سيارة Unimog
دليل التشغيل

الرموز
 Gتحذير
الإرشادات التحذيرية تنبهك لوجود مخاطر التي قد تعرض
صحتك أو حياتك أو صحة أو حياة أشخاص آخرين للمخاطر.
 Hمن أجل بيئتك
تقدّم لك الإرشادات البيئية معلومات حول كيفية التصرف بطريقة
تحافظ على البيئة أو حول التخلص النهائي من الأشياء بشكل لا
يضر بالبيئة.

! تجعلك إرشادات الأشياء الضارة على انتباه للمخاطر التي
قد تلحق أضراراً بسيارتك.
 iإرشادات مفيدة أو معلومات إضافية التي من الممكن أن
تساعدك.
يشير هذا الرمز إلى إرشاد حول كيفية التصرف،
X
والذي يجب أن تتبعه.
تميز عدة رموز من هذا القبيل الواحد تلو الآخر
X
إرشاد مع عدة خطوات عمل.
يخبرك هذا الرمز أين تجد معلومات إضافية حول
)Y
الصفحة( موضوع ما.
يميز هذا الرمز تحذير ما أو إرشاد حول كيفية
YY
التصرف والذي تم تكملته على الصفحة التالية.
البيان
تميز هذه الخطوة البيان في وحدة العرض.

أهلا وسهلاً في عالم مرسيدس  -بنز!
اقرء أولاً دليل التشغيل هذا بعناية وتعرف على سيارتك بشكل
جيد قبل أن تنطلق بها .اتبع لسلامتك الخاصة ولفترة تشغيل أطول
للسيارة التعليمات والإرشادات التحذيرية في دليل التشغيل هذا.
عدم مراعاة ذلك قد يؤدي لأضرار للأشخاص وكذلك أضرار
بالسيارة.
يختلف تجهيز أو اسم المنتج الخاص بسيارتك تبعاً للآتي:
Rالطراز
Rللطلب
Rللتجهيز الخاص ببعض الدول
Rللتوافر
توضح الصور في دليل التشغيل هذا سيارة ذات مقود جهة
اليسار .في السيارات ذات مقود جهة اليمين يختلف ترتيب أجزاء
السيارة وعناصر الاستعمال بما يتلائم مع ذلك.
تعمل شركة مرسيدس  -بنز باستمرار على ملاءمة سياراتها
لتتماشى مع أحدث المستويات التقنية.
ولذلك فإن مرسيدس  -بنز تحتفظ لنفسها بحق إجراء تغييرات في
النقاط الآتية:
Rالشكل
Rالتجهيز
Rالتقنية
لهذا السبب قد يختلف الشرح في بعض الحالات عن سيارتك.
أجزاء السيارة عبارة عن
Rدليل التشغيل
Rدفتر الصيانة أو دفتر الخدمة
Rكتيبات إضافية تبعاً للتجهيزات
احتفظ بهذه المستندات دائماً داخل السيارة .قم بتسليم هذه
المستندات إلى المشتري الجديد عند بيع السيارة.
 iيمكنك معايشة الوظائف الهامة لسيارتك في دليل التشغيل
التفاعلي في الإنترنت باللغة الألمانية والإنجليزية على موقع
الإنترنت:
www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitung-unimog
يمكنك أيضاً استعمال تطبيقات Smartphone-App
:Mercedes-Benz Guide

4055841416 É4055841416^ËÍ

Apple® iOS

™Android

رجاءً احرص على مراعاة أن تطبيقات مرسيدس  -بنز
 Mercedes-Benz Guide Appقد لا تكون متاحة بعد في
بلدك.
هيئة التحرير الفني بشركة دايملر المساهمة تتمنى لك قيادة
ممتعة.
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تمهيد
دليل التشغيل
قبل الرحلة الأولى
يعتبر دليل التشغيل هذا ،دفتر الصيانة أو دفتر الخدمة والأدلة
الإضافية المرتبطة بالتجهيز جزءً لا يتجزء من السيارة .احتفظ
دائماً بهذه المستندات في السيارة .قم بتسليم جميع المستندات إلى
المالك الجديد إذا قررت بيع السيارة.
اقرأ هذه الوثائق بعناية قبل الرحلة الأولى وتعرف على سيارتك
بشكل جيد.
من أجل سلامتك الشخصية ولمدة تشغيل طويلة للسيارة احرص
على اتباع التعليمات وإرشادات السلامة الموجودة في دليل
التشغيل هذا .قد يؤدي التجاهل لإلحاق الضرر بالأشخاص
وكذلك حدوث أضرار بالسيارة.

ضمان العيوب المادية
! احرص على مراعاة الإرشادات الواردة في دليل التشغيل
هذا ،وذلك لضمان تشغيل سيارتك بشكل سليم فنياً والتعامل
مع الأضرار التي قد تلحق بالسيارة .إن أضرار سيارتك
الناجمة عن مخالفات صارخة لهذه الإرشادات لا يشملها
ضمان العيوب المادية من مرسيدس  -بنز ولا الضمان على
بالسيارة الجديدة أو المستعملة.

تجهيزة السيارة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة .لهذا السبب قد يختلف تجهيز سيارتك في بعض
الشروحات والصور.
في وثائق الشراء الأصلية لسيارتك تم جدولة جميع الأنظمة
الموجودة في سيارتك.
في حالة وجود استفسارات بخصوص التجهيز والاستعمال
يمكنك التوجه لأي مركز خدمة مرسيدس  -بنز.

الاستعمال المطابق للتعليمات
عندما تستخدم السيارة ،احرص على مراعاة المعلومات التالية:
Rإرشادات السلامة في دليل التشغيل هذا
Rالمواصفات الفنية في دليل التشغيل هذا
Rقواعد وتعليمات المرور
Rقوانين السيارات ومقاييس السلامة

لقد تم وضع ملصقات إرشادات تحذيرية مختلفة في السيارة .إذا
قمت بنزع ملصق إرشاد تحذيري من الممكن ألا تتعرف أنت
وأشخاص آخرون على المخاطر .اترك ملصق الإرشاد
التحذيري في موضعه.
السيارة  Unimogمصممة كحامل أجهزة وقاطرة وشاسيه
للتركيبات العلوية المختلفة.
ويتبع للاستعمال المطابق للتعليمات:
Rاستخدام السيارة  Unimogكسيارة قياسية تم توريدها
Rاستخدام السيارة  Unimogمع الملحقات والتركيبات العلوية
التي تتناسب مع تركيبات مع مرسيدس  -بنز العلوية.
Rالإلتزام بمتطلبات الصيانة أو الخدمة والعناية المقررة من
شركة مرسيدس  -بنز
Rاستخدام قطع غيار مرسيدس  -بنز الأصلية
 Gتحذير
من خلال إجراء تغييرات على أجزاء التركيب الإلكترونية،
برمجياتها وكذلك كوابلها من الممكن أن تتأثروظيفتها و/أو
وظيفة الأجزاء الأخرى المشبوكة ،بشكل سلبي .من الممكن
أيضاً أن تتأثر أنظمة السلامة بشكل خاص .من خلال ذلك من
الممكن ألا تعمل هذه الأنظمة بشكل صحيح و/أو تعرض سلامة
تشغيل السيارة للخطر .يكون هناك زيادة في خطر الحوادث
والإصابة!
لهذا لا تقم بأية تدخلات في الكوابل وكذلك الأجزاء الإلكترونية أو
ببرمجياتها.احرص دائماً على تنفيذ الأعمال على الأجزاء
الكهربائية أو الإلكترونية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

عندما تقوم بإجراء تغييرات على أجزاء التركيب الإلكترونية،
برمجياتها وكذلك كوابلها ،من الممكن أن يتم إلغاء تصريح
التشغيل لسيارتك.
 Gتحذير
قد تتدفق أيضاً في حالة غازات وسوائل مواد ضارة بالصحة أو
مواد لها تأثيرات قوية من خزانات مغلقة بشكل كامل .عندما تقوم
بنقل هذه المواد في مقصورة السيارة الداخلية ،قد تتأثر قدرة
التركيز الخاصة بك أثناء القيادة وكذلك صحتك من خلال ذلك .من
الممكن أيضاً أن تحصل اختلالات وظيفية ،قفلات كهربائية أو
تعطل نظام أجزاء كهربائية .هناك خطر الحريق والحوادث!
لا تقم بتخزين ونقل أية مواد ضارة بالصحة و/أو لها تأثيرات
قوية في مقصورة السيارة الداخلية.

مثال لمواد ضارة بالصحة و/أو مواد ذات تفاعل قوي هي:
Rالمذيبات
Rالوقود
Rالزيت والشحم
Rمواد التنظيف
Rالأحماض

تمهيد
حماية البيئة

سلامة التشغيل والترخيص

القيادة بطريقة اقتصادية ومحافظة على البيئة

الإرشادات الخاصة بالقيادة

 Hإرشاد بيئي
تلتزم شركة دايملر المساهمة بفلسفة شاملة لحماية البيئة.
والأهداف المرجوة من وراء ذلك تتمثل في الاستخدام الاقتصادي
للموارد الطبيعية وترشيد التعامل مع ثروات البيئة ،وهو الأمر
الذي يخدم الإنسان والطبيعة على حد سواء.
يمكنك المساهمة في حماية البيئة من خلال قيادتك لسيارتك
بطريقة تحافظ على البيئة.
يتوقف استهلاك الوقود وكذلك درجة تآكل المحرك وناقل الحركة
والفرامل والإطارات على العاملين التاليين:
Rظروف تشغيل سيارتك
Rطريقة قيادتك الشخصية
يمكنك التأثير على هذين العاملين .ولذلك احرص على مراعاة
الإرشادات التالية:
ظروف التشغيل

قد تلحق أضراراً بسيارتك ،إذا
Rأوقفت السيارة ،على سبيل المثال على حافة رصيف عالية أو
طرق غير ثابتة
Rقمت بالقيادة بشكل سريع فوق أحد العوائق ،على سبيل المثال
الرصيف أو حفرة
Rارتطم شيء صلب بقاع السيارة السفلي أو بأجزاء التعليق.
قد يتعرض هيكل السيارة /الإطار ،القاع السفلي ،أجزاء التعليق،
العجلات أو الإطارات للضرر بشكل غير مرئي أيضاً في مثل
هذه المواقف أو ما شابهها .هذه المكونات المتضررة قد تتسبب
في حدوث أعطال غير متوقعة أو قد لا تدرك الإجهاد الناشيء كما
هو مقرر ،وذلك في حالة وقوع حادث .عندما تتضرر كسوة قاع
السيارة ،قد تتجمع مواد قابلة للاشتعال ،مثل أوراق الشجر،
الأعشاب أو فروع الشجر بين قاع السيارة وكسوة قاع السيارة .قد
تشتعل هذه المواد ،عند ملامستها لأجزاء دورة العادم السيارة
لفترة طويلة.

Rتجنب السير لمسافات قصيرة ،فإن ذلك يزيد من استهلاك
الوقود.
Rحافظ على ضغط الهواء الصحيح في الإطارات.
Rلا تأخذ أحمالاً غير ضرورية في السيارة.
Rالسيارة التي تتم صيانتها بشكل منتظم تحافظ على البيئة .لذلك
التزم بمواعيد الخدمة.
Rاحرص دائماً على تنفيذ أعمال الخدمة لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة.
طريقة القيادة الشخصية

 Gتحذير
عندما تلامس مواد قابلة للاحتراق ،مثلاً أوراق الشجر ،أعشاب
أو فروع الشجر ،مجموعة غازات العادم ،من الممكن أن تشتعل
هذه المواد .هناك خطر الحريق!
افحص بشكل منتظم قاع السيارة السفلي عند القيادة في الطرق
الغير ممهدة أو في الأراضي الوعرة .قم بإزالة على وجه
الخصوص أجزاء النباتات المنحصرة أو المواد الأخرى القابلة
للاشتعال .قم في حالة وجود أضرار بتبليغ إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

Rلا تضغط على دواسة الوقود أثناء إدارة المحرك.
Rلا تدع المحرك يسخن أثناء وقوف السيارة.
Rقم بقيادة السيارة مع كشف الطريق ،واحرص على وجود
مسافة أمان كافية.
Rتجنب التسارع الشديد والمتكرر وكذلك الفرملة.
Rقم بالتعشيق في الوقت المناسب ولا تستغل سوى Ô
التعشيقات.
Rأوقف المحرك أثناء فترات الانتظار المرتبطة بحركة
المرور.
Rقم بمراقبة استهلاك الوقود.

قم في أسرع وقت ممكن بفحص وإصلاح السيارة لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة .إذا تأكدت عند متابعة السير من تأثر
أمان القيادة بشكل سلبي ،توقف بأسرع وقت ممكن مع مراعاة
حركة المرور .أبلغ في هذه الحالة إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

توضيحات التأكيد
مكونات السيارة اللاسلكية
يسري الإرشاد التالي على جميع مكونات السيارة اللاسلكية
وعلى أنظمة المعلومات وأجهزة الاتصالات المدمجة في
السيارة:
المكونات اللاسلكية لهذه السيارة مطابقة للمتطلبات الأساسية
والتشريعات الأخرى المنظمة لذلك والخاصة بمواصفة
المجموعة الأوروبية .1999/5/EC
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تمهيد
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى أي مركز من
مراكز خدمة مرسيدس  -بنز.

عندما تبيع سيارتك ،أبلغ المُشتري عن قدرة أداء محرك السيارة
التي تم تغييرها .وإلا فقد يكون هذا  -تبعاً للمُشرع  -مخالفاً
للقانون ويعاقب عليه القانون.

الحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية
تم فحص وإثبات الحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية لمكونات
السيارة طبقاً للمواصفة  ،ECE-R 10في الطبعة الحديثة
السارية.

وصلة التشخيص
تستخدم وصلة التشخيص لتوصيل أجهزة التشخيص لدى إحدى
الورش الفنية.
 Gتحذير
إذا قمت بتوصيل أجهزة بوصلة التشخيص ،فقد يؤثر ذلك سلباً
على الاداء الوظيفي لأنظمة السيارة .من خلال ذلك من الممكن أن
تتأثر سلامة السيارة بشكل سلبي .يوجد خطر الحوادثّ!
لا تقم بتوصيل أجهزة بوصلة التشخيص الخاصة بالسيارة.

ورشة فنية متخصصة
توفر الورشة الفنية المتخصصة الخبرة الفنية والعدد والكفاءات
اللازمة للقيام بالأعمال الضرورية اللازمة بالسيارة.
يسري ذلك على وجه الخصوص على الأعمال المتعلقة بالسلامة.
احرص على مراعاة الإرشادات الواردة في دفتر الصيانة أو دفتر
الخدمة.
قم دائماً بإجراء الأعمال التالية بالسيارة لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة:

! قد يؤدي استعمال الأجهزة الموصلة بوصلة التشخيص بينما
المحرك مطفأ إلى فراغ شحنة بطارية بدء الدوران.

Rالأعمال المتعلقة بالسلامة
Rأعمال الخدمة والصيانة
Rأعمال الإصلاح
Rالتغييرات وكذلك التركيبات والتعديلات
Rالأعمال بالأجزاء الإلكترونية
تنصح شركة مرسيدس  -بنز بأن يتم ذلك لدى مركز خدمة
مرسيدس  -بنز.

من الممكن أن يؤدي توصيل أجهزة بوصلة التشخيص مثلاً
لإعادة ضبط معلومات مراقبة غازات العادم .من الممكن أن
يحدث نتيجة لذلك أن لا تفي السيارة بمتطلبات فحص غازات
العادم التالي عند الفحص الرئيسي.

! احرص على صيانة إلكترونيات المحرك والأجزاء التابعة
لذلك ،مثل أجهزة التحكم ،المستشعرات ،المحركات أو خطوط
التوصيل ،فقط لدى ورشة فنية متخصصة .وإلا فقد تتآكل
أجزاء السيارة بسرعة وقد تفقد السيارة رخصة التشغيل.

تغيير قدرة المحرك
! زيادات الأداء من الممكن أن
Rتغير قيم إنبعاث غازات العادم
Rتؤدي لاختلالات وظيفية
Rتؤدي إلى حدوث أضرار لاحقة.
لا يمكن ضمان سلامة تشغيل المحرك في أي حال من
الأحوال.
عندما تقوم برفع قدرة أداء المحرك ،مثلاً من خلال التدخل في
إدارة المحرك ،فسوف تفقد الحق بالمطالبة في ضمان العيوب
المادية.
عندما تقوم برفع قدرة أداء المحرك،
Rقم بمواءمة الإطارات ومجموعة الحركة والتعليق ونظام
الفرامل ودورة تبريد المحرك مع قدرة المحرك المرتفعة
Rاحرص على توثيق السيارة من جديد
Rقم بتبليغ التغييرات في الأداء لحامل التأمين.
وإلا فقد تفقد ترخيص التشغيل وحماية التأمين.

تسجيل السيارة
من الممكن أن تصدر شركة مرسيدس  -بنز تعليمات لمراكز
الخدمة الخاصة بها لإجراء فحوصات فنية على سيارات معينة.
حيث تعمل الفحوصات الفنية على تحسين درجة الكفاءة أو
السلامة لهذه السيارات .ولا يمكن أن تقوم شركة مرسيدس  -بنز
بإبلاغك عن فحوصات السيارة إلا عندما تكون بيانات التسجيل
الخاصة بك موجودة لدى شركة مرسيدس  -بنز.
تكون بيانات التسجيل الخاصة بك غير موجودة ،إذا
Rلم تكن قد اشتريت سيارتك لدى وكيل معتمد
Rلم يتم فحص سيارتك بعد لدى أحد مراكز خدمة مرسيدس -
بنز.
يفضل أن تقوم بتسجيل سيارتك لدى أحد مراكز خدمة مرسيدس -
بنز .احرص على إبلاغ شركة مرسيدس  -بنز في أقرب وقت
ممكن في حالة تغيير عنوانك أو تغيير المالك الحالي للسيارة.

