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تحذيرات ومعلومات األمان  1

 نظام المالحة يرشدك إلى وجهتك باستخدام جهاز استقبال نظام تحديد المواقع العالمي 
)GPS +GLONASS( GNSS. ال ينقل نظام المالحة موقع )GNSS )GPS +GLONASS الخاص 

بك وال يمكن تعقبك.

من المهم أن تنظر إلى الشاشة فقط عندما يكون فعل ذلك آمنا. إذا كنت سائق المركبة، ننصح بأن 
تقوم بتشغيل نظام المالحة قبل أن تبدأ رحلتك. خطِّط الطريق قبل رحيلك وتوقّف إذا كنت بحاجة 

لتغيير الطريق.
عليك بقيادة السيارة وفقاً للعالمات على الطريق وشكل الطريق. إذا انحرفت عن المسار الذي يُنصح به، يقوم 

نظام المالحة بتغيير التعليمات وفقا لذلك.
لمزيد من المعلومات، راجع شروط المستخدم النهائي )صفحة 98(.

.GLONASS تدعم Apple CarPlay فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ  *

NAVH-AA-20IT_Edition2.indb   4 2020/07/27   9:29:56
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تحذيرات ومعلومات األمان  1

نظام المالحة يرشدك إلى وجهتك باستخدام جهاز استقبال نظام تحديد المواقع العالمي GPS. ال ينقل نظام 
المالحة موقع )GNSS )GPS +GLONASS الخاص بك وال يمكن تعقبك.

من المهم أن تنظر إلى الشاشة فقط عندما يكون فعل ذلك آمنا. إذا كنت سائق المركبة، ننصح بأن 
تقوم بتشغيل نظام المالحة قبل أن تبدأ رحلتك. خطِّط الطريق قبل رحيلك وتوقّف إذا كنت بحاجة 

لتغيير الطريق.
عليك بقيادة السيارة وفقاً للعالمات على الطريق وشكل الطريق. إذا انحرفت عن المسار الذي يُنصح به، يقوم 

نظام المالحة بتغيير التعليمات وفقا لذلك.
لمزيد من المعلومات، راجع شروط المستخدم النهائي )صفحة 98(.

.GLONASS تدعم Apple CarPlay فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ  *

مذكرة
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بدء التشغيل   2

قبل استخدام نظام المالحة  2.1

.SD التي تتضمن معلومات الخريطة داخل فتحة بطاقة SD الستخدام نظام المالحة، يجب إدخال بطاقة
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بدء التشغيل   2

قبل استخدام نظام المالحة  2.1

.SD التي تتضمن معلومات الخريطة داخل فتحة بطاقة SD الستخدام نظام المالحة، يجب إدخال بطاقة

عندما تقوم بإدخال بطاقة SD، احظر تحريك المنزلقة الموجودة في جانب بطاقة SD إلى موضع القفل 
LOCK. إذا تم ضبط المنزلقة على وضع القفل LOCK، فال يمكن قراءة بطاقة SD ولن يعمل نظام المالحة.

بطاقة SD هذه صالحة لالستخدام في سيارة واحدة فقط. ال تستخدمها مطلقاً في سيارة أخرى. في حالة 
استخدام بطاقة SD في سيارة للمرة األولى ثم استخدامها في سيارة أخرى، فقد يتعطل نظام المالحة في أي من 

السيارتين.

تحديثات بطاقة SD/الخارطة
ال يمكن تعديل الخارطة والبيانات المخزنة على بطاقة SD إال باستخدام تطبيق Mazda Toolbox. كل 
البيانات المتعلقة بتطبيق Mazda Toolbox وطريقة تحديث الخرائط تجدها على موقع الويب لمازدا في 

منطقتك. نحن نوصي بقوة بقيامك بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على بطاقة SD باستخدام تطبيق 
Mazda Toolbox قبل القيام بعملية تحديث الخارطة. إذا حدثت مشكلة أثناء تحديث بطاقة SD، فقد يؤدي 

هذا إلى فقدان كافة المحتويات الموجودة على البطاقة )مثال بيانات الخارطة والبرنامج والخدمات اإلضافية(. 
الطريقة الوحيدة الستعادة البيانات المفقودة هي استخدام تطبيق Mazda Toolbox ونسخة محتويات بطاقة 

SD التي تم إعدادها مسبقاً.

قم بإدخال بطاقة SD وإخراجها بينما يكون مفتاح بدء التشغيل في وضع اإليقاف.
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قائمة المالحة   2.2

تستطيع الوصول إلى كل أجزاء نظام المالحة من قائمة المالحة.
اختر  لفتح قائمة المالحة.

لديك الخيارات التالية: 
: فتح/غلق	   / 

 يفتح ويغلق UMP )شريط قوائم(.
يعرض UMP )شريط قوائم( على الجزء السفلي من الشاشة.

: إلضافة وجهة.	 
الختيار وجهتك عن طريق إدخال عنوان أو اختيار POI )نقطة اهتمام(، أو موقع على الخريطة أو إحدى 

وجهاتك المفّضلة. يمكنك أيضا أن تبحث في وجهاتك األخيرة من التاريخ الذكي أو أدِخل اإلحداثيات. عندما 
يكون االتصال باإلنترنت متاحاً، يمكن أن يكون البحث المحلي مساعدة إضافية للعثور على وجهة.

NAVH-AA-20IT_Edition2.indb   8 2020/07/15   11:18:00
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: يعرض الشاشة التي يمكن من خاللها ضبط معلومات الحالة المرورية وظروف استقبال 	 
 )GNSS )GPS +GLONASS والتحقق منها.

.GLONASS تدعم Apple CarPlay فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ  *

 	
: إللغاء االحداثيات/المسار	 
: للعثور على أماكن بالجوار	 

يمكنك البحث عن نقاط االهتمام )POI( بجوار موقع السيارة.
: لعرض معلّمات المسار والمسار بطوله الكامل على الخريطة. يمكنك أيضا أداء إجراءات متعلقة 	 

بالمسار مثل تحرير أو إلغاء مسارك أو انتقاء بدائل للمسار أو تجنب أجزاء من المسار أو محاكاة المالحة أو 
إضافة الوجهة للمفّضالت الخاصة بك.

: لتغيير وضع العرض	   /  / 
يمكن تغيير وضع عرض الخريطة )ثنائي األبعاد الشمال إلى أعلى/ثنائي األبعاد العنوان إلى أعلى/ثالثي 

األبعاد(.
: للتحويل إلى شاشة اإلعدادات حيث يمكنك تغيير إعدادات المالحة.	 

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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األزرار وعناصر التحكم األخرى على الشاشة   2.3

استخدام لوحات المفاتيح   2.3.1

تحتاج فقط إلدخال الحروف أو األرقام عندما ال يمكنك تجنب ذلك. يمكنك الكتابة باستخدام أطراف أصابعك 
على لوحات مفاتيح الشاشة الكاملة ويمكنك التحول بين التخطيطات المتنوعة للوحة المفاتيح، على سبيل المثال 

اإلنجليزية أو اليونانية أو الرقمية.

إرشاد مهمة 
تصحيح مدخلك على لوحة 

المفاتيح 
د وأمِسك  د  إلزالة الحرف أو الحروف غير المطلوبة. حدِّ حدِّ

الزر لحذف حروف متعددة أو سلسلة الدخل بأكملها. 

إدخال مسافة، على سبيل المثال 
بين اسم أول واسم عائلة أو في 
أسماء الشوارع متعددة الكلمات

حدِّد زر  في منتصف أسفل الشاشة. 

إدخال الحروف الكبيرة 
والصغيرة 

عند إدخال نص، يظهر الحرف األول كبيرا بينما يكون باقي النص 
د مرتين لتشغيل  د  إلدخال حرف كبير أو حدِّ  صغيرا. حدِّ

د مرة أخرى وسوف تعود الحروف الصغيرة.  Caps Lock. حدِّ

. إنهاء مدخل لوحة المفاتيح د  حدِّ
قبول نتيجة البحث المقترحة	 
حفظ مدخالتك	 

 . د  حدِّ
فتح قائمة نتائج البحث	 

إلغاء مدخل لوحة المفاتيح 
)العودة إلى الشاشة السابقة( 

. د  حدِّ

NAVH-AA-20IT_Edition2.indb   10 2020/07/15   11:18:00
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الضغط مع االستمرار  2.3.2

عادة عليك اختيار الشاشة مرة واحدة فقط، ولكن يمكن الوصول إلى بعض الخواص المفيدة باختيار عدة 
خيارات بلمس الشاشة. وهي كالتالي:

التفاصيلالزر أو األزرارالتصرف 
استمر في الضغط 

لمس الزر على شاشة الخريطة مرة واحدة يغير المقياس في ، على الزر.
خطوة واحدة. لمس الزر باستمرار يغير المقياس بصورة 

متعاقبة.

لمس الزر على شاشة الخريطة مرة واحدة يغير نقطة العرض ، 
في خطوة واحدة. لمس الزر باستمرار يغير نقطة العرض 

بصورة متعاقبة.

لمس الزر على شاشة الخريطة مرة واحدة يقوم بتدوير ، 
الخريطة. لمس الزر باستمرار يقوم بتدوير الخريطة بصورة 

متعاقبة.

لمس الزر على شاشة لوحة المفاتيح مرة واحدة يقوم بمسح 
حرف واحد فقط. لمس الزر باستمرار يقوم بمسح عدة حروف 

سريعاً.
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شاشة الخريطة   2.4

المالحة على الخريطة   2.4.1

تكون حقول البيانات مختلفة عندما تقوم بالمالحة على مسار نِشط وعندما ال يكون لديك وجهة معيّنة )ال يتم 
عرض الخط الذي يحمل اللون العنابي(. 

الوصفالحقل

 

*  في بعض السيارات، 
ال يتم بيان حد السرعة 

للطريق الحالي على 
الشاشة الرئيسية، بل 

يتم بيانه فقط في شاشة 
القيادة التفاعلية.

يظهر حد السرعة للطريق الحالي إذا كانت الخريطة تحتوي عليه. 

يظهر المسافة التي تحتاج لقطعها على المسار قبل الوصول إلى وجهتك 
النهائية. 

يوضح وقت الوصول إلى الوجهة النهائية من المسار. 
إذا كان نظام المالحة قادرا على استقبال معلومات المرور المذاعة مباشرةً، 

يأخذ الحساب في االعتبار تأخيرات المرور المؤثّرة على مسارك.
هذا التقدير قد يكون غير دقيق في بعض األوقات. 

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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عالمات المواضع   2.4.2

الموقع المحّدد على الخريطة )المشيرة( والموضع المحّدد على الخريطة   2.4.2.1

يمكنك وضع عالمة على موقع بالخريطة باستخدام الطرق التالية: 
اختر الخريطة أثناء إرشاد المسار.	 
اختر الخريطة عندما يطلب منك ذلك حتى يتم تأكيد الوجهة بعد اكتمال البحث.	 
اختر الوجهة من الخريطة. )صفحة 58(	 

عندما يتم تحديد موقع على الخريطة، تظهر المشيرة عند النقطة المحّددة على الخريطة. يعرض رمز  به 
عالمة الهدف ودائرة حمراء لسهولة رؤية خريطة بأي مقياس حجم.

 يمكن استخدام موقع المؤشر كوجهة للمسار.
يمكنك البحث عن POI )نقطة اهتمام(، أو يمكنك حفظها كإحدى وجهاتك المفّضلة.

يمكنك أيضا تحديد بعض المواضع على الخريطة. إذا قمت باختيار الخريطة على أيقونة POI )نقطة اهتمام( 
أو حدث مروري، فسيتم اختيار الهدف. ثم يمكنك الحصول على معلومات بشأن هذا الهدف أو استخدامه كنقطة 

مسار.

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.

المواضع على الخريطة   2.4.3

الشوارع والطرق   2.4.3.1

نظام المالحة يعرض الطرق باستخدام قيم عرض وألوان مختلفة حتى يسهل التعرف عليها. الطرق السريعة 
تكون أكثر كثافة وتعرض بلون مختلف عن الشوارع الصغيرة.
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العرض المسبق للمنعطف والشارع التالي   2.4.3.2

عند المالحة على مسار، يظهر القسم العلوي من شاشة الخريطة معلومات حول المناورة أوالشارع أو البلدة 
التالية. 

