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يرشدك نظام املالحة إىل وجهتك باستخدام مستقبِل GPS+GLONASS(  GNSS(. وال ينقل نظام املالحة موقع 
GNSS اخلاص بك وال يمكن تعقبك.

من املهم أن تنظر إىل الشاشة فقط عندما يكون فعل ذلك آمنا. إذا كنت سائق املركبة، ننصح بأن 
ط الطريق قبل رحيلك وتوّقف إذا كنت  تقوم بتشغيل نظام املالحة قبل أن تبدأ رحلتك. خطِّ

بحاجة لتغيري الطريق.
عليك بقيادة السيارة وفقًا إلشارات الطريق وشكل الطريق. إذا انحرفت عن املسار الذي ُينصح به، يقوم نظام املالحة 

بتغيري التعليامت وفقا لذلك.
ملزيد من املعلومات، راجع رشوط املستخدم النهائي )صفحة 139(.

حتذيرات ومعلومات األمان  1
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1
قبل استخدام نظام املالحة  2.1

.SD التي تتضمن معلومات اخلريطة داخل فتحة بطاقة SD الستخدام نظام املالحة، جيب إدخال بطاقة

1 .SD فتحة بطاقة
خيتلف موضع فتحة بطاقة SD بحسب طراز السيارة.

بدء التشغيل  2
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عندما تقوم بإدخال بطاقة SD، احظر حتريك املنزلقة املوجودة يف جانب بطاقة SD إىل موضع القفل LOCK. إذا تم 
ضبط املنزلقة عىل وضع القفل LOCK، فال يمكن قراءة بطاقة SD ولن يعمل نظام املالحة.

بطاقة SD هذه صاحلة لالستخدام يف سيارة واحدة فقط. ال تستخدمها مطلقًا يف سيارة أخرى. يف حالة استخدام بطاقة 
SD يف سيارة للمرة األوىل ثم استخدامها يف سيارة أخرى، فقد يتعطل نظام املالحة يف أي من السيارتني.

حتديثات بطاقة SD/اخلارطة
ال يمكن تعديل اخلارطة والبيانات املخزنة عىل بطاقة SD إال باستخدام تطبيق Mazda Toolbox. كل البيانات 

املتعلقة بتطبيق Mazda Toolbox وطريقة حتديث اخلرائط جتدها عىل موقع الويب ملازدا يف منطقتك. نحن نويص 
بقوة بقيامك بعمل نسخة احتياطية من البيانات املوجودة عىل بطاقة SD باستخدام تطبيق Mazda Toolbox قبل 

القيام بعملية حتديث اخلارطة. إذا حدثت مشكلة أثناء حتديث بطاقة SD، فقد يؤدي هذا إىل فقدان كافة املحتويات 
املوجودة عىل البطاقة )مثال بيانات اخلارطة والربنامج واخلدمات اإلضافية(.

 SD ونسخة حمتويات بطاقة Mazda Toolbox الطريقة الوحيدة الستعادة البيانات املفقودة هي استخدام تطبيق
التي تم إعدادها مسبقًا.

قم بإدخال بطاقة SD وإخراجها بينام يكون مفتاح بدء التشغيل يف وضع اإليقاف.
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قائمة املالحة   2.2

النوع أ
تستطيع الوصول إىل كل أجزاء نظام املالحة من قائمة املالحة.

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض حمتويات قائمة املالحة.

لديك اخليارات التالية: 
إضافة وجهة:	 

د وجهتك عن طريق إدخال عنوان أو اختيار POI )أماكن االهتامم(، أو موقع عىل اخلريطة أو إحدى وجهاتك  حدِّ
املفّضلة. يمكنك أيضا أن تبحث يف الوجهات املستخدمة مؤخًرا من التاريخ الذكي أو أدِخل اإلحداثيات.

حذف املسار: 	 
إلغاء نقطة العبور/املسار.

خيارات املسار: 	 
تغيري وعرض املعلومات املتعلقة باملسارات املعينة.

تقسيم الشاشة: 	 
نقل هدف التشغيل إىل يمني الشاشة عند عرض شاشتني.

عرض اخلريطة: 	 
يمكن تغيري وضع عرض اخلريطة )ثنائي األبعاد/ثنائي األبعاد الشامل ألعىل/ثالثي األبعاد(.

معلومات السفر: 	 
عرض معلومات حركة املرور واملرفق/اخلدمات.

إعدادات املالحة: 	 
حتويل إىل شاشة اإلعدادات حيث يمكنك تغيري إعدادات املالحة.
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كتم صوت اإلرشاد: 	 
متكني الدليل الصويت أو تعطيله.

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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النوع ب
تستطيع الوصول إىل كل أجزاء نظام املالحة من قائمة املالحة.

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض حمتويات قائمة املالحة.

لديك اخليارات التالية: 
إىل أين؟:	 

البحث عن الوجهة بناًء عىل احلروف املدخلة والعنوان وخط العرض وخط الطول.
حذف املسار: 	 

إلغاء نقطة العبور/املسار.
أماكن االهتامم واملفضالت:	 

إمكانية حتديد فئات أماكن االهتامم واملفضالت واملنزل والعمل.
الوجهة املستخدمة مؤخًرا:	 

إمكانية حتديد وجهة من املحفوظات السابقة.
خيارات املسار: 	 

تغيري وعرض املعلومات املتعلقة باملسارات املعينة.
وضع العرض: 	 

يمكن تغيري وضع عرض اخلريطة )ثنائي األبعاد/ثنائي األبعاد الشامل ألعىل/ثالثي األبعاد(.
اللوحة اجلانبية: 	 

نقل هدف التشغيل إىل يمني الشاشة عند عرض شاشتني.
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معلومات السفر: 	 
عرض معلومات حركة املرور واملرفق/اخلدمات.

إعدادات املالحة: 	 
حتويل إىل شاشة اإلعدادات حيث يمكنك تغيري إعدادات املالحة.

كتم صوت اإلرشاد: 	 
متكني الدليل الصويت أو تعطيله.

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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األزرار وعنارص التحكم األخرى عىل الشاشة  2.3

استخدام لوحات املفاتيح  2.3.1

حتتاج فقط إلدخال احلروف أو األرقام عندما ال يمكنك جتنب ذلك. ويمكنك التحول بني التخطيطات املتنوعة للوحة 
املفاتيح، عىل سبيل املثال اإلنجليزية أو اليونانية أو لوحة املفاتيح الرقمية.

إرشاد مهمة 
د  إلزالة احلرف أو احلروف غري املطلوبة. تصحيح مدخلك عىل لوحة املفاتيح  حدِّ

إدخال مسافة، عىل سبيل املثال بني 
اسم أول واسم عائلة أو يف أسامء 

الشوارع متعددة الكلامت

 . د  حدِّ

عند إدخال نص، يظهر احلرف األول كبريا بينام يكون باقي النص صغريا. إدخال احلروف الكبرية والصغرية 
ده مرتني لتشغيل مفتاح  د  إلدخال حرف كبري أو حدِّ حدِّ

د مرة أخرى وسوف تعود احلروف الصغرية.  Caps. حدِّ Lock

د  )النوع أ(/ )النوع ب(.إهناء مدخل لوحة املفاتيح حدِّ
قبول نتيجة البحث املقرتحة	 
حفظ مدخالتك	 
فتح قائمة نتائج البحث	 

.تبديل اللغة املعروضة د  حدِّ
د اللغة املطلوبة. حدِّ
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تشغيل مفتاح التحكم  2.3.2

يمكن استخدام مفتاح التحكم للتبديل إىل كل وظيفة وتشغيل كل وظيفة.
ضع راحة يدك عىل مفتاح التحكم بحيث تتمكن أصابعك من ملس كل املفاتيح.

يمكنك تبديل الشاشة دون النظر إىل يدك.

يتم تعطيل بعض عمليات التشغيل أثناء قيادة السيارة وذلك ألسباب تتعلق بالسالمة. 

٨

١ ٢ ٣ ٤

٥٦٧

تتنوع أشكال املفاتيح حسب طراز السيارة.

الرشحالعنرصالرقم 
 مفتاح التحكم )حتديد(:1

قم بتدوير أو إمالة مفتاح التحكم الختيار الوظيفة التي تريد استخدامها.

د(:2  مفتاح التحكم )حدِّ
اضغط عىل مفتاح التحكم لتحديد الوظيفة التي تريد استخدامها.

 زر الرتفيه:3
يتم عرض شاشة مصدر الصوت املستخدمة مؤخًرا.

 مفتاح الصوت:4
 اضبط الصوت عن طريق تدوير مفتاح الصوت.

يف حالة ضبط الصوت أثناء استخدام دليل صويت، سيتغري مستوى صوت الدليل الصويت.

 زر املفضلة:5
عرض شاشة املفضلة. اضغط عىل الزر مع االستمرار لتخزين العنارص يف املفضلة.
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الرشحالعنرصالرقم 
 زر الصفحة الرئيسية:6

عرض شاشة الصفحة الرئيسية.

 زر الرجوع:7
العودة إىل الشاشة السابقة.

 زر املالحة:8
عرض شاشة املالحة.
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شاشة اخلريطة   2.4

املالحة عىل اخلريطة   2.4.1

النوع أ

النوع ب

تكون حقول البيانات خمتلفة عندما تقوم باملالحة عىل مسار نِشط وعندما ال يكون لديك وجهة معّينة )ال يتم عرض 
اخلط الذي حيمل اللون العنايب(. 

الوصفاحلقل
النوع ب النوع أ 

/
* يف بعض السيارات، ال تتم 

اإلشارة إىل حد الرسعة للطريق 
احلايل يف الشاشة الرئيسية، بل تتم 

اإلشارة إليه يف شاشة القيادة 
التفاعلية فقط.

يظهر حد الرسعة للطريق احلايل إذا كانت اخلريطة حتتوي عليه. 
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النوع أ

 

النوع ب

يظهر املسافة التي حتتاج لقطعها عىل املسار قبل الوصول إىل وجهتك 
األخرية. 

يوضح وقت الوصول إىل الوجهة األخرية من املسار. 
إذا كان نظام املالحة قادرا عىل استقبال معلومات املرور املذاعة مبارشًة، 

يأخذ احلساب يف االعتبار تأخريات املرور املؤّثرة عىل مسارك.
هذا التقدير قد يكون غري دقيق يف بعض األوقات. 

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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عالمات املواضع   2.4.2

املوقع املحّدد عىل اخلريطة )املؤرش( واملوضع املحّدد عىل اخلريطة   2.4.2.1

يمكنك وضع عالمة عىل موقع باخلريطة باستخدام الطرق التالية: 
اخرت اخلريطة أثناء إرشاد املسار.	 
اخرت اخلريطة عندما يطلب منك ذلك حتى يتم تأكيد الوجهة بعد اكتامل البحث.	 
اخرت الوجهة من اخلريطة. )صفحة 62(	 

عندما يتم حتديد موقع عىل اخلريطة، تظهر املشرية عند النقطة املحددة عىل اخلريطة. يتم عرض رمز  )النوع أ(  
)النوع ب( لسهولة رؤية مقياس اخلريطة. 

 يمكن استخدام موقع املؤرش باعتباره وجهة املسار.
يمكنك البحث عن POI )مكان اهتامم(، أو يمكن حفظه باعتباره أحد الوجهات املفضلة لديك.

يمكنك أيضا حتديد بعض املواضع عىل اخلريطة. ثم يمكنك احلصول عىل معلومات بشأن هذا اهلدف أو استخدامه 
كنقطة مسار.

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.

املواضع عىل اخلريطة   2.4.3

الشوارع والطرق   2.4.3.1

نظام املالحة يعرض الطرق باستخدام قيم عرض وألوان خمتلفة حتى يسهل التعرف عليها. الطرق الرسيعة تكون أكثر 
كثافة وتعرض بلون خمتلف عن الشوارع الصغرية.
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العرض املسبق للمنعطف والشارع التايل   2.4.3.2

عند املالحة عىل مسار، يظهر القسم العلوي من شاشة اخلريطة معلومات حول املناورة أو الشارع أو البلدة التالية.
هناك منطقة يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة توضح العملية التالية. تعرض كال من نوع احلدث )مثال االنعطاف، 

الدوران، اخلروج من الطرق الرسيعة( واملسافة من املوضع احلايل.
عند اقرتاب احلدث التايل، يتم عرض احلدث الثاين باستخدام أيقونة صغرية. إذا مل يكن ثمة حدث ثاين، يتم فقط عرض 

احلدث التايل.
النوع أ

النوع ب

تكون معظم هذه األيقونات بدهيية جدا. تستخدم نفس الرموز يف كال احلقلني:

الوصفأيقونة
حتّول إىل اليسار. 

حتّول إىل اليمني. 

ارجع إىل اخللف. 

انعطف إىل اليمني. 

حتّول بحدة إىل اليسار. 
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الوصفأيقونة
استمر إىل اليسار. 

استمر مستقيام إىل التقاطع. 

انتقل يسارا/يمينا عىل الطريق غري املبارش، املخرج النوع أ
الثالث )املناورة التالية(. 

انتقل يساًرا/يمينًا عىل الطريق غري املبارش، املخرج النوع ب
السابع )املناورة التالية(.

ادخل الطريق الرسيع. 

غادر الطريق الرسيع.

اركب العّبارة. 

اترك العّبارة. 

االقرتاب من نقطة عبور. 

االقرتاب من الوجهة. 
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معلومات احلارة وأعمدة اإلشارة )النوع أ(  2.4.3.3

عند املالحة عىل طرق عديدة احلارات، من املهم السري باحلارة املناسبة من أجل اتباع املسار الذي ُينصح به. إذا كانت 
معلومات احلارة متاحة يف بيانات اخلريطة، يعرض نظام املالحة احلارات واجتاهاهتا باستخدام أسهم صغرية يف أسفل 

اخلريطة. متثِّل األسهم البارزة احلارات واالجتاه الذي حتتاج الختاذه.
ُيقدم إرشاد احلارة بصورة مستمرة يف حالة وجود معلومات اخلريطة. يتم عرض أعمدة اإلشارة أعىل اخلريطة. لون 

أعمدة اإلشارة ونمطها مشاهبني ألعمدة اإلشارة احلقيقية التي يمكنك رؤيتها أعىل الطريق أو عىل جانب الطريق.
عند تصفح مسار، يتم عرض أعمدة اإلشارة يف أعىل اخلريطة. إن لون أعمدة اإلشارة ونمطها مشاهبني ألعمدة اإلشارة 

احلقيقية التي يمكنك رؤيتها أعىل الطريق أو عىل جانب الطريق.
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معلومات احلارة )النوع ب(  2.4.3.4

عند املالحة عىل طرق عديدة احلارات، من املهم السري باحلارة املناسبة من أجل اتباع املسار املوىص به. إذا كانت 
معلومات احلارة متاحة يف بيانات اخلريطة، يعرض نظام املالحة احلارات واجتاهاهتا باستخدام أسهم صغرية يف أسفل 

اخلريطة. متثِّل األسهم البارزة احلارات واالجتاه الذي حتتاج الختاذه.
م إرشاد احلارة يف حالة وجود معلومات اخلريطة. ُيقدَّ
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عرض ملتقى الطرق  2.4.3.5

إذا كنت تقرتب من خمرج طريق رسيع أو تقاطع معّقد وتتواجد املعلومات املطلوبة، يتم استبدال اخلريطة بعرض ثالثي 
األبعاد مللتقى الطرق. تتم اإلشارة إىل حارة القيادة املثيل باستخدام سهم، وتعرض إشارات الطريق بوصفها معلومات 

إضافية أعىل الشاشة. 
النوع أ

النوع ب
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معلومات خمارج الطرق الرسيعة   2.4.3.6

قد حتتاج ملحطة وقود أو مطعم أثناء رحلتك. وتعرض هذه الوظيفة عىل اللوحة اجلانبية عند القيادة عىل الطرق 
الرسيعة. 

