطل حدوث حالة يف
الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام إلغاء

والسري التوقف وظيفة مع مازدا من
)MRCC والسري التوقف وظيفة مع.(

)األوروبية الطرازات(
أثناء مرات 3 الصفارة صوت يصدر

.القيادة
)األوروبية الطرازات عدا(

متقطعة بصورة الصفارة صوت يصدر
.السيارة قيادة أثناء

أمامك والسيارة سيارتك بني املسافة
توافر من بالتحقق عليك. للغاية قصرية
وتخفيض املحيطة املنطقة يف األمان
.السيارة رسعة

*املفرطة الرسعة من التحذير▼

شاشة عىل املعروضة الرسعة حد الفتة لرسعة السيارة تجاوزت إذا
حول املنطقة فستومض العدادات، مجموعة/التفاعلية القيادة عرض
الوقت يف التحذير صوت وينشط الكهرماين باللون الرسعة حد الفتة
املعروضة، الرسعة حد الفتة لرسعة السيارة تجاوز استمر إذا. نفسه

.مضيئًا ويظل الوميض عن املؤرش فسيتوقف

*الرسعة محدد تحذير صفارة▼

ساعة/كم 5 بنحو ضبطها تم التي الرسعة السيارة رسعة تجاوزت إذا
تعمل. مستمرة بصورة تحذير صفارة تنطلق أكرث، أو) ساعة/ميل 3(

تم التي الرسعة إىل السيارة رسعة تنخفض أن إىل التحذير صفارة
.أقل أو ضبطها

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

.املوديالت بعض يف متوفر*٦٨-٧
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تنبيه 

 
الحالية السيارة رسعة من أقل إىل املضبوطة الرسعة تعيني تم إذا

صفارة تفعيل يتم فلن ،RES أو -SET املفتاح عىل الضغط بواسطة
من أكرب السيارة رسعة كانت إذا حتى ثانية 30 لحوايل التحذير
).ساعة/ميل 3( ساعة/كم 5 بواقع حديثاً ضبطها تم التي الرسعة
.املضبوطة الرسعة تتخطى ال حتى الحذر توخى

مالحظة

دواسة عىل الضغط بواسطة مؤقتة بصورة النظام إلغاء يتم عندما
إذا .اإللغاء شاشة بعرض ISA/ASL شاشة تقوم بالكامل، الوقود

3( ساعة/كم 5 بنحو ضبطها تم التي الرسعة السيارة رسعة تجاوزت
صفارة تنطلق ال اإللغاء، شاشة عرض أثناء أكرث أو )ساعة/ميل

.التحذير

*تصادم وقوع من التحذير▼

وجود أو أمامك سيارة مع تصادم لحدوث احتاملية هناك كان إذا
ويف متقطعة بصورة تحذير صوت تفعيل يتم السيارة، مؤخرة يف عائق
شاشة أو العدادات مجموعة يف تحذير إشارات تُعرض الوقت نفس

.التفاعلية القيادة

جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير صفارة▼

أحد يكون بينام السيارة قيادة حالة يف تنبيه صفارة تفعيل يتم
وباب األبواب غلق بعد السيارة بقيادة قم. جزئياً مفتوحاً األبواب
.األمتعة صندوق

مشاكل ظهور حالة يف

التحذير وأصوات املؤرشات/التحذير أضواء

٦٩-٧.املوديالت بعض يف متوفر*
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باب/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا
األمتعة حقيبة

األمتعة حقيبة باب/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا▼

/األمتعة صندوق باب قفل إلغاء ميكن ال البطارية، شحن نفد إذا

.وفتحه األمتعة صندوق غطاء
صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب قفل إلغاء ميكن الحالة، هذه ويف

.البطارية شحن نفاد مشكلة بحل األمتعة
.٤٠-٧ صفحة يف توصيل بكبل التشغيل بدء راجع

حتى األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب قفل إلغاء تعذر إذا
يف عطل مثة يكون فقد البطارية، شحن نفاد مشكلة حّل تم إذا

.الكهربايئ النظام
الخطوات باستخدام األمتعة صندوق باب فتح ميكن الحالة، هذه ويف

.طارئ كإجراء التالية

)هاتشباك(

وأزل قامش بقطعة الرأس مسطح براغي مفك طرف بلف قم.١
األمتعة صندوق لباب الداخيل السطح عىل املوجود الغطاء

.باستخدامه

تأمني إللغاء الساعة عقارب حركة اتجاه إىل الذراع بتدوير قم.٢
.األمتعة صندوق باب

)صالون(

.الغطاء افتح.١

)الرسقة مانع غطاء مع(.٢
.الغطاء افتح

)الرسقة مانع غطاء مع(.٣
.وانزعه الساعة عقارب اتجاه عكس الربغي لف

)الرسقة مانع غطاء مع(.٤

مشاكل ظهور حالة يف

األمتعة حقيبة باب/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا

٧٠-٧
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.الرسقة مانع غطاء بنزع قم

.املقعد ظهر لطي اليسار إىل الذراع حرّك.٥

.األمتعة صندوق غطاء لفتح اليسار إىل الذراع حرّك.٦

بواسطة السيارة فحص اطلب الطوارئ، عند اإلجراء هذا تنفيذ بعد
قبل من معتمد إصالح فني مبراجعة ونويص متخصص، إصالح فني

.ميكن ما بأرسع مازدا رشكة

مشاكل ظهور حالة يف

األمتعة حقيبة باب/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا

٧١-٧
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ال التفاعلية القيادة عرض شاشة كانت إذا
تعمل

تعمل ال التفاعلية القيادة عرض شاشة كانت إذا▼

مفتاح بإيقاف قم تعمل، ال التفاعلية القيادة شاشة كانت إذا
القيادة شاشة كانت إذا. املحرك تشغيل بإعادة قم ثم التشغيل
قم أخرى، مرة املحرك تشغيل بدء بعد حتى تعمل ال التفاعلية

بفني باالستعانة نويص ونحن إصالح، فني بواسطة السيارة بفحص
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح

مشاكل ظهور حالة يف

تعمل ال التفاعلية القيادة عرض شاشة

٧٢-٧
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فائقة برسعة تعمل األمامي الزجاج مّساحات

فائقة برسعة تعمل األمامي الزجاج مّساحات▼

مشكلة مثة كان إذا فائقة برسعة األمامي الزجاج مّساحات تعمل قد
برسعة تعمل األمامي الزجاج مّساحات كانت إذا. باملاسحة التحكم يف

السيارة فحص يجب املساحة، مفتاح تشغيل عن النظر بغض فائقة
إصالح فني إىل بالرجوع نويص ونحن متخصص، إصالح فني بواسطة
.مازدا رشكة قبل من معتمد

مشاكل ظهور حالة يف

فائقة برسعة تعمل األمامي الزجاج مّساحات

٧٣-٧
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مذكرة

٧٤-٧
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للعميل معلومات٨

.اإلضافية واملعدات الضامنات فيها مبا للعميل هامة معلومات

٢-٨...........................................................................الضامن
٢-٨.....................................أجنبية دولة يف سيارتك تسجيل

٢-٨..........................األصلية غري اإلضافية وامللحقات األجزاء

٣-٨.............................................................املحمولة الهواتف
٣-٨........................املحمولة الهواتف استخدام من التحذير

٤-٨......................................السيارة يف البيانات ومعالجة جمع
٤-٨.................................السيارة يف البيانات ومعالجة جمع

٧-٨...................................................املواصفات مطابقة إعالن
٧-٨..............................................املواصفات مطابقة إعالن

٦٠-٨.................................................الكهرومغناطييس التوافق
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..........املستعملة البطاريات/القدمية املعدات من التخلص/تجميع
...................................................................................٦١-٨

القدمية املعدات تجميع حول باملستخدمني خاصة معلومات
٦١-٨..........................منها والتخلص املستعملة والبطاريات

١-٨
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أجنبية دولة يف سيارتك تسجيل

أجنبية دولة يف سيارتك تسجيل▼

ملطابقة طبقاً أجنبية دولة يف سيارتك تسجيل يف مشاكل تواجهك قد
التي الدولة بهذه الخاصة للمعايري والسالمة االنبعاث مواصفات

إىل سيارتك تحتاج فقد وبالتايل. مطابقتها عدم أو فيها السيارة ستقود
.للقوانني مطابقة تصبح حتى الشخصية نفقتك عىل تعديالت
:اآلتية األمور تدرك أن يجب ذلك، إىل باإلضافة
يف تحقيقها يستحيل أو الصعب من يكون قد للسيارة املقبولة الصيانة

.أخرى دولة
 

.متوفراً لسيارتك املحدد الوقود يكون ال قد
 

لصيانة الالزمة واألدوات الخدمة وأساليب الغيار قطع تتوفر ال قد
.وإصالحها السيارة

 
السيارة أخذ تنوي الذي البلد يف معتمد مازدا موزع هناك يكون ال قد

.إليها
 

.معينة بلدان يف مازدا ضامن يرسي

األصلية غري اإلضافية وامللحقات األجزاء

األصلية غري اإلضافية وامللحقات األجزاء▼

مازدا لسيارة األصلية الحالة يف الفنية التغيريات أن مالحظة برجاء
هذه تقترص وال. السيارة سالمة يف تؤثر أن ميكن بك الخاصة

بل فقط، املناسبة غري الغيار قطع استخدام عىل الفنية التغيريات
ذلك يف مبا امللحقات، أو التجهيزات أو الكامليات أيًضا تشمل

.وحوافها اإلطارات
 

خصيًصا األصلية مازدا وكامليات األصلية مازدا أجزاء تصميم تم
.املازدا للسيارات

ومل أعاله املذكورة تلك غري األخرى وامللحقات األجزاء اختبار يتم مل
ذلك عن مازدا رشكة تعلن مل ما مازدا رشكة ِقبَل من اعتامدها يتم

ورشكة. املنتجات هذه مثل مبواءمة شهادة منح ميكننا وال. رصاحة
هذه مثل استخدام عن ينجم تلف أي عن مسئولة غري مازدا

.املنتجات

تحذير 

اإللكرتونية املعدات وتركيب اختيار عند البالغ الحذر توخى
االتجاه ثنائية اإلرسال وأجهزة الجوالة الهواتف مثل اإلضافية،
:السيارة إنذار وأنظمة السترييو وأنظمة

املثبت اختيار أو مناسبة غري إضافية معدات تركيب أو اختيار يعد
تُسبب أو األساسية األنظمة تتلف قد .للخطر مصدراً املناسب غري

الحركة تقييد أنظمة( الهوائية األكياس نظام تنشيط أو املحرك تباطؤ
التحكم نظام /ABS لالنغالق املانع الفرامل نظام توقف أو ،)اإلضافية

نشوب أو DSC الثبات يف الدينامييك التحكم نظام/TCS الجر يف
.بالسيارة حريق

إصابة أو وفاة حدوث عن ناشئة مسئولية أية مازدا رشكة تتحمل ال
.أصلية غري إضافية ملحقات أو أجزاء تركيب عن تنجم نفقات أية أو