هناك منطقة في الجزء العلوي األيسر من الشاشة توضح العملية التالية. تعرض كال من نوع الحدث )مثال 
االنعطاف، الدوران، الخروج من الطرق السريعة( والمسافة من الموضع الحالي.

عند اقتراب الحدث التالي، يتم عرض الحدث الثاني باستخدام أيقونة صغيرة. إذا لم يكن ثمة حدث ثاني، يتم 
فقط عرض الحدث التالي.

تكون معظم هذه األيقونات بديهية جدا. تستخدم نفس الرموز في كال الحقلين:

الوصفأيقونة
تحّول إلى اليسار. 

تحّول إلى اليمين. 

ارجع إلى الخلف. 

انعطف إلى اليمين. 

تحّول بحدة إلى اليسار. 

استمر إلى اليسار. 

استمر مستقيما إلى التقاطع. 
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الوصفأيقونة
اذهب  يسارا/يمينا  على  الطريق  غير  المباشر،  

المخرج  الثالث )المناورة  التالية(.

ادخل الطريق السريع. 

غادر الطريق السريع. 

اركب العبّارة. 

اترك العبّارة. 

االقتراب من نقطة عبور. 

االقتراب من الوجهة. 
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معلومات الحارة والعالمات اإلرشادية   2.4.3.3

عند المالحة على طرق عديدة الحارات، من المهم السير بالحارة المناسبة من أجل اتباع المسار الذي يُنصح به. 
إذا كانت معلومات الحارة متاحة في بيانات الخريطة، يعرض نظام المالحة الحارات واتجاهاتها باستخدام أسهم 

صغيرة في أسفل الخريطة. تمثِّل األسهم البارزة الحارات واالتجاه الذي تحتاج التخاذه.
يُقدم إرشاد الحارة بصورة مستمرة في حالة وجود معلومات الخريطة. يتم عرض العالمات اإلرشادية أعلى 
الخريطة. لون ونمط العالمات اإلرشادية مشابه للعالمات الحقيقية التي يمكنك رؤيتها أعلى الطريق أو على 

جانب الطريق. وهي تظهر الوجهات المتاحة ورقم الطريق الذي تقود الحارة إليه.
عند المالحة على مسار، يتم فقط عرض العالمة اإلرشادية التي تشير إلى الحارات التي سيتم السير عليها 
بألوان ساطعة؛ تكون كل الحارات األخرى داكنة أكثر. يتم عرض كافة العالمات اإلرشادية و أسهم إرشاد 

الحارة بألوان زاهية أثناء القيادة )عندما ال يكون ثمة مسار موصى به(.
إذا كنت تريد إخفاء العالمات اإلرشادية المعروضة حالياً، قم بلمس الشاشة في أي مكان وستعود شاشة 

الخرائط الطبيعية حتى يتم تلقي معلومات عالمة إرشادية جديدة.
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عرض ملتقى الطرق  2.4.3.4

إذا كنت تقترب من مخرج طريق سريع أو تقاطع معقّد وتتواجد المعلومات المطلوبة، يتم استبدال الخريطة 
بعرض ثالثي األبعاد لملتقى الطرق. تتم اإلشارة إلى حارة القيادة المثلي باستخدام سهم، وتعرض عالمات 

الطريق بوصفها معلومات إضافية أعلى الشاشة. 

خدمات مخارج الطرق السريعة   2.4.3.5

قد تحتاج لمحطة وقود أو مطعم أثناء رحلتك. تعرض هذه الخاصية زرا جديدا على الخريطة عندما تقود على 
الطرق السريعة. 
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اختر زر فتح لفتح لوحة بتفاصيل المخارج القليلة التالية أو محطات الخدمة.
يمكن استعماله فقط عندما يكون اإلعداد "فقط عندما تكون القائمة مفتوحة". 

د أيا منها لعرض منطقة المخرج على الخريطة. يمكنك اآلن بسهولة إضافة هذا المخرج كنقطة عبور  حدِّ
لمسارك إذا لزم األمر. 

هناك نوعان من اإلعدادات لعرض مخرج الطريق السريع التالي، أحدهما يعرض باستمرار مخرج الطريق 
السريع التالي أثناء السفر على طريق سريع، واآلخر يعرض مخرج الطريق السريع التالي فقط عندما تكون 

لوحة القائمة مفتوحة.
يمكنك تغيير اإلعدادات في إعدادات اإلرشاد المرئي )صفحة 90(.
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عناصر المسار النشط   2.4.3.6

يظهر نظام المالحة المسار بالطريقة التالية:

الوصفاالسمالرمز
عالمة موضع السيارة 

الحالي
إذا كان ثمة طريق قريب، يتحرك رمز باللون األزرق باتجاه 

الطريق األقرب.
العالمة الحمراء الموجودة حول رمز السهم األزرق تعرض 

معلومات )GNSS )GPS +GLONASS الصحيحة. 
قد تعرض بعيداً عن الطريق ألنه ال توجد معلومات عن 

الطريًق.
 *  فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ 

.GLONASS تدعم Apple CarPlay

نقطة العبور )الوجهة 
الوسيطة( 

وجهة وسيطة بالمسار قبل الوصول إلى الوجهة النهائية. 

الوجهة النهائية للمسار. الوجهة )نقطة النهاية( 

يتميز المسار دائما بلونه على الخريطة، في وضعي النهار لون المسار
والليل.

الشوارع والطرق التي 
تكون مستبعدة من المالحة

يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد استخدام أو تجنب أنواع معيّنة 
من الطرق )صفحة 87(. مع ذلك، عندما ال يمكن لنظام 

المالحة تجنب هذه الطرق، سوف يشملها المسار وسوف 
يظهرها بلون يكون مختلفا عن لون المسار.

الشوارع والطرق التي 
تكون متأثّرة بأحداث 

المرور 

قد تتأثر مقاطع الطرق بأحداث المرور المستقبلة. يتم عرض 
هذه الشوارع والطرق بلون مخالف، وتظهر رموز صغيرة 

معروضة بطول المسار نوع الحدث المروري.

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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معالجة الخريطة  2.4.4

بواسطة لمس وسحب أي جزء من شاشة الخريطة، يمكن نقله إلى موقع قريب من الخريطة المعروضة حالياً.
باإلضافة إلى ذلك، يتم عرض زر تشغيل الخريطة، ولمس األزرار يمكنك من تكبير أو تصغير الخرائط، 

وتغيير منظور الخريطة واختيار الوجهة. 

الوصفالزر أو األزرارالتصرف
تحريك الخريطة 
باستخدام اللمس 

والسحب

د وأمِسك الخريطة، ال أزرار  يمكنك تحريك الخريطة في أي اتجاه: حدِّ
ك أصبعك ناحية االتجاه الذي تريد تحريك الخريطة إليه.  وحرِّ

التكبير والتصغير 
  ،

يغيِّر القدر من الخريطة الذي يتم عرضه على الشاشة. 
يستخدم نظام المالحة خرائط متجهات عالية الجودة للسماح 

لك بتفّحص الخريطة على مستويات تكبير متنّوعة، دائما مع 
محتوى أمثل.

لتغيير مقياس الخريطة حد في وضع عرض الخريطة ثالثي 
األبعاد. إذا صّغرت الصورة أكثر، تتحّول الخريطة إلى 

وضع عرض ثنائي األبعاد. 
د الزر مرة واحدة لتعديل العرض بخطوات كبيرة، أو حّدد  حدِّ

وأمِسك الزر لتعديله باستمرار وبسالسة. 
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الوصفالزر أو األزرارالتصرف
اإلمالة إلى أعلى 

، وإلى أسفل
يغيِّر زاوية العرض الرأسية للخريطة في الوضع ثالثي 

األبعاد. 
د الزر مرة واحدة لتعديل العرض بخطوات كبيرة، أو حّدد  حدِّ

وأمِسك الزر لتعديله باستمرار وبسالسة. 

التدوير يسارا ويمينا 
 ،

يغيِّر زاوية العرض األفقية للخريطة. 
د الزر مرة واحدة لتعديل العرض بخطوات كبيرة، أو حّدد  حدِّ

وأمِسك الزر لتعديله باستمرار وبسالسة.

د الزر للتحّول إلى بوصلة  يشير اتجاه البوصلة إلى الشمال. حدِّ
د مرة أخرى لتدوير الخريطة  عرض الشمال باألعلى، ثّم حدِّ

في االتجاه السابق. 

فتح/غلق
  ،

يتم عرض UMP )شريط قوائم( على الجزء السفلي من 
الشاشة.

.UMP المعروض إذا كان قد تم عرض UMP يخفي

د الوجهة حدِّ
 

د هذا الزّر لتحديد المشيرة كوجهة جديدة. يتم حساب  حدِّ
المسار تلقائيا. 

قم بالعودة إلى 
 المالحة العادية 

د هذا الزر لتحريك الخريطة ثانيةً التباع وضع   حدِّ
)GNSS )GPS +GLONASS الحالي. تتم أيضا إعادة 

تمكين تدوير الخريطة التلقائي. 
تختفي أزرار معالجة الخريطة وتستمر المالحة.
 *  فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ 

 .GLONASS تدعم Apple CarPlay
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الوصفالزر أو األزرارالتصرف
عرض ثنائي األبعاد 

، أو ثالثي األبعاد   ،

 

عند اختيار هذا الزر، يمكن تغيير وضع عرض الخريطة.

: تعرض الخريطة دوماً بحيث يكون اتجاه الشمال 	 
ألعلى بغض النظر عن اتجاه السير.

: يتم تدوير الخريطة بحيث يعرض اتجاه السير في 	 
االتجاه العلوي.

: يعرض أشياء مثل مواقع اإلنشاء الفعلية ثالثية 	 
األبعاد على الخريطة.

وضع التكبير/
 التصغير

يمكنك تكبير/تصغير الخرائط.

وضع التدوير
 

لتدوير الخرائط.

وضع الزاوية 
 المنظورية

يمكنك تغيير زاوية المنظور على الخريطة.
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التحقق من تفاصيل الموضع الحالي )أين أنا؟(   2.4.5

تحتوي هذه الشاشة على معلومات حول الموضع الحالي )أو حول آخر موضع معروف إذا كان استقبال 
)GNSS )GPS +GLONASS غير متاح(.

.GLONASS تدعم Apple CarPlay فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ *

تستطيع الوصول إلى هذه الشاشة من الخريطة بإحدى الطرق التالية: 
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1

اختر شاشة أين أنا؟.. 2
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التعرف على الصوت  2.5

بعض البنود يمكن تشغيلها عن طريق الصوت باستخدام ميكروفون للسيارة. 
ضغط زر التحدث الموجود في مفتاح المقود.  .1

بعد “قل أمر” يخرج من المتكلم وصوت الصفير يسمع، تقول أوامرك.  .2

>على سبيل المثال مفتاح التعرف الصوتي< قم بضبط وجهة جديدة، “محطات البنزين” )على شاشة المالحة(.
ضغط زر التحدث الموجود في مفتاح المقود.  )1

بعد “قل أمر” يخرج من المتكلم وصوت الصفير يسمع، قل “وجهة جديدة”.  )2
بعد “تريد أي نوع من وجهة؟” يخرج من المتكلم وصوت الصفير يسمع، قل “محطات البنزين”.  )3

بع “محطات البنزين، قل المطلوب رقم السطر. يمكنك أيضا يقول: حاول ثانية” يخرج من المتكلم   )4
وصوت الصفير يسمع، قل “رقم واحد” )الوجهة هي محطات البنزين على الصف األول(.

بعد “لبدء المالحة، قل ابدأ” يخرج من المتكلم وصوت الصفير يسمع، قل “ابدأ” لبدء توجيه المسار.  )5

قائمة األوامر الصوتية  2.5.1

إذا كان لديك سبعة أو أكثر من المرشحين، يقول األمر “أسفل الصفحة” لتحريك قائمة.

األوامر الصوتيةتشغيل
وجهة جديدالتبديل إلى الشاشة حيث يمكن اختيار وجهات جديدة.

 خذني  المنزلعرض الطريق إلى منزلك.

تنقل إلى أحد العناوينلتحديد الوجهة باستخدام عنوان.

تنقل إلى إحدى الوجهات الحديثةعرض التاريخ من الوجهات المحددة مؤخرا.