النوع أ

النوع ب

د أيا منها لعرض منطقة املخرج عىل اخلريطة. يمكنك اآلن بسهولة إضافة هذا املخرج كنقطة عبور ملسارك إذا لزم  حدِّ
األمر. 

هناك نوعان من اإلعدادات لعرض خمرج الطريق الرسيع التايل، أحدمها يعرض باستمرار خمرج الطريق الرسيع التايل 
أثناء السفر عىل طريق رسيع، واآلخر يعرض خمرج الطريق الرسيع التايل فقط عندما تكون لوحة القائمة )النوع أ(/

اللوحة اجلانبية )النوع ب( مفتوحة.
يمكنك تغيري اإلعدادات يف إعدادات التوجيه املرئي )صفحة 136(.
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عنارص املسار النشط   2.4.3.7

يظهر نظام املالحة املسار بالطريقة التالية:

الوصفاالسمالرمز
النوع ب النوع أ 

/ 

عالمة موضع السيارة 
احلايل

إذا كان ثمة طريق قريب، يتحرك رمز باللون األمحر باجتاه الطريق 
األقرب.

نقطة العبور )الوجهة 
الوسيطة( 

وجهة وسيطة باملسار قبل الوصول إىل الوجهة األخرية. 

الوجهة األخرية للمسار. الوجهة )نقطة النهاية( 

يتميز املسار دائام بلونه عىل اخلريطة، يف وضعي النهار والليل.لون املسار—

—
الشوارع والطرق التي 

تكون مستبعدة من 
املالحة

يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد استخدام أو جتنب أنواع طرق 
معّينة )صفحة 131(. مع ذلك، عندما ال يمكن لنظام املالحة 
جتنب هذه الطرق، سوف يشملها املسار وسوف يظهرها بلون 

يكون خمتلفا عن لون املسار.

—
الشوارع والطرق التي 
تكون متأّثرة بأحداث 

املرور 

قد تتأثر مقاطع الطرق بأحداث املرور املستقبلة. يتم عرض هذه 
الشوارع والطرق بلون خمالف، وتظهر رموز صغرية معروضة 

بطول املسار نوع احلدث املروري.

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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استخدام اخلريطة  2.4.4

يمكنك التمرير يف اخلريطة وتقريبها/تبعيدها باستخدام مفتاح التحكم بينام ال تعرض الشاشة أحد القوائم. 
النوع أ

النوع ب

الوصفعملية جهاز التحكمالترصف
إمالة )يسار/يمني/أعىل/مترير اخلريطة

أسفل(
يمكنك حتريك اخلريطة يف أي اجتاه. 

التدوير باجتاه عقارب التكبري والتصغري 
الساعة/عكس اجتاه 

عقارب الساعة

يغريِّ القدر من اخلريطة الذي يتم عرضه عىل الشاشة. 
يستخدم نظام املالحة خرائط متجهات عالية اجلودة للسامح 
لك بتفّحص اخلريطة عىل مستويات تكبري متنّوعة، دائام مع 

حمتوى أمثل.
لتغيري مقياس اخلريطة حد يف وضع عرض اخلريطة ثالثي 

األبعاد. إذا صّغرت الصورة أكثر، تتحّول اخلريطة إىل وضع 
عرض ثنائي األبعاد. 

فتح: ضغطفتح/غلق
/اإلمالة  غلق: زر 

)لأليرس(

يتم عرض قائمة اخليارات عىل اجلزء السفيل من الشاشة.
خيفي قائمة اخليارات املعروض إذا كان قد تم عرض القائمة.

د الوجهة اضغط عىل مفتاح التحكم لتعيني موقع املؤرش باعتباره ضغطحدِّ
الوجهة اجلديدة. يتم حساب املسار تلقائيا. 
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الوصفعملية جهاز التحكمالترصف
قم بالعودة إىل 
املالحة العادية 

يقوم بإعادة اخلريطة إىل موضع GPS األصيل. تتم أيضا زر 
إعادة متكني تدوير اخلريطة التلقائي. 

خيتفي املؤرش وتستمر املالحة.

وضع الزاوية 
املنظورية

التدوير باجتاه عقارب 
الساعة/عكس اجتاه 

عقارب الساعة

يمكنك تغيري زاوية املنظور عىل اخلريطة.
. حيدد تدوير اخلريطة  أو إمالة اخلريطة 
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التحقق من تفاصيل املوضع احلايل )أين أنا؟(   2.4.5

حتتوي هذه الشاشة عىل معلومات حول املوضع احلايل )أو حول آخر موضع معروف إذا كان استقبال GPS غري 
متاح(.

النوع أ

النوع ب
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تستطيع الوصول إىل هذه الشاشة من اخلريطة بإحدى الطرق التالية: 
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "معلومات السفر".. 2
حدد "أين أنا؟".. 3

النوع أ

النوع ب
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التعرف عىل الصوت  2.5

١ ٢

ختتلف أشكال املفاتيح حسب طراز السيارة.

الرشحالعنرصالرقم
زر التحدث/االلتقاط:1

عند الضغط عىل الزر، يتم عرض الشاشة العلوية للتعرف عىل الصوت ويتم تنشيط 
التعرف عىل الصوت.

)بينام يتم إعالن الدليل الصويت(
اضغط عىل الزر لتخطي الدليل الصويت.

زر التعليق:2
اضغط عىل الزر إلهناء التعرف عىل الصوت.

تنشيط التعرف عىل الصوت
عنام يتم الضغط عىل زر التحدث/االلتقاط يف مفتاح جهاز التحكم يف الصوت عن ُبعد، يتم عرض الشاشة العلوية 

للتعرف عىل الصوت.

عندما يكون ™CarPlay أو ™Android Auto متصاًل، سيتم تنشيط التعرف عىل صوت ®Siri أو 
.Mazda Connect لكن ال يتم تنشيط التعرف عىل صوت ،Android Auto™

األوامر القابلة لالستخدام يف أي وقت
"مساعدة" - يمكن استخدامها للتحقق من األوامر الصوتية القابلة لالستخدام.

"رجوع" - العودة إىل الشاشة السابقة. عند نطق أمر صويت يف حني عرض شاشة إدخال رقم اهلاتف، سيتم حذف 
املحتوى الذي تم إدخاله مسبًقا.

"إلغاء" - إهناء التعرف عىل الصوت.
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إهناء التعرف عىل الصوت
قم بإجراء إحدى العمليات التالية:

الضغط عىل زر التعليق.	 
الضغط مع االستمرار عىل زر التحدث/االلتقاط.	 
نطق الكلمة: "إلغاء".	 

نصائح التشغيل املناسبة الستخدام وظيفة التعرف عىل الصوت
إن األمثلة عىل األوامر الصوتية الفعالة يف فئات خمتلفة معروضة يف الشاشة العلوية للتعرف عىل الصوت.

سيكون من املناسب التعرف عىل هذه األوامر الصوتية القابلة لالستخدام مقدًما.

إن األوامر الصوتية املشار إليها يف هذا الدليل ما هي إال بعض األمثلة عىل األوامر الصوتية القابلة لالستخدام.	 
عندما يكون إعداد مقاطعة احلديث قيد التشغيل، سيمكن إجراء أوامر صوتية حتى أثناء إعالن الدليل الصويت.	 

لتجنب التعرف اخلاطئ عىل الصوت، عليك معرفة النقاط التالية:
إن التحدث بصوت مرتفع قلياًل سيحسن من التعرف عىل الصوت، إال أن الصوت املرتفع بشدة غري رضوري. لذا 	 

حاول التحدث بصوت أعىل قلياًل من التحدث مع ركاب السيارة.
ال جيب التحدث ببطء. بل حتدث برسعة عادية.	 
حتدث بوضوح، دون توقف أثناء نطق الكلامت أو األرقام.	 
ال يمكن التعرف عىل أوامر صوتية إال األوامر املحددة. لذا حتدث بالتعبريات املحددة بواسطة األوامر الصوتية.	 
ال جيب استقبال امليكروفون أو االقرتاب منه. وانطق األوامر الصوتية مع احلفاظ عىل وضعية قيادة آمنة. 	 
تأكد أن تدفق اهلواء القادم من تكييف اهلواء ال هيب يف امليكروفون.	 
عند إنشاء أوامر صوتية أثناء تشغيل دليل صويت، حتدث بصوت مرتفع قلياًل. لكن الصوت املرتفع بشدة غري 	 

رضوري.
إذا كان التعرف عىل الصوت ضعيًفا بينام تم تعيني مستوى صوت اإلرشاد إىل مستوى مرتفع، فعنيِّ مقاطعة احلديث 	 

إىل إيقاف.
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قائمة األوامر الصوتية  2.5.1

بعض األمثلة عىل األوامر الصوتية التي تتعلق بوظيفة التعرف عىل الصوت 
يتم وضع االسم والرقم املحددين بني }{. 

عام 
رجوع	 
مساعدة )يمكنك االستامع إىل دليل التعليامت عند كل شاشة.(	 
}رقم اخلط{ )يمكنك حتديد رقم اخلط يف الشاشة.(	 
الصفحة التالية	 
الصفحة السابقة	 
إلغاء	 

املالحة
الذهاب للمنزل	 
البحث عن عنوان	 
إظهار الوجهات السابقة	 
حذف املسار	 
حذف الوجهة	 
 	}POI إظهار }اسم فئة
 	}POI إخفاء }اسم فئة
بحث }فئة مكان االهتامم{	 
فئات أماكن االهتامم	 
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1
يمكنك تعيني مسارك بطرق خمتلفة: 

إذا كنت حتتاج مسارا للمالحة الفورية، يمكنك حتديد الوجهة وبدء املالحة إليها فورا )مالحة عادية(. 
د وجهة ثانية وقم بإضافتها إىل مسارك إلنشاء  د الوجهة األوىل. ثم حدِّ يمكنك ختطيط املسارات بوجهات متعددة. حدِّ

مسار متعدد النقاط. يمكنك إضافة أي عدد من الوجهات إىل مسارك كام تريد. 

حتديد وجهة مسار   3.1

م لك نظام املالحة طرقا متعددة الختيار وجهتك: يقدِّ
إدخال عنوانا كامال أو جزءا من عنوان )صفحة 32(. 	 
حتديد POI )مكان اهتامم( من قاعدة البيانات كوجهتك )صفحة 39(. 	 
البحث عن الوجهة من اخلريطة )صفحة 62(. 	 
استخدام وجهة مفّضلة حمفوظة مسبقا )صفحة 66(. 	 
حتديد موقع من حمفوظات الوجهات املستخدمة مسبقا )صفحة 68(.	 
إدخال إحداثية الوجهة )صفحة 74(. 	 
بحث OneBox )صفحة 78(. 	 

هناك وظائف أخرى مالئمة.

املالحة عىل الطريق   3
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إدخال عنوان أو جزء من العنوان  3.1.1

إذا كنت تعرف عىل األقل جزءا من العنوان، إهنا أرسع الطرق لتحديد وجهة مسارك. 
باستخدام الشاشة نفسها، يمكنك العثور عىل عنوان بإدخال عنوان الوجهة.

 

يف حالة إدخال عنوان أو جزء من اسم مرفق، تعرض قائمة بحث مقرتحة تتضمن احلروف املدخلة. كلام زاد عدد 
احلروف املدخلة، كانت القائمة أكثر دقة.

إدخال عنوان   3.1.1.1

النوع أ
إلدخال عنوان عىل أنه الوجهة، افعل ما ييل: 

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة ثم حدد "بحث" من "إضافة وجهة".. 1

ال يتم عرض القائمة حتى يف حالة الضغط عىل مقبض التحكم أثناء التمرير عىل اخلريطة.

حدد "إدخال العنوان".. 2
د "الدولة، الوالية/. 3 بشكل افرتايض، يعرض نظام املالحة الدولة واملدينة التي تكون هبا. وإذا لزم األمر، فحدِّ

د دولة واحدة من قائمة  املقاطعة" وأدخل احلروف القليلة األوىل من اسم الدولة من لوحة املفاتيح ثم حدِّ
النتائج. 
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إذا لزم األمر، حدد مدينة جديدة: . 4
حدد "مدينة".  أ. 

ابدأ إدخال اسم املدينة من لوحة املفاتيح.  ب. 
اعثر عىل املدينة التي تريد:  جـ. 

 	 . د  يتم دائام إظهار اسم البلدة األرجح يف حقل اإلدخال. ولقبوله، حدِّ
إذا مل يظهر االسم املرغوب فيه، فستظهر األسامء التي متاثل السلسلة يف قائمة بعد إدخال زوج من 	 

األحرف. حدد املدينة من القائمة. 
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أدخل شارع معني ورقم منزل: . 5
حدد "رقم املنزل/الشارع/الرمز الربيدي".  أ. 

ابدأ إدخال اسم الشارع من لوحة املفاتيح.  ب. 
اعثر عىل الشارع الذي تريده:  جـ. 

 	 . د  يتم دائام إظهار اسم الشارع األرجح يف حقل الدخل. ولقبوله، حدِّ
إذا مل يظهر االسم املرغوب فيه، فستظهر األسامء التي متاثل السلسلة يف قائمة بعد إدخال زوج من 	 

د الشارع من القائمة.  األحرف. حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 6
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

مفتاح التحكم إىل اليسار. 

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 

تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 7
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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النوع ب
إلدخال عنوان عىل أنه الوجهة، افعل ما ييل: 

1 .."Where to ? " اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة ثم حدد "بحث" من

ال يتم عرض القائمة حتى يف حالة الضغط عىل مقبض التحكم أثناء التمرير عىل اخلريطة.

حدد "إدخال العنوان".. 2
د "Country" وأدخل احلروف . 3  بشكل افرتايض، يعرض نظام املالحة الدولة واملدينة التي تكون هبا. وإذا لزم األمر، فحدِّ

د دولة واحدة من قائمة النتائج.  القليلة األوىل من اسم الدولة من لوحة املفاتيح ثم حدِّ

إذا لزم األمر، حدد مدينة جديدة: . 4
حدد "مدينة".  أ. 

ابدأ إدخال اسم املدينة من لوحة املفاتيح.  ب. 
اعثر عىل املدينة التي تريد:  جـ. 

 	 . د  يتم دائام إظهار اسم البلدة األرجح يف حقل اإلدخال. ولقبوله، حدِّ
إذا مل يظهر االسم املرغوب فيه، فستظهر األسامء التي متاثل السلسلة يف قائمة بعد إدخال زوج من 	 

األحرف. حدد املدينة من القائمة. 
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أدخل شارع معني ورقم منزل: . 5
 .".Postcode/Street/House No" حدد أ. 

ابدأ إدخال اسم الشارع من لوحة املفاتيح.  ب. 
اعثر عىل الشارع الذي تريده:  جـ. 