للعميل معلومات

الضامن

٢-٨
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املحمولة الهواتف استخدام من التحذير

املحمولة الهواتف استخدام من التحذير▼

تحذير 

استخدام بشأن بلدك يف بها املعمول القانونية باللوائح االلتزام يرجى
:السيارة يف االتصال معدات

الهواتف مثل كهربائية أجهزة ألية السائق استخدام الخطورة من
أجهزة أو املحمولة اإلرسال أجهزة أو الكمبيوتر أجهزة أو الخلوية
أن حيث .السيارة قيادة أثناء أخرى أجهزة أية أو بالسيارة املالحة

كام .السائق يد حركة يقيد القيادة أثناء الخلوي الهاتف عرب االتصال
يؤدي وقد السائق، انتباه تشتيت شانه من األجهزة تلك استخدام أن
الجهاز، استخدام الركاب أحد عىل تعذر وإذا .خطري حادث وقوع إىل

قبل آمنة منطقة إىل تصل حتى الطريق جانب إىل بالسيارة انحرف
رغم الخلوي الهاتف استخدام الرضوري من كان إذا بينام .استخدامه

ليك اليدين استخدام بدون لالتصال سامعة فاستخدام التحذير، هذا
.السيارة قيادة لك يتسنى حتى يديك تحرير من األقل عىل تتمكن
أثناء أخرى كهربائية أجهزة أية أو الخلوي الهاتف استخدام من احذر
عملية عىل بالكامل انتباهك ركز ذلك من وبدالً السيارة قيادة

.القيادة
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السيارة يف البيانات ومعالجة جمع

السيارة يف البيانات ومعالجة جمع▼

الداخلية السيارة بيانات معالجة

التحكم وحدات تقوم. سيارتك يف مركّبة اإللكرتوين التحكم وحدات
من املثال، سبيل عىل تستقبلها، التي البيانات مبعالجة هذه

مع تتبادلها التي أو بنفسها تنتجها التي أو السيارة مستشعرات
تشغيل أجل من مطلوبة التحكم وحدات بعض. البعض بعضها

القيادة أثناء الدعم لك يوفر اآلخر والبعض آمن، بشكل سيارتك
أو الراحة وظائف تفعيل عىل يعمل أو) السائق مساعدة أنظمة(

.والرتفيه املعلومات
 

.الداخلية السيارة بيانات معالجة حول عامة معلومات ييل فيام
التي املحددة البيانات ماهية بشأن املعلومات من املزيد بخصوص

والغرض ثالثة أطراف إىل وإرسالها سيارتك يف وتخزينها جمعها يتم
إرشادات يف" البيانات حامية "عنوان تحت مراجعة ميكن ذلك، من

الوظيفية للمواصفات مبارشة روابط توجد حيث املعنية التشغيل
صيغة ويف اإلنترنت علی أیًضا ھذه التشغیل إرشادات تتوفر. املتأثرة
.السيارة لتهيئات وفقاً السيارة، يف رقمية

 

شخصية مراجع

.الفريد السيارة تعريف رقم طريق عن سيارة كل عىل التعرف يتم
الحاليني املالكني إىل وصوالً للتقيص قابل هذا السيارة تعريف رقم

من جمعها تم التي البيانات تقيص ميكن كام. للسيارة والسابقني
كلوحة أخرى، بوسائل سائقها أو السيارة مالك إىل وصوالً السيارة
.املثال سبيل عىل األرقام

 

بواسطة معالجتها أو إنتاجها تم التي البيانات تكون فقد لذلك
قابلة بيانات معينة، ظروف يف أو شخصية، بيانات التحكم وحدات

املمكن من يكون قد املتاحة، السيارة لبيانات وفقاً. شخصياً للتعريف
أو طريقك أو موقعك أو قيادتك بسلوك متعلقة استنتاجات استنباط

.االستهالك أمناط
 

البيانات بحامية يتعلق فيام حقوقك
يتعلق فيام معينة حقوق لديك الحايل، البيانات حامية قانون مبوجب

.الشخصية بياناتك مبعالجة تقوم التي بالرشكات
 

شامل، بشكل املعلومات عن اإلفصاح طلب لك يحق ذلك، عىل وبناًء
، املثال سبيل عىل (الثالثة واألطراف املصنعة الجهة تجاه مجانًا

عرب الخدمات ومقدمي العمل ورش أو املعتمدة األعطال خدمات
شخصية بيانات الجهات تلك لدى تكون أن برشط ،) للسيارة اإلنرتنت

البيانات بنوعية تتعلق معلومات طلب ميكنك. بك متعلقة مخزنة
املعلومات يف حقك ميتد. البيانات تلك ونشأة غرض ألي عنك، املخزنة

.أخرى ثالثة أطراف إىل البيانات نقل إىل أيًضا
 

املتعلقة القانونية حقوقك حول املعلومات من مزيد عىل للحصول
يرجى ،)وتصحيحها البيانات حذف يف حقك املثال، سبيل عىل (مبازدا

الخاص مازدا موقع عىل بها املعمول البيانات حامية سياسة مراجعة
.أيًضا االتصال جهة تفاصيل توفري يتم حيث بلد، بكل

 
وحرصيًا محليًا املخزنة البيانات عىل االطالع ميكن الخرباء، مبساعدة

إذا الدفع مقابل السيارة عمل ورشة يف املثال، سبيل عىل السيارة، عىل
.مناسبًا ذلك كان

 
البيانات عن باإلفصاح املتعلقة القانونية املتطلبات

الذي الحد إىل بواسطتهم املخزنة املعلومات بنرش املصنعون يلتزم
وذلك العامة، السلطات طلب عىل بناء القانونية اللوائح فيه توجد

عند املثال، سبيل عىل (حدة عىل حالة كل أساس عىل املطلوب بالقدر
).جنائية جرمية يف التحقيق

 
حاالت يف السيارات من البيانات بقراءة أيًضا العامة للسلطات يُسمح

حالة يف املثال، سبيل عىل. به املعمول القانون نطاق يف محددة،
الهوايئ الكيس تحكم وحدة من املعلومات قراءة ميكن حادث وقوع

.الحادث ظروف استيضاح عىل للمساعدة
 

السيارة يف التشغيلية البيانات
.السيارة لتشغيل البيانات مبعالجة التحكم وحدات تقوم

 
:املثال سبيل عىل هذه، وتشمل

التباطؤ، الرسعة، املثال، سبيل عىل (السيارة حالة معلومات•
،)األمان حزام استخدام مؤرش العجلة، رسعة الجانبي، التسارع

مستشعر املطر، مستشعر الحرارة، درجة مثل (البيئية الظروف•
).املسافة
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وقت بعد ما إىل تخزينها ميتد وال عام بشكل متغرية البيانات هذه
وحدات تحتوي. نفسها السيارة يف فقط معالجتها وتتم التشغيل،

وميكن. البيانات لتخزين وسائط عىل متكرر بشكل التحكم
حالة حول معلومات دائم، بشكل أو مؤقتاً إما لتوثيق، استخدامها

التقنية واألحداث الصيانة ومتطلبات املكون وإجهاد السيارة
.واإلخفاقات

 
:التالية املعلومات تخزين يتم قد التقنية، للتهيئة وفًقا

مستويات املثال، سبيل عىل (النظام مكونات تشغيل ظروف•
،)البطارية وحالة اإلطارات وضغط التعبئة

اإلضاءة مثال، (الهامة النظام مكونات يف والعيوب األعطال•
،)والفرامل

األكياس انتفاخ مثال، (االستثنائية القيادة ملواقف النظام استجابة•
،)الثبات يف التحكم أنظمة تنشيط الهوائية،

السيارة، فيها ترضرت التي األحداث عن معلومات•
الجهد ذات البطارية شحن حالة الكهربائية، للسيارات بالنسبة•

.للسيارة املقدر واملدى العايل

 
،)عطل وجود السيارة رصدت إذا املثال، سبيل عىل (معينة حاالت يف
.متغرية تكون ما عادة التي البيانات تخزين الرضوري من يكون قد

 
اإلصالح خدمات املثال، سبيل عىل (خدمات تستخدم كنت إذا

بيانات قراءة األمر، لزم إذا املمكن، من يكون فقد ،)والصيانة
.السيارة تعريف رقم مع جنب إىل جنباً واستخدامها املخزنة التشغيل

عىل (مازدا شبكة موظفي قبل من السيارة من البيانات قراءة تتم قد
قبل من أو) املُصنعة الجهة أو املعتمدة العمل ورش املثال، سبيل

التصليح محالت األعطال، خدمات املثال، سبيل عىل (ثالثة أطراف
ضامن وتدابري الضامن حاالت حالة يف اليشء نفس وينطبق). املستقلة
.الجودة

 

الداخيل التشخيص( OBD اتصال عرب البيانات قراءة تتم ما عادة
التقنية الظروف التشغيل بيانات توثق. السيارة يف اإللزامي) للسيارة
واالمتثال األخطاء، تشخيص يف وتساعد الفردية املكونات أو للسيارة

املعلومات وخاصة البيانات، هذه. الجودة وتحسني الضامن اللتزامات
وغريها التشغيل وأخطاء التقنية واألحداث املكون بإجهاد املتعلقة

إىل جنباً األمر، لزم إذا املُصنعة الجهة إىل إرسالها يتم األخطاء من
املنتج مسؤولية فإن ذلك، إىل باإلضافة. السيارة تعريف رقم مع جنب

املُصنعة الجهة تستخدم الغرض، ولهذا. املُصنعة الجهة عاتق عىل تقع
حمالت املثال، سبيل عىل للسيارات، الخارجية التشغيل بيانات

الضامن من للتحقق أيًضا البيانات هذه استخدام ميكن. االستدعاء
.املُصنعة الجهة ضامن ومطالبات للعميل القانوين

 
أثناء خدمة مشغل بواسطة السيارة يف الخطأ ذاكرة ضبط إعادة ميكن

.طلبك عىل بناًء أو والصيانة اإلصالح أعامل
 

والرتفيه واملعلومات الراحة وظائف
/وتغيريها السيارة، يف والتخصيصات الراحة إعدادات تخزين ميكنك
.وقت أي يف ضبطها إعادة

 
:عىل هذه تشتمل قد للسيارة، املحددة للتهيئات وفقاً

القيادة، وعجلة املقعد موضع إعدادات•
الهواء، تكييف وإعدادات الشاسيه تعديالت•
.الداخلية اإلضاءة مثل التخصيصات•

 
السيارة يف والرتفيه املعلومات وظائف يف البيانات دمج أيًضا ميكنك

.املحددة التهيئة سياق يف بنفسك
 

:عىل هذه تشتمل قد للسيارة، املحددة للتهيئات وفقاً

أو األفالم أو املوسيقى املثال، سبيل عىل املتعددة، الوسائط بيانات•
املتعددة، للوسائط متكامل نظام يف للتشغيل الصور

اليدوي نظام مع باالشرتاك لالستخدام العناوين دفرت بيانات•
متكامل، مالحة نظام أو متكامل