تمهيد
نظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية ®BlueTec
لضمان الأداء الوظيفي السليم لنظام معالجة غازات العادم العامل
بتقنية ® ،BlueTecقم بتشغيل السيارة باستخدام مادة الاختزال
®.AdBlue
تجد معلومات حول مادة ® AdBlueفي فصل مواد التشغيل
)\ صفحة .(330
®
كما يعتبر الملء وتشغيل السيارة بمادة  AdBlueأمراً
ضرورياً للالتزام بتعليمات الانبعاثات ،ومن ثم فإن هذا الأمر
يعدّ جزءاً لايتجزّأ من ترخيص تسيير السيارة على الطرق.
عندما تقود السيارة بدون مادة ® ،AdBlueتفقد ترخيص السير
على الشوارع .العاقبة القانونية أنك لا تستطيع قيادة السيارة على
الشوارع العمومية.
من الممكن أن يكون هذا في بعض البلدان مخالفاً للقانون ويعاقب
عليه أو مخالفاً لقوانين السير .قد تسقط الإمتيازات بأثر رجعي
أيضاً عند شراء و/أو تشغيل السيارة ،على سبيل المثال امتياز
تخفيض الضريبة أو تخفيض رسوم الدفع للسير على الطرق
السريعة .قد يكون هذا هو الحال سواء في بلد الترخيص أو أيضاً
في البلد الذي يتم فيه تشغيل السيارة.
للالتزام بتعليمات الانبعاثات تقوم إدارة المحرك بمراقبة أنظمة
معالجة غازات العادم العامل بتقنية ®.BlueTec
يعلمك حاسوب السيارة من بين أمور أخرى عن
Rحالة نظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية ®BlueTec
)\ صفحة (189
®
Rمستوى ملء مادة  \) AdBlueصفحة (99
Rدرجة إجهاد فلتر جزيئات الديزل )\ صفحة (189
إذا حاولت تشغيل السيارة بدون مادة ® AdBlueأو بمادة
® AdBlueمخففة أو بواسطة مادة اختزال أخرى ،تتعرّف
إدارة المحرك على ذلك .كما يتم التعرّف على وإثبات
الاختلالات الأخرى المتعلقة بالانبعاثات كالخلل الناتج عن عدم
ضبط الكمية الصحيحة أو خلل المستشعر مثلاً.
يُظهر مصباح الكنترول ; الاختلالات المتعلقة بالانبعاثات
بعد تشغيل المحرك .في السيارة المزودة بتقنية BlueTec® 6
يشير بشكل إضافي مصباح الكنترول ; إلى حالة نظام
معالجة غازات العادم العامل بتقنية ® ،BlueTecوذلك لكي
تحدث مراقبة سريعة في مكان وجود السيارة من خلال
السلطات.
يقوم مصباح الكنترول  Âبالتحذير من درجة الإجهاد
الحرجة لفلتر جزيئات الديزل ويشير إلى وجود خلل.

يقوم حاسوب السيارة بالتحذير في الوقت المناسب من
الاختلالات المتعلقة بالانبعاثات أو التشغيل الخاطئ ،ويُظهر لك
حسب ترتيب الأولويات
Rنافذة الحدث الرمادية )\ صفحة (115
Rنافذة الحدث الصفراء )\ صفحة (116
Rنافذة الحدث الحمراء )\ صفحة (124
في السيارات المزودة بتقنية  BlueTec® 6يُظهر حاسوب
السيارة بشكل إضافي مصباح الكنترول · في نطاق الحالة
بوحدة العرض طوال مدة الخلل الذي تم التعرّف عليه.
إذا لم تقم بمراعاة نوافذ الحدث هذه والإرشادات حول كيفية
التصرف الواردة بها ،فمن الممكن أن
Rيتم خفض قدرة المحرك
Rفي السيارات المزودة بتقنية  BlueTec® 6يتم تحديد
السرعة لاحقاً على حوالي  20كم/ساعة
Rيجب تغيير فلتر جزيئات الديزل بشكل مبكر.
عند حدوث خلل بنظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية
 BlueTecفقم بفحصه وإصلاحه لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

التركيبات الخارجية والعلوية والمدمجة والتعديلية
إرشادات خاصة بمواصفات التركيبات العلوية
! لدواعي السلامة احرص على أن يتم تصنيع التركيبات
العلوية وتركيبها طبقاً لمواصفات مرسيدس  -بنز السارية
للتركيبات العلوية .تضمن هذه المواصفات أن يشكل الهيكل
والتركيبات العلوية وحدة واحدة وأن يتحقق أقصى قدر ممكن
من سلامة التشغيل وامان القيادة.
ولدواعي السلامة تنصحك شركة مرسيدس  -بنز
Rعدم إجراء تعديلات أخرى بالسيارة
Rاحصل على موافقة من شركة مرسيدس  -بنز في حالة
وجود اختلافات في مواصفات التركيبات العلوية المصرح
بها.
شهادات الفحص الصادرة من هيئات الفحص العامة أو
تراخيص الجهات الرسمية لا تعني بالضرورة عدم وجود
مخاطر تهدد السلامة.
التغييرات التقنية في السيارة قد تؤثر بشكل سلبي وظيفة منظم
الإتزان .احرص على مراعاة الإرشادات الخاصة بمواصفات
التركيبات العلوية.
احرص على مراعاة المعلومات بخصوص أجزاء مرسيدس -
بنز الأصلية )\ صفحة .(30
تجد تعليمات التركيبات العلوية لمرسيدس  -بنز في الإنترنت
تحت https://bb-portal.mercedes-
.benz.com
Z
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تمهيد
تجد هناك أيضاً معلومات بخصوص توزيع المسامير PIN
وبخصوص تغيير المصاهر.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى أي مركز من
مراكز خدمة مرسيدس  -بنز.

إرشادات حول تركيب الأجهزة
السيارة  Unimogهي حامل أجهزة .يمكن عليها دمج العديد من
الملحقات وأجهزة التركيب العلوي في شكل مجموعة .ينتج من
دمج السيارة الأساسية مع الملحقات وأجهزة التركيب العلوي
تكوينات جديدة للسيارة ،يمكن أن تتسبب في مخاطر عند عملها
معاً .قد تنشأ مخاطر بشكلٍ خاص عند تركيب الأجهزة ،وذلك
عند عدم الإلتزام بقواعد السلامة ،على سبيل المثال تعليمات
الوقاية من الحوادث .يتغير مركز الثقل وأبعاد السيارة بشكل
أساسي بسبب الأجهزة الملحقة والتكميلية ،والتي تؤثر على
خصائص القيادة .قبل كل شيء تتطلب القيادة على الأراضي
الوعرة مزيداً من الإنتباه  .غير مسموح بتجاوز حمل المحور
المسموح به لسيارتك .يجب تزويد السيارة بأثقال موازنة عند
توزيع حمل المحور بشكلٍ غير متساوٍ.
 Gتحذير
في حالة تجاوز أحمال العجلات ،أحمال المحاور المسموح بها
و/أو إجمالي مجموع الكتلة المسموح بها للسيارة ،تتأثر سلامة
القيادة بشكل سلبي .من الممكن أن تسوء خصائص القيادة وكذلك
أداء التوجيه وأداء الفرامل بشكل واضح .الإطارات المجهدة
للغاية من الممكن أن تسخن جداً وتنفجر من جراء ذلك .هناك
خطر وقوع حادث!
حافظ مع الحمولة شاملة ركاب السيارة على أحمال العجلات،
أحمال المحاور المسموح بها وكذلك على إجمالي مجموع الكتلة
المسموح بها لسيارتك.

! اقرأ دليل تشغيل الجهة الصانعة للتركيبات العلوية
والأجهزة .حيث يمكنك التعرف على المخاطر التي يمكن
حدوثها عند تعاملك مع شاحنتك .Unimog
احرص على مراعاة البيانات الخاصة بالاستعمال المطابق
للتعليمات فيما يتعلق بالملحقات وأجهزة التركيب العلوي.
! تأكد من استيفاء أبعاد السيارة لتعليمات حركة المرور
ببلدك.

إرشادات بخصوص مبرد المحرك
غير مسموح أيضاً بالتغييرات التي تبدو بسيطة بالسيارة ،على
سبيل المثال تركيب كسوة المبرد عند القيادة في الشتاء .لا تقم
بتغطية مبرد المحرك .ولا تستخدم الحصائر الحرارية ،كسوات
الحماية من الحشرات أو ما شابهها.
وإلا ستكون قيم نظام التشخيص مزيفة .في بعض البلدان يكون
تمييز بيانات التشخيص الذاتي للمحرك مقررة قانوناً ،ويجب أن
تكون صحيحة ويمكن إثباتها في كل وقت.

أجزاء مرسيدس ــ بنز الأصلية
 Hإرشاد بيئي
تقدم لك شركة دايملر المساهمة أجهزة حركة وأجزاء بديلة معاد
استخدامها ،وهي بنفس جودة الأجزاء الجديدة .وتسري عليها
نفس حقوق ضمان العيوب المادية الخاصة بالأجزاء الجديدة.

عندما تستخدم أجزاء ،إطارات وعجلات وكذلك ملحقات خاصة
بالسلامة غير مصرح بها من قبل مرسيدس  -بنز ،من الممكن أن
تتعرض سلامة تشغيل السيارة للخطر .من الممكن أن تتعرض
أنظمة السلامة مثلاً مجموعة الفرامل ،للخلل في وظيفتها.
استخدم فقط أجزاء أصلية من مرسيدس  -بنز أو أجزاء ذات نفس
الجودة .لذا لا تسخدم إلا أنواع ومقاسات الإطارات وأجزاء
الملحقات المصرح بها لطراز سيارتك.
تفحص مرسيدس  -بنز الأجزاء الأصلية لمرسيدس  -بنز
والملحقات التكميلية والتعديلات التي صرحت بها مرسيدس  -بنز
لطراز سيارتك
Rالاعتمادية
Rالسلامة
Rالصلاحية
أما بالنسبة للأجزاء الأخرى فإن شركة مرسيدس ــ بنز لا
تستطيع الحكم عليها رغم دراسات السوق المستمرة من جانبها.
حتى لو توافرت لهذه الأجزاء في حالات محدودة شهادات قبول
أو تراخيص من الجهات المختصة ،فإن شركة مرسيدس ــ بنز لا
تتحمل أية مسؤولية عن استخدام تلك الأجزاء في سيارات
مرسيدس ــ بنز.
فقط عندما تطابق التشريعات القانونية السارية ،تكون أجزاء
معينة في جمهورية ألمانيا الإتحادية مسموح بها للتركيب
والتعديل .هذا ينطبق أيضاً لبعض البلدان الأخرى .جميع
الأجزاء الأصلية لمرسيدس  -بنز تفي بشرط الترخيص .أجزاء
غير مُرخصة قد تؤدي إلى فقدان تصريح التشغيل.
وهذا في حالة
Rتغيير طراز السيارة المصرح به في تصريح التشغيل
Rاحتمال تعريض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر
Rتدهور معدلات العادم أو الضوضاء.
قم دائماً عند طلب الأجزاء الأصلية لمرسيدس  -بنز بذكر رقم
تعريف السيارة ) \) (VINصفحة .(322

البيانات المخزنة في السيارة
تحتوي العديد من المكونات الإلكترونية لسيارتك على ذاكرة
تخزين.

تمهيد
تقوم ذاكرات التخزين هذه بتخزين معلومات فنية بشكل مؤقت أو
دائم بخصوص كل من
Rحالة السيارة
Rالأحداث
Rالأخطاء
توثق هذه المعلومات الفنية بشكل عام حالة أحد الأجزاء ،إحدى
الوحدات ،أحد الأنظمة أو المحيط.
يكون هذا مثلاً:

وظائف إضافية أخرى ،المتفق عليها مع العميل وفق اتفاقية،
تسمح كذلك بإرسال بيانات معينة للسيارة من السيارة .للوظائف
الإضافية يتبع مثلاً تحديد مكان السيارة في حالة الطوارىء.
عندما يكون جهاز تليماتيك )مثلاً  (FleetBoardموجود في
السيارة ،يمكن تخزين بيانات إضافية .يمكن نقل هذه البيانات
مثلاً للأسطول لتحليلات إضافية.

Rحالات التشغيل لأجزاء النظام .لهذا يتبع مثلاً مستويات
الملء.
Rبلاغات الحالة للسيارة ولأجزاء بحد ذاتها .لهذا يتبع مثلاً عدد
لفات العجلة/السرعة ،تأخير الحركة ،التسارع العرضي،
وضع دواسة الوقود.
Rأخطاء بالوظائف وتعطل في أجزاء مهمة للنظام .لهذا يتبع
مثلاً الفرامل.
Rردود الفعل وحالات تشغيل السيارة في حالات قيادة خاصة.
Rحالات المحيط .لهذا يتبع مثلاً درجة الحرارة الخارجية.
البيانات لها طبيعة فنية فقط ويمكن استخدامها لغرض،
Rدعم التعرف على الأخطاء والعيوب وإزالتها
Rتحليل وظائف السيارة مثلاً بعد وقوع حادث
Rتحسين وظائف السيارة.
لا يمكن إنشاء صيغ الحركة عن طريق المسافة المقطوعة من هذه
البيانات.
عندما تستخدم الحق في أداءات الخدمة ،يمكن قراءة المعلومات
الفنية هذه من ذاكرة بيانات الأحداث والأخطاء.
أداءات الخدمة تكون مثلاً
Rأداءات التصليح
Rعمليات الخدمة
Rحالات الضمان
Rضمان الجودة
تتم عملية الإستقراء من خلال موظف شبكة الخدمة )بما في ذلك
الجهة الصانعة( بمساعدة أجهزة تشخيص خاصة .هناك تحصل
عند الحاجة على معلومات إضافية.
بعد إزالة الخطأ يتم محو المعلومات من ذاكرة الخطأ أو استبدالها
بشكل مستمر.
عند استخدام السيارة هناك حالات التي يمكن فيها استخراج هذه
البيانات الفنية بالارتباط مع معلومات أخرى – عند الضرورة مع
تكليف مختص – مرتبطة بالأشخاص.
أمثلة لهذا الشيء هي:
Rبروتوكولات حادث
Rأضرار في السيارة
Rشهادات شهود
Z
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69

;

 zتشغيل/إيقاف تدفئة الزجاج
الأمامي

81
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 éتشغيل/إطفاء الكشافات
الإضافية
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=

 Iتشغيل/إيقاف مسَّاحات
الزجاج ،الوضع النهائي
الجانبي

D

 Àتشغيل/إيقاف المصابيح
الدوارة أو الوماضة
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الكشافات
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شاشة للكاميرا الأمامية ،كاميرا
الرجوع للخلف وكاميرا الأجهزة

175
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 Jتشغيل/إيقاف مراقبة
الإضاءة الخارجية

F

راديو  -أسطوانات الليزر
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100

B

الوقت ومبين درجة الحرارة الخارجية

99

C

مستوى الوقود
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102

 iتصفح في السيارات الغير مزودة بوحدة عرض  Aو B
في حاسوب السيارة لنافذة القائمة Truck info (Truck
" infoمعلومات السيارة"( في قائمة بيانات الرحلة ß
)\ صفحة  .(105تظهر نافذة القائمة إجمالي المسافة
المقطوعة ،المسافة اليومية المقطوعة ،الوقت ودرجة
الحرارة الخارجية.
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;

مبين اتجاه السير
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لفات المحرك
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المانع للانغلاق(

147

صفحة

الوظيفة
 Jضغط الفرامل

144

?

مصابيح التحذير/الكنترول في مبين
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 Éفلتر جزيئات الديزل ،تجديد
أوتوماتيكي
 Âخلل بفلتر جزيئات الديزل

189
189

A

مصابيح التحذير/الكنترول أسفل
حاسوب السيارة
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 Ãالفرملة المستمرة
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 Uضوء الوقوف/ضوء السير

67
150
148
66

38

الكونسول الأوسط
الكونسول الأوسط

نظرة سريعة

الكونسول الأوسط في الأمام
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 Fتشغيل/إيقاف طريقة عدد
اللفات يدوياً

234

D

 Îتشغيل/إيقاف آلية حركة
القيادة الهيدروستاتيكية
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E

استعمال آلية حركة القيادة
الهيدروستاتيكية
استعمال الوحدة الهيدروليكية
تبديل وضعية تركيب ذراع استعمال
وعناصر استعمال المجموعة
الهيدروليكية

85

F

 Lمحور الضخ الأمامي:
تشغيل/إيقاف تحديد عدد
لفات العمل

238

G

الوظيفة
:

 Kتشغيل/إيقاف نظام ABS
للأراضي الوعرة

147

;

 Uتشغيل/إيقاف وحدة القدرة
الإضافية  1المرتبطة بناقل
الحركة

236

=

 Tتشغيل/إيقاف وحدة القدرة
الإضافية  2المرتبطة
بالمحرك

237

?

 £تشغيل/إيقاف مجموعة
أضواء التحذير

A

÷ جهاز التحكم في ضغط هواء
الإطارات :زيادة ضغط هواء
الإطارات

166

 Öجهاز التحكم في ضغط هواء
الإطارات :خفض ضغط
هواء الإطارات

166

 Õجهاز التحكم في ضغط هواء
الإطارات :التشغيل والإيقاف

166

B

238

 Nتشغيل/إيقاف تعشيقات
العمل

163

 Oتشغيل/إيقاف تعشيقات
الزحف

164

I

السيارات المزودة بناقلة مسطحة ذات
قلاب على المقطورة:
 Öإتاحة/منع وظيفة القلاب

246

J

السيارات المزودة بناقلة مسطحة ذات
قلاب:
 Pإتاحة/منع وظيفة القلاب

246

K

السيارات المزودة بناقلة مسطحة ذات
قلاب ،بدون المجموعة الهيدروليكية:
 Qرفع الناقلة المسطحة ذات
القلاب

246

 Rخفض الناقلة المسطحة ذات
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وحدة استعمال جهاز التدفئة/مكيف
الهواء
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ضبط المرايا الجانبية
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 Éفلتر جزيئات الديزل ،بدء
التجديد يدوياً أثناء الوقوف

189

 Êفلتر جزيئات الديزل ،منع
التجديد

190

=

 Õتشغيل/إيقاف كاميرا
الأجهزة

175

?