أين أناعرض موقع حالي.

تكرار التعليماتيقرأ التوجيه السابق مرة أخرى.

إضافة إحداثية ~يضيف الطريق باستخدام الكلمات الرئيسية.

تصغير/تكبيرالتكبير/التصغير من الشاشة خريطة.

إضافة عنوان إحداثية/السفر عبر العنوانيضيف الطريق باستخدام عنوان.
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مذكرة
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المالحة على الطريق  3

يمكنك تعيين مسارك بطرق مختلفة: 
إذا كنت تحتاج مسارا للمالحة الفورية، يمكنك تحديد الوجهة وبدء المالحة إليها فورا )مالحة عادية(. 

د وجهة ثانية وقم بإضافتها إلى مسارك  د الوجهة األولى. ثم حدِّ يمكنك تخطيط المسارات بوجهات متعددة. حدِّ
إلنشاء مسار متعدد النقاط. يمكنك إضافة أي عدد من الوجهات إلى مسارك كما تريد. 

تحديد وجهة المسار   3.1

م لك نظام المالحة طرقا متعددة الختيار وجهتك: يقدِّ
أدخل عنوانا كامال أو جزءا من عنوان )صفحة 27(. 	 
اختر POI )نقطة االهتمام( من قاعدة البيانات كوجهتك )صفحة 40(. 	 
لبحث الوجهة من الخريطة )صفحة 58(. 	 
استخدم وجهة مفّضلة محفوظة مسبقا )صفحة 60(. 	 
د موقع من تاريخ الوجهات المستخدمة مسبقا )صفحة 62(.	  حدِّ
أدخل إحداثية الوجهة )صفحة 64(.	 

هناك وظائف أخرى مالئمة.
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المالحة على الطريق  3

يمكنك تعيين مسارك بطرق مختلفة: 
إذا كنت تحتاج مسارا للمالحة الفورية، يمكنك تحديد الوجهة وبدء المالحة إليها فورا )مالحة عادية(. 

د وجهة ثانية وقم بإضافتها إلى مسارك  د الوجهة األولى. ثم حدِّ يمكنك تخطيط المسارات بوجهات متعددة. حدِّ
إلنشاء مسار متعدد النقاط. يمكنك إضافة أي عدد من الوجهات إلى مسارك كما تريد. 

تحديد وجهة المسار   3.1

م لك نظام المالحة طرقا متعددة الختيار وجهتك: يقدِّ
أدخل عنوانا كامال أو جزءا من عنوان )صفحة 27(. 	 
اختر POI )نقطة االهتمام( من قاعدة البيانات كوجهتك )صفحة 40(. 	 
لبحث الوجهة من الخريطة )صفحة 58(. 	 
استخدم وجهة مفّضلة محفوظة مسبقا )صفحة 60(. 	 
د موقع من تاريخ الوجهات المستخدمة مسبقا )صفحة 62(.	  حدِّ
أدخل إحداثية الوجهة )صفحة 64(.	 

هناك وظائف أخرى مالئمة.

إدخال عنوان أو جزء من العنوان  3.1.1

إذا كنت تعرف على األقل جزءا من العنوان، إنها أسرع الطرق لتحديد وجهة مسارك. 
باستخدام نفس الشاشة، يمكنك العثور على عنوان عن طريق إدخال: 

عنوان الوجهة	 
مركز البلدة 	 
تقاطع	 
نقطة منتصف شارع	 

في حالة إدخال عنوان أو جزء من اسم مرفق، تعرض قائمة بحث مقترحة تتضمن الحروف المدخلة. كلما 
زاد عدد الحروف المدخلة، كانت القائمة أكثر دقة.

إدخال عنوان   3.1.1.1

إلدخال عنوان على أنه الوجهة، افعل ما يلي: 
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(. . 1
2 .. د  حدِّ
3 . ، د  بشكل افتراضي، يعرض نظام المالحة الدولة والبلدة التي تكون بها. إذا لزم األمر، حدِّ

د بلدا واحدا من قائمة النتائج.  أدخل الحروف القليلة األولى من اسم البلد على لوحة المفاتيح، وحدِّ

قد يختلف محتوى القائمة التي يتم عرضها بعد اختيار  تبًعا للدولة أو المنطقة.
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إذا لزم األمر، اختر بلدة جديدة: . 4
 . د  حدِّ أ. 

ابدأ إدخال اسم البلدة على لوحة المفاتيح.  ب. 
اعثر على البلدة التي تريد:  ج. 

 	 . د  يتم دائما إظهار اسم البلدة األرجح في حقل اإلدخال. لقبولها، حدِّ
إذا لم يظهر االسم المرغوب فيه، تظهر األسماء التي تماثل السلسلة في قائمة بعد إدخال زوج 	 

(. اختر البلدة من القائمة.  د  من األحرف )لفتح قائمة النتائج قبل أن تظهر تلقائيا، حدِّ
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أدخل اسم الشارع: . 5
 . د  حدِّ أ. 

ابدأ إدخال اسم الشارع على لوحة المفاتيح.  ب. 
اعثر على الشارع الذي تحتاج إليه:  ج. 

 	 . د  يتم دائما إظهار اسم الشارع األرجح في حقل الدخل. لقبولها، حدِّ
إذا لم يظهر االسم المرغوب فيه، تظهر األسماء التي تماثل السلسلة في قائمة بعد إدخال زوج 	 

د الشارع من القائمة.  (. حدِّ د  من األحرف )لفتح قائمة النتائج قبل أن تظهر تلقائيا، حدِّ
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أدخل رقم المنزل: . 6
 . د  حدِّ أ. 

). د  . )إلدخال الحروف، حدِّ أدخل رقم المنزل على لوحة المفاتيح وحدد  ب. 
د رقم المنزل من القائمة. ج.  حدِّ

 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 7
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 
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، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 8  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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إدخال نقطة منتصف شارع على أنها الوجهة   3.1.1.2

يمكنك المالحة إلى نقطة المنتصف لشارع إذا كان رقم المنزل غير متاحا: 
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  حدِّ
إذا لزم األمر، عدِّل الدولة والبلدة كما هو موصوف سابقا )صفحة 27(. . 3
أدخل اسم الشارع: . 4

 . د  حدِّ أ. 
ابدأ إدخال اسم الشارع على لوحة المفاتيح.  ب. 

اعثر على الشارع الذي تحتاج إليه: ج. 
 	 . د  يتم دائما إظهار اسم الشارع األرجح في حقل الدخل. لقبولها، حدِّ
إذا لم يظهر االسم المرغوب فيه، تظهر األسماء التي تماثل السلسلة في قائمة بعد إدخال زوج 	 

د الشارع من القائمة.  (. حدِّ د  من األحرف )لفتح قائمة النتائج قبل أن تظهر تلقائيا، حدِّ
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. يتم تحديد نقطة منتصف الشارع على أنها الوجهة. . 5 د  بدال من إدخال رقم المنزل، حدِّ

 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 6
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 
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، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 7  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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تحديد تقاطع على أنه الوجهة   3.1.1.3

إلدخال عنوان على أنه الوجهة، افعل ما يلي: 
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  حدِّ
إذا لزم األمر، عدِّل الدولة والبلدة كما هو موصوف سابقا )صفحة 27(. . 3
أدخل اسم الشارع: . 4

 . د  حدِّ أ. 
ابدأ إدخال اسم الشارع على لوحة المفاتيح.  ب. 

اعثر على الشارع الذي تحتاج إليه: ج. 
 	 . د  يتم دائما إظهار اسم الشارع األرجح في حقل الدخل. لقبولها، حدِّ
إذا لم يظهر االسم المرغوب فيه، تظهر األسماء التي تماثل السلسلة في قائمة بعد إدخال زوج 	 

د الشارع من القائمة.  (. حدِّ د  من األحرف )لفتح قائمة النتائج قبل أن تظهر تلقائيا، حدِّ
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أدخل اسم الشارع المتقاطع: . 5
 . د  حدِّ أ. 

إذا كان يوجد فقط قليل من الشوارع المتقاطعة، تظهر قائمة بها فورا. 	 
في حالة شارع أطول، تظهر شاشة لوحة المفاتيح. ابدأ إدخال اسم الشارع المتقاطع على لوحة 	 

المفاتيح. حالما يمكن إظهار أسماء الشوارع التي تماثل السلسلة المدخلة على شاشة واحدة، 
د الشارع من القائمة. تظهر قائمة بعا تلقائيا. حدِّ
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 6
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 7  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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اختيار مركز بلدة كوجهة   3.1.1.4

مركز البلدة ليس المركز الهندسي للبلدة ولكن نقطة إلزامية على الخرطية قام باختيارها منشئو الخريطة. في 
البلدات والقرى، يكون عادة أهم تقاطع؛ في المدن األكبر، يكون أحد التقاطعات المهمة.

اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  حدِّ
إذا لزم األمر، عدِّل الدولة والبلدة كما هو موصوف سابقا )صفحة 27(. . 3
. بهذه الطريقة، يصبح مركز البلدة . 4 د  بدال من إدخال اسم الشارع، حدِّ

المعروضة وجهة المسار. 
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 5
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 6  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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تحديد الوجهة من POI )نقطة االهتمام(  3.1.2

يمكنك تحديد وجهتك من POI )نقطة االهتمام( المتضّمنة مع نظام المالحة.
باستخدام نفس الشاشة، يمكنك العثور على POI )نقطة اهتمام( بطرق مختلفة:

يمكنك العثور بسرعة على POI )نقطة اهتمام( قريبة حسب اسمها باستخدام خاصية البحث السريع.	 
يمكنك العثور على أنواع من POI )نقاط االهتمام( تم البحث عنها كثيرا باختيارات قليلة على الشاشة 	 

باستخدام خاصية البحث المعيّن مسبقاً.
يمكنك البحث عن POI )نقطة اهتمام( حسب فئتها.	 
يمكنك البحث عن POI )نقطة اهتمام( باسمها.	 

البحث السريع عن POI )مكان اهتمام(  3.1.2.1

في حالة إدخال اسم POI )نقطة اهتمام(، تعرض قائمة بحث مقترحة. يمكن اختيار وجهة واحدة من بين 
الوجهات المقترحة.

بطول المسار الذي يُنصح به إذا كان موجودا.	 
حول موقعك الحالي إذا لم تكن هناك وجهة محددة. 	 

ابدأ وظيفة البحث السريع: 
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  حدِّ

3 .. د  حدِّ
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باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل اسم POI )نقطة االهتمام(.. 4

في حالة إدخال عنوان أو جزء من اسم مرفق، تعرض قائمة بحث مقترحة تتضمن الحروف المدخلة. كلما 
زاد عدد الحروف المدخلة، كانت القائمة أكثر دقة.

بعد إدخال حروف قليلة، اختر  لفتح قائمة POI )نقطة االهتمام( ذات األسماء المحتوية على . 5
تسلسل الحروف المدَخل.
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 6
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 7  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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البحث عن مساعدة قريبة   3.1.2.2

تسمح لك خاصية البحث المعيّن مسبقا بالعثور بسرعة على أنواع األماكن األكثر تحديدا.
 اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1

أو، اختر  بعد اختيار  كطريقة بديلة.
2 . . د  في قائمة المالحة، حدِّ

تظهر فئات البحث المعيّن مسبقا، كلها للبحث حول الموضع الحالي )أو حول آخر موضع معروف إذا . 3
كان الموضع الحالي غير متاح(: 

د أيا من أزرار البحث السريع للحصول على قائمة فورية باألماكن. . 4 حدِّ
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 5
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 
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، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 6  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.

NAVH-AA-20IT_Edition2.indb   45 2020/07/15   11:18:02



46

البحث عن POI )نقطة اهتمام( حسب الفئة  3.1.2.3

يمكنك البحث عن أماكن االهتمام حسب فئاتها وفئاتها الفرعية. 
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  حدِّ
3 .. د  حدِّ
د المنطقة التي يجب البحث عن المكان حولها: . 4 حدِّ

د  للبحث حول الموضع الحالي أو إذا لم يكن متاحا، حول آخر موضع 	  حدِّ
معروف. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب المسافة من هذا الموضع.( 

د  للبحث بطول المسار النشط، وليس حول نقطة محددة. هذا مفيد عندما تبحث 	  حدِّ
عن استراحة الحقة تؤدي إلى انعطاف قليل فقط، مثل البحث عن محطات وقود أو مطاعم قادمة. 

)سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب المسافة من المنعطف الضروري.(
د  للبحث عن مكان حول وجهة المسار النِشط. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب 	  حدِّ

المسافة من الوجهة.( 
اختر  للبحث عن مكان داخل بلدة مختارة. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب المسافة من 	 

مركز البلدة المختارة.( 
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، اختر البلدة التي سيتم البحث فيها. . 5 )اختياري( إذا كنت قد اخترت 

د  لذكر كل . 6 د إحدى فئات األماكن الرئيسية )مثال مكان اإلقامة( أو حدِّ حدِّ
األماكن حول الموقع المحّدد أو بطول المسار. 

د  لذكر كل . 7 د إحدى الفئات الفرعية لألماكن )مثال فندق أو نزل( أو حدِّ حدِّ
األماكن في الفئة الرئيسية المحّددة حول الموقع المحّدد أو بطول المسار. 
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أحيانا تظهر قائمة العالمات التجارية في الفئة الفرعية لألماكن المحددة. حدِّد عالمة تجارية واحدة أو . 8
د  لذكر كل األماكن في الفئة الفرعية المحّددة حول الموقع المحّدد أو بطول  حدِّ

المسار. 

9 . . د  حدِّ
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 10
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

 

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 11  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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البحث عن POI )نقطة اهتمام( حسب االسم  3.1.2.4

يمكنك البحث عن أماكن االهتمام حسب أسمائها. يمكنك البحث حول المواقع المختلفة أو بطول مسارك في 
قاعدة بيانات المكان الكاملة أو في فئة أو فئة فرعية واحدة لمكان فقط. 

اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  حدِّ
3 .. د  حدِّ
د المنطقة التي يجب البحث عن المكان حولها: . 4 حدِّ

د  للبحث حول الموضع الحالي أو إذا لم يكن متاحا، حول آخر موضع 	  حدِّ
معروف. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب المسافة من هذا الموضع.( 

د  للبحث بطول المسار النشط، وليس حول نقطة محددة. هذا مفيد عندما تبحث 	  حدِّ
عن استراحة الحقة تؤدي إلى انعطاف قليل فقط، مثل البحث عن محطات وقود أو مطاعم قادمة. 

)سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب المسافة من المنعطف الضروري.(
د  للبحث عن مكان حول وجهة المسار النِشط. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب 	  حدِّ

المسافة من الوجهة.( 
اختر  للبحث عن مكان داخل بلدة مختارة. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب المسافة من 	 

مركز البلدة المختارة.( 
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، اختر البلدة التي سيتم البحث فيها. . 5 )اختياري( إذا كنت قد اخترت 

د . 6 د واحدة من فئات المكان الرئيسية )مثال أماكن اإلقامة( للبحث فيها أو حدِّ )اختياري( حدِّ
 للبحث ضمن كل األماكن. 

د  للبحث . 7 د إحدى فئات المكان الفرعية )مثال فندق أو نزل( للبحث فيها أو حدِّ حدِّ
في فئة المكان المحّددة. 
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د  إذا لم تكن قد فعلت ذلك من قبل. . 8 حدِّ

باستخدام لوحة المفاتيح، ابدأ إدخال اسم المكان. . 9

د  لفتح قائمة األماكن ذات األسماء المحتوية على تسلسل الحروف . 10 بعد إدخال حروف قليلة، حدِّ
المدَخل. 
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 11
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 12  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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البحث عن المعلومات المتعلقة بالسفر من POI )نقطة االهتمام( )تايوان فقط(  3.1.2.5

يمكنك البحث عن معلومات مثل األماكن السياحية أو المطاعم أو األحياء السكنية وعرضها من خالل اختيار 
اسم المكان والفئة تبًعا للقائمة.

حدد  بعد اختيار  على شاشة الخريطة.. 1
2 .. حدد 
حدد المدينة والمنطقة تبًعا للقائمة.. 3

4 .. حدد إحدى الفئات من القائمة. للبحث عن مكان سياحي، حدد 

حدد مكان سياحي مرغوب من القائمة لعرض نظرة عامة عن المنطقة السياحية.. 5
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ينتقل النظام إلى الشاشة التالية من خالل اختيار  أو يرجع إلى الشاشة السابقة عند اختيار . 6
. الزر 

حدد  لعرض المعلومات التفصيلية للمكان السياحي.. 7

: يمكن البحث عن POI )نقطة اهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد في المفّضلة.	 

NAVH-AA-20IT_Edition2.indb   55 2020/07/15   11:18:03



56

البحث عن مكان باستخدام البحث المحلي )فقط بعض الدول والمناطق(  3.1.3

إذا كان لديك اتصال باإلنترنت، يمكنك البحث عن األماكن باستخدام خدمة البحث المحلي.
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 . . د  حدِّ
باستخدام لوحة المفاتيح، ابدأ إدخال النص الذي سيتم البحث عنه. يمكن أن يكون ذلك النص نوع مكان . 3

)مثل "فندق"(، نوع من البضائع التي تبحث عنها )مثل "البيتزا" أو "مكنسة كهربائية"( أو حتى اسم 
 شارع متبوعاً بالبلدة. 

)اختياري( يتم إجراء البحث المحلي حول موقعك الحالي. للبحث حول موقع مختلف، أدِخل اسم البلدة 
بعد الكلمة التي تبحث عنها. يمكنك إدخال ما يصل إلى 25 حرفا. 

د  لفتح قائمة النتائج: . 4 بعد إدخال النص، حدِّ
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 5
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 6  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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تحديد موقع بخريطة على أنه الوجهة   3.1.4

قم بلمس أي موضع على الخريطة.. 1

اسحب المؤشر ثم حرره عند النقطة المرادة.. 2

3 .. د  حدِّ
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 4
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 5  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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تحديد الوجهة من المفّضلة الخاصة بك   3.1.5

اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 ..  في قائمة المالحة، اختر 

، تتحول الشاشة إلى شاشة المفضالت. اختر مفضلتك المسّجلة.  عند اختيار 

 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 3
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 
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، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 4  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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تحديد وجهة أخيرة من التاريخ   3.1.6

اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  في قائمة المالحة، حدِّ

تظهر قائمة الوجهات األخيرة. يقوم التاريخ الذكي بترقية ثالث وجهات إلى الصفحة األولى اعتمادا . 3
على مساراتك السابقة )الوجهات األكثر احتماال(. يتم ترتيب باقي الوجهات حسب الوقت الذي تم 

تحديدها فيه آخر مرة. إذا لزم األمر، تنقّل في القائمة لرؤية الوجهات األسبق. 

د وجهة من القائمة. . 4 حدِّ
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 5
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 6  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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إدخال إحداثية الوجهة   3.1.7

يمكنك أيضا اختيار وجهة عن طريق إدخال إحداثيتها كما يلي:
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 . . د  في قائمة المالحة، حدِّ

3 .. قيمة إحداثية خريطة الدخل لـ  و 

4 . . د  عند االنتهاء، حدِّ

   

5 .. د  حدِّ
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 يعرض الموقع المختار على الخريطة.. 6
 . ينتقل النظام إلى الشاشة التالية باختيار  أو يعود إلى الشاشة السابقة باختيار زر 

لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من تغيير الوجهة إلى أي مكان على الخريطة.

: يمكن البحث عن POI )مواضع االهتمام( حول الموقع المختار.	 
: يمكن تسجيل الموقع المحّدد بالمفّضلة.	 

، أو بعد 10 ثوان من عدم تفاعل المستخدم.. 7  تبدأ المالحة إذا تم اختيار 
لمس الموقع المعروض على الشاشة، يمكنك من التحقق من المسار. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تعديل 

المسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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معلمات التحقق من المسار والوصول إلى الوظائف المتعلّقة بالمسار   3.2

يمكنك التحقق من معلّمات مختلفة للمسار الذي يُنصح به بواسطة نظام المالحة.
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
يتم عرض المعلومات التالية:. 2

اسم و/أو عنوان الوجهة. 	 
الوقت الكلي للمسار. 	 
الطول الكلي للمسار.	 
طريقة تخطيط المسار )مثال سريعة(. 	 
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لديك الخيارات التالية على هذه الشاشة )إلرشادات مفّصلة عن كيفية استخدامها، انظر الفصل التالي(: . 3
د  لتحرير المسار.	  حدِّ

د  لعرض المسار الكلي على الخريطة. 	  حدِّ

د  لتخطي جزء من المسار. 	  حدِّ
د  لحذف المسار النشط.	  حدِّ

هناك وظائف أخرى مالئمة.
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تعديل المسار  3.3

عندما تكون المالحة قد بدأت بالفعل، هناك طرق عديدة لتعديل المسار النشط. تظهر األقسام التالية بعضا من 
هذه الخيارات. 

تحديد وجهة جديدة عندما يكون لديك مسار بالفعل:   3.3.1 
مسار جديد، نقطة عبور أو وجهة نهائية 

إذا كان لديك بالفعل مسار يُنصح به وقمت بتحديد وجهة جديدة كما هو موصوف في األقسام أعاله، سوف 
يسألك التطبيق ما إذا كان سيبدأ مسارا جديدا أو يضيف نقطة عبور جديدة )وجهة وسيطة( إلى المسار أو يلحق 

الوجهة المحددة مؤخرا في نهاية المسار الحالي. 

د  لتخطيط مسار جديد إلى الموقع المحّدد مؤخرا. يتم حذف الوجهة السابقة ونقطة أو نقاط 	  حدِّ
العبور. 

د  إلضافة الموقع المحّدد مؤخرا كوجهة وسيطة إلى مسارك. تبقى الوجهات األخرى 	  حدِّ
للمسار على حالها. مالحظة: يتم وضع نقطة العبور الجديدة ضمن الوجهات للحفاظ على المسار أمثل. 

لتقرير أين تظهر نقطة العبور، استخدم خاصية تحرير المسار. 
د  إللحاق الوجهة المحددة مؤخرا في نهاية المسار. تبقى الوجهات األخرى للمسار 	  حدِّ

على حالها. الوجهة النهائية السابقة هي اآلن نقطة العبور األخيرة. 
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تحرير قائمة الوجهات )تحرير المسار(   3.3.2

يمكنك تحرير المسار عن طريق تعديل قائمة الوجهات.
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(. . 1
2 . . د  حدِّ

قم بتحرير الوجهة أو اإلحداثيات.. 3
: أضف وجهة أو إحداثيات جديدة.

: ابدأ خطة المسار مع وضع الوجهة أو اإلحداثيات المختارة في االعتبار.

اختر الوجهة أو اإلحداثيات لعرض القائمة.. 4
: أغلِق القائمة.

: احذف الوجهة أو اإلحداثيات المختارة من القائمة.
: انقل الوجهة أو اإلحداثيات المختارة لألمام الواحدة تلو األخرى.
: انقل الوجهة أو اإلحداثيات المختارة للخلف الواحدة تلو األخرى.
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التحقق من بدائل المسار عند تخطيط المسار   3.3.3

يمكنك التحديد من بدائل مختلفة للمسار أو تغيير طريقة تخطيط المسار بعد أن تكون قد حددت وجهة جديدة.
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1

2 . . د  حدِّ

يتم عرض البدائل األربعة للمسار بجوار طريقة تخطيط المسار المختار. اختر أيا منها لرؤيتها على . 3
الخريطة.
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4 . . يمكن التحقق من تفاصيل مسار عن طريق تحديد 

اختر واحدا من بدائل المسار أو اختر  للعودة إلى الشاشة السابقة. يعيد نظام المالحة حساب . 5
المسار. يظهر الخط البرتقالي اآلن المسار الجديد الذي يُنصح به.
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تغيير أنواع الطرق المستخدمة في تخطيط المسار   3.3.4

إلعادة حساب المسار النشط بتفضيالت نوع طريق مختلفة، افعل ما يلي. يمكن عمل هذه التغييرات أيضا في 
اإلعدادات )صفحة 87(. 

اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 . . د  حدِّ

د أيا من أنواع الطرق المدرجة لتعديل المسار. إذا لزم األمر، تنقّل في القائمة بين كل أنواع . 3 حدِّ
الطرق. لديك الخيارات التالية )يعتمد ترتيبها على نوع المركبة المحّدد(: 

 - قد تحتاج لتجنب الطرق السريعة عندما تقوم بقطر سيارة أخرى. 	 
 - طرق الرسوم هي طرق دفع حيث يمكنك شراء بطاقة عضوية 	 

أو تصريح الستخدام الطريق لفترة زمنية أطول. يمكن تمكينها أو تعطيلها بشكل منفصل من 
الطرق ذات الرسوم. 

 - يتضمن نظام المالحة طرقاً ذات رسوم )طرق بها رسوم مرور حيث 	 
يكون هناك رسم لكل استخدام( في المسارات افتراضياً. إذا أبطلت الطرق ذات الرسوم، يخطط 

نظام المالحة  أفضل مسار مجاني.
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 - يتضمن نظام المالحة عبّارات في مسار مخطّط افتراضياً. مع ذلك، ال تحتوي 	 
خريطة بالضرورة على معلومات حول إمكانية الوصول للعبّارات المؤقتة. قد تحتاج أيضا لدفع 

أجرة على العبّارات.
 - تعيين أي المسارات يمكن إنشاء حارات 	 

مرور لسيارات الركوب الجماعي فيها أو عدم إنشائها.
 - يستبعد نظام المالحة الطرق غير الممهّدة افتراضياً: يمكن أن تكون 	 

الطرق غير الممهدة في حالة سيئة وعادة ال يمكنك الوصول إلى حد السرعة عليها.
 - عبور الحدود قد يكون مساراً أقصر اعتماداً على المسار. وفي هذه 	 

الوظيفة، يمكنك اختيار ما إذا كنت ستعبر أحد الحدود عندما تقوم بتخطيط المسار.
د  للعودة إلى شاشة الخريطة.. 4 تمت بالفعل إعادة حساب المسار. حدِّ

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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حفظ موقع كوجهة مفّضلة   3.4

يمكنك إضافة أي موقع إلى المفّضلة، وقائمة الوجهات المستخدمة بكثرة. تخطيط مسار لواحدة من الوجهات 
المفّضلة موصوف على صفحة 60. 

د وجهة كما هو موصوف سابقا. يمكن أن تكون عنوان، أو مكان، أو أي موقع على الخريطة، أو . 1 حدِّ
وجهة من التاريخ تم استخدامها مسبقا، إلخ. 

يمكن تسجيل وجهة تم البحث عنها إلى المفّضلة عن طريق تحديد  على شاشة . 2
التحقق بنتائج البحث عن الوجهة.

تحرير تفاصيل وجهة مفّضلة   3.4.1

يمكنك تحديد موقع قمت بحفظه بالفعل كمفّضل وتحرير تفاصيله. إضافة موقع لقائمة الوجهات المفّضلة 
موصوف على صفحة 74. 

اضغط زر المفّضالت على مفتاح التحكم.. 1
حدِّد صفحة المالحة.. 2
يتم عرض قائمة الوجهات المفضلة. . 3
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ر مفّضل المالحة. يمكن استخدام الوظائف التالية عن طريق اختيار أضف/حرِّ
أِضف موقع حالي: عيِّن الموقع الحالي إلى المفّضلة.

ل الوجهة الحالية إلى المفّضلة. أِضف وجهة حالية: سجِّ
ل عنوان مسّجل إلى قائمة جهات االتصال. أِضف من جهة اتصال: سجِّ

ك: تحول إلى ترتيب المفّضلة. حرِّ
احذف: احذف المفضلة المسّجلة.

يمكن تسجيل/تغيير عنوان منزلك عن طريق تحديد المنزل.

يمكن استخدام الوظائف التالية عن طريق تحديد المفّضلة المسّجلة.
استبدل بالموقع الحالي: عيِّن الموقع الحالي إلى المفّضلة.

ل الوجهة الحالية إلى المفّضلة. استبدل بالوجهة الحالية: �سجِّ
ل عنوان مسّجل إلى قائمة جهات االتصال. استبدل بعنوان من جهات االتصال:  سجِّ

ك: تحول إلى ترتيب المفّضلة. حرِّ
ل. ر اسم المفّضلة المسجَّ أِعد تسمية: حرِّ

احذف: احذف المفضلة المسّجلة.
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دليل المرجع  4

المفاهيم   4.1

الزوم الذكي   4.1.1

يوفِّر الزوم الذكي أكثر كثيرا من مجرد خاصية زوم تلقائي معتادة: 
أثناء اتباع مسار: عند االقتراب من دوران، سيقوم بالتكبير ويرفع زاوية العرض للسماح لك بالتعرف 	 

بسهولة على مناورتك عند ملتقى الطرق التالي. إذا كان الدوران التالي على مسافة، سيقوم بالتصغير 
وخفض زاوية العرض لتصبح مستوية بحيث يمكنك رؤية الطريق أمامك. 

أثناء القيادة بدون مسار نِشط: سيقوم الزوم الذكي بالتكبير إذا كنت تقود ببطء وبالتصغير عندما تقود 	 
بسرعة عالية. 

إيقاف: إليقاف تشغيل إعداد تقريب الصورة الذكي.	 

حساب المسار وإعادة الحساب   4.1.2

يحسب نظام المالحة المسار اعتمادا على تفضيالتك:
طرق تخطيط المسار: 	 

 : يعطي مسار سريع إذا كان يمكنك السفر عند أو بالقرب من حد السرعة على كل 	 
الطرق.

 : يعطي مسارا له أصغر مسافة كلية من كل المسارات الممكنة. 	 
: تمزج هذه الطريقة مزايا المسارات السريعة والقصيرة: يقوم نظام المالحة  	 

بحساب المسار السريع، ولكنه يتضمن أيضاً طرق أخرى في الحساب مع وضع عامل توفير 
الوقود في االعتبار.

 : ينتج عنه مسار بدورانات أقل وبدون مناورات صعبة. مع هذا الخيار، يمكنك جعل 	 
نظام المالحة يأخذ، على سبيل المثال، الطريق السريع بدال من سلسلة من الطرق أو الشوارع 

الصغيرة. 
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دليل المرجع  4

المفاهيم   4.1

الزوم الذكي   4.1.1

يوفِّر الزوم الذكي أكثر كثيرا من مجرد خاصية زوم تلقائي معتادة: 
أثناء اتباع مسار: عند االقتراب من دوران، سيقوم بالتكبير ويرفع زاوية العرض للسماح لك بالتعرف 	 

بسهولة على مناورتك عند ملتقى الطرق التالي. إذا كان الدوران التالي على مسافة، سيقوم بالتصغير 
وخفض زاوية العرض لتصبح مستوية بحيث يمكنك رؤية الطريق أمامك. 

أثناء القيادة بدون مسار نِشط: سيقوم الزوم الذكي بالتكبير إذا كنت تقود ببطء وبالتصغير عندما تقود 	 
بسرعة عالية. 

إيقاف: إليقاف تشغيل إعداد تقريب الصورة الذكي.	 

حساب المسار وإعادة الحساب   4.1.2

يحسب نظام المالحة المسار اعتمادا على تفضيالتك:
طرق تخطيط المسار: 	 

 : يعطي مسار سريع إذا كان يمكنك السفر عند أو بالقرب من حد السرعة على كل 	 
الطرق.

 : يعطي مسارا له أصغر مسافة كلية من كل المسارات الممكنة. 	 
: تمزج هذه الطريقة مزايا المسارات السريعة والقصيرة: يقوم نظام المالحة  	 

بحساب المسار السريع، ولكنه يتضمن أيضاً طرق أخرى في الحساب مع وضع عامل توفير 
الوقود في االعتبار.

 : ينتج عنه مسار بدورانات أقل وبدون مناورات صعبة. مع هذا الخيار، يمكنك جعل 	 
نظام المالحة يأخذ، على سبيل المثال، الطريق السريع بدال من سلسلة من الطرق أو الشوارع 

الصغيرة. 

نوع الطريق المستخدم لخطة المسار:	 
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

كلما تواجدت البيانات، يأخذ حساب المسار في االعتبار بيانات المرور التاريخية لليوم المحّدد من األسبوع 
والوقت من اليوم )صفحة 80(. 

إذا كان اإلعداد الخاص بإعدادات المرور صالحاً، فإن األحداث المرورية الفورية توضع في االعتبار ويتم 
إدخال تعديالت كبرى على المسار.

يعيد نظام المالحة تلقائيا حساب المسار إذا انحرفت عن المسار المقترح أو إذا تعلق حدث مروري مستقبل 
مؤخراً بجزء من المسار الذي ينصح به.

لمزيد من المعلومات حول إعدادات المسار، انظر صفحة 87. 

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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كاميرات أمان الطريق ونقاط التنبيه القريبة األخرى )فقط في بعض الدول والمناطق(  4.1.3

هناك تحذير قريب خاص لكاميرات أمان الطريق )مثل السرعة أو كاميرات الضوء األحمر( ونقاط التنبيه 
القريبة األخرى )مثل المدارس أو معابر السكك الحديدية(. 

يمكن أن يحّذرك التطبيق عندما تقترب من كاميرات أمان الطريق مثل كاميرات السرعة أو المناطق الخطرة 
مثل مناطق المدارس أو معابر السكك الحديدية. يمكنك ضبط أنواع التنبيه المختلفة بشكل فردي في إعدادات 

التحذير )صفحة 85(.  
تكون أنواع التنبيه التالية متاحة: 

تحذير صوتي: عند االقتراب من أحد هذه النقاط، يمكن تشغيل الصفارات )صوت طبيعي( أو يمكن إعالن 	 
نوع التنبيه )TTS( ويمكن أن يحّذرك تنبيه إضافي إذا تجاوزت حد السرعة المحدد أثناء االقتراب.

دائماً: يظهر نوع نقطة التنبيه، ومسافتها وحد السرعة ذي الصلة على شاشة الخريطة أثناء اقترابك من أحد 	 
هذه النقاط.

بالنسبة لبعض نقاط التنبيه، يكون حد السرعة المفروض أو المتوقّع متاحا. بالنسبة لهذه النقاط، يمكن أن يكون 
التنبيه الصوتي مختلفا إذا كنت تحت أو فوق حد السرعة المحّدد. 

يمكن اختيار اإلعداد باستخدام إعدادات التحذير:
فقط عند اإلسراع: يتم فقط تشغيل التنبيه الصوتي عندما تتجاوز حد السرعة المقّدم. 	 
عند االقتراب: يتم تشغيل التنبيه الصوتي دائما عند االقتراب من أحد نقاط التنبيه هذه. من أجل جذب 	 

انتباهك، قد يكون التنبيه مختلفا عندما تتجاوز حد السرعة.

تكون كاميرات التحذير ألمان الطريق معطّلة عندما تكون في بلد حيث يكون تحذير كاميرا أمان الطريق 
محظورا. مع ذلك، يجب التأكد على مسئوليتك الشخصية أن استخدام هذه الخاصية قانوني في البلد الذي 

تنوي استخدامها فيه.
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تحذير حد السرعة )فقط في بعض الدول والمناطق(  4.1.4

قد تحتوي الخرائط على معلومات حول حدود السرعة على الطرق. نظام المالحة قادر على تحذيرك إذا 
تجاوزت الحد الحالي. قد ال تكون هذه المعلومات متاحة لمنطقتك )اسأل وكيلك المحلي(، أو قد ال تكون 

صحيحة كليا لكل الطرق في الخريطة.

* يعمل تحذير حد السرعة فقط على المركبات التي تعرض اإلعدادات التالية.

فيما عدا السيارات المزودة بشاشة القيادة التفاعلية
يمكن ضبط وظيفة تحذير تجاوز السرعة من إعدادات التحذير )صفحة 85(. 

يمكن اختيار اإلعداد باستخدام إعدادات التحذير:
تحذير صوتي: تستمع إلى صفارة تحذير إذا تجاوزت حد السرعة بنسبة معينة. 	 
تحذير بصري: إذا تجاوزت حد السرعة على أحد الطرق، يتم عرض حد السرعة للطريق الحالي على 	 

الخريطة وفي شاشة عرض القيادة التفاعلية.
يمكنك اختيار عالمة حد السرعة على الخريطة كل الوقت. 