املدخلة، املالحة وجهات•
.اإلنرتنت خدمات باستخدام املتعلقة البيانات•
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والرتفيه واملعلومات الراحة لوظائف البيانات هذه تخزين يتم قد
بتوصيله قمت جهاز عىل موجودة تكون قد أو السيارة يف محليًا

أو USB تخزين وحدة أو الذيك الهاتف املثال، سبيل عىل (بسيارتك
برشط وقت أي يف البيانات هذه حذف من ستتمكن). MP3 مشغل

.بنفسك أدخلتها قد تكون أن
 

حرصي، بشكل طلبك عىل بناًء يتم السيارة من البيانات هذه إرسال
الخدمات استخدام عند اخرتتها التي باإلعدادات يتعلق فيام خاصة

.اإلنرتنت عرب
 

أو Android Auto املثال، سبيل عىل الذيك، الهاتف مع التكامل
Apple play car

 
الذيك هاتفك توصيل من فستتمكن لذلك، وفًقا سيارتك تجهيز تم إذا
فيه التحكم ميكنك بحيث بالسيارة آخر محمول جهاز أي أو

صور إخراج ميكن. السيارة داخل املتكاملة التحكم عنارص باستخدام
يف. السيارة يف املتعددة الوسائط نظام عرب الذيك الهاتف وأصوات

لنوع وفقاً. الذيك هاتفك إىل محددة معلومات نقل يتم نفسه، الوقت
وغريها لالنبهار املانع والوضع املوقع بيانات هذا يشمل قد التكامل،

التشغيل إرشادات عىل االطالع يرجى. للسيارة العامة املعلومات من
.والرتفيه املعلومات نظام/بالسيارة الخاصة

 
سبيل عىل املحددة، الذكية الهواتف تطبيقات استخدام التكامل يتيح

بني التفاعل من املزيد يحدث ال. املوسيقى تشغيل أو املالحة املثال،
بيانات إىل النشط الوصول خاص، بشكل والسيارة، الذيك الهاتف
مزود بواسطة أخرى بيانات معالجة أي طبيعة تحديد يتم. السيارة
هي اإلعدادات تلك وماهية إعدادات استخدام إمكانية إن. التطبيق

بهاتفك الخاص التشغيل ونظام املعني التطبيق عىل تعتمد مسألة
.الذيك

 
اإلنرتنت عرب خدمات

تبادل يتيح هذا فإن السليك، شبكة باتصال مجهزة سيارتك كانت إذا
عن الالسليك االتصال متكني يتم. أخرى وأنظمة سيارتك بني البيانات

متنقلة محطة عرب أو بالسيارة خاصة واستقبال إرسال وحدة طريق
عرب الوظائف استخدام ميكن. بتثبيتها قمت) ذيك هاتف مثل(

والتطبيقات الخدمات هذه وتشمل. هذا الشبكة اتصال عرب اإلنرتنت
.آخر مزود أو املُصنعة الجهة لك تقدمها التي) apps (اإلنرتنت عرب

 
املُصنعة الجهة بواسطة املقدمة الخدمات

بواسطة تباعاً الوظائف وصف يتم اإلنرتنت، عرب لخدماتنا بالنسبة
أو/و التشغيل إرشادات يف املثال، سبيل عىل (مناسب مكان يف مازدا
مع جنب إىل جنباً وتقدميها) بلد بكل الخاص مازدا موقع عىل

البيانات استخدام ميكن. بها املرتبطة البيانات حامية معلومات
لهذا البيانات تبادل يتم. اإلنرتنت عرب الخدمات لتوفري الشخصية

أنظمة باستخدام املثال، سبيل عىل محمي، اتصال عرب الغرض
الخدمات، توفري إىل باإلضافة. لذلك املخصصة املعلومات تكنولوجيا

مبوجب حرصيًا واستخدامها ومعالجتها الشخصية البيانات جمع يتم
التي الطوارئ مكاملات أنظمة حالة يف املثال، سبيل عىل قانوين، إذن

.موافقة أو تعاقدي اتفاق طريق عن القانون، يتطلبها
 

خاضعة (والوظائف الخدمات تنشيط إيقاف أو تنشيط ميكنك
.بالكامل الالسليك االتصال أحيانًا وحتى بل السيارة، يف) أحياناً للرسوم
مثل القانون يتطلبها التي والخدمات الوظائف هذا من يُستثنى
.الطوارئ مكاملات أنظمة

 
الثالث الطرف خدمات

خدمة مزودو يقدمها اإلنرتنت عرب خدمات من االستفادة اخرتت إذا
عاتق عىل تقع الخدمات هذه مسؤولية فإن ،)ثالثة أطراف (آخرون
االستخدام ورشوط البيانات حامية لرشوط وتخضع املعني املزود

يتعلق فيام تأثري أي لها ليس عموماً املُصنعة الجهة. بهم الخاصة
.الطريقة بهذه املتبادل باملحتوى

 
بجمع يتعلق فيام والغرض والنطاق الطبيعة عىل االطالع يرجى

الثالث الطرف خدمات سياق يف الشخصية البيانات واستخدام
.املعني الخدمة مزود بواسطة املقدمة

 
)ألوروبا(

عىل البيانات بحامية املتعلقة املعلومات من املزيد عىل العثور ميكن
.مازدا لرشكة اإللكرتوين املوقع
صفحة عىل للعثور” https://www.mazdamotors.eu “زيارة يرجى
.ببلدك الخاصة الويب
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املواصفات مطابقة إعالن

املحرك تشغيل منع نظام/مفاتيح بدون الدخول نظام▼
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اإلطارات ضغط مراقبة نظام▼
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)MRCC (مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام▼

للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن

١٣-٨

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن

١٤-٨

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام▼

للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن

٢٧-٨

Mazda3_8HH8-AA-19B_Edition2_old2019-3-29 9:30:24



للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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الصويت النظام▼

للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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الراديو نظام▼

للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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الطوارئ مكاملات نظام▼

للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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Mazda ERA-GLONASS نظام▼

للعميل معلومات

املواصفات مطابقة إعالن
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الكهرومغناطييس التوافق

الكهرومغناطييس التوافق▼

١*UN-R لالئحة وفقاً واعتامدها اختبارها تم بك الخاصة مازدا سيارة

الرتددات إرسال أجهزة. الكهرومغناطييس بالتوافق املتعلقة10
الرتددات إرسال أجهزة املحمولة، الهواتف مثل) (RF (الالسلكية
مازدا سيارة يف تركيبها يجوز ال) الخ...بالهواة الخاصة الالسلكية

.التايل الجدول يف املبينة املعايري مع متوافقة كانت إذا إال بك الخاصة
.املتحدة األمم لوائح إىل UN-R ترمز١*
 

اللوائح مع برتكيبه تقوم جهاز أي توافق ضامن عن مسئول أنت
أي تركيب جيداً تدريباً مدربني فنيني من اطلب. بها املعمول املحلية
.أجهزة

تنبيه 

أو سامعات أو ميكرفونات أو استقبال أجهزة أي بتثبيت تقم ال
.الهوائية األكياس نظام نرش مسار يف أخرى أجهزة أي

الوقود أنابيب أو األصلية السيارة أسالك يف الهوايئ سلك تثبت ال
مواٍز بشكل الهوايئ سلك تشغيل تجنب .الفرامل أنابيب أو

.املستطاع بقدر الكهربائية لألسالك

٣٫٩( مم ١٠٠ مبسافة الطاقة وأسالك الهوايئ أسالك إبعاد يجب
.هوائية وأكياس إلكرتونية وحدات أي عن األقل عىل )بوصة

طاقة كمصدر إضايف مقبس أو السجائر والعة استخدام تجنب
).RF( الالسلكية الرتددات إرسال ألجهزة

 

:الهوايئ مواضع
السقف من األمين األمامي الجزء.١
األمتعة صندوق باب جانبي كال.٢
السقف مركز.٣
السقف من األيرس األمامي الجزء.٤

الرتددات موجة
)MHz (الالسلكية

الهوايئ مواضع)وات (خرج طاقة أقىص

50 ― 5450

الرتددات موجة
)MHz (الالسلكية

الهوايئ مواضع)وات (خرج طاقة أقىص

68 ― 87.550

142 ― 17650

380 ― 47050

806 ― 94010

1200 ― 130010

1710 ― 188510

1885 ― 202510

١*مقصورة يف١*25000.01 ― 2400

Bluetooth® لـ فقط١*

مالحظة

وجود عدم من تأكد )RF( الالسلكية الرتددات مرسالت تثبيت بعد
وضع يف السيارة، يف الكهربائية األجهزة جميع وإىل من تشويش
.اإلرسال ووضع االنتظار
:الكهربائية األجهزة جميع افحص

ON وضع يف التشغيل بدء ومفتاح•
املحرك دوران أثناء•
.مختلفة رسعات عند الطريق عىل السيارة اختبار أثناء•

للعميل معلومات

الكهرومغناطييس التوافق
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تجميع حول باملستخدمني خاصة معلومات
املستعملة والبطاريات القدمية املعدات

منها والتخلص

القدمية املعدات تجميع حول باملستخدمني خاصة معلومات▼
منها والتخلص املستعملة والبطاريات

املعلومات إىل الرجوع الرجاء القدمية، بطاريتك من التخلص عند
.التالية

دول يف القدمية املعدات من بالتخلص الخاصة املعلومات▼
األورويب االتحاد

عىل املوجودة صليب يقطعها مستديرة سلة شكل التي الرموز هذه
املنتجات أن تعني املرفقة املستندات أو/و العبوات املنتجات،

باملخلفات خلطها يتم أال يجب املستخدمة والبطاريات اإللكرتونية
والبطاريات املنتجات وتدوير واستخالص ملعالجة. العادية املنزلية

التجميع نقاط إىل نقلها الرجاء األفضل، النحو عىل املستخدمة
/2006/66 «القومية والتوجيهات الترشيعات مع بالتوافق العاملة،

EC.«
 

يف تساعد صحيح، بشكل والبطاريات املنتجات هذه من بالتخلص
اإلنسان صحة عىل سلبية آثار أي وتفادي قيمة مصادر عىل الحفاظ
.للمخلفات السليمة غري املعالجة عن تنتج التي األمور وهي والبيئة

 
املنتجات وتدوير تجميع حول املعلومات من مزيد عىل للحصول

التخلص خدمة أو املحيل، البلدية مبكتب االتصال الرجاء والبطاريات،
.املنتجات هذه منها اشرتيت التي البيع مراكز أو املخلفات من

مالحظة

يقطعها التي املستديرة السلة رمز مع آخرين حرفني يستخدم قد
املحددة املتطلبات مع األمر هذا يتوافق الحالة هذه ويف .صليب

هذه عليها تشتمل التي الكيامئية باملواد الخاصة بالتوجيهات
.املنتجات

"Pb "و" Cd "التوايل عىل والكادميوم الرصاص تعني.