& تأمين أقفال الأبواب

53

 %تحرير أقفال الأبواب

53

A

 Sالسيارات المزودة بباب
القص :المسح باستخدام ماء
المسح

81
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 wتشغيل/إيقاف تدفئة المقعد
الأيمن

63
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 wتشغيل/إيقاف تدفئة المقعد
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D

فرملة تأمين الوقوف

E
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ساعة تشغيل التدفئة الإضافية

H

 Ïتشغيل/إيقاف فرملة تأمين
الوقوف رباعية العجلات

I

 £تشغيل/إيقاف التسخين
الأولي للمحرك
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J

 Jتشغيل /إيقاف المقبس
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82

K

 Èتشغيل/إيقاف نظام التنظيف
السريع للمبرد

L

¿ فتح/غلق النافذة الجانبية

56

M

مقبس كهربائي  12فلط

82

N

 Tتشغيل تدفئة المرايا

65

 Uإيقاف تدفئة المرايا

65

مقبس كهربائي  24فلط
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سلامة الركاب
جدير بالمعرفة

السلامة

يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

سلامة الركاب
تمهيد لنظام الحماية والأمان
يمكن لنظام الحماية والأمان الإضافي أن يقلل من خطر ارتطام
ركاب السيارة بأجزاء مقصورة السيارة الداخلية ،وذلك في حالة
وقوع حادث.
لا يمكن لنظام الحماية والأمان الإضافي القيام بقدرة الحماية
المقررة له ،إلا عندما يكون جميع ركاب السيارة
Rقد قاموا بربط حزام الأمان بشكل صحيح
)\ صفحة (47
Rيكونوا قد قاموا بضبط المقعد ومخدع الرأس بشكل صحيح
)\ صفحة .(58
كسائق السيارة يجب عليك أن تتأكد بشكل إضافي أن المقود
مضبوط بشكل صحيح .احرص على مراعاة المعلومات حول
وضع الجلوس الصحيح للسائق )\ صفحة .(58
لمزيد من المعلومات حول الأطفال الذين تصطحبهم في السيارة
وكذلك حول أنظمة حماية وأمان الأطفال ،انظر "اصطحاب
أطفال في السيارة" )\ صفحة .(49

إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
من خلال إجراء تغييرات على نظام الحماية والأمان ،قد لا يتمكن
هذا من القيام بوظيفته بشكل صحيح .عندئذ لن يكون بمقدور نظام
الحماية والأمان أن يقوم بوظيفة حماية ركاب السيارة كما هو
مقرر له ،وقد يتعطل مثلاً في حالة وقوع حادث أو قد يتم تفعيله
بشكل غير مقصود .يكون هناك زيادة في خطر الإصابة أو حتى
خطر الموت!
لا تقم أبداً بتغيير أجزاء من نظام الحماية والأمان .لا تقم بأية
تدخلات في الكوابل وكذلك الإجزاء الإلكترونية أو برمجياتها.

أحزمة الأمان
تمهيد
يقلل حزام الأمان المربوط بشكل صحيح في حالة وقوع تصادم
بشكل مؤثر للغاية من تحرك ركاب السيارة .وبالتالي يقل خطر
ارتطام ركاب السيارة بأجزاء مقصورة السيارة الداخلية أو
تطايرهم من السيارة.
عندما يتم سحب حزام الأمان من مناول الحزام بسرعة أو بقوة
إلى الخارج ،يتم غلق آلية كمش الحزام .لا يمكن إستمرار سحب
شريط الحزام للخارج.

إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
إذا كان حزام الأمان مربوطاً بشكل خاطىء ،لا يمكنه القيام
بوظيفة الحماية المقررة له .كما يمكن لحزام الأمان المربوط
بشكل خاطىء ،أن يتسبب في حدوث إصابات إضافية ،مثلاً في
حالة وقوع حادث ،عند مناورات الفرملة أو عند تغيير الاتجاه
بشكل مفاجىء .يكون هناك زيادة في خطر الإصابة أو حتى خطر
الموت!
تأكد أن جميع ركاب السيارة رابطون أحزمة الأمان وجالسون
بشكل صحيح.
 Gتحذير
عندما لا يكون مسند المقعد في وضع قائم تقريباً ،لا يوفر حزام
الأمان الحماية المقررة له .في هذه الحالة من الممكن عند القيام
بمناورة فرملية أو في حالة وقوع حادث أن تنزلق أسفل حزام
الأمان وتتعرّض أثناء ذلك للإصابة في أسفل البطن أو الرقبة
مثلاً .يوجد خطر إصابة متزايد أو حتى خطر على الحياه!
قم بضبط المقعد بشكل صحيح قبل البدء بالسير .احرص على
مراعاة أن يكون مسند المقعد في وضع قائم تقريباً وأن يمر جزء
حزام الأمان فوق منتصف الكتف.
 Gتحذير
الأشخاص الذين يقل طولهم عن  1,50متر لا يمكنهم ربط حزام
الأمان بشكل صحيح بدون أنظمة حماية وأمان إضافية مناسبة .إذا
كان حزام الأمان مربوطاً بشكل خاطىء ،لا يمكنه القيام بوظيفة
الحماية المقررة له .كما يمكن لحزام الأمان المربوط بشكل
خاطىء ،أن يتسبب في حدوث إصابات إضافية ،مثلاً في حالة
وقوع حادث ،عند مناورات الفرملة أو عند تغيير الاتجاه بشكل
مفاجىء .يكون هناك زيادة في خطر الإصابة أو حتى خطر
الموت!
قم بتأمين الأشخاص الذين يقل طولهم عن  1,50متر في أنظمة
حماية وأمان مناسبة.

سلامة الركاب
عندما تصطحب طفل عمره أقل من  12سنة وحجمه أقل من
 1,50م في السيارة،

 Gتحذير
قد لا تتمكن أحزمة الأمان من القيام بالحماية المقررة لها ،إذا
Rكانت متضررة ،تم تغييرها ،كانت متسخة جداً ،تم تبييضها أو
طلاءها
Rكان قفل الحزام متضرراً أو متسخاً جداً
Rتم إجراء تغييرات على وسائل تثبيت الأحزمة أو بكرات
الأحزمة.
من الممكن أن تتعرض أحزمة الأمان للضرر بشكل غير مرئي
في حالة وقوع حادث ،مثلاً من خلال شظايا الزجاج .أحزمة
الأمان التي تم تغييرها أو التي تعرضت للضرر من الممكن أن
تتمزق أو تتعطل ،مثلاً في حالة وقوع حادث .يكون هناك زيادة
في خطر الإصابة أو حتى خطر الموت!
لا تقم أبداً بإجراء تغييرات على أحزمة الأمان ،وسائل تثبيت
أحزمة الأمان وبكرات كمش أحزمة الأمان .تأكد أن أحزمة
الأمان غير متضررة ،غير مهترئة ونظيفة .احرص بأسرع وقت
ممكن على فحص أحزمة الأمان بعد وقوع حادث لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة.

تنصحك شركة مرسيدس – بنز باستخدام أحزمة الأمان التي
صرّحت بها شركة مرسيدس – بنز لسيارتك .وإلا فقد يتم إلغاء
تصريح تشغيل السيارة.

الاستخدام الصحيح لأحزمة الأمان
احرص على مراعاة إرشادات السلامة بخصوص حزام الأمان
)\ صفحة .(46
يجب على جميع ركاب السيارة ربط أحزمة الأمان بشكل صحيح
قبل البدء بالقيادة .تأكد أيضاً أثناء القيادة أن جميع ركاب السيارة
قد قاموا بربط أحزمة الأمان بشكل صحيح.
انتبه عند ربط حزام الأمان إلى ضرورة أن

ربط وضبط حزام الأمان
احرص على مراعاة إرشادات السلامة بخصوص حزام الأمان
)\ صفحة  (46والإرشادات بخصوص الاستعمال الصحيح
لحزام الأمان )\ صفحة .(47
السيارات المزودة بمقعد دوار :احرص أيضاً على مراعاة
المعلومات بخصوص حزام الحوض للمقعد الدوار
)\ صفحة .(48

Rيتم إدخال لسان قفل الحزام لحزام الأمان فقط قفل الحزام التابع
لمكان الجلوس.
Rيكون حزام الأمان ملتصقاً بالجسم بشكل جيد.
تجنب ارتداء الملابس السميكة ،مثل المعطف الشتوي.
Rلا يكون حزام الأمان ملتوياً.
Z

السلامة

Rقم دائماً بتأمين الطفل في نظام حماية وأمان الأطفال المناسب
لسيارة مرسيدس  -بنز هذه .يجب أن يكون نظام حماية وأمان
الأطفال مناسباً لعمر الطفل ووزنه وطول قامته.
Rاحرص على ضرورة مراعاة التعليمات وإرشادات السلامة
بخصوص "اصطحاب أطفال في السيارة" في دليل التشغيل
هذا )\ صفحة  (49وكذلك دليل تركيب الجهة الصانعة
لنظام حماية وأمان الأطفال.

فقط عندئذ يكون بالإمكان توزيع القوى الواقعة على سطح
حزام الأمان.
Rيمر جزء حزام الكتف فوق منتصف الكتف.
لا يجوز أن يلامس جزء حزام الكتف العنق ولا يجوز تمريره
أسفل الذراع .إذا كان ممكناً قم بضبط حزام الأمان على
الارتفاع المناسب لطول الجسم.
Rيكون حزام الحوض ملتصقاً بالحوض بشكل جيد ومنخفضاً
قدر الإمكان.
يجب دائماً أن يمر حزام الحوض على ثنية الخصر ولا يجوز
أبداً أن يمر فوق البطن أو على الجزء السفلي من البطن .يجب
مراعاة ذلك خاصة عند النساء الحوامل .عند الحاجة اضغط
حزام الحوض إلى الأسفل على ثنية الخصر واسحبه بواسطة
جزء حزام الكتف من أجل شده.
Rلا يمر حزام الأمان فوق أشياء حادة ،مدببة أو قابلة للكسر.
عندما تتواجد مثل هذه الأشياء على أو في ملابسك ،على سبيل
المثال قلم ،مفتاح أو نظارات ،قم بتخزينها في مكان مناسب.
Rيكون فقط شخص واحد مربوطاً بواسطة حزام الأمان.
لا تقم أبداً بإجلاس طفل رضيع أو طفل في حجر أحد ركاب
السيارة .من الممكن أن يتعرضوا للانحصار بين راكب
السيارة وحزام الأمان في حالة وقوع حادث.
Rلا تكون أبداً أشياء مربوطة مع الشخص بحزام الأمان.
تأكد أيضاً أنه لا توجد أبداً أشياء بين أحد الأشخاص والمقعد،
على سبيل المثال وسادة.
أحزمة الأمان مصممة فقط لتأمين وتثبيت الأشخاص .لتأمين
الأشياء ،الأمتعة أو الحمولة احرص على مراعاة التعليمات
وإرشادات السلامة "قبل البدء بالقيادة" )\ صفحة .(143

47

48

سلامة الركاب
حزام الحوض للمقعد الدوار

السلامة
مبدأ العرض

◀ اضبط المقعد )\ صفحة .(58
يجب أن يكون مسند المقعد في وضع قائم تقريباً.
◀ اسحب حزام الأمان من موجه الحزام = للخارج بدون
حدوث إهتزازات وقم بتثبيت لسان قفل الحزام ; في قفل
الحزام .:
◀ عند الضرورة قم بسحب حزام الأمان أمام الصدر إلى أعلى،
حتى يكون حزام الأمان مشدوداً على الجسم.

عندما تقوم بإدارة المقعد الدوار بمقدار  °90في اتجاه باب
القص ،يجب عليك ربط حزام الحوض أثناء عملية القيادة.
◀ ربط حزام الحوض :اسحب حزام الحوض بدون قوة من
مخرج الحزام ? وثبت لسان قفل الحزام  :في قفل الحزام
=.
◀ عند الضرورة ،اضغط حزام الحوض إلى الأسفل في ثنية
الخصر.

فك حزام الأمان
! تأكد من كمش حزام الأمان بشكل كامل .وإلا فقد ينحصر
حزام الأمان أو لسان قفل الحزام في الباب أو في آلية المقعد.
من الممكن من خلال ذلك أن يتعرض الباب ،كسوات الباب
وحزام الأمان للضرر .أحزمة أمان متضررة من الممكن أن
لا تقوم بوظيفة الحماية المقررة لها ويجب تغييرها .توجه إلى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.

السيارات المزودة بمقعد دوار

يجب أن يمر جزء حزام الكتف فوق منتصف الكتف .عند
الضرورة اضبط موجه الحزام.
◀ رفع مستوى الحزام :حرك موجه الحزام إلى أعلى.
يثبت موجه الحزام في مواضع مختلفة.
◀ خفض مستوى الحزام :باستخدام زر التحرير المضغوط :
حرك موجه الحزام إلى أسفل.
◀ اترك زر التحرير  :في الوضع المرغوب وتأكد من ثبات
موجه الحزام.

مبدأ العرض

اصطحاب أطفال في السيارة
◀ حزام الأمان ثلاثي نقاط التركيب :اضغط على زر
التحرير  ،:امسك لسان قفل الحزام ; وأعد تمريره نحو
موجه الحزام =.

اصطحاب أطفال في السيارة
إرشادات السلامة الهامة
عندما تصطحب طفل عمره أقل من  12سنة وحجمه أقل من
 1,50م في السيارة،
Rقم دائماً بتأمين الطفل في نظام حماية وأمان الأطفال المناسب
لسيارات مرسيدس  -بنز .يجب أن يكون نظام حماية وأمان
الأطفال مناسباً لعمر الطفل ووزنه وطول قامته.
Rاحرص على ضرورة مراعاة التعليمات وإرشادات السلامة
في هذا الموضوع وكذلك دليل تركيب الجهة الصانعة لنظام
وحماية أمان الأطفال.
السيارات المزودة بمقعد دوار :المقعد الدوار غير مناسب
لتركيب أحد أنظمة حماية وأمان الأطفال .الأطفال الذين يقل
عمرهم عن  12سنه ويقل حجمهم عن  1,50م لا يجوز إجلاسهم
على المقعد الدوار.
 Gتحذير
في حالة تركك أطفال بالسيارة بدون مراقبة ،يمكنهم تحريك
السيارة ،بأن يقوموا مثلاً.
Rبتحرير فرملة تأمين الوقوف
Rبتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد
Rبتشغيل المحرك.
بالإضافة لذلك يمكن أن يستخدموا تجهيزات السيارة ويعرضوا
أنفسهم للإنحصار .يوجد خطر الحوادث والإصابة!
خذ دائماً المفتاح معك عند مغادرة السيارة وقم بتأمين أقفال
السيارة .لا تترك أبداً أطفال في السيارة دون مراقبة.

 Gتحذير
إذا تعرض نظام حماية وأمان الأطفال لأشعة الشمس المباشرة،
فمن الممكن أن تسخن الأجزاء إلى حد كبير .قد يتعرض الطفل
للإصابة بحروق من جراء هذه الأجزاء ،خاصة من خلال
الأجزاء المعدنية لنظام حماية وأمان الأطفال .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
إذا قمت بمغادرة السيارة مع الطفل ،فاحرص على عدم تعرض
نظام حماية وأمان الأطفال لاشعة الشمس المباشرة .قم بحمايته
باستخدام غطاء على سبيل المثال .إذا كان نظام حماية وأمان
الأطفال معرضاً لأشعة الشمس المباشرة ،فاتركه يبرد قبل أن
تقوم بتأمين الطفل في داخله .لا تترك أطفالاً في السيارة دون
مراقبة.

تأكد دائماً أن جميع ركاب السيارة قد قاموا بربط أحزمة الأمان
بشكل صحيح وأنهم يجلسون بشكل صحيح .يجب عليك مراعاة
ذلك على وجه الخصوص عند الأطفال.
احرص على مراعاة إرشادات السلامة بخصوص حزام الأمان
)\ صفحة  (46والإرشادات بخصوص الاستعمال الصحيح
لحزام الأمان )\ صفحة .(47

نظام حماية وأمان الأطفال
 Gتحذير
إذا تم تركيب نظام حماية وأمان الأطفال بشكل خاطىء على مكان
الجلوس المناسب ،فلا يمكنه أن يقوم بوظيفة الحماية كما هو مقرر
له .ومن الممكن ألا يظل الطفل مثبتاً في مكانه عند وقوع حادث
أو أثناء إحدى المناورات الفرملية أو عند تغيير الاتجاه بشكل
مفاجيء .مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة أو حتى خطر
الموت!
احرص على ضرورة مراعاة دليل التركيب الصادر عن الجهة
الصانعة لنظام حماية وأمان الأطفال وكذلك نطاق الاستعمال.
تأكد أن سطح ارتكاز نظام حماية وأمان الأطفال بالكامل مستقراً
على موضع جلوس المقعد .لا تضع أية أشياء أبداً أسفل نظام
حماية وأمان الأطفال ،مثل الوسادات .لا يجوز استخدام أنظمة
حماية وأمان الأطفال إلا مع الكسوة الأصلية المخصصة لها.
ولذلك احرص على استبدال الكسوات المتعرضة لأضرار
بكسوات أصلية فقط.

Z

السلامة

◀ حزام الحوض للمقعد الدوار :اضغط على زر التحرير ;،
امسك لسان قفل الحزام  :وأعد تمريره نحو مخرج
الحزام ?.