السيارات المزودة بشاشة القيادة التفاعلية
د أيقونة  على شاشة الصفحة الرئيسية لعرض شاشة اإلعدادات.. 1 حدِّ
2 .. السالمة حدِّد صفحة 
تحذير حد السرعة على الشاشة لتحديد العنصر الذي تريد تغييره.. 3 اضغط أيقونة 

معلومات المرور في تخطيط المسار )فقط في بعض الدول والمناطق(  4.1.5

ال يكون المسار الذي ينصح به دائما نفسه بين نقطتين. يمكن أخذ المعلومات المرورية التاريخية دون اتصال 
باإلنترنت )معلومات سرعة تاريخية أو أنماط مرورية( في االعتبار في حساب المسار اعتماداً على الوقت في 

اليوم ويوم األسبوع كلما تواجدت بيانات مناسبة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك المعلومات المرورية 
في الوقت الحقيقي على تجنب األحداث المرورية الحالية مثل إغالق الطرق المؤقت أو  تكدس مروري متسبب 

عن حادثة. كال الوظيفتين خاضعة إلتاحة البيانات. 
اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة( لعرض معلومات المرور التاريخية على 

الخريطة. يتم عرض خريطة ثنائية األبعاد مع مقاطع الطرق الملّونة بواسطة كثافة المرور في الفترة المحّددة. 
يتم إظهار المعلومات الحالية عندما تفتح الشاشة. عدِّل اليوم باألسبوع والوقت باليوم لرؤية الفترة المرغوب 

فيها. 
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المرور التاريخي  4.1.5.1

إذا كانت معلومات المرور التاريخية متوفرة مع بيانات الخريطة، يمكن أن يستخدمها نظام المالحة عند تخطيط 
مسار. في الحاالت العادية، تساعدك هذه اإلحصائيات على تجنب التكدسات المرورية المعتادة باليوم المحّدد 

من األسبوع في الساعة المحّددة لكن في بعض الحاالت مثل باإلجازات الرسمية التي تقع في أيام أسبوع عادية، 
يمكنها أن تكون مضلّلة. يمكنك تعطيل هذه الخاصية في إعدادات المرور )صفحة 86(. 

اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة( لعرض معلومات المرور التاريخية على 
الخريطة. 

 )TMC( معلومات المرور في الوقت الحقيقي  4.1.5.2

يمكن أن توفر لك TMC )قناة رسائل المرور( حالة المرور في الوقت الحقيقي. يمكن أن يتجنب حساب 
المسار انسدادات الطرق أو التكدسات المرورية غير المتوقعة المتسببة عن حادث. 

 .TMC الخاصية متاحة فقط إذا كانت أجهزتك تدعم

TMC هو تطبيق معيّن لنظام بيانات راديو FM أي )RDS( مستخدم لبث معلومات المرور في الوقت 
الحقيقي. 

يتم تمكين استخدام معلومات المرور افتراضيا في نظام مالحة مازدا.

TMC ليست خدمة عالمية. قد ال تكون متاحة في بلدك أو منطقتك. اسأل وكيلك المحلي عن تفاصيل 
التغطية. 
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قد يحتوي نظام مالحة مازدا على مستقبل TMC الذي يكون مطلوبا الستقبال أحداث المرور. اسأل وكيلك 
المحلي. 

إذا كانت بيانات المرور العامة يتم بثها في موقعك، يأخذ نظام مالحة مازدا تلقائيا في التبار األحداث المرورية 
المستقبلة. ال تحتاج لتعيين أي شيء في البرنامج. سوف يبحث المستقبل تلقائيا عن محطات راديو FM لبيانات 
TMC، وسيتم استخدام المعلومات المفكوك شفرتها فورا في تخطيط المسار. عندما يستقبل نظام مالحة مازدا 

معلومات المرور التي قد تؤثر على مسارك، سيقوم البرنامج بتحذيرك أنه يعيد حساب المسار، وستستمر 
المالحة مع مسار جديد يكون األمثل آخذين بعين االعتبار أحوال المرور األكثر تحديثا. 

لضبط هذه اإلعادة للحساب، يمكنك تعيين التأخر األدنى الذي يمكن أن يقوم بتشغيل إعادة حساب المسار، أو 
يمكنك إرشاد نظام مالحة مازدا لجعلك تؤكد المسار الجديد الذي ينصح به قبل أن يصبح نافذ المفعول. يمكنك 

فعل هذه في إعدادات المرور )صفحة 86(. 
( على شاشة الخريطة لتظهر لك ما إذا كانت أحداث المرور قد تم استقبالها.  يتم عرض أيقونة خاصة )

تظهر األيقونة حالة مستقبل المرور عندما ال تكون هناك أحداث مرورية على مسارك، بخالف ذلك تظهر نوع 
الحدث المروري التالي على مسارك.

يتم عرض مقاطع الطرق المتأثرة بأحداث المرور بلون مخالف على الخريطة، وتظهر رموز صغيرة فوق 
الطريق طبيعة الحدث:

د  لفتح شاشة ملخص المرور:. 1 حدِّ
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د  لرؤية  قائمة  كل  األحداث:. 2 حدِّ

د الفئة.. 3 حدِّ

د الحدث المروري.. 4 حدِّ

د لتجنب أو تجاهل الحدث المروري.. 5 حدِّ

NAVH-AA-20IT_Edition2.indb   82 2020/07/15   11:18:05



83

1

2

3

4

5

6

7

معلومات المرور عبر اإلنترنت   4.1.5.3

بخالف معلومات المرور التاريخية، يمكن أن يوفر لك المرور عبر اإلنترنت حالة المرور في الوقت الحقيقي. 
يمكن أن يتجنب حساب المسار انسدادات الطرق أو التكدسات المرورية غير المتوقعة المتسببة عن حادث. 

تحتاج هذه الخاصية اتصاال نِشطا باإلنترنت.

يأخذ التطبيق تلقائيا في االعتبار أحداث المرور المستقبلة. ال تحتاج لتعيين أي شيء في البرنامج. عندما يستقبل 
نظام المالحة معلومات المرور التي قد تؤثر على مسارك، سيقوم البرنامج بتحذيرك أنه يعيد حساب المسار، 

وستستمر المالحة مع مسار جديد يكون األمثل آخذين بعين االعتبار أحوال المرور األكثر تحديثا.
لضبط هذه اإلعادة للحساب، يمكنك تعيين التأخر األدنى الذي يمكن أن يقوم بتشغيل إعادة حساب المسار، أو 

يمكنك إرشاد نظام المالحة لجعلك تؤكد المسار الجديد الذي ينصح به قبل أن يصبح نافذ المفعول. يمكنك فعل 
هذه في إعدادات المرور )صفحة 86(. 

يتم عرض مقاطع الطرق المتأثرة بأحداث المرور بلون مخالف على الخريطة، وتظهر رموز صغيرة فوق 
الطريق طبيعة الحدث:

اختر  بعد اختيار  على شاشة MAP )الخريطة(.. 1
2 .. د  حدِّ
د  لرؤية قائمة كل . 3 د فئة المرور التي تكون مهتما بها، أو حدِّ حدِّ

األحداث: 

د أيا من عناصر القائمة لرؤية تفاصيله، ولعرض مقطع الطريق المتأثّر بطوله الكامل على . 4 اآلن حدِّ
الخريطة: 
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قائمة اإلعدادات   4.2

 MAP يمكنك تكوين إعدادات البرنامج، وتعديل سلوك نظام المالحة. اختر  بعد اختيار  على شاشة
)الخريطة(.

الوصفزر
يمكنك ضبط مظهر شاشة الخريطة. قم بتعديل عرض 

الخريطة بحسب احتياجاتك، لتظهر البنايات ثالثية األبعاد 
أو تخفيها، وإدارة إعدادات عرض POI )نقطة االهتمام( 

)أي POI تعرض على الخريطة(.

يتوفر إعداد مرتبط باإلرشاد أثناء إرشاد المسار.

يكون إعداد متعلِّق بالتحذيرات متاحا.

ارجع إلى تغيير أنواع الطرق المستخدمة في تخطيط 
المسار )صفحة 72(.

يكون إعداد لمعلومات الطريق متاحا.

يكون إعداد للخدمة عبر اإلنترنت متاحا.

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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إعدادات اإلرشاد  4.2.1

الوصفزر

 
يمكن تغيير مستوى صوت اإلرشاد المسموع أثناء إرشاد المسار.

إعدادات التحذير  4.2.2

تتوافر إعدادات التحذير والتنبيه.

الوصفزر
تكون أنواع التنبيه التالية متاحة:  

: ال عرض وصوت
: عرض فقط

: كل من الصوت والعرض
* في حالة ضبط مستوى صوت اإلرشاد الصوتي على 0، فإن إشعار حد 

السرعة يتم ضبطه كذلك على 0 ألنه جزء من اإلرشاد الصوتي.

* فيما عدا السيارات 
المزودة بشاشة القيادة 

التفاعلية )نوع الزجاج 
األمامي(

يمكن تغيير عرض تحذير حد السرعة.
: عرض متواصل

: يتم العرض فقط عندما تتخطى سرعة السيارة حد 
السرعة

يتوفر إعداد يطلق صوت صفارة عند نقاط التنبيه، ويمكن ضبطه على موضع 
التشغيل أو اإليقاف. باإلضافة إلى ذلك، يمكن ضبط إعدادات مفصلة بشأن 

التحذير.
: ال عرض وصوت

: عرض فقط
: كل من الصوت والعرض

يمكن تغيير إعداد تحذير كاميرا السرعة.
: ال عرض وصوت

: عرض فقط
: كل من الصوت والعرض

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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إعدادات المرور   4.2.3

الوصفزر
استخدم هذا المفتاح لتمكين أو تعطيل بيانات المرور التاريخية 
وأنماط المرور. يمكن أن تكون هذه المعلومات المخّزنة محلّيا 

مفيدة جدا في الظروف العادية لكن على سبيل المثال في 
اإلجازات الرسمية، قد يكون من األفضل اإليقاف من أجل أخذ 

تكدسات المرور ليوم عادي من أيام األسبوع في االعتبار. 

استخدم هذا المفتاح لتمكين أو تعطيل استقبال معلومات المرور 
في الوقت الحقيقي عبر اإلنترنت. تكون باقي األزرار أدناه 
كلها متعلقة بهذه المعلومات في الوقت الحالي وتكون متاحة 

فقط إذا تم تمكين االستقبال. 
ف ما إذا كنت ستستقبل معلومات مرور  يمكنك أيضا أن تعرِّ

 .WiFi عبر اإلنترنت فقط عندما تكون متصال بشبكة

تقدم طرق بديلة لتحويالت الطرق.

يتم تحديد مسار بديل مالئم ليقدمه نظام المالحة طبقاً للظروف 
المرورية.

يمكنك اختيار قيمة المدة الزمنية التي تقبل تأخرها على المسار 
 البديل.

يقدم المسار البديل بناء على الوقت المحدد.

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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إعدادات المسار   4.2.4

تحدد هذه اإلعدادات كيف سيتم حساب المسارات. 

الوصفزر
يمكن تحسين حساب المسار للمواقف المختلفة. انظر أدناه 

للتفاصيل.

 قد تحتاج لتجنب الطرق السريعة عندما تقوم بقطر سيارة 
أخرى.

طرق الرسوم هي طرق دفع حيث يمكنك شراء بطاقة 
عضوية أو تصريح الستخدام الطريق لفترة زمنية أطول. 

يمكن تمكينها أو تعطيلها بشكل منفصل من الطرق ذات 
الرسوم. 

 يتضمن نظام المالحة طرقاً ذات رسوم )طرق بها رسوم 
مرور حيث يكون هناك رسم لكل استخدام( في المسارات 

افتراضياً. إذا أبطلت الطرق ذات الرسوم، يخطط نظام 
المالحة  أفضل مسار مجاني.

 يتضمن نظام المالحة عبّارات في مسار مخطّط 
افتراضياً. مع ذلك، ال تحتوي خريطة بالضرورة على 
معلومات حول إمكانية الوصول للعبّارات المؤقتة. قد 

تحتاج أيضا لدفع أجرة على العبّارات.

تعيين أي المسارات يمكن إنشاء حارات مرور لسيارات 
الركوب الجماعي فيها أو عدم إنشائها.