الدول يف القدمية املعدات من بالتخلص الخاصة املعلومات▼
األورويب االتحاد خارج

الرغبة حالة يف. األورويب االتحاد دول يف فقط سارية السابقة الرموز
الرجاء املستعملة، والبطاريات القدمية املنتجات من التخلص يف

نقاط أو املخلفات من التخلص خدمة أو املحلية، بالسلطات االتصال
الصحيحة الطريقة عن واسأل املنتجات، هذه منها اشرتيت التي البيع

.منها للتخلص

للعميل معلومات

املستعملة البطاريات/القدمية املعدات من التخلص/تجميع
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مذكرة
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املواصفات٩

.بك الخاصة مازدا سيارة عن فنية معلومات

٢-٩..............................................................التعريفية األرقام
٢-٩.............................................السيارة معلومات بطاقات

٤-٩.......................................................................املواصفات
٤-٩....................................................................املواصفات

١-٩
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السيارة معلومات بطاقات

الخليجي التعاون مجلس أفريقيا، جنوب (السيارة تعريف رقم▼
)العراق العريب،

.القانونية الناحية من سيارتك تعريف أداة هو السيارة تعريف رقم
الزاوية يف املوجودة األمامية اللوحة عىل مثبتة لوحة عىل الرقم يوجد

من بسهولة رؤيتها ميكن اللوحة هذه. العدادات لوحة من اليرسى
.األمامي الزجاج

الطراز لوحة▼

املتحدة، اململكة أيرلندا، (السيارة تعريف رقم/الشاسية رقم▼
)الرويس االتحاد ليسوتو، بوتسوانا، ناميبيا، سوازيالند،

الشاسيه رقم
.الشاسيه رقم من للتحقق الشكل يف املوضح الغطاء افتح

السيارة تعريف رقم

)الفلبني تايالند، (السيارة انبعاثات يف التحكم معلومات بطاقة▼

اإلطارات ضغط بطاقة▼

اليسار من القيادة طراز

املواصفات

التعريفية األرقام

٢-٩
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اليمني من القيادة طراز

املحرك رقم▼

SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0، SKYACTIV-G 2.5

األمام.١
 

SKYACTIV-X 2.0

األمام.١
 

SKYACTIV-D 1.8

األمام.١
 

)العراق العريب، الخليج لدول التعاون مجلس (املطابقة لوحة▼

.اللوحة هذه عىل مبينتان اإلنتاج وشهر سنة
 

املواصفات

التعريفية األرقام

٣-٩
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املواصفات

املحرك▼

البنزين محرك

العنرص
املواصفات

SKYACTIV-G 1.5SKYACTIV-G 2.0SKYACTIV-G 2.5SKYACTIV-X 2.0

سلندر ٤ االسطوانات، متعدد خطي صامم ١٦ DOHCالنوع

الشوط × القطر
مم 85.8×  74.5

)بوصة 3.38×  2.93(
مم 91.2×  83.5

)بوصة 3.59×  3.29(
مم 100×  89.0

)بوصة 3.94×  3.50(
مم 91.2×  83.5

)بوصة 3.59×  3.29(

اإلزاحة
سم ١٤٩٦ (لرت مليل ١٤٩٦

)مكعب
سم ١٩٩٨ (لرت مليل ١٩٩٨

)مكعب
سم ٢٤٨٨ (لرت مليل ٢٤٨٨

)مكعب
سم ١٩٩٨ (لرت مليل ١٩٩٨

)مكعب

13.0/14.013.013.016.3االنضغاط نسبة

العريب الخليج لدول التعاون مجلس

العنرص
املواصفات

SKYACTIV-G 1.5SKYACTIV-G 2.0

الدقيقة يف لفة ٦٠٠٠/واط كيلو ١١٤الدقيقة يف دورة 6,000/كيلووات 82املحرك دوران/لقدرة األقىص الحد

الدقيقة يف لفة ٤٠٠٠/مرت نيوتن ٢٠٠الدقيقة يف دورة 3,500/مرت نيوتن 146املحرك عزم/لقدرة األقىص الحد

القصوى الرسعة
هاتشباكصالونهاتشباكصالون

)ساعة/ميل 124 (ساعة/كم 199)ساعة/ميل 128 (ساعة/كم 206)ساعة/ميل 110 (ساعة/كم 177)ساعة/ميل 114 (ساعة/كم 183

ديزل محرك

العنرص
املواصفات

SKYACTIV-D 1.8

سلندر ٤ االسطوانات، متعدد خطي صامم ١٦ DOHCالنوع

)بوصة 3.53×  3.11 (مم 89.7×  79.0الشوط × القطر

)مكعب سم 1,759 (لرت مليل 1,759اإلزاحة

14.8االنضغاط نسبة

الكهربايئ النظام▼

البطارية

)الهجني M نظام مع(

املواصفاتالتصنيف

SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-X 2.0»12V-60Ah/20HR «12 «أوV-65Ah/20HR«

املواصفات

املواصفات
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)الهجني M نظام بدون(

املواصفاتالتصنيف

SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0،
SKYACTIV-G 2.5

١*i-stopQ-85 مع

»12V-65Ah/20HR «أو» i-stop»12V-60Ah/20HR بدون

SKYACTIV-D 1.8S-95*١

لنظام الصحيح التشغيل لضامن S-95 أو Q-85 فقط يستخدم أن يجب. i-stop (FOR STOP & START) لنظام S-95 أو Q-85 تصميم تم١*
i-stop (FOR STOP & START) .للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش

.التفاصيل من مزيد عىل

)البوجيهات (اإلشعال شمعات

املواصفاتالتصنيف

SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.5١*مازدا من األصلية) البوجيهات (اإلشعال شمعةPE5R-18-110 أو PE5S-18-110

SKYACTIV-G 2.0
١PEHW-18-110*مازدا من األصلية) البوجيهات (اإلشعال شمعةتايالند

PE5S-18-110 أو ١PE5R-18-110*مازدا من األصلية) البوجيهات (اإلشعال شمعةتايالند عدا فيام

SKYACTIV-X 2.0٢*مازدا من األصلية) البوجيهات (اإلشعال شمعةHF01-18-110

مزيد عىل للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش. األمثل األداء SKYACTIV-G املحرك متنح هذه اإلشعال شمعات١*
.التفاصيل من

تم إذا أو الصحيح، اإلجراء باستخدام االستبدال يتم مل إذا. البعض بعضهم من قريبون والشمعات املكبس فإن عايل، ضغط مبعدل محرك هو SKYACTIV-X 2.0 لكون نظرا٢ً*
من مزيد عىل للحصول مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص ونحن متخصص، إصالح فني استرش. للتلف املحرك يتعرض فقد أصلية غري شمعة استعامل
.التفاصيل

تنبيه 

.البالتني وأطراف اإليريديوم سبيكة عىل املوجودة الرقيقة الطبقة تتلف فقد .سلكية فرشاة تستخدم ال اإليريديوم، شمعات تنظيف عند

التشحيم سائل جودة▼

وتايوان أوروبا عدا فياموتايوان أوروبا١*املحرك زيت

SKYACTIV-G 1.5,
SKYACTIV-G 2.0,
SKYACTIV-G 2.5

الزيت جودة٢*بها املوىص الزيوت

مازدا من األصيل Supra-X 0W-20 زيت

API SL أو أعىل، أو
ILSAC GF-III أعىل أو

مازدا من األصيل Ultra 5W-30 زيت

٣*البديل الزيت جودة

API SN*أو أعىل، أو ٤ ACEA A5/B5
0W-20

5W-30

SKYACTIV-X 2.0

الزيت جودة٢*بها املوىص الزيوت

مازدا من األصيل Supra-X 0W-20 زيت

API SN أعىل أو ٣*البديل الزيت جودة

API SN 0أعىل أوW-20

املواصفات

املواصفات
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وتايوان أوروبا عدا فياموتايوان أوروبا١*املحرك زيت

SKYACTIV-D 1.8

الزيت جودة٢*بها املوىص الزيوت

مازدا من األصيل Supra DPF 0W-30 زيت

ACEA C3

0W-30/5W-30

مازدا من األصيل Ultra DPF 5W-30 زيت

٣*البديل الزيت جودة

ACEA C3
0W-30

5W-30

٢٣-٦ . الصفحة يف به املوىص الزيت راجع١*
.األوقات كل يف األصلية مازدا زيوت باستخدام نويص األمثل األداء عىل للحصول. منها لكل املعني املحرك أجل من خصيصاً اختبارها تم/مصممة مازدا من األصلية الزيوت٢*
.املذكورة املواصفات تطابق بديلة زيوت استخدام أيضاً ميكن األصيل، مازدا زيت عىل العثور تستطع مل إذا٣*
.كازاخستان يف أعىل أو API SM استخدم٤*
.مازدا ضامن يغطيه ال التلف من النوع وهذا املحرك تلف إىل يؤدي قد مناسب غري زيت استخدام. أعاله املتطلبات أو املواصفات تطابق ال زيوت تستخدم ال

التصنيفالتشحيم سائل

FL-22 النوعالتربيد سائل

مازدا من األجل طويل ١*G7 الرتوس زيتاليدوي الحركة ناقل زيت

التلقايئ الحركة ناقل سائل

SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0،
SKYACTIV-G 2.5، SKYACTIV-D 1.8

مازدا من األصيل» ATF-FZ «زيت

SKYACTIV-X 2.0زيت ATF-A7 مازدا من األصيل

مازدا من العمر طويل SG1 الهيبودي الرتوس زيتالنقل علبة زيت

مازدا من العمر طويل SG1 الهيبودي الرتوس زيتالخلفي التفاضيل الرتس زيت

القابض/الفرامل سائل
مامثل نوع أو مازدا من األصيل الفرامل سائلالهجني M نظام مع

DOT-4 أو FMVSS116 DOT-3 أو SAE J1703الهجني M نظام بدون

طويل G7 الرتوس زيت باستخدام ينصح. الحركة نقل يف املثىل بالراحة إحساس عىل والحفاظ الوقود تكلفة لتقليل الجودة فائق زيت هو مازدا من األجل طويل G7 الرتوس زيت١*
.مازدا من األجل

).API Service GL-4 (SAE 75W-80 القيايس الزيت استخدم مازدا، من األجل طويل G7 الرتوس زيت عىل الحصول تعذر إذا

مزيل▼

التصنيفمزيل

١*الرواسب مزيل
مازدا من األصيل الرواسب مزيل

)K002 W0 001(

.تفاصيل عىل للحصول ٣-٦ ،٢٢-٣ إىل ارجع. الوقود بنظام داخيل عطل حدوث إىل أصيل غري رواسب مزيل استخدام يؤدي قد. مازدا من األصيل الرواسب مزيل استخدم١*

املواصفات

املواصفات
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السعات▼

)التقريبية املقادير(

السعةالعنرص

املحرك زيت

SKYACTIV-G 1.5
)إمرباطوري كوارت 3.7 أمرييك، كوارت 4.4 (لرت 4.2الزيت مرشح استبدال مع