 Gتحذير
إذا تعرض أشخاص  -خاصة الأطفال  -لتأثير الحرارة الشديدة أو
لتأثير البرودة الشديدة لمدة طويلة نسبياً ،يكون هناك خطر
الإصابة أو حتى خطر الموت! لا تترك أشخاص  -خاصة الأطفال
 -في السيارة دون مراقبة.
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حيوانات أليفة في السيارة

السلامة

 Gتحذير
إذا كان نظام حماية وأمان الأطفال مركباً بشكل خاطىء أو غير
مؤمَّن ،من الممكن أن ينحل في حالة وقوع حادث ،مناورة فرملة
أو تغيير الاتجاه بشكل مفاجىء .من الممكن أن يتطاير نظام حماية
وأمان الأطفال ويصيب ركاب السيارة .مما يؤدي إلى زيادة خطر
الإصابة أو حتى خطر الموت!
قم دائماً بتركيب أنظمة حماية وأمان الأطفال بشكل صحيح حتى
في حالة عدم استخدامها .احرص على مراعاة دليل التركيب
الصادر عن الجهة الصانعة لنظام حماية وأمان الأطفال.

لتأمين الأشياء ،الأمتعة أو الحمولة احرص على مراعاة
التعليمات وإرشادات السلامة "قبل البدء بالقيادة"
)\ صفحة .(143
 Gتحذير
قد لا تتمكن أنظمة حماية وأمان الأطفال أو أنظمة التثبيت الخاصة
بها المتضررة أو التي تعرضت لإجهاد عند وقوع حادث من أن
تقوم بوظيفة الحماية كما هو مقرر لها .ومن الممكن ألا يظل
الطفل مثبتاً في مكانه عند وقوع حادث أو أثناء إحدى المناورات
الفرملية أو عند تغيير الاتجاه بشكل مفاجيء .مما يؤدي إلى زيادة
خطر الإصابة أو حتى خطر الموت!
قم بأسرع وقت ممكن بتغيير أنظمة حماية وأمان الأطفال
المتضررة أو التي تعرضت لإجهاد في حالة وقوع حادث.
احرص على فحص أنظمة التثبيت الخاصة بأنظمة حماية وأمان
الأطفال لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة ،قبل أن تقوم مرة
أخرى بتركيب نظام حماية وأمان الأطفال.

احرص على مراعاة لوحات الإرشاد التحذيرية ،الموجودة على
نظام حماية وأمان الأطفال.
عندما تصطحب أطفال معك في السيارة ،احرص أيضاً على
مراعاة الإرشادات حول "اصطحاب أطفال في السيارة"
)\ صفحة .(49
تم تمييز أنظمة حماية وأمان الأطفال من الفئة ""Universal
بعلامة تصريح ذات لون برتقالي.

علامة التصريح بنظام حماية وأمان الأطفال )مثال(

نظام التثبيت لأنظمة حماية وأمان الأطفال هو حزام الأمان.

عندما تقوم بتأمين طفل في نظام حماية وأمان الأطفال على مقعد
الراكب الأمامي ،قم بضبط مقعد الراكب الأمامي إلى الخلف قدر
الإمكان .يجب أن يستقر سطح ارتكاز نظام حماية وأمان الأطفال
بشكل كامل على موضع جلوس مقعد الراكب الامامي .يجب أن
يلتصق مسند نظام حماية وأمان الأطفال الموجه للأمام بقدر
الإمكان بمسند مقعد الراكب الأمامي .أثناء ذلك لا يجب إجهاد
نظام حماية وأمان الأطفال من خلال مخدع الرأس .إذا كان
ممكناً ،لهذا الغرض قم بموائمة وضع ضبط مخدع الرأس تبعاً
لذلك .احرص دائماً على مراعاة مجرى صحيح لشريط حزام
الكتف من موجه الحزام لمجرى حزام الكتف لنظام حماية وأمان
الأطفال .يجب أن يمر شريط حزام الكتف من موجه الحزام للأمام
ولأسفل .احرص دائماً على مراعاة دليل التركيب الصادر عن
الجهة الصانعة لنظام حماية وأمان الأطفال.
يمكنك الحصول على أنظمة حماية وأمان الأطفال وعلى
معلومات بخصوص نظام حماية وأمان الأطفال الصحيح ،لدى
أي مركز من مراكز خدمة مرسيدس ـ بنز.

حيوانات أليفة في السيارة
 Gتحذير
في حالة ترك حيوانات بدون مراقبة أو غير مؤمّنة في السيارة،
من الممكن أن تضغط هذه على الأزرار أو المفاتيح.
من الممكن أن تقوم من خلال ذلك
Rبتفعيل تجهيزات السيارة ومثلاً تتسبب بإنحصار نفسها
Rبتشغيل أو إيقاف الأنظمة ومن خلال ذلك تعرض مشاركين
آخرين في حركة السير للخطر.
بالإضافة لذلك من الممكن أن تتطاير حيوانات غير مؤمّنة في
السيارة عند وقوع حادث أو عند القيام بمناورات توجيه أو فرملة
مفاجئة وإصابة ركاب السيارة نتيجة لذلك .يوجد خطر الحوادث
والإصابة!
لا تترك حيوانات في السيارة دون مراقبة .قم بتأمين الحيوانات
أثناء القيادة دائماً بشكل صحيح ،مثلاً بواسطة صندوق نقل
حيوانات مناسب.
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نظام الغلق
جدير بالمعرفة

الفتح والغلق

يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

تأمين قفل الباب من الخارج
تحرير وتأمين الأقفال باستخدام المفتاح

نظام الغلق
المفتاح
تتمتع سيارتك بنظام مفاتيح خاص .يمكنك تشغيل المحرك فقط
عن طريق المفاتيح المشفرة على السيارة.
إذا فقدت أحد المفاتيح ،فإن تقديم المساعدة عن طريق استخدام
مفتاح بديل يستغرق وقتاً طويلاً .يكون تقديم المساعدة ممكناً
عن طريق مركز خدمة مرسيدس – بنز فقط.
لذلك تنصحك شركة مرسيدس  -بنز باصطحاب مفتاح احتياطي
يمكن الوصول إليه في أي وقت في حالات الطوارئ.
 Gتحذير
إذا قمت بتثبيت أشياء ثقيلة أو كبيرة بالمفتاح ،من الممكن أن يدور
المفتاح دون قصد في قفل المقود أثناء السير .من الممكن أن يتم
إيقاف المحرك من جراء ذلك .هناك خطر وقوع حادث!
لا تقم بتثبيت أيه أشياء ثقيلة أو كبيرة بالمفتاح .قم بنزع حلقة
المفتاح كبيرة الحجم ،على سبيل المثال قبل إدخال المفتاح في قفل
المقود.

تأمين قفل الباب العادي
إرشادات السلامة الهامة
! افتح الأبواب فقط إذا سمحت الظروف المرورية بذلك.
احرص على وجود حيز كاف عند فتح الأبواب .وإلا فقد تسبب
الضرر لسيارتك أو لسيارات أخرى.

 dالباب الأيسر
 eالباب الأيمن
.

.

◀ أدخل المفتاح في قفل الباب المعني في الوضع .g
◀ تأمين الأقفال :أدر المفتاح إلى الأسفل على الوضع .2
السيارات الغير مزودة بتأمين الأقفال مركزياً :الباب المعني
مؤمّن الأقفال.
السيارات المزودة بتأمين الأقفال مركزياً :يتم تأمين أقفال كلا
البابين
◀ تحرير الأقفال :أدر المفتاح إلى أعلى على الوضع .1
يتم تحرير قفل الباب المعنيّ.
◀ الفتح :اسحب المفتاح ثم اجذب مقبض الباب في اتجاه السهم.

نظام الغلق
تحرير وتأمين الأقفال باستخدام جهاز التحكم عن بعد
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◀ تحرير الأقفال :اسحب ذراع الفتح  :إلى أعلى في اتجاه
السهم ; ،حتى الوضع الأوسط.
يتم تحرير قفل الباب المعنيّ.
◀ الفتح :اسحب ذراع الفتح  :إلى أعلى في اتجاه السهم ;،
حتى النهاية.
تأمين وتحرير الأقفال مركزياً بواسطة الأزرار

◀ تأمين الأقفال :أغلق الأبواب.
◀ اضغط على الزر ; لمدة ثانية واحدة تقريباً.
يومض مصباح الكنترول = .كلا البابين مؤمّنا الأقفال.

تأمين الباب من الداخل
تأمين وتحرير الأقفال عن طريق ذراع الفتح

الفتح والغلق

◀ التحرير :اضغط على الزر  :لمدة ثانية واحدة تقريباً.
يومض مصباح الكنترول = .فيتم تحرير قفل باب السائق.
◀ اضغط مجدداً على الزر  :لمدة ثانية واحدة تقريباً.
يومض مصباح الكنترول = .فيتم تحرير قفل باب مرافق
السائق.
 iإذا قمت بتحرير أقفال السيارة بشكل عادي ولم تفتح أي باب
من الأبواب في غضون  25ثانية ،فإنه يتم تأمين أقفال السيارة
مرة أخرى تلقائياً.

◀ قم بغلق كلا البابين.
◀ تأمين الأقفال مركزياً :اضغط على الزر .:
◀ تحرير الأقفال مركزياً :اضغط على الزر ;.
يمكنك أيضاً فتح أحد الأبواب المؤمَّنة القفل من الداخل.

تأمين قفل الباب لباب القص
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقف أثناء فتح باب القص على موضع الوقوف الخاص به،
قد يرتفع باب القص ومن الممكن أن تسقط .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
أبعد قدمك من موضع وقوف باب القص قبل فتح الباب.

! افتح باب القص فقط إذا سمحت الظروف المرورية بذلك.
احرص على وجود حيز فراغ كاف عند فتح باب القص .وإلا
فقد تعرض شاحنتك أو سيارات أخرى للضرر.
◀ قم بغلق كلا البابين.
◀ تأمين الأقفال :اضغط ذراع الفتح  :إلى أسفل في اتجاه
السهم =.
السيارات الغير مزودة بتأمين الأقفال مركزياً :الباب المعني
مؤمّن الأقفال.
في السيارات المزودة بوظيفة تأمين الأقفال مركزياً :يتم
تأمين أقفال كلا البابين.
Z
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نظام الغلق
تأمين قفل الباب من الخارج

بطاريات جهاز التشغيل عن بعد
مراجعة البطاريات

الفتح والغلق
◀ أدخل المفتاح في الوضع .g
◀ تحرير الأقفال :أدر المفتاح إلى اليمين على الوضع .2
يتم تحرير قفل باب القص.
◀ تأمين الأقفال :أدر المفتاح إلى اليسار على الوضع .1
يتم تأمين قفل باب القص.
◀ الفتح :اسحب المفتاح ثم اجذب مقبض الباب في اتجاه السهم.

تأمين الباب من الداخل

◀ اضغط على الزر  :أو ;.
عندما يومض مصباح الكنترول = ،تكون البطاريات على
ما يرام .عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في مدى نطاق
استقبال السيارة ،يتم تحرير أو تأمين أقفال السيارة تبعاً لذلك.
عندما يضيء مصباح الكنترول = مرة واحدة فقط ،تكون
البطاريات فارغة .عندئذ لا يمكن تأمين أو تحرير أقفال
السيارة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.
◀ قم بتغيير البطاريات )\ صفحة .(54
يمكنك الحصول على البطاريات لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

تغيير البطاريات
 Gتحذير
تحتوي البطاريات على مواد سامة وكاوية .في حالة ابتلاع
البطاريات من الممكن أن تحدث أضرار صحية جسيمة .هناك
خطر الموت!
احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال .في حالة ابتلاع
بطاريات ،توجه على الفور إلى الطبيب.

H
◀ استخدم من أجل الصعود والنزول مقابض المسك ،:
موضع الوقوف  Aودرجات الصعود الموجودة أسفل باب
القص.
◀ تأمين الأقفال :اضغط ذراع الفتح ; إلى أسفل في اتجاه
السهم ?.
◀ تحرير الأقفال والفتح :اضغط ذراع الفتح ; إلى أعلى في
اتجاه السهم =.

إرشاد بيئي
تحتوي البطاريات على مواد ضارة.
يحظر القانون التخلص من البطاريات
عن طريق وضعها مع القمامة المنزلية.
حيث يجب تجميعها بشكل منفصل
وإخضاعها لعملية إعادة الاستخدام بشكل
لا يضر بالبيئة.
تخلّص من البطاريات بشكل غير ضار
بالبيئة .قم بتسليم البطاريات فارغة
الشحنة أو المعطوبة إلى إحدى الورش
الفنية المتخصصة أو أحد مستودعات
استرداد البطاريات القديمة.

الصعود/النزول
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مانع تشغيل المحرك الإلكتروني
إرشادات خاصة بمانع إدارة المحرك
لا يمكن تشغيل المحرك إلا بمفتاح من المفاتيح الخاصة
بالسيارة.

إبطال تفعيل مانع إدارة المحرك

استخدم بطاريتان من طراز .CR 1620

موالفة جهاز التحكم عن بعد من جديد
إذا لم تقم وظيفة تأمين الأقفال مركزياً بوظيفتها بعد تغيير
البطاريات ،فيجب عليك موالفة جهاز التحكم عن بعد من جديد.

 iإذا لم يتم الإلتزام بثانية واحدة كفترة إنتظار ،لا يكون مانع
إدارة المحرك غير فعال .ولن يدور المحرك .في نفس الوقت
يضيء بيان الحالة باللون الأصفر.

تفعيل مانع إدارة المحرك
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .0
◀ اسحب المفتاح من قفل المقود.
وبالتالي تم تفعيل مانع إدارة المحرك.

الصعود/النزول
 Gتحذير
في حالة تركك أطفال بالسيارة بدون مراقبة ،يمكنهم تحريك
السيارة ،بأن يقوموا مثلاً.

◀ اضغط على الزر  :أو ; واحتفظ به مضغوطاً لمدة
خمس ثوان تقريباً.
◀ اضغط خلال ثلاث ثوان مرة أخرى على الزر  :أو ;
لوهلة قصيرة.
عندئذ تكون قد تمت موالفة جهاز التحكم عن بعد من جديد
ويصبح جاهزاً للعمل.

Rبتحرير فرملة تأمين الوقوف
Rبتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد
Rبتشغيل المحرك.
بالإضافة لذلك يمكن أن يستخدموا تجهيزات السيارة ويعرضوا
أنفسهم للإنحصار .يوجد خطر الحوادث والإصابة!
خذ دائماً المفتاح معك عند مغادرة السيارة وقم بتأمين أقفال
السيارة .لا تترك أبداً أطفال في السيارة دون مراقبة.

Z

الفتح والغلق

◀ قم بفتح جهاز التحكم عن بعد  :من عند الفتحة الفاصلة
باستخدام مفك مثلاً في اتجاه السهم.
◀ أخرج البطاريات ;.
◀ قم بتنظيف البطاريات الجديدة ; بمنديل خال من الوبر.
◀ قم بتركيب البطاريات الجديدة ; تحت زنبرك التلامس =
مع مراعاة أن يكون القطب الموجب إلى أسفل.
◀ اضغط نصفي العلبة على بعضهما إلى أن يثبتا.

◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود إلى الوضع  1أو .2
يكون مانع إدارة المحرك غير فعال بعد ثانية واحدة تقريباً
ويمكن تشغيل المحرك.
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النافذة الخلفية
فتح/غلق النافذة الجانبية

الفتح والغلق
 :النافذة الجانبية اليسرى
; النافذة الجانبية اليمنى
.

.

الصعود/النزول )مثال للباب الأيسر(

◀ تأكد أن شبكة الحماية ; مغلقة )\ صفحة .(270
◀ حافظ على خلو مقابض المسك  ،:درجات الصعود =
والأحذية من أية اتساخات )مثل الوحل ،الثلج والجليد(.
◀ السيارات المزودة بمقعد هزاز :استخدم وسيلة المساعدة على
الصعود والنزول )\ صفحة .(60
◀ جميع السيارات :استخدم مقابض المسك  :ودرجات
الصعود = أثناء الصعود والنزول.

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع  1أو .2
◀ الفتح :اضغط على الزر ? واحتفظ به مضغوطاً ،إلى أن
تصل النافذة الجانبية إلى الوضع المرغوب.
◀ الغلق :اضغط على الزر = واحتفظ به مضغوطاً ،إلى أن
تصل النافذة الجانبية إلى الوضع المرغوب.

النافذة الخلفية

النوافذ الجانبية
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عند فتح إحدى النوافذ الجانبية من الممكن أن تنجذب أو تنحصر
أجزاء من الجسم بين النافذة الجانبية وإطار النافذة .يكون هناك
خطر التعرض لإصابة!
تأكد عند الفتح من عدم ملامسة أي شخص للنافذة الجانبية .إذا
تعرض أحد للإنحصار اترك الزر فوراً أو اضغط على الزر من
أعلى ،من أجل غلق النافذة الجانبية مرة أخرى.
 Gتحذير
عند غلق إحدى النوافذ الجانبية من الممكن أن تنحصر أجزاء من
الجسم في نطاق الغلق .يكون هناك خطر الإصابة!
تأكد عند الغلق أنه لا توجد أية أجزاء من الجسم في نطاق الغلق.
إذا تعرض أحد للإنحصار اترك الزر فوراً أو اضغط على الزر،
من أجل فتح النافذة الجانبية مرة أخرى.