 	 . د  يتم دائام إظهار اسم الشارع األرجح يف حقل الدخل. ولقبوله، حدِّ
إذا مل يظهر االسم املرغوب فيه، فستظهر األسامء التي متاثل السلسلة يف قائمة بعد إدخال زوج من 	 

د الشارع من القائمة.  األحرف. حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 6
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

 مفتاح التحكم إىل اليسار. 
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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حتديد الوجهة من POI )مكان االهتامم(  3.1.2

يمكنك حتديد وجهتك من POI )مكان االهتامم( املتضّمن مع نظام املالحة.
باستخدام نفس الشاشة، يمكنك العثور عىل POI )مكان اهتامم( بطرق خمتلفة:

يمكنك العثور برسعة عىل POI )مكان اهتامم( قريب حسب اسمه باستخدام خاصية البحث الرسيع.	 
يمكنك العثور عىل أنواع من POI )أماكن االهتامم( تم البحث عنها كثريا باختيارات قليلة عىل الشاشة باستخدام 	 

خاصية البحث املعنّي مسبقًا.
يمكنك البحث عن POI )مكان اهتامم( حسب فئته.	 
يمكنك البحث عن POI )مكان اهتامم( حسب اسمه.	 
النوع ب	 
يمكن البحث عن POI )مكان االهتامم( عرب اإلنرتنت.	 

البحث الرسيع عن POI )مكان اهتامم(  3.1.2.1

النوع أ
يف حالة إدخال اسم POI )مكان اهتامم(، يتم عرض قائمة بحث مقرتحة. يمكن اختيار وجهة واحدة من بني الوجهات 

املقرتحة.
بطول املسار املوىص به إذا كان موجوًدا.	 
حول موقعك احلايل إذا مل تكن هناك وجهة حمددة. 	 

ابدأ وظيفة البحث الرسيع: 
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "إضافة وجهة".. 1
حدد "املزيد من الفئات" ضمن "فئات أماكن االهتامم".. 2
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حدد "بحث".. 3

باستخدام لوحة املفاتيح، أدخل اسم POI )مكان االهتامم(.. 4

يف حالة إدخال عنوان أو جزء من اسم مرفق، تعرض قائمة بحث مقرتحة تتضمن احلروف املدخلة. كلام زاد عدد 
احلروف املدخلة، كانت القائمة أكثر دقة.

بعد إدخال حروف قليلة، حدد  لفتح قائمة POI )مكان االهتامم( ذات األسامء املحتوية عىل تسلسل . 5
احلروف املدَخل.
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قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 6
املنطقة من "منطقة البحث".

منطقة البحث:
يمكنك البحث يف املنطقة املوجودة حول املوضع احلايل عن طريق حتديد "قريب". )سيتم ترتيب قائمة 	 

النتائج حسب املسافة من هذا املوضع.(
اخرت "يف مدينة" للبحث عن مكان داخل مدينة حمددة. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب املسافة من 	 

مركز البلدة املختارة.(
د "عىل طول املسار" للبحث عىل طول الطريق النشط، وليس حول نقطة حمددة. هذا مفيد عندما 	  حدِّ

تبحث عن اسرتاحة الحقة تؤدي إىل انعطاف قليل فقط، مثل البحث عن حمطات وقود أو مطاعم قادمة. 
)سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب املسافة من املنعطف الرضوري.(

يمكنك البحث يف املنطقة املوجودة حول الوجهة األخرية عن طريق حتديد "عند الوجهة". )سيتم ترتيب 	 
قائمة النتائج حسب املسافة من هذا املوضع.(

يمكنك البحث يف املنطقة املوجودة حول نقطة العبور التالية عن طريق حتديد "عند نقطة العبور التالية". 	 
)سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب املسافة من هذا املوضع.(

د وجهة من القائمة.. 7 حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 8
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

مفتاح التحكم إىل اليسار.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 

 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 9
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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النوع ب
يف حالة إدخال اسم POI )مكان اهتامم(، يتم عرض قائمة بحث مقرتحة. يمكن اختيار وجهة واحدة من بني الوجهات 

املقرتحة.
بطول املسار املوىص به إذا كان موجوًدا.	 
حول موقعك احلايل إذا مل تكن هناك وجهة حمددة. 	 

ابدأ وظيفة البحث الرسيع: 
1 .."POIs & Favourites" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد
حدد "املزيد من الفئات" ضمن "فئات أماكن االهتامم".. 2

حدد "بحث".. 3

باستخدام لوحة املفاتيح، أدخل اسم POI )مكان االهتامم(.. 4
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يف حالة إدخال عنوان أو جزء من اسم مرفق، تعرض قائمة بحث مقرتحة تتضمن احلروف املدخلة. كلام زاد عدد 
احلروف املدخلة، كانت القائمة أكثر دقة.

بعد إدخال حروف قليلة، حدد  لفتح قائمة POI )مكان االهتامم( ذات األسامء املحتوية عىل تسلسل احلروف . 5
املدَخل.

 قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 6
املنطقة من "منطقة البحث".

 منطقة البحث:
يمكنك البحث يف املنطقة املوجودة حول املوضع احلايل عن طريق حتديد "قريب". )سيتم ترتيب قائمة النتائج 	 

حسب املسافة من هذا املوضع.(
اخرت "يف مدينة" للبحث عن مكان داخل مدينة حمددة. )سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب املسافة من مركز 	 

البلدة املختارة.(
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د "عىل طول املسار" للبحث عىل طول الطريق النشط، وليس حول نقطة حمددة. هذا مفيد عندما تبحث 	  حدِّ
عن اسرتاحة الحقة تؤدي إىل انعطاف قليل فقط، مثل البحث عن حمطات وقود أو مطاعم قادمة. )سيتم 

ترتيب قائمة النتائج حسب املسافة من املنعطف الرضوري.(
يمكنك البحث يف املنطقة املوجودة حول الوجهة األخرية عن طريق حتديد "عند الوجهة". )سيتم ترتيب 	 

قائمة النتائج حسب املسافة من هذا املوضع.(
يمكنك البحث يف املنطقة املوجودة حول نقطة العبور التالية عن طريق حتديد "عند نقطة العبور التالية". 	 

)سيتم ترتيب قائمة النتائج حسب املسافة من هذا املوضع.(
د وجهة من القائمة.. 7 حدِّ
 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 8

ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 
 مفتاح التحكم إىل اليسار.

إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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البحث عن طوارئ قريبة   3.1.2.2

النوع أ
تسمح لك خاصية البحث املعنّي مسبقا بالعثور برسعة عىل أنواع األماكن األكثر حتديدا.

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "معلومات السفر".. 1

ال يتم عرض القائمة حتى يف حالة الضغط عىل مقبض التحكم أثناء التمرير عىل اخلريطة.

حدد "طوارئ قريبة".. 2

تظهر فئات البحث املعنّي مسبقا، كلها للبحث حول املوضع احلايل )أو حول آخر موضع معروف إذا كان . 3
املوضع احلايل غري متاح(:
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د أيا من عنارص البحث الرسيع للحصول عىل . 4  قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني لعرض القائمة املحلية. حدِّ
قائمة فورية باألماكن. 

د وجهة من القائمة.. 5 حدِّ
 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 6

ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 
مفتاح التحكم إىل اليسار. 
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"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 

 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 7
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.

النوع ب
تسمح لك خاصية البحث املعنّي مسبقا بالعثور برسعة عىل أنواع األماكن األكثر حتديدا.

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "معلومات السفر".. 1

ال يتم عرض القائمة حتى يف حالة الضغط عىل مقبض التحكم أثناء التمرير عىل اخلريطة.

حدد "طوارئ قريبة".. 2

تظهر فئات البحث املعنّي مسبقا، كلها للبحث حول املوضع احلايل )أو حول آخر موضع معروف إذا كان . 3
املوضع احلايل غري متاح(:
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د أيا من عنارص البحث الرسيع للحصول عىل . 4  قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني لعرض القائمة املحلية. حدِّ
قائمة فورية باألماكن. 

د وجهة من القائمة.. 5 حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 6
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

 مفتاح التحكم إىل اليسار. 
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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البحث عن POI )مكان اهتامم( حسب الفئة  3.1.2.3

النوع أ
يمكنك البحث عن أماكن االهتامم حسب فئاهتا وفئاهتا الفرعية. 

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "إضافة وجهة".. 1
عرض قائمة بفئات أماكن االهتامم املبحوث عنها مؤخًرا يف "فئات أماكن االهتامم". وإذا تم حتديد أي فئة . 2

من القائمة، فانتقل إىل اخلطوة 5.

إذا مل يتم رسد الفئة املطلوبة، فحدد "املزيد من الفئات".. 3

 

د إحدى حاويات األماكن الرئيسية )مثل: إقامة( لرسد كل األماكن حول املوقع املحّدد أو عىل طول . 4 حدِّ
املسار. 
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قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 5
املنطقة من "منطقة البحث". )صفحة 41(

د وجهة من القائمة.. 6 حدِّ
 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 7

ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 
مفتاح التحكم إىل اليسار. 
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"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 

 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 8
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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النوع ب
يمكنك البحث عن أماكن االهتامم حسب فئاهتا وفئاهتا الفرعية. 

1 .."POIs & Favourites" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد
عرض قائمة بفئات أماكن االهتامم املبحوث عنها مؤخًرا يف "فئات أماكن االهتامم". وإذا تم حتديد أي فئة من . 2

القائمة، فانتقل إىل اخلطوة 5.

إذا مل يتم رسد الفئة املطلوبة، فحدد "املزيد من الفئات".. 3

د إحدى حاويات األماكن الرئيسية )مثل: إقامة( لرسد كل األماكن حول املوقع املحّدد أو عىل طول . 4 حدِّ
املسار. 
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قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 5
املنطقة من "منطقة البحث". )صفحة 41(

د وجهة من القائمة.. 6 حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 7
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

 مفتاح التحكم إىل اليسار. 
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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البحث عن POI )مكان اهتامم( حسب االسم  3.1.2.4

النوع أ
يمكنك البحث عن أماكن االهتامم حسب أسامئها. يمكنك البحث حول املواقع املختلفة أو بطول مسارك يف قاعدة 

بيانات املكان الكاملة أو يف فئة أو فئة فرعية واحدة ملكان فقط. 
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "إضافة وجهة".. 1
حدد "املزيد من الفئات" ضمن "فئات أماكن االهتامم".. 2

حدد "بحث".. 3
باستخدام لوحة املفاتيح، ابدأ إدخال اسم املكان. . 4

د  لفتح قائمة األماكن ذات األسامء املحتوية عىل تسلسل احلروف املدَخل. . 5 بعد إدخال حروف قليلة، حدِّ
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يمكن أيًضا إجراء عملية التحديد  عن طريق إمالة مقبض التحكم إىل اليمني.

قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 6
املنطقة من "منطقة البحث". )صفحة 41(

د وجهة من القائمة.. 7 حدِّ
 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 8

ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 
مفتاح التحكم إىل اليسار. 

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 9
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.

النوع ب
يمكنك البحث عن أماكن االهتامم حسب أسامئها. يمكنك البحث حول املواقع املختلفة أو بطول مسارك يف قاعدة 

بيانات املكان الكاملة أو يف فئة أو فئة فرعية واحدة ملكان فقط. 
1 .."POIs & Favourites" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد
حدد "املزيد من الفئات" ضمن "فئات أماكن االهتامم".. 2

حدد "بحث".. 3
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باستخدام لوحة املفاتيح، ابدأ إدخال اسم املكان. . 4

د  لفتح قائمة األماكن ذات األسامء املحتوية عىل تسلسل احلروف املدَخل. . 5 بعد إدخال حروف قليلة، حدِّ

يمكن أيًضا إجراء عملية التحديد  عن طريق إمالة مقبض التحكم إىل اليمني.

قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 6
املنطقة من "منطقة البحث". )صفحة 41(

د وجهة من القائمة.. 7 حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 8
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

 مفتاح التحكم إىل اليسار. 
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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حتديد موقع بخريطة عىل أنه الوجهة   3.1.3

قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليسار أو اليمني أو ألعىل أو ألسفل يف شاشة عرض املوقع احلايل بينام القائمة . 1
مغلقة. ويتم عرض املؤرش.

النوع أ

النوع ب
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اضبط املؤرش إىل الوجهة من خالل تشغيل مقبض التحكم.. 2
النوع أ

النوع ب

اضغط عىل مفتاح التحكم.. 3
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 4
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

مفتاح التحكم إىل اليسار. من خالل حتديد املوقع املعروض عىل الشاشة، يمكنك من تغيري الوجهة إىل أي 
مكان عىل اخلريطة.

النوع أ

النوع ب

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 5
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.

النوع أ

النوع ب
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حتديد الوجهة من املفّضلة اخلاصة بك   3.1.4

النوع أ
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "إضافة وجهة".. 1
 حدد "املزيد من املفضالت".. 2

عند حتديد "املزيد من املفضالت"، تنتقل الشاشة إىل شاشة املفضلة. اخرت مفضلتك املسّجلة.

 بدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 3
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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النوع ب
1 .."POIs & Favourites" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد
 يتم عرض أحدث 3 أماكن اهتامم ومفضالت.. 2

إذا كنت تريد استخدام مفضالت أخرى، فاستخدم  الزر. اخرت مفضالتك املسّجلة.

 حدد "Navigate Here" لبدء توجيه املسار. إضافة إىل ذلك، قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليسار للعودة إىل الشاشة السابقة.. 3
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.
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حتديد وجهة مستخدمة مؤخًرا من املحفوظات   3.1.5

النوع أ
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "إضافة وجهة".. 1
عرض قائمة بالوجهات املستخدمة مؤخًرا يف "املزيد من الوجهات األخرية".. 2
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د "املزيد من الوجهات األخرية" لعرض قائمة بالوجهات التي تم البحث عنها مؤخًرا. قم بإمالة مفتاح . 3 حدِّ
د "فرز" إلعادة ترتيب كيفية العرض استناًدا إىل "الصلة" و"الوقت" و"االسم"  التحكم إىل اليمني وحدِّ

و"املسافة" و"الرتدد".

د وجهة من القائمة. . 4 حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 5
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

مفتاح التحكم إىل اليسار. 

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 

 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 6
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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النوع ب
1 .."Recent Destinations" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد
2 .."More" عرض قائمة بالوجهات املستخدمة مؤخًرا يف
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د "فرز" . 3 د "More" لعرض قائمة بالوجهات التي تم البحث عنها مؤخًرا. قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني وحدِّ حدِّ
إلعادة ترتيب كيفية العرض استناًدا إىل "الصلة" و"الوقت" و"االسم" و"املسافة" و"الرتدد".

د وجهة من القائمة. . 4 حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 5
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

 مفتاح التحكم إىل اليسار. 
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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إدخال إحداثية الوجهة   3.1.6

النوع أ
يمكنك أيضا اختيار وجهة عن طريق إدخال إحداثيتها كام ييل:

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة ثم حدد "بحث" من "إضافة وجهة".. 1
قم بإمالة مقبض التحكم إىل اليمني، وقم بعرض القائمة، ثم حدد "إدخال اإلحداثيات" )إدخال . 2

اإلحداثيات(.

أدخل إحداثيات خط العرض وخط الطول.. 3

4 . . د  عند االنتهاء، حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 5
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

مفتاح التحكم إىل اليسار. 

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 

 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 6
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.
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النوع ب
يمكنك أيضا اختيار وجهة عن طريق إدخال إحداثيتها كام ييل:

1 .."Where to?" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد
قم بإمالة مقبض التحكم إىل اليمني، وقم بعرض القائمة، ثم حدد "إدخال اإلحداثيات" )إدخال اإلحداثيات(.. 2

أدخل إحداثيات خط العرض وخط الطول.. 3

4 . . د  عند االنتهاء، حدِّ
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 5
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

 مفتاح التحكم إىل اليسار. 
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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OneBox بحث  3.1.7

النوع أ
يمكن البحث عن وجهة باستخدام جمموعة كلامت عشوائية غري حمددة مع عنوان أو اسم موقع أو رقم بريدي أو رقم 

هاتف أو خط العرض/خط الطول أو اسم الطريق أو اسم املدينة.