)إمرباطوري كوارت 3.4 أمرييك، كوارت 4.1 (لرت 3.9الزيت مرشح استبدال بدون

SKYACTIV-G 2.0
)إمرباطوري كوارت 3.7 أمرييك، كوارت 4.4 (لرت 4.2الزيت مرشح استبدال مع

)إمرباطوري كوارت 3.5 أمرييك، كوارت 4.2 (لرت 4.0الزيت مرشح استبدال بدون

SKYACTIV-G 2.5
)إمرباطوري كوارت 4.0 أمرييك، كوارت 4.8 (لرت 4.5الزيت مرشح استبدال مع

)إمرباطوري كوارت 3.8 أمرييك، كوارت 4.5 (لرت 4.3الزيت مرشح استبدال بدون

SKYACTIV-X 2.0
)إمرباطوري كوارت 4.0 أمرييك، كوارت 4.9 (لرت 4.6الزيت مرشح استبدال مع

)إمرباطوري كوارت 3.9 أمرييك، كوارت 4.6 (لرت 4.4الزيت مرشح استبدال بدون

SKYACTIV-D 1.8
)إمرباطوري كوارت 4.5 أمرييك، كوارت 5.4 (لرت 5.1الزيت مرشح استبدال مع

)إمرباطوري كوارت 4.1 أمرييك، كوارت 5.0 (لرت 4.7الزيت مرشح استبدال بدون

التربيد سائل

SKYACTIV-G 1.5

الحركة ناقل
اليدوي

)إمرباطوري كوارت 5.0 أمرييك، كوارت 6.0 (لرت 5.7اليسار من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 4.9 أمرييك، كوارت 5.9 (لرت 5.6اليمني من القيادة طراز

الحركة ناقل
التلقايئ

)إمرباطوري كوارت 5.3 أمرييك، كوارت 6.3 (لرت 6.0اليسار من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 5.2 أمرييك، كوارت 6.2 (لرت 5.9اليمني من القيادة طراز

SKYACTIV-G 2.0

الحركة ناقل

اليدوي

من القيادة طراز
اليسار

)إمرباطوري كوارت 5.5 أمرييك، كوارت 6.6 (لرت 6.2األسطوانة تشغيل إبطال مع

)إمرباطوري كوارت 5.5 أمرييك، كوارت 6.7 (لرت 6.3األسطوانة تشغيل إبطال بدون

من القيادة طراز
اليمني

)إمرباطوري كوارت 5.4 أمرييك، كوارت 6.4 (لرت 6.1األسطوانة تشغيل إبطال مع

)إمرباطوري كوارت 5.5 أمرييك، كوارت 6.6 (لرت 6.2األسطوانة تشغيل إبطال بدون

الحركة ناقل
التلقايئ

)إمرباطوري كوارت 5.7 أمرييك، كوارت 6.9 (لرت 6.5اليسار من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 5.6 أمرييك، كوارت 6.8 (لرت 6.4اليمني من القيادة طراز

SKYACTIV-G 2.5
)إمرباطوري كوارت 5.5 أمرييك، كوارت 6.7 (لرت 6.3اليدوي الحركة ناقل

)إمرباطوري كوارت 5.8 أمرييك، كوارت 7.0 (لرت 6.6التلقايئ الحركة ناقل

SKYACTIV-X 2.0
للمحرك

الحركة ناقل
اليدوي

)إمرباطوري كوارت 6.2 أمرييك، كوارت 7.4 (لرت 7.0اليسار من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 6.1 أمرييك، كوارت 7.3 (لرت 6.9اليمني من القيادة طراز

الحركة ناقل
التلقايئ

)إمرباطوري كوارت 6.3 أمرييك، كوارت 7.6 (لرت 7.2اليسار من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 6.2 أمرييك، كوارت 7.5 (لرت 7.1اليمني من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 1.4 أمرييك، كوارت 1.7 (لرت 1.6املربد الهواء بشحنة هواء ملربد

SKYACTIV-D 1.8
للمحرك

الحركة ناقل
اليدوي

)إمرباطوري كوارت 6.2 أمرييك، كوارت 7.4 (لرت 7.0اليسار من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 6.1 أمرييك، كوارت 7.3 (لرت 6.9اليمني من القيادة طراز

الحركة ناقل
التلقايئ

)إمرباطوري كوارت 6.2 أمرييك، كوارت 7.5 (لرت 7.1اليسار من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 6.2 أمرييك، كوارت 7.4 (لرت 7.0اليمني من القيادة طراز

)إمرباطوري كوارت 1.4 أمرييك، كوارت 1.7 (لرت 1.6املربد الهواء بشحنة هواء ملربد

املواصفات

املواصفات
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السعةالعنرص

الحركة ناقل زيت
اليدوي

SKYACTIV-G 1.5
كوارت 1.40 أمرييك، كوارت 1.68 (لرت 1.59

)إمرباطوري

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-X 2.0
كوارت 1.50 أمرييك، كوارت 1.80 (لرت 1.70

)إمرباطوري

SKYACTIV-G 2.5، SKYACTIV-D 1.8
كوارت 1.45 أمرييك، كوارت 1.74 (لرت 1.65

)إمرباطوري

الحركة ناقل سائل
التلقايئ

SKYACTIV-G 1.57.2 إمرباطوري كوارت 6.3 أمرييك، كوارت 7.6 (لرت(

SKYACTIV-G 2.0،
SKYACTIV-G 2.5

)إمرباطوري كوارت 7.0 أمرييك، كوارت 8.3 (لرت 7.9األسطوانة تشغيل إبطال مع

)إمرباطوري كوارت 6.7 أمرييك، كوارت 8.0 (لرت 7.6األسطوانة تشغيل إبطال بدون

SKYACTIV-X 2.0, SKYACTIV-D 1.87.6 إمرباطوري كوارت 6.7 أمرييك، كوارت 8.0 (لرت(

النقل علبة زيت
كوارت 0.31 أمرييك، كوارت 0.37 (لرت 0.35

)إمرباطوري

الخلفي التفاضيل الرتس زيت
كوارت 0.31 أمرييك، كوارت 0.37 (لرت 0.35

)إمرباطوري

الوقود خزان
ثنايئ دفع

جالون 11.2 أمرييك، جالون 13.5 (لرت 51.0
)إمرباطوري

)إمرباطوري جالون10.6 أمرييك، جالون12.7 (لرت48.0العجالت بجميع الدفع

.الخزان عدادات أو الزيت مقياس عصا باستخدام الفرامل وسائل الزيت منسوب افحص

املواصفات

املواصفات
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األبعاد▼

صالون

السيارة مواصفاتالعنرص

)بوصة 183.5 (مم 4,660الكيل الطول

)بوصة 70.7 (مم 1,795الكيل العرض

الكيل االرتفاع
)بوصة 57.6 (مم 1,440أورجواي إكوادور، كولومبيا، ماعدا

)بوصة 56.9 (مم 1,445أورجواي إكوادور، كولومبيا،

)بوصة 61.8 (مم 1,570األمامي اإلطار

)بوصة 62.2 (مم 1,580الخلفي اإلطار

)بوصة 107.3 (مم 2,725العجالت قاعدة

هاتشباك

السيارة مواصفاتالعنرص

)بوصة 175.6 (مم 4,460الكيل الطول

)بوصة 70.7 (مم 1,795الكيل العرض

الكيل االرتفاع
)بوصة ٥٦٫٥ (مم ١٤٣٥أورجواي إكوادور، كولومبيا، ماعدا

)بوصة 57.6 (مم 1,440أورجواي إكوادور، كولومبيا،

)بوصة 61.8 (مم 1,570األمامي اإلطار

)بوصة 62.2 (مم 1,580الخلفي اإلطار

)بوصة 107.3 (مم 2,725العجالت قاعدة

املواصفات

املواصفات
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اإلضاءة مصابيح▼

الخارجي الكشاف

اإلضاءة مصباح
الفئة

)SAE( ١*UN-Rبالوات القدرة

)― (―٢*LEDاألمامية الكشافات

االنتظار أضواء/*املستمرة األضواء
)― (―٢*LEDLED البيان مصباح نوع
21/5W21/5W (7444)املصباح نوع

األمامية االنعطاف إشارة كشافات•
الجانبية االنعطاف إشارة كشافات•
بالسيارة األمتعة صندوق بأعىل املثبت الفرامل كشاف•
الخلفية االنعطاف إشارة أضواء•
الفرامل أضواء•
الخلفية األضواء•
للخلف الرجوع أضواء•

*الخلفي الضباب ضوء•

السيارة أرقام لوحة أضواء•

LED*٢―) ―(

.املتحدة األمم لوائح إىل UN-R ترمز١*
.الضوء انبعاث ملصباح اختصار هي LED البيان مصباح٢*

الداخلية اإلضاءة

اإلضاءة مصباح
الفئة

١*UN-Rبالوات القدرة

)األمامية (القراءة أضواء)/األمامية (العلوي الضوء•

*)الخلفية (القراءة أضواء)/الخلفية (العلوي الضوء•

*)الخلفي (العلوي الضوء•

*الزينة مرآة أضواء•

LED*٢―

―٥)صالون (األمعة صندوق ضوء
―٢*LED)هاتشباك (األمتعة صندوق ضوء

.املتحدة األمم لوائح إىل UN-R ترمز١*
.الضوء انبعاث ملصباح اختصار هي LED البيان مصباح٢*

املواصفات

املواصفات

.املوديالت بعض يف متوفر*١٠-٩
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اإلطارات▼

ومعناها اإلطار لعالمة منوذج

االسمي املقطع عرض.١
٪ االسمية الباعية النسبة.٢
الرتكيب رمز.٣
بالبوصة االسمية الحافة قطر.٤
)ZR إطارات يف املذكورة غري (الحمل مؤرش.٥
الرسعة رمز.٦
والثلج الوحل.٧
 

اإلطار عالمة معلومات

.التالية اإلطار عالمة معلومات باستخدام لسيارتك املناسبة اإلطارات اخرت

بها املسموح القصوى الرسعةالرسعة رمز

Qساعة/ميل ٩٩ (ساعة/كم ١٦٠ حتى(

Rساعة/ميل ١٠٥ (ساعة/كم ١٧٠ حتى(

Sساعة/ميل ١١١ (ساعة/كم ١٨٠ حتى(

Tساعة/ميل ١١٨ (ساعة/كم ١٩٠ حتى(

Uساعة/ميل ١٢٤ (ساعة/كم ٢٠٠ حتى(

Hساعة/ميل ١٣٠ (ساعة/كم ٢١٠ حتى(

Vساعة/ميل ١٤٩ (ساعة/كم ٢٤٠ حتى(

Wساعة/ميل ١٦٧ (ساعة/كم ٢٧٠ حتى(

Yساعة/ميل ١٨٦ (ساعة/كم ٣٠٠ حتى(

ZRساعة/ميل ١٤٩ (ساعة/كم ٢٤٠ عن تزيد(

اإلطار ونفخ ضغط

مالحظة

.سيارتك شاسيه مع أمثل بشكل اإلطارات تتالءم
متخصًصا، إصالح فني استرش التفاصيل، من للمزيد .بسيارتك املثبت األصيل النوع بنفس اإلطارات باستبدال مازدا رشكة تويص اإلطارات، استبدال عند