◀ الفتح :اضغط زر التحرير ; وحرك النافذة الخلفية
باستخدام المقبض  :إلى الوضع المرغوب.
◀ الغلق :حرك النافذة الخلفية بواسطة المقبض  :لإغلاقها،
إلى أن يثبت زر التحرير.
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المقاعد
جدير بالمعرفة

موقع عمل السائق

يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

المقاعد
إرشادات السلامة الهامة
قد تكون سيارتك مزودة بمقاعد مختلفة ،وذلك تبعاً لمقصورة
السائق وتجهيزات السيارة:
Rالمقعد القياسي
Rمقعد هزاز
Rمقعد دوار
Rكنبة الجلوس المزدوجة لمرافق السائق
تجد معلومات عن تنظيف المقعد في فصل "التنظيف والعناية"
)\ صفحة .(256
 Gتحذير
من الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة إذا قمت أثناء القيادة
Rبضبط مقعد السائق ،مخدع الرأس ،المقود أو المرايا
Rبربط حزام الأمان.
يوجد خطر الحوادث!
قم بضبط مقعد السائق ،مخدع الرأس ،المقود والمرايا وقم بربط
حزام الأمان ،قبل أن تقوم بتشغيل المحرك.
 Gتحذير
عندما تقوم بتعديل المقعد ،من الممكن أن تعرض نفسك أو أحد
ركاب السيارة للإنحصار ،مثلاً من خلال القضيب الدليلي للمقعد.
يكون هناك خطر التعرض لإصابة!
تأكد أثناء تعديل أحد المقاعد من عدم تواجد جزء من جسم شخص
ما في نطاق حركة المقعد.
 Gتحذير
عندما لا يكون مسند المقعد في وضع قائم تقريباً ،لا يوفر حزام
الأمان الحماية المقررة له .في هذه الحالة من الممكن عند القيام
بمناورة فرملية أو في حالة وقوع حادث أن تنزلق أسفل حزام
الأمان وتتعرّض أثناء ذلك للإصابة في أسفل البطن أو الرقبة
مثلاً .يوجد خطر إصابة متزايد أو حتى خطر على الحياه!

قم بضبط المقعد بشكل صحيح قبل البدء بالسير .احرص على
مراعاة أن يكون مسند المقعد في وضع قائم تقريباً وأن يمر جزء
حزام الأمان فوق منتصف الكتف.
 Gتحذير
عندما لا يكون مقعد السائق مثبتاً ،من الممكن أن يتحرك بشكل
غير متوقع أثناء القيادة .قد تفقد السيطرة على السيارة من جراء
ذلك .هناك خطر وقوع حادث!
تأكد دائماً ،أن مقعد السائق مثبت ،قبل أن تقوم بتشغيل السيارة.
 Gتحذير
عندما لا تكون مخادع الرأس مركبة أو لا تكون مضبوطة بشكل
صحيح ،من الممكن ألا تقوم مخادع الرأس بوظيفة الحماية كما
هو مقرر لها .يكون هناك زيادة في خطر الإصابة في منطقة
الرأس والرقبة ،مثلاً في حالة وقوع حادث أو مناورة فرملية!
قم دائماً بالقيادة ومخادع الرأس مركبة .تأكد لكل راكب من ركاب
السيارة قبل القيادة ،أن منتصف مخدع الرأس يدعم مؤخرة الرأس
في مستوى العينين.
 Gتحذير
في حالة عدم وجود حيز فراغ كاف ،من الممكن أن يعمل المقعد
الهزاز على إنحصار أجزاء من الجسم بين المقود وبين المقعد
الهزاز .يكون هناك خطر التعرض لإصابة!
احرص على مراعاة وجود حيز فراغ كاف لتحركات المقعد
الهزاز .قم بإنزال المقعد تماماً قبل النزول من السيارة.
 Gتحذير
عندما تضغط للداخل على المنفاخ القابل للطي الخاص بالمقعد
الهزاز ،من الممكن أن تتعرض يدك للإنحصار .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
لا تضغط للداخل على المنفاخ القابل للطيّ.

! من أجل تجنب حدوث أضرار بالمقاعد وتدفئة المقعد،
يرجى مراعاة الإرشادات التالية:
Rلا تسكب أيه سوائل على المقاعد .إذا انسكب شيء على
المقاعد ،فقم بتجفيف المقاعد بأسرع وقت ممكن.
Rإذا كانت كسوات المقاعد رطبة أو مبللة ،فلا تقم بتشغيل
تدفئة المقعد .ولا تستخدم تدفئة المقعد من أجل تجفيف
المقعد.
Rقم بتنظيف كسوات المقاعد كما هو موصى به ،انظر فصل
"التنظيف والعناية".

المقاعد
Rلا تقم بنقل حمولات ثقيلة على المقاعد .لا تضع أيه أشياء
حادة على مواضع الجلوس ،مثل السكاكين أو المسامير أو
العدة .استخدم المقاعد فقط للأشخاص قدر الإمكان.
Rلا تقم بتغطية المقاعد أثناء تشغيل تدفئة المقعد بمواد
عازلة ،مثل الأغطية ،المعاطف ،الحقائب ،كسوات
الحماية مقاعد الأطفال أو روافع المقعد.
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استخدام المقعد
المقعد القياسي
عرض عام

! احرص على مراعاة عدم وجود أشياء في مقصورة السائق
من شأنها أن تعوق حركة المقاعد .وإلا فقد تلحق أضرار
بالمقاعد.

Rاضبط مسند المقعد في وضع رأسي تقريباً واجلس في وضع
قائم تقريباً .لا تقم بقيادة السيارة بينما مسند المقعد مائل للخلف
إلى حد كبير.
Rينبغي أن يكون ذراعاك ممسكين بالمقود مع انثناءة خفيفة.
Rتجنب أوضاع الجلوس التي تؤثر سلباً على المسار الصحيح
لحزام الأمان .يجب أن يمر جزء حزام الكتف فوق منتصف
الكتف وأن يكون ملتصقاً جيداً بالجزء العلوي من الجسم.
يجب أن يكون حزام الحوض ملتصقاً دائماً بمنطقة الحوض
بشكل جيد ومنخفضاً قدر الإمكان،أي على ثنية الخصر.
Rاحتفظ بمسافة مناسبة بينك وبين الدواسات بحيث تستطيع
الضغط عليها جيداً حتى النهاية.
احرص أيضاً على مراعاة إرشادات السلامة الهامة في موضوع
"اصطحاب أطفال في السيارة" )\ صفحة .(49
لا تستخدم المقعد كوسيلة مساعدة للركوب.
احرص دائماً على تنفيذ الأعمال التي يتم إجراؤها في المقاعد
لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

موقع عمل السائق

يجب أن يكون مقعدك مضبوطاً بحيث يمكنك ربط حزام الأمان
بشكل صحيح .احرص أثناء ذلك على مراعاة النقاط التالية:

◀ تأكد أن السيارة متوقفة ومؤمَّنة ضد التحرك.
مسند المقعد
◀ خفّف الحمل عن مسند المقعد.
◀ اجذب الذراع  :إلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ حرّك مسند المقعد إلى الوضع المرغوب من خلال زيادة/
تخفيف الحمل.
◀ اترك الذراع .:
ارتفاع المقعد
◀ اجذب الذراع ; إلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ حرّك المقعد إلى الإرتفاع المرغوب من خلال زيادة/تخفيف
الحمل.
◀ اترك الذراع ;.
ميل المقعد
◀ اجذب الذراع = إلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ حرّك وسادة الجلوس أو مسند المقعد إلى الوضع المرغوب
من خلال زيادة/تخفيف الحمل.
◀ اترك الذراع =.

Z
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المقاعد
ضبط تقديم وإرجاع المقعد
◀ اجذب الذراع ? إلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ انقل المقعد إلى الوضع المرغوب من خلال تحريكه إلى
الأمام/الخلف.
◀ اترك الذراع ? واجعل المقعد يثبت بصوت مسموع.

ضبط تقديم وإرجاع المقعد
◀ اجذب الذراع  Eإلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ انقل المقعد إلى الوضع المرغوب من خلال تحريكه إلى
الأمام/الخلف.
◀ اترك الذراع  Eواجعل المقعد يثبت بصوت مسموع.

مقعد هزاز/مقعد هزاز مريح

عمق وسادة الجلوس
◀ اجذب الذراع  Gإلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ انقل وسادة الجلوس إلى الوضع المرغوب من خلال تحريكها
إلى الأمام/الخلف.
◀ اترك الذراع  Gواجعل وسادة المقعد تثبت بصوت مسموع.

عرض عام

موقع عمل السائق

مساند أذرع المقعد
◀ قم عند اللزوم بطي مساند أذرع المقعد  Dإلى أعلى.
◀ قم بضبط ميل مساند أذرع المقعد  Dعن طريق الطارة
اليدوية بالجانب السفلي.
ممتص الاهتزازات
◀ اضبط ممتص الاهتزازات باستخدام الذراع  :بحيث لا
يهتز المقعد.

◀ تأكد أن مصباح التحذير  Jمطفأ في مجموعة أجهزة
القياس والبيان.
عندئذ يكون مخزون الضغط كافياً في نظام الهواء المضغوط
للسيارة .يمكن القيام بجميع أوضاع ضبط المقعد.
◀ تأكد أن السيارة متوقفة ومؤمَّنة ضد التحرك.
مسند المقعد
◀ خفّف الحمل عن مسند المقعد.
◀ اجذب الذراع  Cإلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ حرّك مسند المقعد إلى الوضع المرغوب من خلال زيادة/
تخفيف الحمل.
◀ اترك الذراع .C
نظام تعليق المقعد
◀ حرّك الذراع  Fإلى اليمين.
نظام تعليق المقعد حر الحركة.
◀ حرّك الذراع  Fإلى اليسار.
تم إعاقة نظام تعليق المقعد.

ميل المقعد
◀ اجذب الذراع ; إلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ حرّك وسادة الجلوس أو مسند المقعد إلى الوضع المرغوب
من خلال زيادة/تخفيف الحمل.
◀ اترك الذراع ;.
ارتفاع المقعد
◀ اجذب الذراع = إلى أعلى أو اضغطه لأسفل بمقدار درجة
واحدة على الوضع المرغوب.
يرتفع المقعد أو ينخفض.
وسيلة المساعدة على الصعود والنزول
استخدم دائماً وسيلة المساعدة على الصعود والنزول من أجل
النزول.
◀ اضغط الذراع ? إلى أسفل.
يتم خفض المقعد بشكل كامل.
◀ اجذب الذراع ? إلى أعلى.
يبدأ المقعد في الرجوع إلى آخر ارتفاع تم ضبطه.

المقاعد
دعامة الفقرات القطنية
◀ دعامة الفقرات القطنية السفلية :اضغط المفتاح  Aإلى
أعلى أو أسفل.
تصبح دعامة الفقرات القطنية السفلية أشد أو أضعف.
◀ دعامة الفقرات القطنية العلوية :اضغط المفتاح  Bإلى أعلى
أو أسفل.
تصبح دعامة الفقرات القطنية العلوية أشد أو أضعف.

مقعد دوار

ميل المقعد
◀ اجذب الذراع  Cإلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ حرّك وسادة الجلوس إلى الوضع المرغوب من خلال زيادة/
تخفيف الحمل.
◀ اترك الذراع .C
نظام تعليق المقعد
◀ اضغط الذراع  :إلى الخلف.
زنبركات المقعد غير مشغلة.
◀ اضغط الذراع  :إلى الأمام.
زنبركات المقعد مشغلة.
عمق وسادة الجلوس
◀ اجذب الذراع  Dإلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ انقل وسادة الجلوس إلى الوضع المرغوب من خلال تحريكها
إلى الأمام/الخلف.
◀ اترك الذراع .D
ارتفاع المقعد
◀ اجذب الذراع  Eإلى أعلى أو اضغطه إلى أسفل.
يرتفع المقعد أو ينخفض.

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
يمكن القيام بجميع أوضاع ضبط المقعد.
◀ تأكد أن السيارة متوقفة ومؤمَّنة ضد التحرك.
ضبط مخدع الرأس
◀ اجذب مخدع الرأس  Aإلى أعلى أو اضغطه إلى أسفل ،إلى
أن يصل إلى الإرتفاع المرغوب.
◀ اضغط مخدع الرأس  Aإلى الخلف أو اجذبه إلى الأمام إلى
أن يتم الوصول إلى الميل المرغوب.
مساند أذرع المقعد
◀ قم عند اللزوم بطي مساند أذرع المقعد  Bإلى أعلى.
◀ قم بضبط ميل مساند أذرع المقعد  Bعن طريق الطارة
اليدوية بالجانب السفلي.

ضبط تقديم وإرجاع المقعد
◀ اجذب الذراع  Fإلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ انقل المقعد إلى الوضع المرغوب من خلال تحريكه إلى
الأمام/الخلف.
◀ اترك الذراع  Fواجعل المقعد يثبت بصوت مسموع.
إدارة المقعد
◀ اجذب الذراع  Gإلى أعلى.
◀ حرك المقعد إلى الوضع المرغوب عن طريق إدارته.
◀ اترك الذراع .G
يجب أن يثبت الذراع بصوت مسموع.
ضبط تقديم وإرجاع المقعد
◀ اجذب الذراع  Hإلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ انقل المقعد إلى الوضع المرغوب من خلال تحريكه إلى
الأمام/الخلف.
◀ اترك الذراع  Hواجعل المقعد يثبت بصوت مسموع.

Z
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عرض عام
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المقاعد
دعامة الفقرات القطنية
◀ دعامة الفقرات القطنية السفلية :اضغط المفتاح ? إلى
أعلى أو أسفل.
تصبح دعامة الفقرات القطنية السفلية أشد أو أضعف.
◀ دعامة الفقرات القطنية العلوية :اضغط المفتاح = إلى أعلى
أو أسفل.
تصبح دعامة الفقرات القطنية العلوية أشد أو أضعف.

كنبة الجلوس المزدوجة لمرافق السائق
عرض عام
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مسند المقعد
◀ خفّف الحمل عن مسند المقعد.
◀ اجذب الذراع ; إلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ حرّك مسند المقعد إلى الوضع المرغوب من خلال زيادة/
تخفيف الحمل.
◀ اترك الذراع ;.
فك مخدع الرأس

ضبط مخدع الرأس
◀ اجذب مخدع الرأس  :إلى أعلى أو اضغطه إلى أسفل ،إلى
أن يصل إلى الإرتفاع المرغوب.
التقديم والإرجاع
◀ اجذب الذراع ; إلى أعلى ثم احتفظ به على هذا النحو.
◀ قم بتحريك كنبة الجلوس المزدوجة لمرافق السائق إلى الأمام
أو الخلف في الوضع المرغوب.
◀ اترك الذراع ; واجعل كنبة الجلوس المزدوجة لمرافق
السائق تثبت بصوت مسموع.
فك مخدع الرأس
◀ اضغط وسائل التحرير ; في اتجاه السهم واحتفظ بها
مضغوطة.
◀ اسحب مخدع الرأس  :بقوة إلى أعلى لإخراجه.

◀ اضغط وسائل التحرير ; أسفل الوسادة في اتجاه السهم
واحتفظ بها مضغوطة.
◀ اسحب مخدع الرأس  :بقوة إلى أعلى لإخراجه.

تغيير التوجيه
تدفئة المقعد
الإرشادات العامة
! احرص على مراعاة الإرشادات التالية وإلا فمن الممكن أن
تتسبب في الإضرار بتدفئة المقعد:

 :تدفئة المقعد للمقعد الأيسر
; تدفئة المقعد للمقعد الأيمن
.

.

لا تنطفئ تدفئة المقاعد أوتوماتيكياً عند السخونة المفرطة.
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2

تدفئة عادية
◀ التشغيل :اضغط على المفتاح =.
يضيء مصباح الكنترول ? .
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح  ،Bإلى أن يصبح المفتاح =
في الوضع الأوسط.
ينطفىء مصباح الكنترول ?.

ضبط المقود متعدد الوظائف
 Gتحذير
إذا كان المقود محرر القفل أثناء السير ،من الممكن أن يتم تعديله
بشكل غير متوقع .من خلال ذلك من الممكن أن تفقد السيطرة على
السيارة .يوجد خطر الحوادث!
تأكد قبل القيادة من أن المقود مؤمَّن القفل.لا تقم أبداً بتحرير قفل
المقود أثناء السير.
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Rلا تضع أي أشياء على المقعد.
Rلا تغطي المقعد مثلاً بقطعة قماش أو وسادة جلوس.
Rإذا لم يكن مقعد مرافق السائق مشغولاً ،قم بإطفاء تدفئة
مقعد مرافق السائق.
Rإذا كان المحرك متوقفاً ،قم بإطفاء تدفئة مقعد السائق
وتدفئة مقعد مرافق السائق.

يوجد وضع الضبط للمقود المتعدد الوظائف فقط في السيارات
ذات مقود جهة اليسار بدون تغيير التوجيه.
◀ تأكد أن مصباح التحذير  Jمطفأ في مجموعة أجهزة
القياس والبيان.
عندئذ يكون مخزون الضغط كافياً في نظام الهواء المضغوط
للسيارة .من الممكن ضبط المقود المتعدد الوظائف.
◀ تأكد أن السيارة متوقفة ومؤمَّنة ضد التحرك.
◀ اضغط على الزر ;.
يتم تحرير أقفال المقود.
◀ قم بضبط ارتفاع وميل المقود.
◀ اضغط على الزر .:
يتم تأمين أقفال المقود.
 iيتم تأمين أقفال المقود أوتوماتيكياً بعد مضي حوالي عشر
ثوان على تحرير الأقفال.

تدفئة سريعة

تغيير التوجيه

! قم بتشغيل التدفئة السريعة فقط للمدة الضرورية عندما يكون
المحرك غير مشغل.
وإلا فقد تفرغ شحنة البطاريات.