.OneBox هناك بعض القيود الوظيفية عىل بحث
. )مثل POI )مكان اهتامم( + اسم طريق غري مدعوم(

إهنا تعمل عندما يمكن تعيني نتائج البحث باعتبارها وجهة.

اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة ثم حدد "بحث" من "إضافة وجهة".. 1

أدخل كلمة أساسية ليتم البحث عنها ثم حدد  لفتح قائمة نتائج البحث.. 2
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قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 3
املنطقة من "منطقة البحث". )صفحة 41(

 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 4
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

مفتاح التحكم إىل اليسار. 

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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 تبدأ املالحة عند حتديد "بدء اإلرشاد"، أو بعد مرور 10 ثواٍن دون تدخل املستخدم.. 5
باإلضافة إىل ذلك، يمكن تعديل املسار عن طريق اختيار خيارات أخرى.

النوع ب
يمكن البحث عن وجهة باستخدام جمموعة كلامت عشوائية غري حمددة مع عنوان أو اسم موقع أو رقم بريدي أو رقم 

هاتف أو خط العرض/خط الطول أو اسم الطريق أو اسم املدينة.

.OneBox هناك بعض القيود الوظيفية عىل بحث
. )مثل POI )مكان اهتامم( + اسم طريق غري مدعوم(

إهنا تعمل عندما يمكن تعيني نتائج البحث باعتبارها وجهة.

1 .."Where to ? " اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد
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أدخل كلمة أساسية ليتم البحث عنها ثم حدد  لفتح قائمة نتائج البحث.. 2

قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليمني واعرض لوحة اخليارات إلعادة ترتيب القائمة من "فرز حسب" ولتقييد . 3
املنطقة من "منطقة البحث". )صفحة 41(
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 يتم عرض املوقع املحدد عىل اخلريطة.. 4
ينتقل النظام إىل الشاشة التالية عن طريق حتديد "انتقال إىل هنا" أو يرجع إىل الشاشة السابقة عن طريق إمالة 

 مفتاح التحكم إىل اليسار. 
إذا مل يقم املستخدم بأي عملية ملدة 10 ثواٍن، فستبدأ املالحة.

"األماكن القريبة": يمكن البحث عن POI )مكان اهتامم( حول املوقع املختار.	 
"إضافة إىل املفضلة": يمكن تسجيل املوقع املحّدد يف املفّضلة.	 
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معلامت التحقق من املسار والوصول إىل الوظائف املتعّلقة باملسار  3.2

يمكنك التحقق من معّلامت خمتلفة للمسار الذي ُينصح به بواسطة نظام املالحة.
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "خيارات املسار".. 1
يتم عرض املعلومات التالية:. 2

 النوع أ	 
اسم و/أو عنوان الوجهة. 

الوقت الكيل للمسار. 	 
الطول الكيل للمسار.	 

لديك اخليارات التالية عىل هذه الشاشة )إلرشادات مفّصلة عن كيفية استخدامها، انظر الفصل التايل(: . 3
د "حذف املسار" حلذف املسار النشط.	  حدِّ
د "املسارات البديلة" لعرض املسارات البديلة املتاحة.	  حدِّ
د "إعدادات املسار" لتغيري عمليات حساب املسار.	  حدِّ
د "تعديل املسار" لتحرير املسار.	  حدِّ
د "تفادي" لتخطي جزء من املسار. 	  حدِّ
 النوع أ	 

د "Itinerary" لعرض املسار الكيل عىل اخلريطة. حدِّ
 النوع ب	 

د "Route Overview" لعرض املسار الكيل عىل اخلريطة. حدِّ

هناك وظائف أخرى مالئمة.
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تعديل املسار  3.3

عندما تكون املالحة قد بدأت بالفعل، هناك طرق عديدة لتعديل املسار النشط. تظهر األقسام التالية بعضا من هذه 
اخليارات. 

حتديد وجهة جديدة عندما يكون هناك مسار بالفعل:   3.3.1 
مسار جديد، نقطة عبور أو وجهة أخرية 

إذا كان لديك بالفعل مسار ُينصح به وقمت بتحديد وجهة جديدة كام هو موصوف يف األقسام أعاله، سوف يسألك 
التطبيق ما إذا كان سيبدأ مسارا جديدا أو يضيف نقطة عبور جديدة )وجهة وسيطة( إىل املسار أو يلحق الوجهة املحددة 

مؤخرا يف هناية املسار احلايل. 

النوع أ

النوع ب

د "مسار جديد" لتخطيط مسار جديد إىل املوقع املحّدد مؤخرا. يتم حذف الوجهة السابقة ونقطة أو نقاط العبور. 	  حدِّ
د "إضافة إىل املسار احلايل" إلضافة املوقع املحّدد مؤخرا كوجهة وسيطة إىل مسارك. تبقى الوجهات األخرى 	  حدِّ

للمسار عىل حاهلا. ملحوظة: يتم وضع نقطة العبور اجلديدة ضمن الوجهات للحفاظ عىل املسار أمثل. لتقرير أين 
تظهر نقطة العبور، استخدم خاصية تعديل املسار. 
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د "إضافة إىل املسار احلايل" ثم قم بإضافة نقطة عبور إىل أسفل القائمة املعروضة لتعيني وجهة جديدة.	  حدِّ

النوع أ

النوع ب
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حترير قائمة الوجهات )تعديل املسار(   3.3.2

يمكنك حترير املسار عن طريق تعديل قائمة الوجهات.
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "خيارات املسار".. 1
د "تعديل املسار". . 2 حدِّ

النوع أ

النوع ب

قم بتحرير الوجهة أو نقطة العبور.. 3
"إضافة نقطة عبور": أضف الوجهة اجلديدة أو نقطة العبور.

النوع أ
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النوع ب

اخرت الوجهة أو نقطة العبور لعرض القائمة.. 4
"نقل": انقل الوجهة أو نقطة العبور املحددة ألعىل أو أسفل بمقدار مكان واحد كل عملية نقل.

"استبدال": ابحث عن موقع مطلوب الستبدال نقطة عبور حمددة أو وجهة به.
"إزالة": احذف الوجهة أو نقطة العبور املحددة من القائمة.

النوع أ

النوع ب
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التحقق من بدائل املسار عند ختطيط املسار   3.3.3

يمكنك التحديد من بدائل خمتلفة للمسار أو تغيري طريقة ختطيط املسار بعد أن تكون قد حددت وجهة جديدة.
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "خيارات املسار".. 1

النوع أ

النوع ب
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د "املسارات البديلة". . 2 حدِّ

النوع أ

النوع ب
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يتم عرض البدائل األربعة للمسار بجوار طريقة ختطيط املسار املختار. اخرت أيا منها لرؤيتها عىل اخلريطة.. 3

النوع أ

النوع ب

يعيد نظام املالحة حساب املسار. السطر باللون األزرق الغامق ُيظهر اآلن املسار املوىص به اجلديد.. 4
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تغيري أنواع الطرق املستخدمة يف ختطيط املسار   3.3.4

النوع أ
إلعادة حساب املسار النشط بتفضيالت نوع طريق خمتلفة، افعل ما ييل. ويمكن إجراء هذه التغيريات أيضا يف 

اإلعدادات )صفحة 131(. 
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "إعدادات املالحة".. 1
حدد "إعدادات املسار". . 2

د أيا من أنواع الطرق املدرجة لتعديل املسار. إذا لزم األمر، تنّقل يف القائمة بني كل أنواع الطرق. لديك . 3 حدِّ
اخليارات التالية )يعتمد ترتيبها عىل نوع املركبة املحّدد(: 

"السامح بالطرق الرسيعة" - قد حتتاج إىل جتنب الطرق الرسيعة عندما تقوم بقطر سيارة أخرى. 	 
"طريق برسوم حسب الوقت" - الطرق بالرسوم هي طرق مدفوعة حيث يمكنك رشاء بطاقة 	 

عضوية أو ترصيح الستخدام الطريق لفرتة زمنية أطول. يمكن متكينها أو تعطيلها بشكل منفصل من 
الطرق ذات الرسوم.

"السامح بطرق الرسوم حسب االستخدام" - يتضمن نظام املالحة طرقًا يتم فرض رسوم مرور عليها 	 
)طرق مدفوعة حيث يكون هناك رسم لكل استخدام( يف املسارات افرتاضيًا. إذا عطلت الطرق ذات 

الرسوم، فسيخطط نظام املالحة أفضل مسار جماين.
"السامح بمعرب احلدود" - عبور احلدود قد يكون مسارًا أقرص اعتامدًا عىل املسار. ويف هذه الوظيفة، 	 

يمكنك اختيار ما إذا كنت ستعرب أحد احلدود عندما تقوم بتخطيط املسار.
"السامح بحارات مرافقي الطريق / HOV" - تعيني أي املسارات يمكن إنشاء حارات مرور 	 

لسيارات الركوب اجلامعي فيها أو عدم إنشائها.
"السامح بالطرق غري املعبدة" - نظام املالحة باستثناء الطرق غري املمهدة افرتاضًيا: يمكن أن تكون 	 

الطرق غري املعبدة يف حالة سيئة وعادة ال يمكنك الوصول إىل حد الرسعة عليها.
"السامح بطرق سيارات الدفع الرباعي" - إذا تم حتديد هذا اخليار، يتم أخذ طرق سيارات الدفع 	 

الرباعي اخلاصة يف االعتبار أثناء حساب املسار.
"السامح بالعّبارات" - يتضمن نظام املالحة عّبارات يف مسار خمّطط افرتاضيًا. مع ذلك، ال حتتوي 	 

خريطة بالرضورة عىل معلومات حول إمكانية الوصول للعّبارات املؤقتة. قد حتتاج أيضا لدفع أجرة 
عىل العّبارات.

"السامح بقطارات نقل السيارات" - يتم أخذ خطوط قطارات نقل السيارات يف االعتبار أثناء حساب 	 
املسار. وعادة ما يتم تشغيل خطوط قطارات نقل السيارات بني األماكن التي ال يسهل الوصول إليها 

بالطرق العادية.
"السامح بالطرق التي حتتاج إىل تصاريح" - يتم أخذ الطرق واملناطق التي بحاجة إىل إذن خاص يف 	 

االعتبار أثناء حساب املسار.
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"السامح بالطرق املحظورة موسمًيا" - يتم أخذ الطرق املحظورة موسمًيا يف االعتبار أثناء حساب املسار.	 
متت بالفعل إعادة حساب املسار. قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليسار للعودة إىل شاشة اخلريطة.. 4

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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النوع ب
إلعادة حساب املسار النشط بتفضيالت نوع طريق خمتلفة، افعل ما ييل. ويمكن إجراء هذه التغيريات أيضا يف 

اإلعدادات )صفحة 131(. 
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "إعدادات املالحة".. 1
حدد "إعدادات املسار". . 2

د أيا من أنواع الطرق املدرجة لتعديل املسار. إذا لزم األمر، تنّقل يف القائمة بني كل أنواع الطرق. لديك . 3 حدِّ
اخليارات التالية )يعتمد ترتيبها عىل نوع املركبة املحّدد(: 

"السامح بالطرق الرسيعة" - قد حتتاج إىل جتنب الطرق الرسيعة عندما تقوم بقطر سيارة أخرى. 	 
"Allow Toll Roads" - ترصيح االستخدام عىل الطرق التي يتم فرض رسوم مرور عليها. إذا تم تعطيل هذه امليزة، فإن نظام 	 

املالحة يستبعد الطرق التي يتم فرض رسوم مرور عليها ويبحث عن املسار املثايل.
"السامح بمعرب احلدود" - عبور احلدود قد يكون مسارًا أقرص اعتامدًا عىل املسار. ويف هذه الوظيفة، 	 

يمكنك اختيار ما إذا كنت ستعرب أحد احلدود عندما تقوم بتخطيط املسار.
"السامح بحارات مرافقي الطريق / HOV" - تعيني أي املسارات يمكن إنشاء حارات مرور لسيارات الركوب 	 

اجلامعي فيها أو عدم إنشائها.
"السامح بالطرق غري املعبدة" - نظام املالحة باستثناء الطرق غري املمهدة افرتاضًيا: يمكن أن تكون الطرق 	 

غري املعبدة يف حالة سيئة وعادة ال يمكنك الوصول إىل حد الرسعة عليها.
"السامح بطرق سيارات الدفع الرباعي" - إذا تم حتديد هذا اخليار، يتم أخذ طرق سيارات الدفع الرباعي 	 

اخلاصة يف االعتبار أثناء حساب املسار.
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"السامح بالعّبارات" - يتضمن نظام املالحة عّبارات يف مسار خمّطط افرتاضيًا. مع ذلك، ال حتتوي خريطة 	 
بالرضورة عىل معلومات حول إمكانية الوصول للعّبارات املؤقتة. قد حتتاج أيضا لدفع أجرة عىل 

العّبارات.
"السامح بقطارات نقل السيارات" - يتم أخذ خطوط قطارات نقل السيارات يف االعتبار أثناء حساب 	 

املسار. وعادة ما يتم تشغيل خطوط قطارات نقل السيارات بني األماكن التي ال يسهل الوصول إليها 
بالطرق العادية.

"السامح بالطرق التي حتتاج إىل تصاريح" - يتم أخذ الطرق واملناطق التي بحاجة إىل إذن خاص يف 	 
االعتبار أثناء حساب املسار.

"السامح بالطرق املحظورة موسمًيا" - يتم أخذ الطرق املحظورة موسمًيا يف االعتبار أثناء حساب املسار.	 
متت بالفعل إعادة حساب املسار. قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليسار للعودة إىل شاشة اخلريطة.. 4

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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تشغيل العرض التوضيحي )النوع ب(  3.3.5

يمكن االطالع عىل عرض توضيحي لتوجيه املسار إىل الوجهة.
كيفية حتديد وجهة من املشرية وبدء تشغيل العرض التوضيحي

حرك املشرية إىل الوجهة.. 1

2 .."Navigate Here" اضغط عىل مفتاح التحكم لفتح شاشة القائمة واضغط عىل

3 .."Start Guidance" اضغط عىل مفتاح التحكم ملدة 5 ثواٍن تقريًبا قبل انتهاء العد التنازيل لـ

NAWF-AA-22A_Edition1.indb   95NAWF-AA-22A_Edition1.indb   95 2022/01/26   14:09:002022/01/26   14:09:00



96

بدء املظاهرة.. 4

إذا انتقلت إىل شاشة خريطة بخالف التنقل، فسينتهي تشغيل العرض التوضيحي.

كيفية حتديد وجهة من نتائج البحث وبدء تشغيل العرض التوضيحي
عرض نتائج البحث.. 1

عرض الوجهة.. 2
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اضغط مع االستمرار عىل "Navigate Here" من شاشة قائمة الوجهة ملدة 5 ثواٍن لبدء العرض التوضيحي.. 3

 

هذا النمط ال يعرض العد التنازيل. إذا تركته ملدة 10 ثواٍن أو أكثر، فسينتقل تلقائًيا إىل شاشة اخلريطة.

إهناء تشغيل العرض التوضيحي
عند الضغط عىل زر الطائرة الورقية يف مفتاح التحكم أثناء تشغيل العرض التوضيحي، سينتهي تشغيل . 1

العرض التوضيحي.