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني باستشارة ونويص

.اإلطار نفخ وضغط اإلطار حجم ملعرفة اإلطار ضغط بطاقة افحص

.٣٩-٦ صفحة يف اإلطار نفخ ضغط مراجعة يرجى•
.٢-٩ الصفحة يف اإلطار ضغط بطاقة مراجعة يرجى•

املواصفات

املواصفات

١١-٩
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أسايس إطار

اإلطار حجم
اإلطار نفخ ضغط

كامل تحميل―أشخاص ٣ حتى

205/60R16 92V

١*أ النوع
)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٨ بار، ٢٫٦ (باسكال ك ٢٦٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٦ بار، ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠األمامية

)مربعة بوصة لكل رطالً ٤٢ بار، ٢٫٩ (باسكال ك ٢٩٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٦ بار، ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية

١*ب النوع
)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٨ بار، ٢٫٦ (باسكال ك ٢٦٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٨ بار، ٢٫٦ (باسكال ك ٢٦٠األمامية

)مربعة بوصة لكل رطالً ٤٢ بار، ٢٫٩ (باسكال ك ٢٩٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٦ بار، ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية

215/45R18 89W

١*أ النوع
)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٩ بار، ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٦ بار، ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠األمامية

)مربعة بوصة لكل رطالً ٤٢ بار، ٢٫٩ (باسكال ك ٢٩٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٦ بار، ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية

١*ب النوع
)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٩ بار، ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٨ بار، ٢٫٦ (باسكال ك ٢٦٠األمامية

)مربعة بوصة لكل رطالً ٤٢ بار، ٢٫٩ (باسكال ك ٢٩٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٦ بار، ٢٫٥ (باسكال ك ٢٥٠الخلفية

تقريبًا كجم ٧٥: الواحد الشخص وزن
.اإلطار لنفخ الصحيح الضغط معرفة ميكنك حتى) السائق باب بإطار املثبتة (اإلطار نفخ ضغط بطاقة افحص١*

.٢-٩ الصفحة يف اإلطار ضغط بطاقة مراجعة يرجى

*البديل االحتياطي اإلطار

اإلطار نفخ ضغطاإلطار حجم

T125/70D16 96Mمربعة بوصة لكل رطالً ٦٠ بار، ٤٫٢ (باسكال ك ٤٢٠(

185/55R16 87Mمربعة بوصة لكل رطالً ٤٦ بار، ٣٫٢ (باسكال ك ٣٢٠(

 

الشتاء فصل إطارات

اإلطار حجم
اإلطار نفخ ضغط

كامل تحميل―أشخاص ٣ حتى

205/60R16*١ M+S
األمامية

/٣*)مربعة بوصة لكل رطالً 36 بار، 2.5 (كيلوباسكال 250

/٤*)مربعة بوصة لكل رطالً 38 بار، 2.6 (كيلوباسكال 260
)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٨ بار، ٢٫٦ (باسكال ك ٢٦٠

)مربعة بوصة لكل رطالً ٤٥ بار، ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٩ بار، ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠الخلفية

215/45R18*٢ M+S
األمامية

/٣*)مربعة بوصة لكل رطالً 36 بار، 2.5 (كيلوباسكال 250

/٤*)مربعة بوصة لكل رطالً 38 بار، 2.6 (كيلوباسكال 260
)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٩ بار، ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠

)مربعة بوصة لكل رطالً ٤٥ بار، ٣٫١ (باسكال ك ٣١٠)مربعة بوصة لكل رطالً ٣٩ بار، ٢٫٧ (باسكال ك ٢٧٠الخلفية

تقريبًا كجم ٧٥: الواحد الشخص وزن
92Q/92S/92H/92V: الرسعة ورمز الحمل فهرس١*
89Q/89S/89H/89V/89W: الرسعة ورمز الحمل فهرس٢*
*٣SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0، SKYACTIV-G 2.5
*٤SKYACTIV-X 2.0, SKYACTIV-D 1.8

 

العجلة صامولة ربط إحكام عزم

.التايل العزم إىل العجلة صامولة ربط بإحكام عليك اإلطارات، أحدى برتكيب تقوم عندما

املواصفات

املواصفات

.املوديالت بعض يف متوفر*١٢-٩
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)قوة رطل قدم ١٠٨―٨٠ مرت، قوة كجم ١٤―١٢ (مرت نيوتن ١٤٧―١٠٨

املصاهر▼

.٤٥-٦ صفحة يف املصاهر راجع

الفرامل▼

باالستعانة نويص ونحن إصالح، بخبري االتصال الرجاء املعايرة، وطريقة الفرامل قرص ألواح تآكل حدود خصائص بخصوص معلومات إىل الحاجة عند
.مجانًا متوفرة املعلومات. مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني

املواصفات

املواصفات

١٣-٩
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مذكرة

١٤-٩
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فهرس١٠

١-١٠
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فهرس

A
AUTOHOLD..................................................................٦٨-٤

I
i-ACTIVSENSE..............................................................٨٤-٤

١٠٥-٤..................................)DSA (والرسعة املسافة إنذار
١٠٦-٤......................................)DAA (السائق انتباه إنذار

٢٠٠-٤.....الخلفية الكامريا/الجانبية الكامريات/األمامية الكامريا
٨٤-٤...........................................االستشعار وأجهزة الكامريا

١٥١-٤.................................)ISA (للرسعة الذكية املساعدة

٨٤-٤..................................................الفعالة السالمة تقنية
٨٤-٤.................................................الحوادث تفادي تقنية
١٩٥-٤...................................األمامي الرادار استشعار جهاز

١٩٧-٤.......................األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز
١٩٨-٤.......................الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز
١٩٩-٤.............الصوتية فوق باملوجات يعمل استشعار جهاز

١٣١-٤...............................)CTS (املرور وحركة السري دعم
لتجنب الدعم نظام/تحذير( i-ACTIVSENSE حالة رمز

٨٦-٤......................................................................)املخاطر

١٦٤-٤....................................................°360 الرؤية شاشة
٢٠١-٤.................................................السائق مراقبة كامريا
١٤٦-٤..........................)ASL (للضبط القابل الرسعة محدد

١٠٧-٤...............................................)DM (السائق مراقبة
٨٩-٤.........................)ALH (متكيفة أمامية LED مصابيح

٨٦-٤...................................i-ACTIVSENSE نظام مفتاح

٨٨-٤...........................العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام
٩٩-٤..........................)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام
١٤٣-٤.................)LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام

وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام
............)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف

................................................................................١٢٢-٤

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام
)MRCC(.................................................................١١٤-٤

٩١-٤..........................)LDWS (املسار مغادرة تحذير نظام

١٠٩-٤..................)FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام
١١٢-٤..................)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام
١٥٦-٤.................................)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام

-SBS] (الخلفية املرور حركة [الذيك الفرامل دعم نظام
RC(.........................................................................١٦١-٤

١٥٨-٤................)SBS-R] (خلفي [الذيك الفرامل دعم نظام
٩٤-٤.............................)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

١٩٢-٤...............................)FSC (األمامية االستشعار كامريا
i-stop................................................................................١٠-٤

١٦-٤............................................)كهرماين (التحذير مصباح

١٦-٤.................................................)أخرض (املؤرش مصباح

١٥-٤.......................................i-stop وظيفة إيقاف مفتاح
١٥-٤........................................ السيارة انحدار منع وظيفة

M
Mazda Connect..............................................................١٢-٥

٢٢-٥.........................................................................امللحق

١٥-٥.............................األساسية MZD Connect عمليات

أ
٤٣-٣.....................................................................السيارة أرجحة
٢٧-٥.......................................................................القراءة أضواء
١٠-٣......................................................................األبواب أقفال

١٦-٣............................األطفال سالمة لتأمني الخلفي الباب أقفال
٢٤-٣.............................................................الكربون أكسيد أول

إ
١٧-٤......................................................األسطوانة تشغيل إبطال

٥١-٧............................................تحذير ضوء أومض أو أضاء إذا
٧٢-٧...................تعمل ال التفاعلية القيادة عرض شاشة كانت إذا

٥٥-٤...................................املرور حارة وتغيري االنعطاف إشارات
٥٥-٤.....................................................املرور حارة تغيري إشارات

١٠٥-٤...........................................)DSA (والرسعة املسافة إنذار

١٠٥-٤.........................العرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة
١٠٦-٤...............................................)DAA (السائق انتباه إنذار

ا
٨١-٤.............................................................القيادة وضع اختيار
٩-٩....................................................................................األبعاد
٢-٨...................................األصلية غري اإلضافية وامللحقات األجزاء
٢٧-٥..................................................................الداخلية األضواء

٢٧-٥..............................................................القراءة أضواء
٢٧-٥............................................................العلوية األضواء

٢٧-٥...................................................األمتعة صندوق ضوء

٢-١٠
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فهرس

٢٧-٥....................................................................العلوية األضواء
Srs اإلضايف الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس

٤٠-٢......)SRS (اإلضايف الحركة تقييد بنظام تتعلق احتياطات

٥٤-٢........................................................................املراقبة
اإلضايف الحركة تقييد بنظام يعمل الذي الهوايئ الكيس حدود
SRS...........................................................................٥٢-٢

الحركة تقييد بنظام تعمل التي الهوائية األكياس عمل كيفية
٤٧-٢...............................................................SRS اإلضايف

الحركة تقييد بنظام املزودة الهوائية األكياس انفتاح معايري
٥٠-٢...............................................................SRS اإلضايف
....األمامي الراكب ملقعد الهوائية األكياس تنشيط إلغاء مفتاح

...................................................................................٤٤-٢

٤٦-٢..............................اإلضايف الحركة تقييد نظام مكونات
٣٩-٦..............................................................................اإلطارات

٤٤-٣............................................................الجليد إطارات

٤٠-٦..................................................مؤقت احتياطي إطار
٤٠-٦..............................................................إطار استبدال

٤١-٦.............................................................عجلة استبدال

٢٢-٧...............................................................الفارغ اإلطار
١١-٩...................................................................املواصفات

٣٩-٦................................................................اإلطار تدوير

٤٥-٣..........................................................اإلطارات سالسل
٣٩-٦........................................................اإلطار نفخ ضغط

٢٥-٧..................................................................االحتياطي اإلطار

٢٢-٧........................................................................الفارغ اإلطار
٣٨-٧..............................................االحتياطي اإلطار تركيب

٣٤-٧......................................الهواء من املفرغ اإلطار تغيري

٣٥-٧.........................................الهواء من املفرغ اإلطار فّك
البديل

٤٠-٦......................................................................اإلطارات

٤١-٦........................................................................العجلة
٣١-٦.......................................................................املساحة

٤٥-٦.........................................................................املصهر