 يستبعد نظام المالحة الطرق غير الممهّدة افتراضياً: 
يمكن أن تكون الطرق غير الممهدة في حالة سيئة وعادة 

ال يمكنك الوصول إلى حد السرعة عليها.

عبور الحدود قد يكون مساراً أقصر اعتماداً على المسار. 
وفي هذه الوظيفة، يمكنك اختيار ما إذا كنت ستعبر أحد 

الحدود عندما تقوم بتخطيط المسار.

بعض الوظائف غير متاحة وفقاً لبعض البلدان والمناطق.
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إعدادات  الخريطة   4.2.5

يمكنك ضبط مظهر شاشة الخريطة، وتعديل عرض الخريطة بحسب احتياجاتك، وعرض البنايات ثالثية 
األبعاد أو إخفائها، وإدارة إعدادات رؤية المكان )أي األماكن تعرض على الخريطة(.

يتم إظهار الخريطة دائما بحيث يمكنك رؤية األثر عندما تغيِّر إعدادا. مرر الشاشة ألسفل لعرض اإلعداد خلف 
الجزء االسفل من الشاشة.

الوصفزر
عند اختيار هذا الزر، يمكن تغيير وضع عرض الخريطة.

: يعرض أشياء مثل مواقع اإلنشاء الفعلية ثالثية األبعاد 	 
على الخريطة.

: يتم تدوير الخريطة بحيث يعرض اتجاه السير في االتجاه 	 
العلوي.

: تعرض الخريطة دوماً بحيث يكون اتجاه الشمال ألعلى 	 
بغض النظر عن اتجاه السير.

اضبط الزوم األساسي وقم بإمالة المستويات حسب احتياجاتك. توجد 
ثالثة مستويات متاحة. 

أثناء توجيه المسار في أي وضع رؤية للخريطة، يتم تشغيل/إيقاف 
الوظيفة التي تكبِّر التقاطعات المقتربة تلقائياً.

إظهار أو حجب طرازات المدن ثالثية األبعاد أو التمثيل الفني أو 
الحجري ثالثي األبعاد لبيانات مباني المدن الكاملة المحتوية على حجم 

المبني الفعلي وموضعه على الخريطة.
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الوصفزر
عند تفعيلها، يتم تصغير الخريطة إلظهار رؤية شاملة للمنطقة المحيطة 

إذا كان حدث المسار التالي )المناورة( بعيداً. يعود النظام إلى الرؤية 
الطبيعية للخريطة عندما تقترب من الحدث التالي.

د أي األماكن يتم إظهاره على الخريطة أثناء المالحة. يجعل الكثير  حدِّ
جداً من األماكن الخريطة مزدحمة، ولذا فإنها فكرة جيدة أيضاً عرض 

أقل ما يمكن على الخريطة. لديك اإلمكانيات التالية:
د مربّع االختيار إلظهار أو إخفاء فئة المكان. 	  حدِّ
د اسم فئة المكان لفتح قائمة فئاته الفرعية. 	  حدِّ
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إعدادات التوجيه البصرية   4.2.6

اضبط كيف تساعدك البرمجيات على المالحة مع أنواع مختلفة من المعلومات المتعلّقة بالمسار على شاشة 
الخريطة. 

الوصفزر
كلما كانت المعلومات الكافية متاحة، يتم عرض معلومات حارات 

مماثلة لتلك الحقيقية على عالمات الطرق فوق الطريق عند قمة 
الخريطة. يمكنك تشغيل أو إيقاف هذه الخاصية. 

إذا كنت تقترب من مخرج طريق سريع أو تقاطع معقّد وتتواجد 
المعلومات المطلوبة، يتم استبدال الخريطة بعرض ثالثي األبعاد 
لملتقى الطرق. يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو ترك الخريطة ليتم 

عرضها لكامل المسار. 

عند دخول األنفاق، يمكن أن تكون الطرق السطحية والمباني مزعجة. 
تظهر الخاصية صورة عامة لنفق بدال من الخريطة. يتم أيضا عرض 

رؤية شاملة للنفق من أعلى ألسفل والمسافة المتبقية. 

اإلعدادات  المتّصلة )فقط في بعض الدول والمناطق(  4.2.7

الوصفزر
لضبط التنزيل التلقائي للنشرة الجوية على وضع التشغيل/اإليقاف.

لضبط التنزيل التلقائي لمعلومات المرور على وضع التشغيل/اإليقاف.
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مذكرة
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Wi-Fi™ )فقط في بعض الدول والمناطق(  5

ما هي Wi-Fi™؟  5.1

Wi-Fi™ هي العالمة التجارية التي تشير إلى الربط البيني بين األجهزة الموّحدة IEEE 802.11 والمعتمدة 
 من ائتالف Wi-Fi®. االتصال الالسلكي باإلنترنت ممكن حسب البيئة المحيطة )مثل جهاز توجيه جوال 

Wi-Fi™ أو منطقة Wi-Fi™ عامة(.
بتوصيل الوحدة الصوتية مع جهاز متوافق مع Wi-Fi™، يمكن استخدام وظيفة مرور الوقت الحقيقي لنظام 

المالحة.
 *  Wi-Fi™، ائتالف Wi-Fi®، والشعار هي العالمة التجارية أو العالمة التجارية المسّجلة الئتالف 

.®Wi-Fi

المعيار المدعوم
IEEE 802.11 b/g/n

نوع التأمين المدعوم
ال يوجد
WEP

WPA( WPA-شخصي(
WPA2

)WPA+AES&TKIP( WPA/WPA2

ألمان االتصاالت المحّسن، ينصح بإعداد نوع تأمين WPA أو WPA2 أو WPA/WPA2. اتبع إجراء 
إعداد التأمين في دليل إرشاد الجهاز.

NAVH-AA-20IT_Edition2.indb   92 2020/07/15   11:18:06



93

1

2

3

4

5

6

7

Wi-Fi™ )فقط في بعض الدول والمناطق(  5

ما هي Wi-Fi™؟  5.1

Wi-Fi™ هي العالمة التجارية التي تشير إلى الربط البيني بين األجهزة الموّحدة IEEE 802.11 والمعتمدة 
 من ائتالف Wi-Fi®. االتصال الالسلكي باإلنترنت ممكن حسب البيئة المحيطة )مثل جهاز توجيه جوال 

Wi-Fi™ أو منطقة Wi-Fi™ عامة(.
بتوصيل الوحدة الصوتية مع جهاز متوافق مع Wi-Fi™، يمكن استخدام وظيفة مرور الوقت الحقيقي لنظام 

المالحة.
 *  Wi-Fi™، ائتالف Wi-Fi®، والشعار هي العالمة التجارية أو العالمة التجارية المسّجلة الئتالف 

.®Wi-Fi

المعيار المدعوم
IEEE 802.11 b/g/n

نوع التأمين المدعوم
ال يوجد
WEP

WPA( WPA-شخصي(
WPA2

)WPA+AES&TKIP( WPA/WPA2

ألمان االتصاالت المحّسن، ينصح بإعداد نوع تأمين WPA أو WPA2 أو WPA/WPA2. اتبع إجراء 
إعداد التأمين في دليل إرشاد الجهاز.

™Wi-Fi االتصال بـ  5.2

 االتصال ممكن تحت الظروف التي يكون فيها االتصال باإلنترنت باستخدام Wi-Fi™ ممكنا، وإعداد 
 Wi-Fi™ للجهاز مشّغال.

™Wi-Fi تشغيل  5.2.1

د أيقونة  على شاشة الصفحة الرئيسية واعرض شاشة اإلعدادات.. 1 حدِّ
2 .. حدِّد صفحة 
3 .. اختر  أو 
4 ..™Wi-Fi ل إعداد شغِّ
يتم عرض الشبكات المتاحة.. 5
د شبكة مرغوب فيها.. 6 حدِّ

 	. عندما ينجح االتصال بشبكة Wi-Fi™، يتم عرض أيقونة 
إذا لم تكن هناك شبكة متاحة عند االتصال بـ Wi-Fi™ للمرة األولى، فإنك تحتاج في البداية إلضافة 	 

شبكة.
عند الدخول في منطقة شبكة تم االتصال بها مسبقا، تكون إعادة االتصال بالشبكة تلقائية.	 
يتم عرض أيقونة  على اسم الشبكة المتصلة حاليا.	 
يتم عرض اسم الشبكة ونوع تأمينها، ومستوى استقبال موجة الراديو.	 
إذا تم فقد االتصال بشبكة، يكون االتصال بشبكة أخرى متاحة تلقائيا.	 
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إضافة شبكة  5.2.2

لالتصال بشبكة فيما عدا منطقة Wi-Fi™، تحتاج الشبكة ألن تتم إضافتها يدويا. بإضافة الشبكة، يتم تسجيل 
معلومات شهادة التأمين للشبكة، ويكون االتصال التلقائي ممكنا عند دخول منطقة متاحة. يمكن تخزين 20 

شبكة كحد أقصى.

قم بتشغيل Wi-Fi™ إذا كان غير مشّغل.. 1
2 .. د  حدِّ
. يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح.. 3 د  حدِّ
4 .. قم بإدخال اسم شبكة )SSID( واختر 
5 .. د  حدِّ
د نوع تأمين.. 6 حدِّ
. يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح.. 7 د  حدِّ
8 .. أدِخل كلمة المرور ثم اختر 
اختر  لالتصال بالشبكة.. 9

إذا تم تحديد "بال" أثناء تحديد نوع التأمين، ال يمكن إدخال كلمة السر.	 
إذا كان قد تم بالفعل تخزين 20 شبكة وتم تخزين شبكة أخرى من جديد، يتم حذف أقدم شبكة )أقدم 	 

وصول(.
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تحديد شبكة اتصال
قم بتشغيل Wi-Fi™ إذا كان غير مشّغل.. 1
يتم عرض الشبكات المتاحة.. 2
د شبكة مرغوب فيها.. 3 حدِّ

إذا تم تحديد شبكة Wi-Fi™ عامة، قد يكون إدخال كلمة السر مطلوبا.

إيقاف االتصال بالشبكة  5.2.3

د الشبكة المتّصلة حاليا.. 1 حدِّ
2 .. د  حدِّ
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المسار النشط 
المسار الحالي الذي تتم المالحة عليه. كلما تم تعيين الوجهة، يكون المسار نشطاً حتى تقوم بحذفه، أو تصل إلى 

وجهتك. انظر أيضا: المسار.

مركز المدينة
مركز البلدة ليس المركز الهندسي للبلدة ولكن نقطة إلزامية قام باختيارها منشئو الخريطة. في البلدات والقرى، 

يكون عادة أهم تقاطع؛ في المدن األكبر، يكون أحد التقاطعات المهمة. 

موضوع اللون 
نظام المالحة يتضمن سمات مختلفة لأللوان للنهار والليل يمكن اختيارها حسب الرغبة.

يتم اختيار مخطّط نهاري واحد ومخطّط ليلي واحد دائماً للخريطة وللقوائم.
يستخدمها نظام المالحة عندما يتحّول من النهار إلى الليل والعكس.

 GNSS )GPS +GLONASS( دقة
 للعديد من العوامل أثر على االنحراف بين موضعك الحقيقي وذلك المقّدم لك بواسطة جهاز 

)GNSS )GPS +GLONASS. على سبيل المثال، يكون لتأخير اإلشارة في األيونوسفير أو األجسام 
العاكسة قرب جهاز )GNSS )GPS +GLONASS أثرا مختلفا ومتنوعا على قدر الدقة الذي يمكن لجهاز 

)GNSS )GPS +GLONASS حساب موقعك به.
 .GLONASS تدعم Apple CarPlay فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ *
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الخريطة 
يعمل نظام المالحة بخرائط رقمية ليست ببساطة الصيغ المحوسبة للخرائط الورقية التقليدية. بالتشابه مع 

خرائط الطرق الورقية، يظهر لك الوضع ثنائي األبعاد للخرائط الرقمية الشوارع والطرق والمرتفعات بواسطة 
األلوان.

في الوضع ثالثي األبعاد، يمكنك رؤية اختالفات االرتفاع، على سبيل المثال األودية والجبال والطرق المرتقية، 
وفي مدن محددة يتم أيضا عرض عالمات الطريق ثالثية األبعاد والمباني ثالثية األبعاد. 