تسجيل النقاط كمفضالت أثناء تشغيل العرض التوضيحي
اضغط مع االستمرار عىل  يف مفتاح التحكم عند النقطة التي تريد تسجيلها كمفضلة أثناء تشغيل العرض . 1

التوضيحي.
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حفظ موقع كوجهة مفّضلة   3.4

يمكنك إضافة أي موقع إىل املفّضلة، وقائمة الوجهات املستخدمة بكثرة. إذ إن ختطيط مسار لوجهة من الوجهات 
املفّضلة موصوف يف الصفحة 66. 

د وجهة كام هو موصوف سابقا. يمكن أن تكون عنوان، أو مكان، أو أي موقع عىل اخلريطة، أو وجهة من . 1 حدِّ
املحفوظات تم استخدامها مسبقا، إلخ. 

يمكن تسجيل وجهة تم البحث عنها يف املفّضلة عن طريق حتديد "إضافة إىل املفضلة" من . 2  .2
شاشة التحقق لنتائج البحث عن الوجهة.

النوع أ

النوع ب
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حترير تفاصيل وجهة مفّضلة   3.4.1

يمكنك حتديد موقع قمت بحفظه بالفعل كمفّضل وحترير تفاصيله. إذ إن إضافة موقع لقائمة بالوجهات املفّضلة 
موصوفة يف صفحة 98. 

اضغط زر املفّضالت عىل مفتاح التحكم.. 1
انتقل إىل اخليارات ثم حدد عالمة تبويب املالحة من قائمة "الكل". . 2
يتم عرض قائمة الوجهات املفضلة. . 3

النوع أ

النوع ب

يمكن استخدام الوظائف التالية عن طريق اختيار حترير مفّضالت املالحة.
إعادة ترتيب املفضلة.
إعادة تسمية املفضلة.

حترير الصفحة الرئيسية ← تغيري موقع الصفحة الرئيسية
حترير العمل ← تغيري موقع العمل

حذف مفضلة )مفضالت(

NAWF-AA-22A_Edition1.indb   99NAWF-AA-22A_Edition1.indb   99 2022/01/26   14:09:012022/01/26   14:09:01



100

البحث عن حمطة شحن )السيارات الكهربائية فقط(  3.5

النوع أ
يمكنك البحث عن حمطة الشحن.

يمكن تضييق نطاق البحث يف حمطة الشحن إىل 3 أنواع، بام يف ذلك النوع العادي والرسيع وغري املعروف.
باإلضافة إىل ذلك، يمكن عرض املعلومات التفصيلية ملحطة الشحن التي بحثت عنها واملرافق القريبة حيث يمكنك 

االستفادة من وقتك أثناء عرض الشحن
النوع ب

يمكنك البحث عن حمطة الشحن.
باإلضافة إىل ذلك، يمكن عرض املعلومات التفصيلية ملحطة الشحن التي بحثت عنها واملرافق القريبة حيث يمكنك 

االستفادة من وقتك أثناء عرض الشحن.

البحث عن حمطة الشحن  3.5.1

النوع أ
اضغط عىل مقبض التحكم مع فتح شاشة اخلريطة لعرض القائمة، وحدد "Add Destination" )إضافة وجهة(.. 1

ال يتم عرض القائمة حتى يف حالة الضغط عىل مقبض التحكم أثناء التمرير عىل اخلريطة.

حدد "Charging Stations" )حمطات الشحن(. . 2
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يتم عرض نتيجة البحث عن حمطات الشحن.. 3

توجد الـ 7 أنامط التالية ملحطات الشحن.

الوصفاالسمأيقونة
يشري إىل حمطة شحن ذات رسعة شحن عادية.عادي

يشري إىل حمطة شحن رسيعة.رسيع

يشري إىل حمطة شحن غري معروفة الرسعة.غري معروف

عادي_جممع
*ُيعرض عىل اخلريطة.

يشري إىل POI متعددة ملحطة الشحن )جممعة مًعا( إذا 
كانت مجيع املحطات هلا رسعة شحن عادية.

رسيع_جممع
*ُيعرض عىل اخلريطة.

يشري إىل POI متعددة ملحطة الشحن )جممعة مًعا( إذا 
كانت مجيع املحطات هلا رسعة شحن رسيعة.

عادي_رسيع_جممع
*ُيعرض عىل اخلريطة.

يشري إىل POI متعددة ملحطة الشحن )جممعة مًعا( إذا 
كانت مزجًيا من حمطات الشحن الرسيعة والعادية.
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الوصفاالسمأيقونة
غري معروف_جممع

*ُيعرض عىل اخلريطة.
يشري إىل POI متعددة ملحطة الشحن )جممعة مًعا( إذا 

كانت مجيع املحطات هلا رسعة شحن غري معروفة.

إذا تم جتميع حمطة شحن غري معروفة بنوع آخر من حمطات الشحن )عادية أو رسيعة(، فستكون األيقونة التمثيلية 
دائاًم هي التي تشري إىل حمطة شحن مع نوع معروف من الشاحن )مثل عادي_جممع أو رسيع_جممع(.

النوع ب
1 .."POIs & Favourites" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد

ال يتم عرض القائمة حتى يف حالة الضغط عىل مقبض التحكم أثناء التمرير عىل اخلريطة.

2 .."Electric charge stations" ثم حدد ،"Automobile" حدد ،"More Categories" بعد حتديد
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يتم عرض نتيجة البحث عن حمطات الشحن.. 3

توجد األنامط السبعة التالية ملحطات الشحن.
الوصف أيقونة

يشري إىل حمطة الشحن.

يتم عرض األنامط الثالثة التالية ملعلومات حالة توافر حمطة الشحن.

الوصف حالة حمطة الشحن أيقونة
تشري إىل حالة حمطة الشحن )فارغة(. فارغة

)أزرق(
تشري إىل حالة حمطة الشحن )ممتلئة(. ممتلئة

)أمحر(
تشري إىل حالة حمطة الشحن )غري معروفة(. غري معروفة
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تضييق نتائج البحث  3.5.2

النوع أ
قم بإمالة مقبض التحكم إىل اليمني عىل شاشة عرض نتائج البحث.. 1

حدد "Charger Type" )نوع الشاحن(.. 2

اخرت من "All" )الكل(، "Fast" )رسيع(، أو "Normal" )عادي(.. 3
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يتم عرض النتائج الضيقة حسب النوع املحدد.. 4

النوع أ
قم بإمالة مقبض التحكم إىل اليمني عىل شاشة عرض نتائج البحث.. 1

2 .."Sort By" حدد
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حدد من االسم أو املسافة.. 3

يتم عرض النتائج الضيقة حسب النوع املحدد.. 4
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حتقق من املعلومات التفصيلية من نتائج البحث  3.5.3

النوع أ
حدد نتيجة البحث.. 1

حدد "Location Information" )معلومات املوقع(.. 2

ُتعرض املعلومات التفصيلية.. 3
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 بالنسبة لـ POIs اخلاصة بمحطة الشحن، يمكن عرض املعلومات التالية إذا كانت متوفرة.	 
يتم عرض معلومات حمطة الشحن بالرتتيب املحدد أدناه إذا كانت متوفرة:

"Opening Hours" )ساعات التشغيل(: يشري إىل ساعات تشغيل حمطة الشحن.. 1
"Number of chargers" )عدد الشواحن(: يشري إىل إمجايل عدد أماكن الشحن املتاحة يف حمطة . 2

الشحن.
"Charger type" )نوع الشاحن(: يشري إىل ما إذا كانت حمطة الشحن املحددة لدهيا شحن رسيع أو . 3

عادي.
"Connector" )املوصل(: يشري إىل أنواع املوصل املتاحة يف حمطة الشحن.. 4
"Availability" )التوافر(: يشري إىل معلومات الوصول ملحطة الشحن )مثل الوصول اخلاص، التسجيل . 5

املسبق(.
"Payment Method" )طريقة الدفع(: يشري إىل طرق الدفع املتاحة يف حمطة الشحن )مثل البطاقات . 6

مسبقة الدفع وبطاقات االئتامن(.
"Address" )العنوان(: يشري إىل عنوان حمطة الشحن.. 7
"Phone number": يشري إىل رقم هاتف حمطة الشحن.. 8

يتم عرض معلومات حول اسم حمطة الشحن.	 
إذا مل يتضمن أي حقل معلومات، فلن يتم عرض احلقل نفسه.	 
 إذا كانت املعلومات املتاحة ال يمكن وضعها يف اللوحة، فيمكن متريرها عن طريق تدوير مقبض التحكم.	 

يؤدي تدوير مقبض التحكم يف اجتاه عقارب الساعة أو عكس اجتاه عقارب الساعة إىل مترير املحتوى ألسفل أو 
ألعىل.
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النوع ب
حدد نتيجة البحث.. 1

2 .."Detail Information" حدد

ُتعرض املعلومات التفصيلية.. 3
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 بالنسبة لـ POIs اخلاصة بمحطة الشحن، يمكن عرض املعلومات التالية إذا كانت متوفرة.	 
يتم عرض معلومات حمطة الشحن بالرتتيب املحدد أدناه إذا كانت متوفرة:

"Opening Hours" )ساعات التشغيل(: يشري إىل ساعات تشغيل حمطة الشحن.. 1
"Number of chargers" )عدد الشواحن(: يشري إىل إمجايل عدد أماكن الشحن املتاحة يف حمطة الشحن.. 2
"Charger type" )نوع الشاحن(: يشري إىل ما إذا كانت حمطة الشحن املحددة لدهيا شحن رسيع أو عادي.. 3
"Connector" )املوصل(: يشري إىل أنواع املوصل املتاحة يف حمطة الشحن.. 4
"Availability" )التوافر(: يشري إىل معلومات الوصول ملحطة الشحن )مثل الوصول اخلاص، التسجيل املسبق(.. 5
"Payment Method" )طريقة الدفع(: يشري إىل طرق الدفع املتاحة يف حمطة الشحن )مثل البطاقات . 6

مسبقة الدفع وبطاقات االئتامن(.
"Address" )العنوان(: يشري إىل عنوان حمطة الشحن.. 7
"Phone number": يشري إىل رقم هاتف حمطة الشحن.. 8
معلومات التوافر: يتم عرض معلومات التوافر ملحطة الشحن.. 9

يتم عرض معلومات حول اسم حمطة الشحن.	 
إذا مل يتضمن أي حقل معلومات، فلن يتم عرض احلقل نفسه.	 
 إذا كانت املعلومات املتاحة ال يمكن وضعها يف اللوحة، فيمكن متريرها عن طريق تدوير مقبض التحكم.	 

يؤدي تدوير مقبض التحكم يف اجتاه عقارب الساعة أو عكس اجتاه عقارب الساعة إىل مترير املحتوى ألسفل أو 
ألعىل.
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البحث عن معلومات منشأة قريبة لالستفادة من وقت انتظارك أثناء الشحن  3.5.4

قم بإمالة مقبض التحكم إىل اليمني عىل شاشة عرض املعلومات التفصيلية.. 1
النوع أ

النوع ب
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حدد "What’s Nearby" )ما القريب؟(.. 2
النوع أ

النوع ب

يتم عرض معلومات املنشأة القريبة.. 3
النوع أ
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النوع ب

ال يمكن حتديد معلومات املنشأة القريبة. فقط شاشة العرض يمكن التحقق منها.

البحث عن حمطات الشحن حسب نوع املوصل أو العالمة التجارية )النوع أ(  3.5.5

1 . "Add Destination" اضغط عىل مقبض التحكم مع فتح شاشة اخلريطة لعرض القائمة، وحدد
)إضافة وجهة(.

ال يتم عرض القائمة حتى يف حالة الضغط عىل مقبض التحكم أثناء التمرير عىل اخلريطة.

حدد "More Categories" )املزيد من الفئات(.. 2
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حدد "Charging Stations" )حمطات الشحن(.. 3

حدد العنرص القابل للتطبيق عندما يتم عرض خيارات كل نوع موصل.. 4

حدد موقع الشحن القابل للتطبيق عندما يتم عرض اخليارات لكل عالمة جتارية ملحطة الشحن.. 5

يتم عرض العالمة التجارية ملحطة الشحن املحددة.. 6
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املفاهيم   4.1

تكبري/تصغري تلقائي   4.1.1

يوفر تكبري/تصغري تلقائي أكثر من جمرد ميزة تكبري تلقائية اعتيادية: 
أثناء متابعة طريق: عند االقرتاب من منعطف، سيتم التكبري للسامح لك بسهولة حتديد طريقة املناورة عند التقاطع 	 

التايل. وإذا كان املنعطف التايل بعيًدا، فسيتم التصغري بحيث يمكنك رؤية الطريق أمامك. 
إيقاف التكبري/التصغري األوتوماتيكي: يوقف تكبري/تصغري تلقائي.	 

حساب املسار وإعادة حسابه   4.1.2

حيسب نظام املالحة املسار اعتامدا عىل تفضيالتك:
طريقة حساب املسار: 	 

"رسيع": يعطي مسار رسيع إذا كان يمكنك السفر عند أو بالقرب من حد الرسعة عىل كل الطرق.	 
"قصري": يعطي مسارا له أصغر مسافة إمجالية من كل املسارات املمكنة. 	 
"اقتصادي": متزج هذه الطريقة مزايا املسارات الرسيعة والقصرية: يقوم نظام املالحة بحساب املسار 	 

الرسيع، ولكنه يتضمن أيضًا طرق أخرى يف احلساب مع وضع عامل توفري الوقود يف االعتبار.
"سهل": ينتج عنه مسار بدورانات أقل وبدون مناورات صعبة.  مع هذا اخليار، يمكنك جعل نظام 	 

املالحة يأخذ، عىل سبيل املثال، الطريق الرسيع بدال من سلسلة من الطرق أو الشوارع الصغرية. 

دليل املرجع  4
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نوع الطريق املستخدم خلطة املسار:	 
النوع أ

السامح بالطرق الرسيعة	 
طريق برسوم حسب الوقت	 
السامح بطرق الرسوم حسب االستخدام	 
السامح بمعرب احلدود	 
 	HOV / السامح بحارات مرافقي الطريق
السامح بالطرق غري املعبدة	 
السامح بطرق سيارات الدفع الرباعي	 
السامح بالعّبارات	 
السامح بقطارات نقل السيارات	 
السامح بالطرق التي حتتاج إىل تصاريح	 
السامح بالطرق املحظورة موسمًيا	 

النوع ب
السامح بالطرق الرسيعة	 
السامح بالطرق التي يتم فرض رسوم مرور عليها	 
السامح بمعرب احلدود	 
 	HOV / السامح بحارات مرافقي الطريق
السامح بالطرق غري املعبدة	 
السامح بطرق سيارات الدفع الرباعي	 
السامح بالعّبارات	 
السامح بقطارات نقل السيارات	 
السامح بالطرق التي حتتاج إىل تصاريح	 
السامح بالطرق املحظورة موسمًيا	 

إذا كانت البيانات موجودة، فسيأخذ حساب املسار يف االعتبار بيانات املرور التارخيية لليوم املحّدد من األسبوع 
والوقت من اليوم )صفحة 119(. 

إذا كان اإلعداد اخلاص بإعدادات املرور صاحلًا، فإن األحداث املرورية الفورية توضع يف االعتبار ويتم إدخال 
تعديالت كربى عىل املسار.

يعيد نظام املالحة تلقائيا حساب املسار إذا انحرفت عن املسار املقرتح أو إذا تعلق حدث مروري مستقبل مؤخرًا بجزء 
من املسار الذي ينصح به.

ملزيد من املعلومات حول إعدادات املسار، انظر صفحة 131.