٣٧-٦.............................................................املفتاح بطارية
٤٢-٦...........................................................اإلضاءة مصابيح

٣٥-٦...............................................................................البطارية

٣٦-٦..............................................................الشحن إعادة
٣٦-٦.........................................................................البديل

٣٦-٦...................................................................... الصيانة

٤-٩.....................................................................املواصفات
٣٦-٦...........................................اإللكرتوليت مستوى فحص

٦٢-٤...................................................................................البوق
٦٩-٧............................................................التصادم من التحذير

٦٨-٧.................................................املفرطة الرسعة من التحذير

٧٥-٤....................................)DSC (الثبات يف الدينامييك التحكم
٧٦-٤.....................................................DSC OFF املفتاح

....DSC OFF الثبات يف الدينامييك التحكم إيقاف بيان ضوء
...................................................................................٧٦-٤

الدينامييك التحكم نظام/الجر قوة يف التحكم نظام بيان ضوء

٧٦-٤.................................................TCS/DSC الثبات يف

٤١-٣..................................................................................التليني
٨٣-٤.....................................................................املؤازر التوجيه

٦٢-٧...................املتعددة املعلومات شاشة عىل املعروضة الرسالة

الخلفي الزجاج
٦٠-٤........................................الخلفية النافذة ضباب مزيل

٢٣-٦.....................................................باستخدامه املوىص الزيت

٤٥-٧...................................................................الزائدة السخونة
٧-٩.................................................................................السعات

السوائل
٥-٩.......................................................................التصنيف

٢٩-٦............................................................القابض/الفرامل

٣٠-٦...............................................................غسيل رشاش

٢١٠-٤.................................................................الخلفية الشاشة
...........املعروضة والصورة الفعلية الطرق حاالت بني االختالف

................................................................................٢٢١-٤

٢١١-٤.....................الخلفية العرض شاشة كامري إىل االنتقال
٢١٢-٤...............................الشاشة عىل للعرض القابل املدى

٢١٥-٤.............................................الخلفية الشاشة تشغيل

٢١٣-٤........................................................العرض مشاهدة
٢١٠-٤......................................الخلفية الرؤية شاشة موضع

الصيانة
٣-٦.........................................................................مجدولة

٢-٦..................................................................... معلومات

٣-٦....................................................................املجدولة الصيانة

الضامن
٢-٨.....................................أجنبية دولة يف سيارتك تسجيل

١٨-٤.............................................................................العدادات

٥١-٦..................................................الخارج من بالسيارة العناية
٥٤-٦................الدهان تصيب التي الطفيفة الخدوش إصالح

٥٢-٦..............................النهائية الدهان طبقة عىل الحفاظ

٥٤-٦............................الجسم يف املوجودة الفجوات حامية
٥٥-٦..........................البالستيك من املصنوعة األجزاء صيانة

٣-١٠
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فهرس

٥٤-٦..................................املصقولة املعدنية األسطح صيانة
٥٤-٦...............................................................الجنط صيانة

٥٤-٦......................................................السفيل الجزء طالء

٥٥-٦.................................................الداخل من بالسيارة العناية
٥٧-٦..........................................الداخل من النوافذ تنظيف

٥٥-٦...................................................املقاعد أحزمة صيانة

٥٦-٦.................)ناعمة حشوة (العدادات لوحة أعىل صيانة
٥٦-٦..........................البالستيك من املصنوعة األجزاء صيانة

٥٦-٦.............................................................الكسوة صيانة

٥٦-٦................................................الجلدية الكسوة صيانة
٥٦-٦.................................................الفينيل الكسوة صيانة

٥٧-٦..............................................................اللوحة صيانة

٥٦-٦............................التفاعلية القيادة عرض شاشة صيانة
الفرامل

٦٧-٤.........................................................املساعدة الفرامل

٦٦-٤...............................................................التحذير ضوء
٦٣-٤.............................................................االنتظار فرامل

٦٣-٤............................................الكهربائية االنتظار فرامل

٦٣-٤................................................................القدم فرملة
٦٦-٤......................................................البطانة تآكل مؤرش

٦٧-٤..................................................املهيمنة الفرامل نظام

القطر
٤٨-٧......................................................................الخطاف

/تركيا/روسيا/أوروبا (واملقطورات الكارافان عربات قطر

٤٨-٣...............................................)إفريقيا جنوب/إرسائيل
الطوارئ حالة يف القطر

٤٨-٧..........................................................القطر خطاطيف

٤٧-٧...............................................................القطر وصف
٤٢-٣....................................................................الخطرة القيادة

٤٤-٣.................................................................الشتاء يف القيادة

٤٦-٣...................................................الطينية املناطق يف القيادة
٢٠٠-٤.............الخلفية الكامريا/الجانبية الكامريات/األمامية الكامريا

األمامية الكشافات
٥٤-٤..........................................................املستمرة األضواء
٥٤-٤.........................................................................الضبط

٥٢-٤.................................................املنخفض/العايل الضوء

٥٢-٤.......................................................................الوميض
٦٠-٤...............................................................غسيل رشاش

٥٣-٤.....................................................للمنزل العودة ضوء

٥٣-٤......................................................املنزل مغادرة ضوء
٣٣-٥................................................................العلوي الكونسول

٣٤-٥...............................................................املتوسط الكونسول
املحرك

٥-٤.............................................................................البدء

٢٣-٦.........................................................................الزيت
١٦-٦.....................................................املحرك غطاء تحرير

٢٧-٦................................................................التربيد سائل

٢٤-٣..................................................................العادم غاز
١٨-٦......................................املحرك حجرة عىل عامة نظرة

املرايا
٢٧-٣............................................................الخارجية املرايا
٣٠-٣....................................................الخلفية للرؤية مرآة

٢٧-٣....................................................................الخارجية املرايا

٤-٣...................................................................................املرسل
٢٤-٧..................................................................................املرفاع

املساحة
٣٤-٦.........................الخلفية النافذة مّساحة شفرة استبدال
٣١-٦......................األمامي الزجاج مّساحة شفرات استبدال

١٥١-٤..........................................)ISA (للرسعة الذكية املساعدة

)ISA (للرسعة الذكية املساعدة لوظيفة االستعداد إشارة
١٥٣-٤......................................................................)أبيض(

١٥٥-٤.........................................مؤقتة بصورة النظام إلغاء

١٥٤-٤.............................................التنشيط إلغاء/التنشيط
١٥٤-٤...............)ISA (للرسعة الذكية املساعدة عرض شاشة

١٥٤-٤..............................................................النظام ضبط

.............)أخرض) (ISA (للرسعة الذكية املساعدة ضبط مؤرش
................................................................................١٥٣-٤

املشكلة
......األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا

...................................................................................٧٠-٧

٢١-٧...................................الطوارئ حالة يف السيارة إيقاف

٢٢-٧...............................................................الفارغ اإلطار
٤٥-٧..........................................................الزائدة السخونة

٤٣-٧.....................................الطوارئ حالة يف التشغيل بدء

٤٠-٧.....................................................البطارية شحن نفاد
٤٥-٦...............................................................................املصاهر

٤٥-٦.........................................................................البديل

٤٧-٦..............................................................اللوحة وصف
٢-٣..................................................................................املفاتيح

٤-٣...........................................................................املرسل

٧-٣....................................................املفتاح إيقاف وظيفة
املتطور املفتاح

٤-١٠
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٩-٣...........................................................التشغييل النطاق
٨-٣.................................مفتاح بدون املتطور الدخول نظام

املقاعد
٤-٢...............................................................األمامي املقعد
١١-٢.............................................................الخلفي املقعد

١٦-٢......................................................املقعد تدفئة جهاز

٨-٢........................................................القيادة وضع ذاكرة
١٤-٢................................................................الرأس مسند

١٠-٢..................................................األمامي الراكب مقعد

٤-٢................................................................السائق مقعد
١٨-٤..............................................................................املقاييس

املواصفات
٩-٩...........................................................................األبعاد

١١-٩......................................................................اإلطارات

٧-٩.........................................................................السعات

١٣-٩........................................................................الفرامل
٤-٩......................................................................... املحرك

٤-٩.............................................................الكهربايئ النظام

٥-٩.....................................................التشحيم سائل جودة
٦-٩.............................................................................مزيل

١٠-٩...........................................................اإلضاءة مصابيح

٣٦-٣..........................................املحرك تشغيل لبدء املانع النظام
النوافذ

٣٢-٣........................................................الكهربائية النوافذ

٣٢-٣................................................................الكهربائية النوافذ
٣-٨..................................................................املحمولة الهواتف

الوقود
٢٢-٣..........)SKYACTIV-D 1.8 (توافرها الواجب الرشوط

٧-٩..................................................................الخزان سعة

٢٤-٣............................................التزود فتحة وغطاء قالب

،SKYACTIV-G 1.5، SKYACTIV-G 2.0 (متطلبات
SKYACTIV-G 2.5، SKYACTIV-X 2.0(................٢١-٣

الوّماض
٦٢-٤......................................................الخطر من التحذير

٥٠-٤.......................................................األمامية الكشافات

ب
٤٠-٧...................................................توصيل بكبل التشغيل بدء
الطوارئ حالة يف التشغيل بدء

٤٣-٧....................................................بالدفع التشغيل بدء

و SKYACTIV-G 1.5 (بالوقود املغمور املحرك بدء
SKYACTIV-G 2.0 و SKYACTIV-X 2.0 و
SKYACTIV-G 2.5(.................................................٤٣-٧

٤٤-٧.............................)SKYACTIV-D 1.8 (الوقود نفاد
٥-٤................................................................املحرك تشغيل بدء

السيارة معلومات بطاقات
٢-٩.......................................................اإلطار ضغط بطاقة
٢-٩..................السيارة انبعاثات يف التحكم معلومات بطاقة

٢-٩.................................................................الشاسيه رقم

٣-٩....................................................................املحرك رقم
٢-٩......................................................السيارة تعريف رقم

٢-٩..................................................................الطراز لوحة

٣-٩...............................................................املطابقة لوحة

ت
وظيفة مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تحذيرات

٦٨-٧............)والسري التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف
مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تحذيرات

)MRCC(...........................................................................٦٨-٧
١٦-٦.............................................................املحرك غطاء تحرير
٢٢-٧.............................................واألدوات اإلضايف اإلطار تخزين

٢-٨..............................................أجنبية دولة يف سيارتك تسجيل
٣٠-٦....................................................................الجسم تشحيم
٨٢-٤..........................................i-ACTIV AWD نظام تشغيل

التحذير صفارة تنشيط تم
٦٩-٧....................................................التصادم من التحذير
٦٨-٧........................................املفرطة الرسعة من التحذير

مع مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تحذيرات
التوقف وظيفة مع MRCC (والسري التوقف وظيفة
٦٨-٧........................................................................)والسري

مازدا من الرادار بتقنية الرسعة تثبيت نظام تحذيرات
)MRCC(...................................................................٦٨-٧

٦٧-٧.....................................................السيارة رسعة تنبيه
٦٥-٧....................الكشافات إطفاء نسيان عند التذكري دائرة