إرشادات السلامة الهامة

◀ التشغيل :اضغط على المفتاح .B
يضيء مصباح الكنترول . A
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح = ،إلى أن يصبح المفتاح B
في الوضع الأوسط.
ينطفىء مصباح الكنترول .A
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 Gتحذير
إذا كان قفل تغيير التوجيه محرراً أثناء القيادة ،من الممكن أن يتم
تعديله بشكل غير متوقع .من الممكن أن تفقد السيطرة على
السيارة من جراء ذلك .يوجد خطر الحوادث!
تأكد قبل السير أن قفل تغيير التوجيه مؤمَّناً .لا تقم أبداً بتحرير
تغيير التوجيه أثناء السير.
Z
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المرايا الجانبية
تغيير وضع التوجيه

◀ اضغط ذراع التحرير = بضغط خفيف إلى أسفل ثم حرك
أثناء ذلك المقود يساراً ويميناً عن طريق حركات توجيه
قصيرة.
يجب أن يثبت التشابك.
◀ اضغط ذراع التحرير = ،حتى يثبت.
◀ قم بتركيب الكسوة ; من أسفل في القضبان الدليلية
واضغطها من أعلى للداخل ،إلى أن تثبت الكسوة ;.
 iعندما يكون ذراع التحرير = مثبتاً وتكون الكسوة ;
مركبة ،يمكنك تشغيل المحرك.
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المرايا الجانبية
ضبط المرايا الجانبية
إرشادات السلامة الهامة

تغيير التوجيه ،الشاحنات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
®) Telligentمثال(

◀ اضبط العجلات على الوضع المستقيم.
◀ تأكد أن الشاحنة متوقفة ومؤمَّنة ضد التحرك.
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع  0أو أنه
مسحوب.
◀ اسحب الكسوة ; من المقابض  :للخارج ثم اخلعها.
◀ اضغط الزر ? واحتفظ به مضغوطاً.
◀ حرك ذراع التحرير = إلى أعلى حتى النهاية.
الشاحنات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentيتم طي دواسة القابض إلى أعلى .يتم اختيار
برنامج القيادة الأوتوماتيكي .A
◀ اترك الزر ?.
فيتم تحرير تغيير التوجيه.
◀ تأكد ألا يتم إلتفاف المقود.
 iعندما يكون تغيير التوجيه محرراً ،يتم تأمين المقود بشكل
خفيف ضد الدوران .إذا تم مع ذلك إدارة المقود ،فيجب إعادة
دورانه بمقدار عدد نقاط التثبيت المعنية .إذا تم إدارة المقود
بمقدار يزيد عن لفة واحدة ،من الممكن أن تتعطل الوظائف
الكهربائية بالمقود.
◀ حرك تغيير التوجيه إلى موضع التوجيه الأيمن أو الأيسر.

 Gتحذير
الأبعاد التي تظهر في المرايا الجانبية هي أبعاد مصغرة .الأجسام
المرئية تكون أقرب مما تبدو عليه .من جراء ذلك قد تقوم بتقدير
المسافة بينك وبين المشترك الآخر في حركة المرور والذي يسير
خلفك على نحو خاطىء ،على سبيل المثال عند تغيير مسار
السير .يوجد خطر الحوادث!
لذلك تأكد من المسافة الفعلية بين سيارتك وبين المشترك الآخر في
حركة المرور القادم من الخلف من خلال إلقاء نظرة عبر كتفك.

المرايا الجانبية المضبوطة بشكلٍ غير صحيح قد تؤثر سلباً على
مجال الرؤية .لذا قم بمراجعة وضع ضبط المرايا الجانبية للسيارة
قبل بدء السير.

الضبط
◀ مرآة دخول المنصات ومرآة الزاوية الواسعة :اضبط مرآة
دخول المنصات ومرآة الزاوية الواسعة يدوياً.

المرايا الجانبية
◀ المرآة الجانبية اليسرى واليمنى :تأكد أن المفتاح في قفل
المقود على الوضع  1أو .2
◀ أدر المفتاح  :إلى الوضع  1للمرآة الجانبية اليسرى أو
إلى الوضع  2للمرآة الجانبية اليمنى.
◀ اضغط على المفتاح  :إلى الأمام أو الخلف ،إلى اليمين أو
اليسار إلى أن يتم ضبط المرآة الجانبية بشكل سليم.

ضبط ذراع المرآة ،السيارات المزودة بتغيير التوجيه

◀ التشغيل :تأكد أن المحرك دائر.
◀ اضغط على الزر .:
يضيء مصباح الكنترول ; .
◀ الإيقاف :اضغط الزر =.
ينطفىء مصباح الكنترول ;.
يمكنك في حالة الطقس الرطب أو البارد الحفاظ على المرايا
الجانبية خالية من بخار الماء المتكثّف أو الجليد ،وذلك عن
طريق خاصية تدفئة المرايا .لا يتم تدفئة مرآة دخول المنصات.
السيارات المزودة بباب القص :عندما تكون تدفئة المرايا مشغلة،
يتم أيضاً تدفئة زجاج البانوراما الموجود بباب القص .لا يتم تدفئة
المرآة الإضافية.

مرآة إضافية ،السيارات المزودة بباب قص
الإرشادات العامة
توجد المرآة الإضافية في السيارات المزودة بباب القص والمقعد
الدوار .بالنسبة لتشغيل السيارة في الأعمال على جانب الطريق
يمكنك تركيب المرآة الإضافية بالمصدم الأمامي جهة اليمين.
تعمل المرآة الإضافية على تحسين رؤية السائق للخلف إلى حد
كبير ،وذلك عند القيام بأعمال على الجوانب.

طي المرآة الإضافية للداخل
أذرع مرايا مزودة بنقطة تثبيت ثنائية
◀ وضع الجلوس „السائق يساراً“  :lاضبط ذراع المرآة
الأيسر في نقطة التثبيت  4الأمامية.
◀ اضبط ذراع المرآة الأيمن في نقطة التثبيت  2الخلفية.
◀ وضع الجلوس „السائق يميناً“  :kاضبط ذراع المرآة
الأيمن في نقطة التثبيت  1الأمامية.
◀ اضبط ذراع المرآة الأيسر في نقطة التثبيت  3الخلفية.

تدفئة المرآة

المرآة الإضافية )مثال لسيارة غير مزودة بكشافات إضافية(

عندما تقوم بفتح/غلق أو فك/تركيب غطاء منفذ الصيانة ،يجب
عليك طي المرآة الإضافية = للداخل.
◀ اسحب قضيب التثبيت ; من الرأس الكروية .:
◀ قم بتحريك حامل المرآة  Aإلى أسفل ?.
◀ ضع قضيب التثبيت ; بحذر.

Z
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تبعاً لتجهيزات السيارة لا يوجد بسيارتك أي نقطة تثبيت بأذرع
المرايا أو يوجد بها نقطة تثبيت ثنائية على أذرع المرايا .إذا لم
يكن بأذرع المرايا نقطة تثبيت ثنائية ،يمكنك ضبط المرايا
الجانبية كهربائياً )\ صفحة .(64
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مجموعة الأضواء
مجموعة الأضواء
السفر خارج البلاد
كشافات الهالوجين
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الإرشادات العامة
في البلدان التي يتم فيها السير على الجانب الآخر من الطريق
بخلاف بلد الترخيص فإنه يجب عليك تعديل كشافات الهالوجين
على ضوء السير المتماثل .وبالتالي تنعدم إمكانية إبهار السيارات
القادمة في الاتجاه المقابل .لا يتم في ضوء السير المتماثل إضاءة
حافة الطريق في نطاق واسع وعالي .يجب عليك القيام بالتعديل
قبل عبور الحدود وبالقرب من الحدود.
تعديل الكشافات

قم بتعديل ضبط الكشافات مرة أخرى على وضع ضوء السير
الغير متماثل عند العودة بعد عبور الحدود وبالقرب من الحدود
قدر الإمكان.

كشافات ضوء زينون الثنائي
إذا كانت سيارتك مجهزة بكشافات ضوء زينون الثنائي ،تكون
موضوعة على زجاج الكشافات الكتابة "."Bi-Xenon
في البلدان التي يتم فيها السير على الجانب الآخر من الطريق
بخلاف بلد الترخيص فإنه يجب عليك تعديل كشافات ضوء
زينون الثنائي على ضوء السير المتماثل .وبالتالي تنعدم إمكانية
إبهار السيارات القادمة في الاتجاه المقابل .لا يتم في ضوء السير
المتماثل إضاءة حافة الطريق في نطاق واسع وعالي .يجب عليك
القيام بالتعديل قبل عبور الحدود وبالقرب من الحدود لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة.

مفتاح الضوء
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
تكون الإضاءة الخارجية الخلفية مغطاة عندما تفتح جدار التحميل.
من خلال ذلك يمكن أن يتعرف مشاركون في حركة السير على
السيارة كعائق بشكل متأخر .هناك خطر وقوع حادث!
قم بتأمين السيارة من الخلف طبقاً للتعليمات المحلية ،على سبيل
المثال بواسطة مثلث تحذير.

عرض عام

 dضوء السير الغير متماثل
 eضوء السير المتماثل
.

.

◀ قم بفك الغطاء ;.
◀ انزع الغطاء = من كشافات ضوء السير/الضوء
العالي .:
◀ أدر مسمار التعديل ? بمقدار لفة واحدة  Õإلى اليمين.
◀ ضع الغطاء =.
◀ قم بربط الغطاء ;.

مفتاح الضوء
$1
T2
.

.

L3
N4
Q5

.

.

.

الضوء غير مشغل/ضوء القيادة النهاري
ضوء الوقوف والضوء الخلفي ،إضاءة لوحة رقم
السيارة ،ضوء التحديد وضوء التحديد الجانبي
ضوء السير/الضوء العالي
ضوء الضباب
ضوء الضباب الخلفي

مجموعة الأضواء
قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل إضاءة السيارة عن طريق مفتاح
الضوء .قم بتشغيل الضوء العالي وإشارة الضوء العالي السريعة
باستخدام ذراع الإشارات والمسَّاحات )\ صفحة .(67
تصدر صفارة التحذير ،عندما تقوم بينما ضوء الوقوف أو ضوء
السير مشغل بفتح باب السائق و
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منظم مدى ضوء الكشافات

Rيكون المفتاح في قفل المقود على الوضع .0
Rيكون المفتاح مسحوب من قفل المقود.

ضوء السير

ضوء السير غير متماثل .في البلدان التي يكون نظام السير فيها
على الجانب الآخر من الطريق عكس بلد الترخيص ،يكون خطر
الابهار .قم بتعديل وضع ضبط الكشافات أثناء القيادة في مثل هذه
البلدان )\ صفحة .(66

ضوء القيادة النهاري
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ أدر مفتاح الضوء إلى الوضع .$
يكون ضوء القيادة النهاري مشغلاً.
عندما تقوم بإدارة مفتاح الضوء على الوضع  ،Lيتم إطفاء
ضوء القيادة النهاري.

ضوء الضباب وضوء الضباب الخلفي
◀ أدر مفتاح الضوء إلى الوضع  Tأو .L
◀ تشغيل ضوء الضباب :اسحب مفتاح الضوء إلى الدرجة .4
يضيء ضوء الضباب ومصباح كنترول ضوء الضباب
 Nبجوار مفتاح الضوء.
◀ تشغيل ضوء الضباب ومصباح الضباب الخلفي :اسحب
مفتاح الضوء إلى الدرجة .5
يضيء ضوء الضباب ومصباح الضباب الخلفي ولمبة
كنترول ضوء الضباب  Nومصباح الضباب الخلفي
 Qبجوار مفتاح الضوء.
 iإذا كانت سيارتك مزودة بضوء الضباب الخلفي فقط ،فقم
بإدارة مفتاح الضوء إلى الوضع  Lواسحب مفتاح
الضوء درجة واحدة للخارج.

يمكنك عن طريق منظم مدى ضوء الكشافات موائمة المخروط
الضوئي للكشافات مع حالة تحميل سيارتك .عندما تصبح المقاعد
مشغولة أو عندما يتم تحميل أو تفريغ السيارة ،سوف يتغير
مخروط الضوء .من خلال ذلك يمكن أن تتدهور ظروف الرؤية
وقد تتسبب في إبهار السيارات القادمة في الاتجاه المقابل.
◀ قم بتشغيل ضوء السير )\ صفحة .(66
◀ أدر منظم مدى ضوء الكشافات  :إلى الوضع المعني .يجب
أن تبلغ إضاءة الطريق  40متر حتى  100متر ولا يجوز أن
يقوم ضوء السير بإبهار حركة المرور في الاتجاه المقابل.
استخدم ،تبعاً للتركيبة العلوية للسيارة ،في حالة السيارة الغير
محملة الوضع  0أو .1

ذراع الإشارات والمسَّاحات
الضوء العالي/إشارة الضوء العالي السريعة

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ تشغيل الضوء العالي :قم بتشغيل ضوء السير L
)\ صفحة .(67

Z
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◀ أدر مفتاح الضوء إلى الوضع .L
ضوء السير وضوء الوقوف مشغلان .يضيء مصباح
الكنترول  Tبمجموعة أجهزة القياس والبيان.
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مجموعة الأضواء
◀ اضغط ذراع الإشارات والمسّاحات في اتجاه السهم ; ثم
ثبّته.
يضيء مصباح الكنترول  Kبمجموعة أجهزة القياس
والبيان.
◀ إشارة الضوء العالي السريعة :اجذب ذراع الإشارات
والمسَّاحات في اتجاه السهم  :لوهلة قصيرة.
يضيء مصباح الكنترول  Kبمجموعة أجهزة القياس
والبيان وكذلك الضوء العالي لوهلة قصيرة.

المعاكس ،إما إلى إشارة تغيير الاتجاه اليمنى  :أو إلى إشارة
تغيير الاتجاه اليسرى ;.
تومض مصابيح إشارات تغيير الاتجاه المعنية ومصباح
الكنترول  ,أو  .في مجموعة أجهزة القياس
والبيان.

مجموعة أضواء التحذير

موقع عمل السائق

مبين اتجاه السير

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ تشغيل إشارة تغيير الاتجاه اليمنى :اضغط ذراع الإشارات
والمسَّاحات إلى أعلى  :وثبته.
تومض مصابيح إشارات تغيير الاتجاه اليمنى ومصباح
الكنترول  .في مجموعة أجهزة القياس والبيان.
عند القيام بحركات توجيه كبيرة نسبياً يعود ذراع الإشارات
والمسَّاحات إلى الوضع الأصلي أوتوماتيكياً.
أو
◀ تشغيل إشارة تغيير الاتجاه اليسرى :اضغط ذراع الإشارات
والمسَّاحات إلى أسفل ; وثبته.
تومض مصابيح إشارات تغيير الاتجاه اليسرى ومصباح
الكنترول  ,في مجموعة أجهزة القياس والبيان.
عند القيام بحركات توجيه كبيرة نسبياً يعود ذراع الإشارات
والمسَّاحات إلى الوضع الأصلي أوتوماتيكياً.
◀ تشغيل إشارات تغيير الاتجاه لوهلة قصيرة :عند القيام بإحدى
عمليات التخطي أو تغيير المسار ،قم بالنقر على ذراع
الإشارات والمسًَاحات في الإتجاه المرغوب؛ إما إلى إشارة
تغيير الاتجاه اليمنى  :أو إلى إشارة تغيير الاتجاه
اليسرى ;.
تومض مصابيح إشارات تغيير الاتجاه المعنية ومصباح
الكنترول  ,أو  .في مجموعة أجهزة القياس
والبيان  5مرات.
◀ قطع تشغيل إشارات تغيير الاتجاه لوهلة قصيرة :قم بالنقر
لفترة وجيزة على ذراع الإشارات والمسّاحات في الاتجاه

◀ تشغيل مجموعة أضواء التحذير :اضغط على الزر .:
تومض جميع إشارات تغيير الاتجاه .إذا قمت الآن بتشغيل
إشارات تغيير الاتجاه عن طريق ذراع الإشارات
والمسَّاحات )\ صفحة  ،(68فسوف تومض فقط إشارات
تغيير الاتجاه على جهة السيارة المعنية.
◀ إيقاف مجموعة أضواء التحذير :اضغط مجدداً على
الزر .:

الإضاءة الداخلية

:
1
2
3
4
.

.

.

.

.

مفتاح
تشغيل مصباح القراءة
إطفاء الإضاءة الداخلية/إطفاء مصباح القراءة
تشغيل التحكم الأوتوماتيكي/إطفاء مصباح القراءة
تشغيل الإضاءة الداخلية/إيقاف التحكم الأوتوماتيكي/
إطفاء مصباح القراءة

مجموعة الأضواء
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◀ تشغيل التحكم الأوتوماتيكي بالإضاءة الداخلية :اضبط
المفتاح  :على الوضع .3
عندما تقوم بفتح أو غلق أحد الأبواب الأمامية ،يتم إضاءة أو
إطفاء الإضاءة الداخلية أوتوماتيكياً.

مراقبة الإضاءة الخارجية

يتم إطفاء كشافات العمل أوتوماتيكياً بدءاً من سرعة معينة.
◀ تأكد أن السيارة متوقفة وأن فرملة تأمين الوقوف مشدودة.
◀ تأكد ناقل الحركة معشقاً على الوضع المحايد.
◀ التشغيل :اضغط الزر .:
فيضيء مصباح الكنترول ; بالزر .يتم تشغيل وإطفاء
مصابيح الإضاءة الخارجية بأكملها ،الواحد تلو الآخر .بعد
 30دورة يتم أوتوماتيكياً إيقاف الوظيفة.
◀ قم بمراجعة وظيفة الإضاءة الخارجية وقم بتغيير اللمبات عند
الضرورة )\ صفحة .(71
◀ الإيقاف :اضغط مجدداً على الزر .:
فينطفئ مصباح الكنترول ; بالزر.

كشافات العمل
تشغيل/إطفاء كشاف مواقع العمل
 Gتحذير
عند استخدامك كشافات العمل في الطرق العامة .يوجد خطر
الحوادث!
لا تستخدم كشافات العمل في الطرق العامة إلا في استخدام العمل
فقط .احرص على ألا يتعرض أي من مستخدمي الطريق الآخرين
للإبهار.