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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حتذير حد الرسعة )فقط يف بعض الدول واملناطق(  4.1.3

قد حتتوي اخلرائط عىل معلومات حول حدود الرسعة عىل الطرق. نظام املالحة قادر عىل حتذيرك إذا جتاوزت احلد 
احلايل. قد ال تكون هذه املعلومات متاحة ملنطقتك )اسأل وكيلك املحيل(، أو قد ال تكون صحيحة كليا لكل الطرق يف 

اخلريطة.
*يعمل حتذير احلد األقىص للرسعة فقط عىل املركبات التي تعرض اإلعدادات التالية.

فيام عدا السيارات املزودة بشاشة القيادة التفاعلية
يمكن ضبط وظيفة حتذير جتاوز الرسعة من إعدادات التحذير )صفحة 128(. 

يمكن حتديد اإلعداد باستخدام "إعدادات التحذير" ← "جتاوز حد الرسعة":
حتذير مسموع ومرئي: سوف تسمع صوت تنبيه بالصور إذا جتاوزت احلد األقىص للرسعة بنسبة مئوية معينة. 	 
التنبيهات املرئية: إذا جتاوزت حد الرسعة عىل أحد الطرق، فسيتم عرض حد الرسعة للطريق احلايل عىل اخلريطة ويف 	 

شاشة عرض القيادة التفاعلية.
يمكنك اختيار عالمة حد الرسعة عىل اخلريطة كل الوقت. 

السيارات املزودة بشاشة القيادة التفاعلية
د "اإلعدادات" من شاشة الصفحة الرئيسية لعرض شاشة اإلعدادات.. 1 حدِّ
2 .."Active Driving Display" د قائمة حدِّ
د "تنبيه حد الرسعة" من الشاشة لتحديد العنرص الذي تريد تغيريه.. 3 حدِّ
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معلومات حركة املرور يف ختطيط املسار )فقط يف بعض الدول واألقاليم(  4.1.4

النوع أ
ال يكون املسار الذي ينصح به دائام نفسه بني نقطتني. يمكن أخذ املعلومات املرورية التارخيية دون اتصال باإلنرتنت 

)معلومات رسعة تارخيية أو أنامط مرورية( يف االعتبار يف حساب املسار اعتامدًا عىل الوقت يف اليوم ويوم األسبوع كلام 
تواجدت بيانات مناسبة. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تساعدك املعلومات املرورية يف الوقت احلقيقي عىل جتنب 

األحداث املرورية احلالية مثل إغالق الطرق املؤقت أو تكدس مروري متسبب عن حادثة. كال الوظيفتني خاضعة 
إلتاحة البيانات.

جيب تعيني ما ييل لعرض معلومات حركة املرور يف اخلريطة.
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "Traffic Settings" من . 1

."Navigation Settings"
2 . Show Traffic" يف "Icons Only" أو "Flows Only" أو "Flow and Icons" عنيِّ إما

."Information
يتم عرض خريطة ثنائية األبعاد مع مقاطع الطرق امللّونة بواسطة كثافة املرور يف الفرتة املحّددة. يتم إظهار املعلومات 

ل اليوم باألسبوع والوقت باليوم لرؤية الفرتة املرغوب فيها.  احلالية عندما تفتح الشاشة. عدِّ
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النوع ب
ال يكون املسار الذي ينصح به دائام نفسه بني نقطتني. يمكن أخذ املعلومات املرورية التارخيية دون اتصال باإلنرتنت 

)معلومات رسعة تارخيية أو أنامط مرورية( يف االعتبار يف حساب املسار اعتامدًا عىل الوقت يف اليوم ويوم األسبوع كلام 
تواجدت بيانات مناسبة. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تساعدك املعلومات املرورية يف الوقت احلقيقي عىل جتنب 

األحداث املرورية احلالية مثل إغالق الطرق املؤقت أو تكدس مروري متسبب عن حادثة. كال الوظيفتني خاضعة 
إلتاحة البيانات.

جيب تعيني ما ييل لعرض معلومات حركة املرور يف اخلريطة.
اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد "Traffic Settings" من . 1

."Navigation Settings"
2 .."Use Traffic Data" حدد
3 . Show Traffic" يف "Icons Only" أو "Flows Only" أو "Flow and Icons" عنيِّ إما

."Information
يتم عرض خريطة ثنائية األبعاد مع مقاطع الطرق امللّونة بواسطة كثافة املرور يف الفرتة املحّددة. يتم إظهار املعلومات 

ل اليوم باألسبوع والوقت باليوم لرؤية الفرتة املرغوب فيها.  احلالية عندما تفتح الشاشة. عدِّ

معلومات حركة املرور السابقة  4.1.4.1

إذا كانت بيانات اخلريطة ملعلومات حركة املرور السابقة موجودة واإلعداد صاحلًا، فيمكن أن يستخدمها نظام املالحة 
عند ختطيط مسار. يف احلاالت العادية، تساعدك هذه اإلحصائيات عىل جتنب التكدسات املرورية املعتادة باليوم املحّدد 
من األسبوع يف الساعة املحّددة لكن يف بعض احلاالت مثل باإلجازات الرسمية التي تقع يف أيام أسبوع عادية، يمكنها 

أن تكون مضّللة. يمكنك تعطيل هذه اخلاصية يف إعدادات املرور )صفحة 129(. 
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)TMC( معلومات حركة املرور يف الوقت احلقيقي  4.1.4.2

يمكن أن توفر لك TMC )قناة رسائل املرور( حالة املرور يف الوقت احلقيقي. يمكن أن يتجنب حساب املسار 
انسدادات الطرق أو التكدسات املرورية غري املتوقعة املتسببة عن حادث.

 .TMC اخلاصية متاحة فقط إذا كانت أجهزتك تدعم

TMC هو تطبيق معنّي لنظام بيانات راديو FM أي )RDS( مستخدم لبث معلومات املرور يف الوقت احلقيقي.
يتم متكني استخدام معلومات املرور افرتاضيا يف نظام مالحة مازدا.

TMC ليست خدمة عاملية. قد ال تكون متاحة يف بلدك أو منطقتك. اسأل وكيلك املحيل عن تفاصيل التغطية.

قد حيتوي نظام مالحة مازدا عىل مستقبل TMC الذي يكون مطلوبا الستقبال أحداث املرور. اسأل وكيلك املحيل.
إذا كانت بيانات املرور العامة يتم بثها يف موقعك، يأخذ نظام مالحة مازدا تلقائيا يف التبار األحداث املرورية املستقبلة. 

ال حتتاج لتعيني أي يشء يف الربنامج. سوف يبحث املستقبل تلقائيا عن حمطات راديو FM لبيانات TMC، وسيتم 
استخدام املعلومات املفكوك شفرهتا فورا يف ختطيط املسار. عندما يستقبل نظام مالحة مازدا معلومات املرور التي قد 
تؤثر عىل مسارك، سيقوم الربنامج بتحذيرك أنه يعيد حساب املسار، وستستمر املالحة مع مسار جديد يكون األمثل 

آخذين بعني االعتبار أحوال املرور األكثر حتديثا.
لضبط هذه اإلعادة للحساب، يمكنك تعيني التأخر األدنى الذي يمكن أن يقوم بتشغيل إعادة حساب املسار، أو 

يمكنك إرشاد نظام مالحة مازدا جلعلك تؤكد املسار اجلديد الذي ينصح به قبل أن يصبح نافذ املفعول. يمكنك فعل 
هذه يف إعدادات املرور )صفحة 129(.

يتم عرض مقاطع الطرق املتأثرة بأحداث املرور بلون خمالف عىل اخلريطة، وتظهر رموز صغرية فوق الطريق طبيعة 
احلدث:

NAWF-AA-22A_Edition1.indb   120NAWF-AA-22A_Edition1.indb   120 2022/01/26   14:09:052022/01/26   14:09:05



121

4

2

1

3

5

6

)عند التحقق من تفاصيل أحداث املرور من شاشة قائمة أحداث املرور(
1 . Travel" من "Traffic" اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة لعرض القائمة، وحدد

Information". ويتم عرض قائمة أحداث املرور.

النوع أ

يمكن عرض قائمة حمدودة لكل نوع حدث من لوحة خيارات العرض عن طريق إمالة مفتاح التحكم إىل . 2
اليمني.

النوع أ

النوع ب
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3 . Traffic Event" د حدث املرور الذي تريد التحقق منه للمعلومات التفصيلية من القائمة وحدد حدِّ
Information". يتم عرض معلومات تفصيلية للحدث.

النوع أ

النوع ب
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4 .."Event Status" باإلضافة إىل ذلك، يمكنك تعيني كيفية أخذ بحث مسار يف االعتبار لكل حدث من
النوع أ

النوع ب

حالة احلدث:
ر 	  "Automatically Handle": يمكن أن يأخذ يف االعتبار كيف يمكن أن يتأثر الوقت املقدَّ

للوصول عن طريق جتنب حدث وحتديد إما جتنب هذا احلدث أم ال بشكل تلقائي.
"Avoid Event": البحث عن مسار لتجنب احلدث.	 
"Ignore Event": ال يأخذ مساًرا يتجنب فيه حدًثا يف االعتبار.	 
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)عند التحقق من تفاصيل أحداث املرور من شاشة قائمة اخلريطة(
قم بإمالة مفتاح التحكم إىل اليسار أو اليمني أو ألعىل أو ألسفل يف شاشة عرض املوقع احلايل بينام القائمة مغلقة. . 1

ويتم عرض املؤرش.
النوع أ

النوع ب

عنيِّ املؤرش عىل حدث املرور الذي تريد التحقق منه للحصول عىل معلومات تفصيلية واضغط عىل مفتاح . 2
التحكم لفتح القائمة.

النوع أ
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النوع ب

عند حتديد "Location Information"، يتم عرض معلومات تفصيلية عن حدث.. 3
النوع أ

النوع ب
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قائمة اإلعدادات   4.2

يمكنك تكوين إعدادات الربنامج، وتعديل سلوك نظام املالحة. اضغط عىل مفتاح التحكم بينام شاشة اخلريطة مفتوحة 
لعرض القائمة، وحدد "إعدادات املالحة".

النوع أ

النوع ب

الوصفعنرص اإلعداد
يمكنك حتديد معلومات املالحة التي يتم عرضها عىل الشاشة اجلانبية.تقسيم الشاشة

يمكنك ضبط مظهر شاشة اخلريطة. قم بتعديل عرض اخلريطة بحسب احتياجاتك، إعدادات اخلريطة
لتظهر املباين ثالثية األبعاد أو ختفيها، وإدارة إعدادات عرض POI )مكان االهتامم( 

)أي POI تعرض عىل اخلريطة(.

يتوفر إعداد مرتبط باإلرشاد أثناء إرشاد املسار.إعدادات التوجيه

يكون إعداد متعلِّق بالتحذيرات متاحا.إعدادات التحذير
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ارجع إىل تغيري أنواع الطرق املستخدمة يف ختطيط املسار )صفحة 91(.إعدادات املسار

يكون إعداد معلومات حركة املرور متاحا.إعدادات املرور

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.

إعدادات التوجيه  4.2.1

الوصفعنرص اإلعداد
مستوى صوت اإلرشاد 

النوع أ

النوع ب

يمكن تغيري مستوى صوت اإلرشاد املسموع أثناء إرشاد املسار.
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إعدادات التحذير  4.2.2

تتوافر إعدادات التحذير والتنبيه.

الوصفعنرص اإلعداد
حد الرسعة

*  فيام عدا السيارات املزودة 
بشاشة قيادة تفاعلية

يمكن تغيري عرض حتذير حد الرسعة.
"دائاًم": عرض متواصل

"عند زيادة الرسعة": يتم العرض فقط عندما تتخطى رسعة السيارة حد الرسعة

جتاوز حد الرسعة
*  فيام عدا السيارات املزودة 

بشاشة قيادة تفاعلية

تكون أنواع التنبيه التالية متاحة:  
"تنبيهات مرئية": عرض فقط

"تنبيهات مسموعة ومرئية": يتم العرض وإصدار الصوت
"بال": بال عرض وصوت

*  يف حالة تعيني مستوى صوت اإلرشاد الصويت إىل 0، فسيتم تعيني إشعار حد 
الرسعة كذلك إىل 0 ألنه جزء من اإلرشاد الصويت.

 كامريات الرسعة
)منطقة تتطلب احلذر 

الشديد*(
*  فرنسا فقط

يمكن تغيري إعداد حتذير كامريا الرسعة.
"تنبيهات مرئية": عرض فقط

"تنبيهات مسموعة ومرئية": يتم العرض وإصدار الصوت
"بال": بال عرض وصوت

يمكن تغيري إعداد حاالت كامريات الرسعة.حتذير للكامريات
"دائاًم": عرض متواصل

"عند زيادة الرسعة": يتم العرض فقط عندما تتخطى رسعة السيارة حد الرسعة

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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إعدادات املرور   4.2.3

النوع أ

الوصفعنرص اإلعداد
استخدم هذا املفتاح لتمكني أو تعطيل بيانات املرور التارخيية استخدام بيانات حمفوظات حركة املرور

وأنامط املرور. يمكن أن تكون هذه املعلومات املخّزنة حمّليا مفيدة 
جدا يف الظروف العادية لكن عىل سبيل املثال يف اإلجازات 

الرسمية، قد يكون من األفضل اإليقاف من أجل أخذ تكدسات 
املرور ليوم عادي من أيام األسبوع يف االعتبار. 

Use RDS-TMC Traffic Data متكني/تعطيل استخدام بيانات املرور املذاعة مبارشة عند حساب
مسار.

Show Traffic Information.يمكنك تغيري كيفية عرض معلومات حركة املرور
"Flow and Icons": عرض معلومات حركة املرور حسب 

ترميز ألوان رموز حركة املرور وتدفق حركة املرور.
"Flows Only": عرض معلومات حركة املرور حسب ألوان 

تدفق حركة املرور فقط.
"Icons Only": عرض معلومات حركة املرور حسب رموز 

حركة املرور فقط.
"Off": تعطيل عرض معلومات حركة املرور.

Voice Announcements.متكني/تعطيل إعالنات حركة املرور باستخدام الصوت

Offer Detour.تقدم مسارات بديلة لتحويالت الطرق

Auto Accept Detour يتم حتديد مسار بديل مالئم ليقدمه نظام املالحة طبقًا للظروف
املرورية.

Detour Time Saving يمكنك حتديد قيمة املدة الزمنية التي تقبل تأخرها عىل املسار
 البديل.

إذ يتم تقديم املسار البديل بناء عىل الوقت املحدد.

النوع ب

الوصفعنرص اإلعداد
متكني/تعطيل استخدام بيانات حركة املرور املذاعة مبارشة. يمكن استخدام بيانات حركة املرور

أن تكون هذه املعلومات مفيدة جًدا يف الظروف العادية، لكن عىل 
سبيل املثال يف اإلجازات الرسمية، قد يكون من األفضل اإليقاف 

حتى ال تأخذ تكدسات املرور ليوم عادي من أيام األسبوع يف 
االعتبار.
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Show Traffic Information.يمكنك تغيري كيفية عرض معلومات حركة املرور
"Traffic Flow & Icons": عرض معلومات حركة املرور 

حسب ترميز ألوان رموز حركة املرور وتدفق حركة املرور.
"Traffic Flow": عرض معلومات حركة املرور حسب ألوان 

تدفق حركة املرور فقط.
"Traffic Icon": عرض معلومات حركة املرور حسب رموز 

حركة املرور فقط.
"Off": تعطيل عرض معلومات حركة املرور.

Voice Announcements.متكني/تعطيل إعالنات حركة املرور باستخدام الصوت

Offer Detour.تقدم مسارات بديلة لتحويالت الطرق

Auto Accept Detour يتم حتديد مسار بديل مالئم ليقدمه نظام املالحة طبقًا للظروف
املرورية.