٦٥-٧...........................املقعد بحزام الخاصة التحذير صفارة
٦٦-٧.........................املهيمنة الفرامل بشأن التحذير صفارة
٦٦-٧..............................الفرامل نظام بشأن التحذير صفارة
٦٧-٧...............الحركة نقل جهاز وضع بشأن التحذير صفارة
٦٩-٧...........جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير صفارة
٦٦-٧..............السيارة من املفتاح إخراج عند التحذير صفارة

٥-١٠
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وظيفة مع (السيارة يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة
٦٦-٧......................................)مفتاح بدون املتطور الدخول

غطاء/األمتعة صندوق يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة
....)مفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة مع (األمتعة صندوق

...................................................................................٦٦-٧

٦٧-٧........................AUTOHOLD لنظام التحذير صفارة

حزام شدادات/الهوائية األكياس لنظام التحذير صفارة
٦٥-٧.........................................................................املقعد

وظيفة مع (يعمل ال اللمس مستشعر أن من التحذير صفارة
٦٦-٧......................................)مفتاح بدون املتطور الدخول
٦٦-٧.................الوقود منسوب انخفاض من التحذير صفارة

٦٦-٧................السيارة يف مشكلة وجود من التحذير صفارة

التشغيل إيقاف وضع غري يف اإلشعال أن إىل التنبيه صفارة
٦٥-٧........................................................)STOP اإليقاف(

إيقاف وضع غري يف التشغيل مفتاح أن إىل التنبيه صفارة
٦٧-٧......................................................................التشغيل

٦٧-٧.......................الكهربائية االنتظار فرامل تحذير صفارة

األمامية املرور حركة تنبيه نظام تحذير صفارة
)FCTA(.....................................................................٦٨-٧

الخلفية املرور حركة تنبيه نظام تحذير صفارة
)RCTA(....................................................................٦٨-٧

٦٨-٧........)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير صفارة
٦٧-٧............................الخارجية الحرارة درجة تنبيه صفارة

٦٧-٧...........................................i-stop رسعة تنبيه صفارة

٦٨-٧................................ساعة/كم 120 رسعة تنبيه صفارة
٦٦-٧...................اإلليكرتوين القيادة عجلة قفل تنبيه صفارة

٦٨-٧................................املسار مغادرة من التحذير صوت

٦٨-٧.........................................الرسعة محدد تحذير صوت
٦٧-٧..............................................................السيارة رسعة تنبيه

٤١-٣..................................................البيئة وحامية الوقود توفري

ج
٤-٨..........................................السيارة يف البيانات ومعالجة جمع
١٩٥-٤............................................األمامي الرادار استشعار جهاز
١٩٧-٤...............................األمامي الجانبي الرادار استشعار جهاز
١٩٨-٤...............................الخلفي الجانبي الرادار استشعار جهاز
١٩٩-٤.....................الصوتية فوق باملوجات يعمل استشعار جهاز
٥-٩.............................................................التشحيم سائل جودة
٣٤-٥.....................................................................التخزين جيب

ح
٢٦-٥.................................................................الشمس حاجبات

٣٥-٣.....................................................................الشمس حاجز

٣٠-٥.....................................................................األكواب حامل
٣٢-٥..................................................................الزجاجات حامل
٢١-٧......................................الطريق طوارئ مثلث احتجاز حزام

خ
٣٣-٥...................................................الخلفية املالبس خطاطيف

د
٦٥-٧............................الكشافات إطفاء نسيان عند التذكري دائرة
١٣١-٤........................................)CTS (املرور وحركة السري دعم

١٣٤-٤.......................................................املعروضة اإلشارة
١٣٥-٤..........أمامك السيارة مع الشديد التقارب من التحذير
١٤٢-٤........................................التوقف يف املستمر التحكم

١٣٦-٤..............................................................النظام ضبط
............أقل رسعة ترس/أعىل رسعة لرتس التحويل طلب عرض

................................................................................١٤٢-٤

ر
٦٠-٤...........................................األمامية الكشافات غسيل رشاش

ش
١٦٤-٤............................................................°360 الرؤية شاشة

١٦٧-٤............................الشاشة عىل املعروضة الصور أنواع
١٧٩-٤..........................................................الجانبية الرؤية
١٧٣-٤....................................األمامية الرؤية/العلوية الرؤية
١٧٧-٤.......................الواسعة األمامية الرؤية/العلوية الرؤية
١٨١-٤....................................الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية
١٨٤-٤.......................الواسعة الخلفية الرؤية/العلوية الرؤية
١٧٠-٤...............................................النظام استخدام كيفية
الطريق وسطح الشاشة عىل الطريق سطح بني الخطأ هامش
١٨٦-٤.......................................................................الفعيل

٣٥-٤........................................................التفاعلية القيادة شاشة
٢٠-٤...........................................املتعددة املعلومات عرض شاشة

٦-١٠
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ص
٦٥-٧....................................املقعد بحزام الخاصة التحذير صفارة
٦٦-٧..................................املهيمنة الفرامل بشأن التحذير صفارة

٦٦-٧......................................الفرامل نظام بشأن التحذير صفارة
٦٧-٧.......................الحركة نقل جهاز وضع بشأن التحذير صفارة
٦٩-٧...................جزئياً مفتوحاً الباب يكون عندما التحذير صفارة

٦٦-٧......................السيارة من املفتاح إخراج عند التحذير صفارة
الدخول وظيفة مع (السيارة يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة

٦٦-٧...........................................................)مفتاح بدون املتطور

صندوق غطاء/األمتعة صندوق يف املفتاح ترك عند التحذير صفارة
٦٦-٧................)مفتاح بدون املتطور الدخول وظيفة مع (األمتعة
٦٧-٧.................................AUTOHOLD لنظام التحذير صفارة

..........املقعد حزام شدادات/الهوائية األكياس لنظام التحذير صفارة
...........................................................................................٦٥-٧

وظيفة مع (يعمل ال اللمس مستشعر أن من التحذير صفارة

٦٦-٧..............................................)مفتاح بدون املتطور الدخول
٦٦-٧.........................الوقود منسوب انخفاض من التحذير صفارة
٦٦-٧........................السيارة يف مشكلة وجود من التحذير صفارة

اإليقاف (التشغيل إيقاف وضع غري يف اإلشعال أن إىل التنبيه صفارة
STOP(...............................................................................٦٥-٧
...التشغيل إيقاف وضع غري يف التشغيل مفتاح أن إىل التنبيه صفارة

...........................................................................................٦٧-٧
٦٧-٧...............................الكهربائية االنتظار فرامل تحذير صفارة
٦٨-٧................................................الرسعة محدد تحذير صفارة

٦٨-٧........)FCTA (األمامية املرور حركة تنبيه نظام تحذير صفارة
٦٨-٧........)RCTA (الخلفية املرور حركة تنبيه نظام تحذير صفارة
٦٨-٧................)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تحذير صفارة

٦٧-٧.....................................الخارجية الحرارة درجة تنبيه صفارة
٦٧-٧...................................................i-stop رسعة تنبيه صفارة
٦٨-٧.........................................ساعة/كم 120 رسعة تنبيه صفارة

٦٦-٧...........................اإلليكرتوين القيادة عجلة قفل تنبيه صفارة

٣٣-٥.................................................................التخزين صناديق
٣٣-٥........................................................العلوي الكونسول

٣٤-٥......................................................املتوسط الكونسول

٣٤-٥.............................................................التخزين جيب
٣٤-٥..........................................................األدوات صندوق

٣٥-٥...........................................................األمتعة صندوق

٣٤-٥..................................................................األدوات صندوق
١٧-٣...................................................................األمتعة صندوق

......األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا
...................................................................................٧٠-٧

٣٥-٥.............................................الفرعية الحمولة صناديق

١٩-٣...........................................................األمتعة صندوق
٦٨-٧.........................................املسار مغادرة من التحذير صوت

املالك صيانة
١٥-٦................................................املالك صيانة احتياطات

٣٧-٦...............................................املفتاح بطارية استبدال

١٦-٦.......................................................املحرك غطاء غلق

١٦-٦........................................................املحرك غطاء فتح
١٨-٦......................................املحرك حجرة عىل عامة نظرة

ض
٥٣-٤.............................................................للمنزل العودة ضوء
٢٧-٥...........................................................األمتعة صندوق ضوء

٥٣-٤..............................................................املنزل مغادرة ضوء

ط
٣٦-٥....................................................................السجائر طفاية

ع
القيادة عجلة

٦٢-٤..........................................................................البوق
١٧-٢...................................................املدفأة القيادة عجلة

١٨-٤...................................................................................عرض

غ
٢٤-٣...........................................................................العادم غاز

٥٨-٤..........................................................األمامي الزجاج غاسلة
٥٩-٤..........................................................الخلفي الزجاج غاسلة
١٧-٣..........................................................األمتعة صندوق غطاء

......األمتعة صندوق غطاء/األمتعة صندوق باب فتح تعذر إذا
...................................................................................٧٠-٧

ف
٣٤-٣......................................................................السقف فتحة

٢٩-٥................................................................الكامليات فتحات

٢٧-٦..................................................التربيد سائل مستوى فحص

٢٦-٦...........................................املحرك يف الزيت منسوب فحص

٧-١٠
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٢٩-٦....................................القابض/الفرامل سائل منسوب فحص
٣٠-٦..................................الغسيل رشاشات سائل منسوب فحص

٦٣-٤.....................................................................االنتظار فرامل

٦٣-٤.....................................................الكهربائية االنتظار فرامل
٤٢-٣.......................................................................األرضية فرش

٦٣-٤.........................................................................القدم فرملة

٢٠٨-٤............................................................البنزين دقائق فلرت
٢٠٩-٤.............................................................الديزل دقائق فلرت

ك
٢٠١-٤..........................................................السائق مراقبة كامريا

الضباب كشافات
٥٤-٤.......................................................................الخلفية

٥٤-٤.....................................................الخلفية الضباب كشافات

م
٥٥-٤.......................................................................االتجاه مؤرش
٥٥-٤................................................الوميض ثاليث انعطاف مؤرش

١٨-٤..............................................................العدادات مجموعة
٣٠-٤....................................................املؤرش/اإلشارة أضواء
٢٨-٤.......................................التحذير إشارة/التحذير أضواء

٢٣-٤.................................................العدادات لوحة إضاءة
٦٢-٧...........املتعددة املعلومات شاشة عىل املعروضة الرسالة
٢٥-٤..................................الوقود نفاد عىل املتبقية املسافة

٢٦-٤.....................................................السيارة رسعة تنبيه
٢٠-٤..................................املتعددة املعلومات عرض شاشة
٢٤-٤.............................الخارجية الحرارة درجة عرض شاشة

٢٦-٤..........................i-ACTIVSENSE نظام عرض شاشة
١٨-٤...............................................................الرسعة عداد
٢٢-٤............................................................املسافات عداد

١٨-٤....................................................املحرك دورات عداد
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