ضبط كشافات العمل

◀ قم بفك الصامولة ;.
◀ أدر كشاف العمل  :إلى الوضع المرغوب.
◀ قم بشد الصامولة ;.

الكشافات الإضافية
الإرشادات العامة
عندما تكون الكشافات الرئيسية مغطاة بأجهزة تركيب مسموح لك
استخدام الكشافات الإضافية .احرص على مراعاة التعليمات
القانونية الخاصة بكل دولة.

Z
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◀ التشغيل :اضغط الزر .:
فيضيء مصباح الكنترول ; بالزر.
◀ الإيقاف :اضغط مجدداً على الزر .:
فينطفئ مصباح الكنترول ; بالزر.

مجموعة الأضواء
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ضبط الكشافات الإضافية

موقع عمل السائق
 Aالمسافة =  15متر
 Bحد إضاءة  -ظلام
 Hارتفاع منتصف الكشاف الإضافي
 %Nميلان حد إضاءة  -ظلام
.

.

.

تشغيل/إطفاء الكشافات الإضافية

◀ افحص وضع ضبط الكشافات الإضافية قبل البدء بالقيادة
)\ صفحة .(70
◀ التشغيل :تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ قم بتشغيل ضوء السير )\ صفحة .(66
◀ اضغط على المفتاح .:
يضيء مصباح الكنترول  éفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة .ضوء الوقوف ،ضوء السير والضوء العالي تكون
متاحة فقط في الكشافات الإضافية .يتم إطفاء ضوء القيادة
النهاري الموجود بالمصدم ،ولذلك يتم تشغيل ضوء السير
أوتوماتيكياً في الكشافات الإضافية.
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح ;
ينطفئ مصباح الكنترول  éفي نطاق الحالة بحاسوب
السيارة.

.

◀ قم بفك الصامولة ; الموجودة بالكشافات الإضافية :
بعض الشيء.
◀ قم بتشغيل الكشافات الإضافية  \) :صفحة .(70
◀ قم بضبط الكشافات الإضافية .:
لا يجوز أن يصل ارتفاع حد الإضاءة  -الظلام ) (Bعند مسافة
) (Aالبالغة  15متر من الكشافات الإضافية سوى إلى نصف
ارتفاع تركيب الكشافات الإضافية .ارتفاع التركيب )(H
يقاس من الأرض حتى منتصف الكشافات الإضافية ).(H
مثال لإرتفاع الضبط:
حد الإضاءة  -الظلام ) (Bعلى  15متر =  1,00متر
حد الإضاءة  -الظلام ) (Bعلى  5متر = تقريباً 1,67
متر
 1/3ارتفاع التركيب ،مُقاساً على  5متر ،يساوي حد
الإضاءة  -الظلام ) (Bبالنسبة لضوء السير.
◀ قم بإحكام ربط الصامولة ; الموجودة بالكشافات
الإضافية .:

المصابيح الدوارة أو الوماضة
تشغيل/إيقاف المصابيح الدوارة أو الوماضة

مجموعة الأضواء
◀ التشغيل :اضغط على المفتاح .:
يضيء مصباح الكنترول ; في المفتاح .يضيء مصباح
الكنترول  Àفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة.
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح =
ينطفئ مصباح الكنترول ; في المفتاح .ينطفئ مصباح
الكنترول  Àفي نطاق الحالة بحاسوب السيارة.

وضع ضبط ارتفاع الحامل
! عندما تقوم بإخراج الحامل ،احرص على ضرورة مراعاة
ارتفاع الشاحنة الذي تغير ،مثلاً عند القيادة لعبور إحدى
الطرق التحتية أو عند القيادة داخل مكان صف السيارات
المسقوف .من الممكن أن تتضرر الشاحنة أو المباني .قم
بإنزال الحامل فقي الوقت المناسب.

المصباح الدوار )مثال(

◀ أمسك الحامل .:
◀ قم بفك الصامولة المجنحة ;.
◀ حرك الحامل  :في الارتفاع المرغوب.
◀ قم بإحكام ربط الصامولة المجنحة ;.

إرشادات حول تغيير اللمبات
 Gتحذير
اللمبات ،المصابيح والمقابس من الممكن أن تصبح ساخنة للغاية
أثناء التشغيل .عندما تقوم بتغيير إحدى اللمبات ،من الممكن أن
تصاب بحروق من خلال هذه الأجزاء .يكون هناك خطر
الإصابة!
اترك هذه الأجزاء تبرد ،قبل أن تقوم بتغيير اللمبة.

 Gالخطر
لمبات ضوء زينون واقعة تحت جهد كهربائي عال .عندما تقوم
بإبعاد غطاء لمبة زينون وتلامس الأطراف الكهربائية للمبة
زينون ،من الممكن أن تتعرض لضربة كهربائية .هناك خطر
الموت!
لا تلامس أبداً أجزاء أو الأطراف الكهربائية للمبة زينون.
احرص دائماً على تنفيذ الأعمال بلمبة زينون لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة.

! احرص دائماً على التأكد من التثبيت المحكم للمبات
الإضاءة.
إذا كانت سيارتك مجهزة بكشافات ضوء زينون الثنائي ،تكون
موضوعة على زجاج الكشافات الكتابة "."Bi-Xenon
تعتبر اللمبات والمصابيح جزءاً أساسياً في منظومة السلامة
الخاصة بالسيارة .لذا احرص دائماً على أن تعمل جميع لمبات
الإضاءة .تدعمك مراجعة الإضاءة الخارجية عند فحص اللمبات
)\ صفحة .(69
Rمن أجل تفادي حدوث قفلة كهربائية،
 قم قبل تغيير اللمبات بإطفاء الإضاءة و أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .0Rعند فك اللمبات المعطلة احرص على ارتداء نظارة واقية
وقفازات.
Rتقلل البقع الموجودة على الجسم الزجاجي لللمبات من العمر
الافتراضي لها .لا تمسك الجسم الزجاجي لللمبات بيدك
المجردة مباشرة .عند الضرورة قم بتنظيف الجسم الزجاجي
لللمبات باستخدام الكحول والسبرتو وهي في حالة باردة وقم
بمسحها بمنديل خال من الوبر.
Rلا تلامس لمبات الإضاءة إلا بمنديل نظيف خال من الوبر أو
ما شابه ذلك .ولا تعمل بأصابع مبتلة أو مزيتة.
Rاستبدل اللمبات المعطلة دائماً بلمبات جديدة محددة ذات عدد
واط وعدد فلط صحيح.
Rلا تستخدم لمبات سقطت قبل ذلك أو يوجد خدوش على جسمها
الزجاجي .فقد تنفجر هذه اللمبات .وتتسبب في إصابتك من
خلال شظايا الزجاج المكسور.
Rاحتفظ باللمبات بعيدة عن متناول الأطفال.
Rقم بالتأكد من عدم وجود صدأ على نقاط التلامس وتنظيفها عند
الحاجة.
Rقم بالتأكد من التثبيت الصحيح لعناصر الإحكام وتغيير
عناصر الإحكام المتعرّضة للضرر.
Rإذا لم تضئ لمبة الإضاءة الجديدة ،فتوجه إلى إحدى الورش
الفنية المتخصصة.
Rلا تقم بتشغيل اللمبات إلا في المصابيح المغلقة المعدة لذلك.
Rقم بحماية اللمبات أثناء تشغيلها من الرطوبة ولا تجعلها
تلامس السوائل.
Z
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احرص عند تشغيل السيارة المزودة بمصابيح دوارة أو وماضة
على مراعاة التشريعات المحلية السارية بهذه الدول .في حالة
عدم استيفاء دائرة الرؤية المطلوبة بسبب المقطورة ،التركيبات
العلوية أو التركيبات المدمجة ،فقم بتأمين السيارة بمصابيح
إضافية.

71

72

مجموعة الأضواء
Rاحرص على مراجعة وضع ضبط الكشافات بصفة منتظمة.
Rاحرص على تغيير وسائل الإضاءة التالية لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة:
 لمبات ضوء زينون الثنائي مصباح القيادة النهاري LED -ضوء تحديد الموقع في مصباح القيادة النهاري LED

موقع عمل السائق
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عرض عام لللمبات
خذ دائماً معك في السيارة لمبات إضاءة لجميع أنواع اللمبات لحالات الطوارىء.
الكشافات

الضوء العالي/ضوء السير

H7 24 V
70 W

مصابيح ضوء القيادة النهاري

ضوء القيادة النهاري

24 V 21 W

ضوء الوقوف

دايود إضاءة

مصابيح التحديد/مصابيح العلامات الجانبية

مصابيح إشارات تغيير الاتجاه الإضافية

الضوء العالي/ضوء السير

H4 24 V
70/75 W

ضوء الوقوف

24 V 4 W

ضوء إشارة تغيير الاتجاه

24 V 21 W

موقع عمل السائق

مصابيح إشارات تغيير الاتجاه ،مصابيح الفرامل ،مصباح
الرجوع للخلف ،مصباح الضباب الخلفي
الكشافات الإضافية

24 V 21 W

مصابيح التحديد ،في الأعلى على جوانب 24 V 5 W
مقصورة السائق
مصابيح التحديد/مصابيح العلامات
الجانبية ،في الخلف في المصباح الخلفي

24 V 10 W

جانباً

24 V 21 W

المصابيح الخلفية ،مصابيح لوحة رقم السيارة

24 V 10 W

كشافات العمل/كشافات الضباب

H3 24 V
70 W

المصابيح الدوارة

H1 24 V
70 W

المصابيح الوماضة

أنابيب وماضة
BH0647KRA
6A

مصابيح الحيز الداخلي ،مصابيح القراءة

24 V 10 W

مصابيح النزول

24 V 5 W

Z
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الكشاف ،ضوء إشارة تغيير الاتجاه الأمامية

◀ اضغط اللمبة الجديدة ? إلى داخل الدواة ; حتى النهاية.
◀ ضع الدواة ; في العلبة وأدرها عكس اتجاه السهم  :إلى
اليمين حتى النهاية.

عرض عام

ضوء القيادة النهاري

تغيير اللمبات

موقع عمل السائق
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ضوء القيادة النهاري
غطاء
ضوء إشارة تغيير الاتجاه
ضوء السير/الضوء العالي
ضوء الضباب

ضوء القيادة النهاري ،ضوء إشارة تغيير الاتجاه ،ضوء السير/
الضوء العالي:
◀ قبل تغيير اللمبات :قم بفك الغطاء ;.
◀ بعد تغيير اللمبات :قم بربط الغطاء ;.

◀ أدر الدواة  :في اتجاه السهم إلى اليسار ،حتى النهاية.
◀ اسحب الدواة  :لإخراجها.
◀ أدر اللمبة ; مع الضغط عليها بشكل خفيف إلى اليسار ثم
أخرجها.
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة ; وأدرها إلى اليمين مع الضغط
عليها بشكل خفيف.
◀ ضع الدواة  :في العلبة وأدرها عكس اتجاه السهم إلى اليمين
حتى النهاية.
ضوء إشارة تغيير الاتجاه

ضوء السير/الضوء العالي

◀ أدر الدواة ; في اتجاه السهم  :إلى اليسار ،حتى النهاية.
◀ اسحب الدواة ; لإخراجها.
◀ اسحب اللمبة ? من الدواة ; لإخراجها .عند الضرورة
ارفع اللمبة ? من القاعدة بواسطة أداه مناسبة بعض الشيء
من الدواة ; لإخراجها السهم .A
◀ قم بوضع اللمبة الجديدة ? بحيث يتلائم التجويف الموجود
بقاعدة اللمبة في بروز = الدواة ;.

◀ أدر الدواة  :في اتجاه السهم إلى اليسار ،حتى النهاية.
◀ اسحب الدواة  :لإخراجها.
◀ أدر اللمبة ; مع الضغط عليها بشكل خفيف إلى اليسار ثم
أخرجها.
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة ; وأدرها إلى اليمين مع الضغط
عليها بشكل خفيف.
◀ ضع الدواة  :في العلبة وأدرها عكس اتجاه السهم إلى اليمين
حتى النهاية.

مجموعة الأضواء
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كشاف الضباب

الكشافات الإضافية

◀ الضوء العالي/ضوء السير :اسحب قابس الكابل  Bمن
اللمبة ?.
◀ ارفع زنبرك التأمين الأيسر والأيمن  Aثم حركه جانباً.
◀ اخلع اللمبة ?.
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة ? بحيث تستقر قاعدة اللمبة في
تجويف الدواة.
◀ ارفع زنبرك التأمين الأيسر والأيمن  Aثم حركه للداخل على
صحن القاعدة.
◀ أدخل قابس الكابل  Bباللمبة ?.

◀ الفك :قم بفك المسامير ;.
◀ اخرج وحدة الكشاف  :الأمامية.

Z

موقع عمل السائق

◀ اسحب الحلقة المطاطية =.
◀ اضغط زنبرك التأمين ? من الأسفل إلى الأمام وإلى
اليمين.
فيتحرر زنبرك التأمين.
◀ قم بطي زنبرك التأمين ? لأعلى.
◀ اخلع اللمبة .A
◀ اخلع قابس توصيل الكهرباء .:
◀ قم بفصل الوصلة المقبسية الكهربائية ; لللمبة .A
◀ قم بإدخال الوصلة المقبسية الكهربائية ; لللمبة الجديدة A
في بعضها البعض.
◀ قم بتركيب كابل القابس .:
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة  .Aيجب أثناء ذلك أن يشير سهم
التجويف الدائري للدواة إلى أعلى.
◀ اطو زنبرك التأمين ? إلى الأسفل وقم بتعليقه.
◀ حرك الحلقة المطاطية =.

◀ ضوء إشارة تغيير الاتجاه :أدر اللمبة= مع الضغط عليها
بشكل خفيف إلى اليسار ثم أخرجها.
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة = وأدرها إلى اليمين مع الضغط
عليها بشكل خفيف.
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مجموعة الأضواء
مصباح إشارة تغيير الاتجاه الجانبي

موقع عمل السائق

◀ ضوء الوقوف :اسحب القاعدة  Cمع كلا قابسيّ الكابل
للخارج ،أدر أثناء ذلك القاعدة بعض الشيء إذا لزم الأمر.
◀ أدر اللمبة مع الضغط عليها بشكل خفيف إلى اليسار ثم
أخرجها.
◀ قم بتركيب لمبة الإضاءة الجديدة وأدرها إلى اليمين مع
الضغط عليها بشكل خفيف.

◀ التركيب :افحص وسيلة الإحكام  Dمن حيث جلوسها بالشكل
الصحيح.

◀ قم بتركيب وحدة الكشاف الأمامية  :وقم بشد المسامير ;.
◀ قم بضبط الكشافات الإضافية )\ صفحة .(70

◀ قم بفك المسامير .:
◀ اخلع ضوء إشارة تغيير الاتجاه ;.
◀ اخلع وسيلة الإحكام = من زجاج مصباح إشارة تغيير
الاتجاه.
◀ أدر اللمبة ? مع الضغط عليها بشكل خفيف إلى اليسار ثم
أخرجها.
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة ? وأدرها إلى اليمين مع الضغط
عليها بشكل خفيف.
◀ ضع وسيلة الإحكام = على زجاج مصباح إشارة تغيير
الاتجاه.
◀ قم بتركيب مصباح إشارة تغيير الاتجاه وثبت المسامير .:
احرص أثناء ذلك على مراعاة الجلوس الصحيح لوسيلة
الإحكام =.

مجموعة الأضواء

المصباح الخلفي يميناً

يوجد مصباح لوحة رقم السيارة خلف الوحدة العاكسة.
◀ قم بفك المسامير .:
◀ اخلع عدسة الضوء.
◀ اخلع كلتا الوحدتين العاكستين ;.? ،
◀ أدر اللمبة = مع الضغط عليها بشكل خفيف إلى اليسار ثم
أخرجها.
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة = وأدرها إلى اليمين مع الضغط
عليها بشكل خفيف.
◀ قم بتركيب كلتا الوحدتين العاكستين ;.? ،
◀ ضع عدسة الضوء.
◀ أحكم ربط المسامير .:

المصباح الخلفي يساراً
 :مسامير
; ضوء التحديد/ضوء التحديد الجانبي
= ضوء إشارة تغيير الاتجاه
? ضوء الفرامل
 Aضوء الرجوع للخلف
 Bالضوء الخلفي
 Cضوء الضباب الخلفي
.

.

مصباح تحديد المحيط

.

.

.

.

.

في السيارات المزودة بوحدات  LEDلا يمكنك تغيير وسائل
الإضاءة لكل من ضوء إشارات تغيير الاتجاه ،الضوء الخلفي،
ضوء الفرامل أو ضوء التحديد .احرص عند الحاجة على تغيير
وسائل الإضاءة هذه لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
◀ قم بفك المسامير .:
◀ اخلع عدسة الضوء.
◀ أدر اللمبة مع الضغط عليها بشكل خفيف إلى اليسار ثم
أخرجها.
◀ قم بتركيب لمبة الإضاءة الجديدة وأدرها إلى اليمين مع
الضغط عليها بشكل خفيف.
◀ ضع عدسة الضوء.
◀ أحكم ربط المسامير .:

◀ ادر المسمار ; للخارج.
◀ حرك علبة  :مصباح التحديد من أعلى قليلاً للخارج ثم
اخلعها.
◀ أدر اللمبة = مع الضغط عليها بشكل خفيف إلى اليسار ثم
أخرجها.
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة = وأدرها إلى اليمين مع الضغط
عليها بشكل خفيف.

Z
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المصباح الخلفي

إضاءة لوحة رقم السيارة
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مجموعة الأضواء
◀ ضع العلبة  :من أسفل مع البروز ثم حركها من أعلى
للداخل.
◀ قم بشد المسمار ;.