Detour Time Saving يمكنك حتديد قيمة املدة الزمنية التي تقبل تأخرها عىل املسار
 البديل.

إذ يتم تقديم املسار البديل بناء عىل الوقت املحدد.

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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إعدادات املسار   4.2.4

حتدد هذه اإلعدادات كيف سيتم حساب املسارات. 
النوع أ

الوصفعنرص اإلعداد
يمكن حتسني حساب املسار للمواقف املختلفة. انظر أدناه طريقة حساب املسار

للتفاصيل.

قد حتتاج لتجنب الطرق الرسيعة عندما تقوم بقطر سيارة أخرى.السامح بالطرق الرسيعة

طرق الرسوم هي طرق دفع حيث يمكنك رشاء بطاقة عضوية أو طريق برسوم حسب الوقت 
ترصيح الستخدام الطريق لفرتة زمنية أطول. يمكن متكينها أو 

تعطيلها بشكل منفصل من الطرق ذات الرسوم. 

يتضمن نظام املالحة طرقًا ذات رسوم )طرق هبا رسوم مرور حيث السامح بطرق الرسوم حسب االستخدام
يكون هناك رسم لكل استخدام( يف املسارات افرتاضيًا. إذا عطلت 

الطرق ذات الرسوم، فسيخطط نظام املالحة أفضل مسار جماين.

معرب احلدود قد يكون مسارًا أقرص اعتامدًا عىل املسار. ويف هذه السامح بمعرب احلدود
الوظيفة، يمكنك اختيار ما إذا كنت ستعرب أحد احلدود عندما تقوم 

بتخطيط املسار.

HOV / تعيني أي املسارات يمكن إنشاء حارات مرور لسيارات الركوب السامح بحارات مرافقي الطريق
اجلامعي فيها أو عدم إنشائها.

نظام املالحة باستثناء الطرق غري املمهدة افرتاضًيا: يمكن أن تكون السامح بالطرق غري املعبدة
الطرق غري املمهدة يف حالة سيئة وعادة ال يمكنك الوصول إىل حد 

الرسعة عليها.

إذا تم حتديد هذا اخليار، يتم أخذ طرق سيارات الدفع الرباعي السامح بطرق سيارات الدفع الرباعي
اخلاصة يف االعتبار أثناء حساب املسار.

يتضمن نظام املالحة عّبارات يف مسار خمّطط افرتاضيًا. مع ذلك، ال السامح بالعّبارات
حتتوي خريطة بالرضورة عىل معلومات حول إمكانية الوصول 

للعّبارات املؤقتة. قد حتتاج أيضا لدفع أجرة عىل العّبارات.
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الوصفعنرص اإلعداد
يتم أخذ خطوط قطارات نقل السيارات يف االعتبار أثناء حساب السامح بقطارات نقل السيارات

املسار. وعادة ما يتم تشغيل خطوط قطارات نقل السيارات بني 
األماكن التي ال يسهل الوصول إليها بالطرق العادية.

يتم أخذ الطرق واملناطق التي بحاجة إىل إذن خاص يف االعتبار أثناء السامح بالطرق التي حتتاج إىل تصاريح
حساب املسار.

يتم أخذ الطرق املحظورة موسمًيا يف االعتبار أثناء حساب املسار.السامح بالطرق املحظورة موسمًيا

النوع ب

الوصفعنرص اإلعداد
يمكن حتسني حساب املسار للمواقف املختلفة. انظر أدناه طريقة حساب املسار

للتفاصيل.

قد حتتاج لتجنب الطرق الرسيعة عندما تقوم بقطر سيارة أخرى.السامح بالطرق الرسيعة

السامح بالطرق التي يتم فرض رسوم مرور 
عليها

تم متكني/تعطيل استخدام الطرق التي يتم فرض رسوم مرور 
عليها. إذا تم تعطيل هذه امليزة، فإن نظام املالحة يستبعد الطرق التي 

يتم فرض رسوم مرور عليها ويبحث عن املسار املثايل.

معرب احلدود قد يكون مسارًا أقرص اعتامدًا عىل املسار. ويف هذه السامح بمعرب احلدود
الوظيفة، يمكنك اختيار ما إذا كنت ستعرب أحد احلدود عندما تقوم 

بتخطيط املسار.

HOV / تعيني أي املسارات يمكن إنشاء حارات مرور لسيارات الركوب السامح بحارات مرافقي الطريق
اجلامعي فيها أو عدم إنشائها.

نظام املالحة باستثناء الطرق غري املمهدة افرتاضًيا: يمكن أن تكون السامح بالطرق غري املعبدة
الطرق غري املمهدة يف حالة سيئة وعادة ال يمكنك الوصول إىل حد 

الرسعة عليها.

إذا تم حتديد هذا اخليار، يتم أخذ طرق سيارات الدفع الرباعي السامح بطرق سيارات الدفع الرباعي
اخلاصة يف االعتبار أثناء حساب املسار.
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الوصفعنرص اإلعداد
يتضمن نظام املالحة عّبارات يف مسار خمّطط افرتاضيًا. مع ذلك، ال السامح بالعّبارات

حتتوي خريطة بالرضورة عىل معلومات حول إمكانية الوصول 
للعّبارات املؤقتة. قد حتتاج أيضا لدفع أجرة عىل العّبارات.

يتم أخذ خطوط قطارات نقل السيارات يف االعتبار أثناء حساب السامح بقطارات نقل السيارات
املسار. وعادة ما يتم تشغيل خطوط قطارات نقل السيارات بني 

األماكن التي ال يسهل الوصول إليها بالطرق العادية.

يتم أخذ الطرق واملناطق التي بحاجة إىل إذن خاص يف االعتبار أثناء السامح بالطرق التي حتتاج إىل تصاريح
حساب املسار.

يتم أخذ الطرق املحظورة موسمًيا يف االعتبار أثناء حساب املسار.السامح بالطرق املحظورة موسمًيا

بعض الوظائف غري متاحة وفقًا لبعض البلدان واملناطق.
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إعدادات اخلريطة   4.2.5

يمكنك ضبط مظهر شاشة اخلريطة، وتعديل عرض اخلريطة بحسب احتياجاتك، وعرض املباين ثالثية األبعاد أو 
إخفائها، وإدارة إعدادات رؤية املكان )أي األماكن تعرض عىل اخلريطة(.

النوع أ

النوع ب

الوصفعنرص اإلعداد
د أي األماكن يتم إظهاره عىل اخلريطة أثناء املالحة. جيعل الكثري جدًا من عالمات األماكن حدِّ

األماكن اخلريطة مزدمحة، ولذا فإهنا فكرة جيدة أيضًا عرض أقل ما يمكن عىل 
اخلريطة. لديك اإلمكانيات التالية:

د مرّبع االختيار إلظهار أو إخفاء فئة املكان. 	  حدِّ
د اسم فئة املكان لفتح قائمة فئاته الفرعية. 	  حدِّ

3D إظهار أو حجب طرازات املدن ثالثية األبعاد أو التمثيل الفني أو احلجري بنايات
ثالثي األبعاد لبيانات مباين املدن الكاملة املحتوية عىل حجم املبني الفعيل 

وموضعه عىل اخلريطة.

اضبط الزوم األسايس وقم بإمالة املستويات حسب احتياجاتك. توجد ثالثة النقطة املركزية
مستويات متاحة. 
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الوصفعنرص اإلعداد
عند حتديد هذا العنرص، يمكن تغيري وضع عرض اخلريطة.عرض اخلريطة

"ثالثي األبعاد": عرض أشياء مثل مواقع اإلنشاء الفعلية بشكل ثالثي 	 
األبعاد عىل اخلريطة.

"ثنائي األبعاد": يتم تدوير اخلريطة بحيث تعرض اجتاه السفر يف االجتاه 	 
العلوي.

"شامل 2D": يتم عرض اخلريطة دومًا بحيث يكون اجتاه الشامل ألعىل 	 
بغض النظر عن اجتاه السفر.

تغيري حم خط أسامء الشوارع املعروضة.أسامء الشوارع

حتديد من بني 5 سامت ألوان خمتلفة للخريطة املعروضة أثناء وقت النهار.خمططات ألوان النهار

حتديد من بني 5 سامت ألوان خمتلفة للخريطة املعروضة أثناء وقت الليل.خمططات ألوان الليل
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إعدادات التوجيه املرئي   4.2.6

اضبط كيف تساعدك الربجميات عىل املالحة مع أنواع خمتلفة من املعلومات املتعّلقة باملسار عىل شاشة اخلريطة. 

الوصفعنرص اإلعداد
أثناء توجيه املسار يف أي وضع عرض للخريطة، يتم تشغيل/إيقاف تكبري/تصغري تلقائي

الوظيفة التي تكربِّ التقاطعات املقرتبة تلقائيًا.

عند تفعيلها، يتم تصغري اخلريطة إلظهار رؤية شاملة للمنطقة املحيطة إذا نظرة عامة عىل الطريق الرسيع
كان حدث املسار التايل )املناورة( بعيدًا. يعود النظام إىل الرؤية الطبيعية 

للخريطة عندما تقرتب من احلدث التايل.

متكني/تعطيل عرض املعلومات املتعلقة بخدمات الطرق الرسيعة املتاحة يف معلومات خمرج الطريق الرسيع
اللوحة اجلانبية.

كلام كانت املعلومات الكافية متاحة، يتم عرض معلومات حارات مماثلة أعمدة اإلشارة )النوع أ(
لتلك احلقيقية عىل إشارات الطرق فوق الطريق عند قمة اخلريطة. يمكنك 

تشغيل أو إيقاف هذه اخلاصية. 

إذا كنت تقرتب من خمرج طريق رسيع أو تقاطع معّقد وتتواجد املعلومات عرض ملتقى الطرق
املطلوبة، يتم استبدال اخلريطة بعرض ثالثي األبعاد مللتقى الطرق. يمكنك 

تشغيل هذه اخلاصية أو ترك اخلريطة ليتم عرضها لكامل املسار. 

عند دخول األنفاق، يمكن أن تكون الطرق السطحية واملباين مزعجة. عرض النفق )النوع أ(
تظهر اخلاصية صورة عامة لنفق بدال من اخلريطة. يتم أيضا عرض رؤية 

شاملة للنفق من أعىل ألسفل واملسافة املتبقية. 

تعيني ترتيب قائمة املناورات يف اللوحة اجلانبية.ترتيب قائمة املناورات
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املسار النشط 
املسار احلايل الذي تتم املالحة عليه. كلام تم تعيني الوجهة، يكون املسار نشطًا حتى تقوم بحذفه، أو تصل إىل وجهتك. 

انظر أيضا: املسار.

مركز املدينة
مركز البلدة ليس املركز اهلنديس للبلدة ولكن نقطة إلزامية قام باختيارها منشئو اخلريطة. يف البلدات والقرى، يكون 

عادة أهم تقاطع؛ يف املدن األكرب، يكون أحد التقاطعات املهمة. 

موضوع اللون 
نظام املالحة يتضمن سامت خمتلفة لأللوان للنهار والليل يمكن اختيارها حسب الرغبة.

يتم اختيار خمّطط هناري واحد وخمّطط لييل واحد دائاًم للخريطة وللقوائم.
يستخدمها نظام املالحة عندما يتحّول من النهار إىل الليل والعكس.

 GPS دقة
للعديد من العوامل أثر عىل االنحراف بني موضعك احلقيقي وذلك املقّدم لك بواسطة جهاز GPS. عىل سبيل املثال، 
يكون لتأخري اإلشارة يف األيونوسفري أو األجسام العاكسة قرب جهاز GPS أثرا خمتلفا ومتنوعا عىل قدر الدقة الذي 

يمكن جلهاز GPS حساب موقعك به. 

قاموس املصطلحات  5
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اخلريطة 
يعمل نظام املالحة بخرائط رقمية ليست ببساطة الصيغ املحوسبة للخرائط الورقية التقليدية. بالتشابه مع خرائط الطرق 

الورقية، يظهر لك الوضع ثنائي األبعاد للخرائط الرقمية الشوارع والطرق واملرتفعات بواسطة األلوان.
يف الوضع ثالثي األبعاد، يمكنك رؤية اختالفات االرتفاع، عىل سبيل املثال األودية واجلبال والطرق املرتفعة، ويف مدن 

حمددة يتم أيضا عرض عالمات الطريق ثالثية األبعاد واملباين ثالثية األبعاد. 
يمكنك استخدام اخلرائط الرقمية بصورة تفاعلية: يمكنك التكبري والتصغري )زيادة أو تقليل املقياس(، ويمكنك إمالته 

ل اخلرائط الرقمية ختطيط املسار.  اخلرائط ألعىل وأسفل، وتدويرها يسارا ويمينا. يف املالحة املدعومة من GPS، تسهِّ

توجيه اخلريطة الشامل إىل أعىل
يف وضع الشامل إىل أعىل، يتم تدوير اخلريطة بحيث يواجه أعالها الشامل دائام. 

كامريا أمان الطريق 
هذه الوظيفة غري متاحة يف بعض البالد واملناطق.

نقاط تنبيه خاصة لكامريات الرسعة أو الضوء األمحر أو حارات احلافالت. تكون مصادر بيانات خمتلفة متاحة. يمكنك 
تكوين نظام املالحة لتحذيرك عندما تقرتب من إحدى هذه الكامريات. 

الكشف عن موقع كامريات أمان الطريق حمظور يف بلدان معّينة. إهنا املسئولية املنفردة للسائق أن يتحقق ما إذا كان 
يمكن أن تستخدم هذه اخلاصية أثناء الرحلة. 

تكون الربجميات قادرة عىل اإلظهار والتحذير ألكثر من جمرد الكامريات. تكون أنواع أخرى متنوعة من نقاط تنبيه 
النوع أ

القرب مثل مناطق املدارس ومعابر السكك احلديدية متاحة أيضا. 
النوع ب

األنواع األخرى لنقاط تنبيه القرب مثل مناطق املدارس.

املسار 
تسلسل ألحداث املسار، أي املناورات )عىل سبيل املثال، الدورانات والطرق غري املبارشة( للوصول إىل الوجهة. حيتوي 

املسار عىل نقطة بدء واحدة ووجهة واحدة أو أكثر.

توجيه اخلريطة الطريق إىل أعىل 
يف وضع الطريق إىل أعىل، يتم تدوير اخلريطة بحيث يشري أعالها دائام إىل اجتاه القيادة احلايل. هذا هو التوجيه االفرتايض 

يف وضع عرض اخلرائط ثالثية األبعاد. 

عالمة السيارة
تتم اإلشارة إىل املوضع احلايل عن طريق سهم أمحر عىل اخلريطة. يشري اجتاه السهم األمحر إىل العنوان احلايل.
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أحكام املستخدم النهائي  6

يتم تزويد البيانات إليك ألغراض االستخدام الشخيص والداخيل فقط وليس إلعادة بيعها.  هذه البيانات حممية 
بموجب حقوق النرش ومن ثم فهي خاضعة لألحكام والرشوط التالية التي وافقت عليها، من جهة، ووافقت عليها 

رشكة "Panasonic" ومرخصيها )بمن فيهم املرخصني واملوردين التابعني هلم( من جهة أخرى. 

© 2018 لصالح رشكة HERE. مجيع احلقوق حمفوظة.