يمكنك استخدام الخرائط الرقمية بصورة تفاعلية: يمكنك التكبير والتصغير )زيادة أو تقليل المقياس(، يمكنك 
 ،GNSS )GPS +GLONASS( إمالتها ألعلى وأسفل، وتدويرها يسارا ويمينا. في المالحة المدعومة من

تسهِّل الخرائط الرقمية تخطيط المسار. 
.GLONASS تدعم Apple CarPlay فقط السيارات التي تدعم االتصال الالسلكي لـ *

توجيه الخريطة الشمال إلى أعلى
في وضع الشمال إلى أعلى، يتم تدوير الخريطة بحيث يواجه أعالها الشمال دائما. يكون ذلك هو التوجيه على 

سبيل المثال في اعثر بالخريطة. 

كاميرا أمان الطريق 
هذه الوظيفة غير متاحة في بعض البالد والمناطق.

نقاط تنبيه خاصة لكاميرات السرعة أو الضوء األحمر أو حارات الحافالت. تكون مصادر بيانات مختلفة 
متاحة. يمكنك تكوين نظام المالحة لتحذيرك عندما تقترب من إحدى هذه الكاميرات. 

الكشف عن موقع كاميرات أمان الطريق محظور في بلدان معيّنة. إنها المسئولية المنفردة للسائق أن يتحقق ما 
إذا كان يمكن أن تستخدم هذه الخاصية أثناء الرحلة. 

تكون البرمجيات قادرة على اإلظهار والتحذير ألكثر من مجرد الكاميرات. تكون أنواع أخرى متنوعة من نقاط 
تنبيه القرب مثل مناطق المدارس ومعابر السكك الحديدية متاحة أيضا. 

المسار 
تسلسل ألحداث المسار، أي المناورات )على سبيل المثال، الدورانات والطرق غير المباشرة( للوصول إلى 

الوجهة. يحتوي المسار على نقطة بدء واحدة ووجهة واحدة أو أكثر.

توجيه الخريطة الطريق إلى أعلى 
في وضع الطريق إلى أعلى، يتم تدوير الخريطة بحيث يشير أعالها دائما إلى اتجاه القيادة الحالي. هذا هو 

التوجيه االفتراضي في وضع عرض الخرائط ثالثية األبعاد. 

عالمة السيارة
يتم إظهار الموضع الحالي بسهم أزرق على الخريطة. يظهر اتجاه السهم األزرق العنوان الحالي.
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يتم تزويد البيانات إليك ألغراض االستخدام الشخصي والداخلي فقط وليس إلعادة بيعها.  هذه البيانات محمية 
بموجب حقوق النشر، ومن ثم فهي خاضعة لألحكام والشروط التالية التي وافقت عليها، من جهة، ووافقت 
عليها شركة "VISTEON" ومرخصيها )بمن فيهم المرخصين والموردين التابعين لهم( من جهة أخرى.

© HERE 2013.  جميع الحقوق محفوظة.

البيانات الخاصة بالمناطق داخل كندا تتضمن معلومات تم الحصول عليها بتصريح من السلطات الكندية، 
 Queen's © ،)جاللة ملكة كندا( Her Majesty the Queen in Right of Canada © :وتشمل

Printer for Ontario )المطبعة الملكية بأونتاريو(، © Canada Post Corporation )شركة بريد كندا(، 
Department of Natural Resources Canada © ، ®GeoBase )وزارة الموارد الطبيعية في كندا(. 

تحمل HERE ترخيص غير حصري من ®United States Postal Service )الخدمة البريدية في 
 .®ZIP+4 الواليات المتحدة( لنشر وبيع معلومات

©United States Postal Service® 2013. ال تقوم ®United States Postal Service بوضع 
 األسعار أو التحكم فيها أو اعتمادها.  العالمات التجارية والتراخيص اآلتية ملك لـ 

.ZIP+4 و ،USPS ، USPS: United States Postal Service

البيانات الخاصة بالمكسيك تشمل بيانات معينة من المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا في المكسيك.

األحكام والشروط 
 "VISTEON" الخاصة بشركة "CMU" لالستخدامالشخصي فقط: أنت توافق على استخدام هذه البيانات مع

ألغراض االستخدام الشخصية، غير التجارية فقط والتي تم منحك ترخيص بشأنها، وليس لمكتب خدمة، أو 
مشاركة الوقت أو أغراض أخرى مماثلة. ووفقاً لذلك، لكن مع مراعاة القيودالمبينة في الفقرات التالية، توافق 

خالفاً لذلك على عدم إعادة إنتاج أو نسخ أو تعديل أو تفكيك أو فك أوالقيام بأي أعمال اشتقاقية أو إجراء هندسة 
عكسية ألي جزء من هذه البيانات وال يجوز تحويلها أو توزيعهابأي شكل، ألي غرض، باستثناء إلى الحد الذي 

تسمح به القوانين اإللزامية.
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القيود: مالم تحصل على ترخيص خاص بواسطة "VISTEON"، وبدون الحصر بالفقرة السابقة، ال يجوز 
لك )أ( استخدام هذه البيانات مع أي منتجات أو أنظمة أو تطبيقات مثبتة أو خالفاً لذلك متصلةبالمركبات أو 

على اتصال بها ، وتكون قادرة على توجيه مركبة أو تحديد موقعها أو إرسالها، أو تقديم إرشاد فوري للمسار، 
أو إدارة أساطيل المركبات أو تطبيقات مماثلة، أو )ب( مع أو متصلة بأي أجهزة لتحديد الموقع أو أي أجهزة 
إلكترونية أو أجهزة حاسب آلي متنقلة أو متصلة السلكياً، بما في ذلك دون حصر الهواتف الجوالة، الحاسب 

الكفي والحواسب المحمولة يدويا، وأجهزة النداء اآللي، وأجهزة المساعدة الرقمية الشخصية المعروفة بـ 
."PDA"

تحذير: البيانات قد تتضمن معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة نتيجة مرور الوقت، وتغيير الظروف، 
والمصادر المستخدمة وطبيعة جمع بيانات جغرافية شاملة، ما قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

ال ضمان: يتم توفير هذه البيانات إليك "كما هي"، وتوافق على استخدامها على مسؤوليتك الخاصة.  
"VISTEON" ومرخصيه )ومرخصيهم ومورديهم( ال يقدمون كفاالت أو إعالنات أو ضمانات أياً كان 

نوعها، صريحة أم ضمنية، ناشئة بموجب القانون أو خالفاً لذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 
المحتوى أو النوعية أو الدقة أو االكتمال أو الفعالية أو االعتمادية أو المالءمة لغرض معيّن أو الفائدة أو 

االستخدام أو النتائج التي يتم الحصول عليها من هذه البيانات أو بأن البيانات أو الخادم سيكونان غير متقطعين 
أو خاليين من األخطاء.

تنصل من الضمان: يتنصل "VISTEON" ومرخصيه )بمافي ذلك مرخصيهم ومورديهم( من أي ضمانات، 
صريحة أو ضمنية، بالجودة أو األداء أو قابلية التسويق أو المالءمة لغرض معيًن أو عدم التعّدي.  إن بعض 

الواليات والمناطق والدول ال تسمح ببعض االستثناءات في الضمانة، لذلك، إلى هذا الحد، فقد ال ينطبق عليك 
االستثناء المذكور أعاله.
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تنصل من المسؤولية:  ال يكون "VISTEON" ومرخصيه )بما في ذلك مرخصيهم ومورديهم( مسؤول 
تجاهك: فيما يتعلق بأي مطالبة أو طلب أو دعوى، بغض النظر عن طبيعة سبب المطالبة أو الطلب أو 

الدعوى التي تزعم أي خسارة أو إصابة أو أضرار، مباشرة أو غير مباشرة، قد تنتج من استخدام المعلومات 
أو حيازتها؛ أو أي خسارة لألرباح أو المردود أو العقود أو المدخرات أو أي أضرار أخرى مباشرة أو غير 

مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية ناجمة عن استخدام هذه المعلومات أو عدم القدرة على استخدامها أو أي 
عيب في المعلومات أو خرق لهذه األحكام والشروط، سواء في إجراء في عقد أو خطأ أو استناداً إلى ضمان، 

حتى إذا تم إبالغ "VISTEON" أو مرخصيه باحتمالية وقوع مثل هذه األضرار.  إن بعض الواليات 
والمناطق والدول ال تسمح ببعض االستثناءات في المسؤولية أو بتحديد األضرار، لذلك، إلى هذا الحد، فقد ال 

ينطبق عليك االستثناء المذكور أعاله.

مراقبة التصدير: تلتزم شركة "VISTEON" بعدم التصدير من أي مكان ألي جزء من البيانات أو أي 
منتج مباشر إال بما يتوافق مع كل التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب القوانين والقواعد والنظم المطبقة 

الخاصة بالتصدير بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر القوانين والقواعد والنظم التي يفرضها مكتب 
مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة التجارة األمريكية، ومكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة 

األمريكية. لى الحد الذي تمنع القوانين والقواعد والنظم الخاصة بالتصدير شركة "HERE" من االمتثال ألي 
من التزاماتها الخاصة بتسليم أو توزيع البيانات بموجب هذه االتفاقية، فإن مثل هذا اإلخفاق يجب التغاضي عنه 

وال يشكل إخالالً بهذه االتفاقية.

مجمل االتفاقية: تشكل هذه األحكام والشروط مجمل االتفاقية بين "VISTEON" )ومرخصيه، بما في ذلك 
مرخصيهم ومزوديهم( وبينك فيما يخص الموضوع الوارد فيما سبق، وهي تحل في مجملها محل أية اتفاقيات 

كتابية أو شفهية مسبقة موجودة بيننا مسبقاً فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع.

القانون الحاكم: تخضع الشروط واألحكام أعاله لقوانين والية إلينوي ]"هولندا" حيث تستخدم بيانات 
"HERE" األوروبية[، بدون تشكيل تأثير على )1( تعارض أحكام القوانين، أو )2( اتفاقية األمم المتحدة 

للعقود بشأن التجارة العالمية للسلع، والتي يتم استثناؤها صراحة.  توافق على الخضوع لالختصاص القضائي 
في والية إلينوي ]"هولندا" حيث تستخدم بيانات "HERE" األوروبية[ بالنسبة ألي من وكافة النزاعات 

والمطالبات والدعاوي الناشئة عن أو المرتبطة بالبيانات الموفّرة إليك بموجب هذه االتفاقية.
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المستخدمون النهائيون الحكوميون: في حالة الحصول على البيانات بواسطة حكومة الواليات المتحدة أو 
من ينوب عنهاأو من قبل أي كيان باحث عن حقوق متشابهة لتللك الحقوق التي تقرها بطبيعة الحال حكومة 
الواليات المتحدة أو تطبقها، فإن البيانات تصنف بأنها "عنصر تجاري" كما هو معّرف في الئحة الحيازة 

الفيدرالية )"C.F.R. )"FAR 48 الجزء 2.101، وترخص طبقاً ألحكام المستخدم النهائي الواردة في هذه 
االتفاقية، وجميع نسخ البيانات المستلمة أو المزودة بطريقة أخرى يتم تمييزها وتضمينها بوصفها مالئمة 

باستخدام "إشعار االستخدام" التالي، وسوف يتم التعامل معها وفقاً لهذا اإلشعار:

إشعار االستخدام 
HERE  :)اسم المتعاقد )المصنع/المورد

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 :)عنوان المتعاقد )المصنع/المورد

هذه البيانات تصنف بأنها عنصر تجاري كما هو معرف في الئحة الحيازة الفيدرالية FAR 2.101 وتخضع 
ألحكام المستخدم النهائي الواردة في هذه االتفاقية والتي تم منح هذه البيانات بموجبها.

© HERE 2013 – جميع الحقوق محفوظة.

في حالة رفض الموظف المسؤول عن التعاقد أو وكالة حكومية فيدرالية أو أي مسؤول فيدرالي استخدام 
التعليقات التفسيرية المستخدمة في هذه االتفاقية، ينبغي على مسؤول التعاقد أو الوكالة الحكومية الفيدرالية أو 

أي مسؤول فيدرالي إبالغ "HERE" قبل السعي للحصول على حقوق إضافية أو بديلة في البيانات.
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