قيود االستخدام
تتضمن البيانات معلومات معينة وحمتوى مرتبط هبا بموجب ترخيص من أطراف خارجية وختضع لرشوط املورد 

املطبقة وإشعارات حقوق النرش املنصوص عليها يف عنوان URL التايل: 
https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

األحكام والرشوط
 "Panasonic" اخلاصة برشكة "CMU" لالستخدام الشخيص فقط: أنت توافق عىل استخدام هذه البيانات مع
ألغراض االستخدام الشخصية، غري التجارية فقط والتي تم منحك ترخيص بشأهنا، وليس ملكتب خدمة، أو مشاركة 

يف االنتفاع بعض الوقت أو أغراض أخرى مماثلة.  ووفقًا لذلك، ومع مراعاة القيود املبينة يف الفقرات التالية، توافق 
خالفًا لذلك عىل عدم إعادة إنتاج أو نسخ أو تعديل أو تفكيك أو فك أو إجراء هندسة عكسية ألي جزء من هذه 

البيانات وال جيوز حتويلها أو توزيعها بأي شكل وألي غرض، باستثناء احلد الذي تسمح به القوانني اإللزامية. 

حتذير: قد تتضمن البيانات معلومات غري دقيقة أو غري مكتملة نتيجة ملرور الوقت وتغيري الظروف واملصادر املستخدمة 
وطبيعة مجع بيانات جغرافية شاملة، ما قد يؤدي إىل نتائج غري صحيحة.

ال يوجد ضامن: يتم توفري هذه البيانات إليك "كام هي"، وأنت توافق عىل استخدامها عىل مسؤوليتك اخلاصة. رشكة 
"Panasonic" ومرخصيها )ومرخصيهم وموردهيم( ال يقدمون كفاالت أو إعالنات أو ضامنات أيًا كان نوعها، 

رصحية أم ضمنية، ناشئة بموجب القانون أو خالفًا لذلك، بام يف ذلك، عىل سبيل املثال ال احلرص، املحتوى أو النوعية أو 
الدقة أو االكتامل أو الفعالية أو االعتامدية أو املالءمة لغرض معنّي أو الفائدة أو االستخدام أو النتائج التي يتم احلصول 

عليها من هذه البيانات أو بأن البيانات أو اخلادم سيكونان غري متقطعني أو خاليني من األخطاء.
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تنصل من الضامن: تتنصل رشكة "Panasonic" ومرخصيها )بام يف ذلك مرخصيهم وموردهيم( من أي ضامنات، 
رصحية أو ضمنية، خاصة باجلودة أو األداء أو قابلية التسويق أو املالءمة لغرض معنًي أو عدم التعّدي.  إن بعض 

الواليات واملناطق والدول ال تسمح ببعض االستثناءات يف الضامن، لذلك، إىل هذا احلد، فقد ال ينطبق عليك االستثناء 
املذكور أعاله.

تنصل من املسؤولية: ال تتحمل رشكة "Panasonic" ومرخصيها )بام يف ذلك مرخصيهم وموردهيم( مسؤولية 
جتاهك: فيام يتعلق بأي مطالبة أو طلب أو دعوى، بغض النظر عن طبيعة سبب املطالبة أو الطلب أو الدعوى التي تزعم 

أي خسارة أو إصابة أو أرضار، مبارشة أو غري مبارشة، قد تنتج من استخدام املعلومات أو حيازهتا؛ أو أي خسارة 
لألرباح أو املردود أو العقود أو املدخرات أو أي أرضار أخرى مبارشة أو غري مبارشة أو عرضية أو خاصة أو تبعية نامجة 

عن استخدام هذه املعلومات أو عدم القدرة عىل استخدامها أو أي عيب يف املعلومات أو خرق هلذه األحكام 
والرشوط، سواء يف إجراء يف عقد أو خطأ أو استنادًا إىل ضامن، حتى إذا تم إبالغ "HERE" أو مرخصيها باحتاملية 
وقوع مثل هذه األرضار.  إن بعض الواليات واملناطق والدول ال تسمح ببعض االستثناءات يف املسؤولية أو بتحديد 

األرضار، لذلك، إىل هذا احلد، فقد ال ينطبق عليك االستثناء املذكور أعاله. 

مراقبة التصدير. أنت تلتزم بعدم التصدير من أي مكان ألي جزء من البيانات أو أي منتج مبارش إال بام يتوافق مع كل 
الرتاخيص واملوافقات املطلوبة بموجب القوانني والقواعد والنظم املطبقة اخلاصة بالتصدير بام يف ذلك عىل سبيل املثال 

ال احلرص، القوانني والقواعد والنظم التي يفرضها مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة التجارة األمريكية، 
ومكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة األمريكية. 
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جممل االتفاقية.  تشكل هذه األحكام والرشوط جممل االتفاقية بني "رشكة Panasonic" )ومرخصيها، بام يف ذلك 
مرخصيهم ومزودهيم( وبينك فيام خيص املوضوع الوارد فيام سبق، وهي حتل يف جمملها حمل أية اتفاقيات كتابية أو شفهية 

مسبقة موجودة بيننا مسبقًا فيام يتعلق بمثل هذا املوضوع. وال ختل هذه االتفاقية باتفاقك مع موفر التطبيق.

القانون احلاكم.  ختضع الرشوط واألحكام الواردة أعاله لقوانني والية إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية، باستثناء ما 
إذا كنت مقياًم يف أوروبا أو الرشق األوسط أو إفريقيا أو روسيا، ويف هذه احلالة ترسي قوانني هولندا، يف كل حالة دون 
أن يرسي مفعوهلا عىل )1( تعارض أحكام القوانني، أو )2( اتفاقية األمم املتحدة للعقود بشأن التجارة العاملية للسلع، 

التي تم استبعادها رصاحة. أنت توافق عىل اخلضوع لالختصاص القضائي لدولة إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية، 
باستثناء ما إذا كان القانون اهلولندي يطبق الوالية القضائية التي تطبقها هولندا، عىل أي منازعات أو مطالبات أو 

إجراءات تنشأ عن أو تتعلق بالبيانات املقدمة إليك بموجب هذه االتفاقية. 

املستخدمون النهائيون احلكوميون.  يف حالة احلصول عىل البيانات بواسطة حكومة الواليات املتحدة أو من ينوب عنها 
أو من قبل أي كيان باحث عن حقوق متشاهبة لتلك احلقوق التي تقرها بطبيعة احلال حكومة الواليات املتحدة أو 

 C.F.R. 48 تطبقها، فإن هذه البيانات تصنف بأهنا "عنرص جتاري" كام هو معّرف يف الئحة احليازة الفيدرالية
)"FAR"( اجلزء 2.101، وترخص طبقًا ألحكام املستخدم النهائي الواردة يف هذه االتفاقية، ومجيع نسخ البيانات 

املستلمة أو املزودة بطريقة أخرى يتم متييزها وتضمينها بوصفها مالئمة باستخدام "إشعار االستخدام" التايل، وسوف 
يتم التعامل معها وفقًا هلذا اإلشعار:

إشعار االستخدام
HERE :)اسم املتعاقد )املصنع/املورد

Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 .425 W   :)عنوان املتعاقد )املصنع/املورد

هذه البيانات تصنف بأهنا عنرص جتاري كام هو معرف يف الئحة احليازة الفيدرالية FAR 2.101 وختضع ألحكام 
املستخدم النهائي الواردة يف هذه االتفاقية والتي تم منح هذه البيانات بموجبها.

© 1987 - 2018 لصالح رشكة HERE – مجيع احلقوق حمفوظة.

يف حالة رفض املوظف املسؤول عن التعاقد أو وكالة حكومية فيدرالية أو أي مسؤول فيدرايل استخدام التعليقات 
التفسريية املستخدمة يف هذه االتفاقية، ينبغي عىل مسؤول التعاقد أو الوكالة احلكومية الفيدرالية أو أي مسؤول فيدرايل 

إبالغ "HERE" قبل السعي للحصول عىل حقوق إضافية أو بديلة يف البيانات.
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النوع ب
)EULA( متطلبات اتفاقية ترخيص املستخدم النهائي

I - التعريفات
جيب أن حتمل املصطلحات املستخدمة يف هذا املستند التوضيحي »س« املعنى نفسه املحدد يف اجلزء الرئييس من 

االتفاقية.
»الربنامج املرخص من الباطن« ُيقصد به Telenav Functionality، املرخص من الباطن للمستخدمني النهائيني 

)املرخص هلم من الباطن( وفًقا للامدَتني 2)أ()3( و2)ب()3( من االتفاقية.
ص( من الباطن« يعني الرتخيص الذي متنحه الرشكة للمستخدمني النهائيني وفًقا للامدَتني 2)أ()3(  »الرتخيص )املرخَّ

و2)ب()3( من االتفاقية واملستند التوضيحي »س«.

2 - متطلبات اتفاقية ترخيص املستخدم النهائي
جيب أن تستويف اتفاقية ترخيص املستخدم النهائي للرشكة املعايري التالية:

عدم وجود كود مصدري. يمكن ترخيص كود الكائن اخلاص بـ Telenav Functionality من الباطن. . 1
ال يمكن ترخيص الكود املصدري من الباطن، ما مل يتم الترصيح بذلك يف اتفاقية منفصلة مع رشكة 

.Telenav
توثيق املستخدم النهائي. يمكن منح املستخدمني النهائيني احلق يف استخدام التوثيق، برشط أن تقترص هذه . 2

 احلقوق عىل االستخدام فيام يتعلق بالربنامج املرخص من الباطن.
وكلام كان السياق يسمح بشكل معقول، فإن أي إشارة يف هذا املستند التوضيحي »س« إىل الربامج املرخصة 

من الباطن تنطبق أيًضا عىل التوثيق.
قيود االستخدام. جيب أن يتقيد حق املستخدم النهائي يف استخدام الربنامج املرخص من الباطن بأن يكون . 3

هذا االستخدام مقصور فقط عىل منتج الرشكة الذي تم تثبيت الربنامج املرخص من الباطن عليه.
اإلصدارات والتحديثات األخرى. حيق للرشكة حتديث الكائن املرخص من الباطن وفًقا للرشوط واألحكام . 4

 املوجودة يف هذا املستند التوضيحي »س«.
محاية الربنامج املرخص من الباطن. يقترص الرتخيص من الباطن وحقوق املستخدم النهائي عىل أغراض 
االستخدام الداخيل للمستخدم النهائي فقط، وال تتضمن منح أي ترخيص لتوزيع الرتخيص الفرعي أو 

الكشف عنه أو إعادة إنتاجه أو إعادة بيعه أو نرش أي نسخة أو جزء من الربنامج املرخص من الباطن إىل ألي 
شخص آخر، أو منح احلق يف القيام بذلك أو التفويض به. باستثناء ما ُسمح به رصاحًة يف هذا املستند 

التوضيحي »س«، )أو أي اتفاقية مكتوبة أخرى مع رشكة Telenav(، جيب عدم منح املستخدمني النهائيني أي حقوق 
لتعديل الربنامج املرخص من الباطن أو إنشاء أعامل مشتقة تستند إليه، أو إعادة إنتاجه، أو توزيع أي نسخ 

منه، أو الكشف عنه ألي طرف ثالث، أو إلغاء حتويله، أو إلغاء جتميعه، أو إجراء هندسة عكسية له. عىل 
 Telenav املستخدمني النهائيني -كجزء من الرشوط التعاقدية املشمولة يف الرتخيص من الباطن- اإلقرار بأن رشكة

ومانحي الرتاخيص التابعني هلا يمتلكون حقوق الطبع والنرش وغريها من حقوق امللكية الفكرية يف الربنامج 
املرخص من الباطن.
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التنصل من الضامنات. ال حيق للرشكة تقديم أي ضامنات بخصوص الربنامج املرخص من الباطن إىل . 5
املستخدمني النهائيني نيابة عن رشكة Telenav أو مانحي الرتاخيص التابعني هلا.

قيود الضامن. عىل الرشكة -كرشط أدنى- أن حتد من مسؤوليتها جتاه املستخدمني النهائيني فيام يتعلق باملبلغ . 6
املدفوع للرشكة مقابل الرتخيص من الباطن.

مسؤولية املرخص له من الباطن. عىل املستخدمني النهائيني -كجزء من الرتخيص من الباطن- االضطالع . 7
بمسؤوليتهم عن القرارات واإلجراءات املتخذة عىل أساس الربنامج املرخص من الباطن. عىل املستخدمني 
النهائيني -كجزء من الرشوط التعاقدية للرتخيص من الباطن- أن يكونوا عىل دراية بأن استخدام الربنامج 

املرخص من الباطن قد يشكل خطر حدوث إصابة للمستخدم النهائي وغريه أو وفاته يف املواقف التي تتطلب 
انتباه املستخدم النهائي بصورة كاملة، كام يلتزم املستخدمون النهائيون باملوافقة عىل مراعاة مجيع قوانني املرور 
والقيادة بأمان وعدم استخدام الربنامج املرخص من الباطن إال عندما تكون السيارة ثابتة ومتوقفة. كام جيب 

أن ينص الرتخيص من الباطن أيًضا عىل أن يتحمل املستخدم النهائي مسؤولية التأكد من مالءمة الربنامج 
املرخص من الباطن ألي موقف أو تطبيق. كام جتدر اإلشارة إىل أن الرتخيص من الباطن حيدد ختصيًصا متفق 

د للمخاطر. عليه بشكل متبادل للمخاطر، وأن رسوم الرتخيص من الباطن تعكس هذا التخصيص املحدَّ

إهناء التعاقد.. 8
حيق للرشكة -كجزء من رشوط الرتخيص من الباطن- إهناء الرتخيص من الباطن املمنوح للمستخدم  أ. 

النهائي يف حال انتهاك املستخدم النهائي البنود والرشوط املحددة لالمتثال هلذا املستند التوضيحي 
»س«. لرشكة Telenav توجيه الرشكة إىل إهناء الرتخيص من الباطن دون تأخري ال داعي له إذا كان اإلهناء مربًرا 

وفًقا ملا سبق. عند إهناء الرتخيص من الباطن، يكون عىل املستخدم النهائي التوقف فوًرا عن استخدام 
الربنامج املرخص من الباطن، وإتالف مجيع ُنسخ الربنامج املرخص من الباطن التي يف حوزته أو حتت 

سيطرته.
حيق للرشكة -كجزء من رشوط الرتخيص من الباطن- إهناء الرتخيص من الباطن املمنوح للمستخدم  ب. 

.Telenav النهائي فوًرا يف حال إهناء االتفاقية بني الرشكة ورشكة
القانون اإللزامي. ال تنطبق املتطلبات السالفة إىل احلد الذي تتعارض عنده مع األحكام اإللزامية للقانون . 9

الذي حيكم الرتخيص من الباطن، ولكن يف هذه احلالة، جيب إخطار رشكة Telenav بالتغيريات.
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متطلبات العبور
يوافق املرخص له عىل توفري صفحة »نبذة عن« عىل منتج الرشكة تشري إىل رشكة Telenav مللء إشعارات حقوق امللكية التي تشري 
إىل امللكية والسامت املطلوبة اخلاصة هبا وبموفري املحتوى من األطراف الثالثة. ستقوم Telenav بتحديث صفحة »نبذة عن« 

بشكل دوري للتأكد من حتديث معلومات امللكية ومعلومات اإلسناد اخلاصة بالطرف الثالث املوفر املحتوى.
ال جيوز للمرخص له إزالة أي إشعارات حلقوق امللكية تكون مدرجة يف حمتوى الطرف الثالث. جيب أن تتضمن صفحة 

TELENAV, INC.  :نبذة عن« األولية املعلومات التالية«
Telenav, Inc.  تبقى ميزة البحث املتصل ملكية فكرية لرشكة

حقوق الطبع والنرش © عام 2021، مجيع احلقوق حمفوظة.
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مذكرة
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