مصباح النزول

موقع عمل السائق

◀ قم بفك المسامير .:
◀ اخرج وحدة الكشاف ; لكشاف العمل إلى الخارج.
◀ اسحب كلا قابسيّ الكوابل =.? ،
◀ اضغط زنبرك التأمين  Aمن أجل فكه إلى اليسار ثم حركه
إلى أعلى.
◀ اخلع اللمبة .B
◀ قم بتركيب اللمبة الجديدة  Bبحيث تتلائم تجاويف القاعدة في
الدواة.
◀ قم بطي زنبرك التأمين  Aإلى أسفل وثبته.
◀ قم بتركيب كلا قابسيّ الكوابل =.? ،
◀ قم بتركيب وحدة الكشاف ;.
◀ أحكم ربط المسامير .:

مصباح دوار
◀ افتح أحد الأبواب.
◀ اضغط عدسة الضوء ; من تجويف السهم  :للداخل
بواسطة مفك ملائم.
◀ اضغط زنبرك = قابس الكابل إلى أسفل واسحب قابس
الكابل.
◀ إدر الدواة ? في اتجاه السهم  ،Aحتى النهاية ثم اسحبها
للخارج.
◀ اسحب اللمبة من الدواة ? لإخراجها.
◀ اضغط اللمبة الجديدة في الدواة ?.
◀ قم بتركيب الدواة ?.
◀ ضع الدواة ? في العلبة وأدرها عكس اتجاه السهم  Aإلى
اليمين حتى النهاية.
◀ اضغط زنبرك = قابس الكابل إلى أسفل وأدخل قابس
الكابل.
◀ ضع عدسة الضوء ; من أسفل واضغطها للداخل ،حتى
تثبت.

كشافات العمل
◀ حرك الحامل = المزود بمصباح دوار  :إلى أسفل
)\ صفحة .(70
◀ قم بفك الصامولة المجنحة ;.
◀ اخلع المصباح الدوار  :إلى أعلى من الحامل =.
◀ أدر زجاج المصباح الدوار  :إلى اليسار في اتجاه السهم
واخلعه إلى أعلى.
◀ اضغط الحامل  Aإلى الأسفل وأدره إلى اليسار.
◀ اسحب اللمبة ? من الدواة لإخراجها.

وضوح الرؤية
◀ اضغط اللمبة الجديدة ? في الدواة للداخل ،حتى تثبت.
◀ اضغط الحامل  Aإلى الأسفل وأدره إلى اليمين ،حتى
النهاية.
◀ ضع زجاج المصباح الدوار  :وأدره إلى اليمين عكس اتجاه
السهم ،حتى النهاية.
◀ ضع المصباح الدوار  :على الحامل =.
◀ قم بإحكام ربط الصامولة المجنحة ;.
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◀ ضع زجاج المصباح الوماض  :وأدره إلى اليمين عكس
اتجاه السهم ،حتى النهاية.
◀ ضع المسمار  Cوقم بتثبيته.
◀ ضع المصباح الوماض  :على الحامل =.
◀ قم بإحكام ربط الصامولة المجنحة ;.

مصباح المقصورة الداخلية

المصباح الوماض

موقع عمل السائق
◀ اضغط زنبرك الغلق ? من الجانب بواسطة مفك مناسب
للداخل ،السهم .:
◀ اسحب عدسة الضوء ; إلى أسفل من الحامل.
◀ أخرج اللمبات = من حامل اللمبة.
◀ اضغط اللمبات الجديدة = في حامل اللمبة للداخل.
◀ ضع عدسة الضوء ; من الجانب في البروز وحركها إلى
أعلى ،حتى يثبت زنبرك الغلق ?.

وضوح الرؤية
مسَّاحات الزجاج الخاصة بالزجاج الأمامي
◀ حرك الحامل = المزود بمصباح وماض  :إلى أسفل
)\ صفحة .(70
◀ قم بفك الصامولة المجنحة ;.
◀ اخلع المصباح الوماض  :إلى أعلى من الحامل =.
◀ قم بفك المسمار .C
◀ أدر زجاج المصباح الوماض  :إلى اليسار في اتجاه السهم
واخلعه إلى أعلى.
◀ قم بفك المسمار .A
◀ اسحب اللمبة ? من الدواة لإخراجها.
◀ قم بوضع اللمبة الجديدة ? ،بحيث تتلائم الصامولة B
الموجودة بالقاعدة في الزنبركات الموجودة في الدواة.
◀ اضغط قاعدة اللمبة ? داخل الدواة ،حتى النهاية.
◀ ضع المسمار  Aوقم بتثبيته.

تشغيل/إيقاف مسَّاحات الزجاج
! لا تستخدم مسَّاحات الزجاج عندما يكون الزجاج الأمامي
جافاً ،لأن ذلك قد يلحق أضراراً بأنصال المسَّاحات.
بالإضافة لذلك قد تتسبب الأتربة المتجمعة على الزجاج
الأمامي إلى تعرضه للخدش عند غسله وهو جاف.
إذا اقتضت الضرورة ،قم بتشغيل مسَّاحات الزجاج عندما
يكون الطقس جاف بماء الغسل.
! عندما يتكون التلطيخ على الزجاج الأمامي من جراء
المسَّاحات بعد القيادة ،من الممكن أن يكون السبب لذلك هو
الشمع أو بقايا أخرى .قم بتنظيف الزجاج الأمامي بعد الغسل
الأوتوماتيكي بواسطة ماء الغسل.
! قم بإيقاف مسَّاحات الزجاج قبل إيقاف السيارة .وإلا فقد
يحدث أن تقوم مسَّاحات الزجاج بحركات مسح غير مرغوبة
Z
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وضوح الرؤية
عند بدء السير مجدداً .ونتيجة لذلك فقد تتعرض أنصال
المسَّاحات أو الزجاج الأمامي للضرر ،خاصة عندما يكون
الزجاج الأمامي متسخ أو متجمد.
عندما تكون أنصال المسَّاحات متآكلة ،لا يتم مسح الزجاج بشكل
صحيح .من خلال ذلك لا يكون بمقدورك مراقبة حركة السير.

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .1
◀ اضغط على المفتاح .:
يضيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
تتحرك مسَّاحة الزجاج إلى الوضع النهائي الجانبي.
◀ اضغط على المفتاح = .
ينطفيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
تتحرك مسَّاحة الزجاج إلى الوضع النهائي العلوي.

موقع عمل السائق

جهاز غسل الزجاج الخاص بالزجاج الأمامي
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مسَّاحات الزجاج متوقفة
مسح متقطع بطيء
مسح متقطع سريع
مسح مستمر بطيء
مسح مستمر سريع

◀ التشغيل :تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .1
◀ أدر مفتاح مسَّاحات الزجاج  :إلى الوضع المطلوب تبعاً
لشدة وغزارة المطر.

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .1
◀ المسح لمرة واحدة :اضغط على الزر  :لوهلة قصيرة.
◀ المسح بماء غسل الزجاج :احتفظ بالزر  :مضغوطاً.

الوضع النهائي الجانبي لمسَّاحات الزجاج
تبعاً لطريقة تشغيل العمل يمكنك ضبط مسَّاحات الزجاج في
الوضع النهائي الجانبي .يتم من خلال ذلك تحسين رؤيتك بشكل
أفضل .استعمل هذا الضبط أيضاً في فصول السنة الباردة .عندئذ
يقل خطر تجمد أنصال المسَّاحات على الزجاج الأمامي .إذا
تجمدت أنصال المسَّاحات رغم ذلك ،فيمكنك عندئذ تحريرها
بسهولة.

جهاز تنظيف الكشافات

◀ التشغيل :احتفظ بالزر  :مضغوطاً.
يقوم جهاز تنظيف الكشافات بتنظيف نطاقات الكشاف
الضرورية لإخراج الضوء.
 iعندما تقوم بينما ضوء السير مشغل بغسل الزجاج لأول مرة
باستخدام ماء الغسل )\ صفحة  ،(80يتم أيضاً تنظيف
الكشافات .عند كل مرة عاشرة يتم فيها غسل الزجاج باستخدام

وضوح الرؤية
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ماء الغسل بينما ضوء السير مشغل ،يتم أيضاً تنظيف
الكشافات.

مسَّاحات الزجاج وجهاز غسل زجاج باب القص
مسًّاحات الزجاج

◀ المسح بماء غسل الزجاج :احتفظ بالزر  :مضغوطاً.

تدفئة الزجاج الأمامي
◀ تشغيل المسح المتقطع :تأكد أن المفتاح في قفل المقود على
الوضع .2
◀ اضغط على المفتاح . :
◀ إيقاف المسح المتقطع :اضغط على المفتاح ;.

جهاز غسل الزجاج

باب القص

عندما تقوم بتشغيل فقط جهة واحدة من تدفئة الزجاج الأمامي،
فإن هذه ستذوب بشكل أسرع.
◀ تأكد أن المحرك دائر.
◀ تشغيل الجهة اليسرى لتدفئة الزجاج الأمامي :اضغط على
الزر .:
فيضيء مصباح الكنترول ; بالزر.
بعد حوالي  15دقيقة يتم بشكل إضافي تشغيل الجهة اليمنى
أوتوماتيكياً .فيضيء مصباح الكنترول = بالزر.
◀ تشغيل الجهة اليمنى لتدفئة الزجاج الأمامي :اضغط على
الزر ?.
فيضيء مصباح الكنترول = بالزر.
بعد حوالي  15دقيقة يتم بشكل إضافي تشغيل الجهة اليسرى
أوتوماتيكياً .فيضيء مصباح الكنترول ; بالزر.
◀ الإيقاف :اضغط مجدداً على الزر المعني  :أو ?.
ينطفىء مصباح الكنترول المعني ; أو = في الزر.

Z
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الكونسول الأوسط
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الإمداد بالتيار
الإمداد بالتيار
مفتاح فصل البطارية
الإرشادات العامة
! السيارات المزودة بمعالجة غازات العادم بتقنية
® :BlueTecقم بفك البطارية بعد إيقاف المحرك بعد وقت لا
يقل عن خمس دقائق .يتم من خلال ذلك ضمان وظيفة نظام
معالجة غازات العادم بعد إعادة التشغيل.

موقع عمل السائق

! الشاحنات المزودة بتدفئة إضافية :في طريقة تشغيل التدفئة
وفي مرحلة تبريد التدفئة الإضافية لا يجوز قطع الإمداد
بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح فصل البطارية إلا في حالة
الخطر .إذا تم قطع الإمداد بالجهد الكهربائي في طريقة تشغيل
التدفئة ،لا يمكن تشغيل مرحلة التبريد وقد تتعرض التدفئة
الإضافية للضرر من جراء ذلك .تجد مزيد من المعلومات في
فصل "التدفئة الإضافية".

إعادة تشغيل الإمداد بالجهد الكهربائي
◀ أدخل ذراع  :مفتاح فصل البطارية.
◀ أدر ذراع  :مفتاح فصل البطارية على الوضع .1
من الممكن تشغيل جميع الأجهزة المستهلكة للجهد
الكهربائي.
◀ إبطال تفعيل الحماية من السرقة لراديو أسطوانات الليزر
)\ صفحة .(134

المقابس الكهربائية
مقبس كهربائي  12فلط في الكونسول الأوسط

قطع الإمداد بالجهد الكهربائي
يمكنك بواسطة مفتاح فصل البطارية بدرج البطارية قطع عملية
الإمداد بالجهد الكهربائي لجميع الأجهزة المهمة المستهلكة للتيار
الكهربائي .وهي على سبيل المثال إضاءة السيارة وخاصية
الحماية ضد الانغلاق ونظام تعشيق ناقل الحركة الكهربائي
وراديو أسطوانات الليزر.
يمكنك استخدام المقبس الكهربائي  12فلط = لملحقات تكميلية،
مثل المصباح اليدوي أو ولاعة السجائر .المقبس الكهربائي 12
فلط يمكن إجهاده بمقدار  180واط كحد أقصى.
◀ تشغيل المقبس الكهربائي  12فلط :اضغط على الزر .:
فيضيء مصباح الكنترول ; بالزر .المقبس الكهربائي 12
فلط في الكونسول الأوسط وفي الجدار الخلفي لمقصورة
السائق مشغلين )\ صفحة .(83
◀ إيقاف المقبس الكهربائي  12فلط :اضغط مجدداً على
الزر .:
فينطفئ مصباح الكنترول ; بالزر.
◀ اسحب المفتاح من قفل المقود وانتظر حوالي خمس دقائق.
◀ السيارات المزودة بتدفئة إضافية :تأكد أن التدفئة الإضافية
متوقفة وأن مرحلة التبريد قد انتهت )\ صفحة .(93
◀ جميع السيارات :أدر ذراع  :مفتاح فصل البطارية على
الوضع .g
تم فصل جميع الأجهزة المستهلكة للتيار من البطارية،
باستثناء التاكوجراف الرقمي.
◀ اسحب ذراع  :مفتاح فصل البطارية وقم بتركيب الغطاء.

المقبس كهربائي  24فلط في الكونسول الأوسط

الإمداد بالتيار
يمكنك استخدام المقبس الكهربائي  24فلط  :لملحقات تكميلية،
مثل المصباح اليدوي أو ولاعة السجائر .المقبس الكهربائي 24
فلط يمكن إجهاده بمقدار  360واط كحد أقصى.
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

المقابس الكهربائية بالجدار الخلفي لمقصورة السائق

1

الوصلة الأرضية

2

المصباح الخلفي يساراً

3

مصباح إشارة تغيير الاتجاه يساراً

4

غير مستخدم

5

مصباح إشارة تغيير الاتجاه يميناً

6

المصباح الخلفي يميناً

7

غير مستخدم

موقع عمل السائق

المسما
ر PIN

الوظيفة

مقبس الأجهزة 32 ،قطب
 :وصلة التشخيص
; المقبس الكهربائي  12فلط 15 ،أمبير ،ثلاثي الأقطاب مع
إشارة سرعة
= المقبس الكهربائي  24فلط 25 ،أمبير ،ثلاثي الأقطاب مع
إشارة سرعة
.

.

.

المقابس ثلاثية الأقطاب بالجدار الخلفي لمقصورة السائق وفق
المواصفة .DIN EN 15431
يمكن للأشخاص الفنيين عن طريق وصلة التشخيص :
توصيل أجهزة التشخيص المعنية )\ صفحة .(28
◀ تشغيل /إيقاف المقبس الكهربائي  12فلط )\ صفحة (82

مقبس خارجي في السيارة

83

◀ اطو قوس التأمين ; إلى اليسار.
◀ اطو غطاء  :المقبس الكهربائي للأجهزة ذو  32قطب إلى
اليمين.
تجد معلومات بخصوص توزيع المسامير وبخصوص تغيير
المصاهر في تعليمات التركيبات العلوية في بوابة مرسيدس ـ بنز
للجهات الصانعة للتركيبات العلويةhttp://bb- :
portal.mercedes-benz.com

المقبس الكهربائي لبدء التشغيل بمساعدة خارجية

 :مقبس كهربائي للأجهزة  24فلط 7 ،أقطاب
.

يطابق المقبس الكهربائي للأجهزة المواصفة
.DIN EN 15431

Z
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لمعاونتك
يوجد المقبس الكهربائي لبدء التشغيل بمساعدة خارجية :أسفل
غطاء البطاريات ;.
حتى لو قمت بقطع الإمداد بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح
فصل البطارية ،لا يتم فصل المقبس الكهربائي لبدء التشغيل
بمساعدة خارجية  :من البطاريات .تجد مزيد من المعلومات
بخصوص المقبس الكهربائي لبدء التشغيل بمساعدة خارجية :
تحت موضوع المساعدة على بدء الدوران )\ صفحة .(297

لمعاونتك

موقع عمل السائق

حاجبات الشمس

◀ اطو حاجب الشمس  :في الأمام إلى أسفل.
◀ حرك حاجب الشمس  :إلى الوضع المرغوب.

حامل أكواب المشروبات وحامل الزجاجات
 Gتحذير
حامل أكواب المشروبات وحامل الزجاجات لا يمكنه تأمين أية
أوعية أثناء القيادة .عندما تستخدم حامل أكواب المشروبات أو
حامل الزجاجات أثناء القيادة ،من الممكن أن تتطاير الأوعية وقد
تنسكب السوائل .من الممكن أن يلامس السائل ركاب السيارة
ويتعرضوا لحروق ،خاصة إذا كان السائل ساخناً .من الممكن أن
ينصرف انتباهك عن متابعة حركة المرور وقد تفقد السيطرة على
السيارة .يوجد خطر الحوادث والإصابة!
لا تستخدم حامل أكواب المشروبات وحامل الزجاجات إلا عندما
تكون السيارة متوقفة .لا تضع إلا الأوعية المناسبة في حامل
أكواب المشروبات وحامل الزجاجات .اغلق الوعاء خاصة في
السوائل الساخنة.

! لا تستخدم إلا أوعية مناسبة وقابلة للغلق في حامل أكواب
المشروبات وحامل الزجاجات .وإلا فقد تنسكب المشروبات.

 :حامل أكواب المشروبات
.

الباب )مثال جانب السيارة الأيسر(
; حامل الزجاجات
.

حامل عام في الكونسول الأوسط

◀ ضع الشاشة/وحدة الاستعمال في الحامل العام .:
◀ اسحب الذراع ; في اتجاه السهم  Aثم أدره إلى أعلى في
اتجاه السهم =.

لمعاونتك
◀ إذا لم تكن الشاشة/وحدة الاستعمال مثبتة :اضغط
الذراع ; في اتجاه السهم  Bثم أدره إلى أسفل في اتجاه
السهم ?.
◀ اسحب الذراع ; في اتجاه السهم  Aثم أدره إلى أعلى في
اتجاه السهم =.

وصلة الهواء المضغوط بمقصورة السائق
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◀ حرك حلقة التأمين  :إلى الخلف واحتفظ بها في هذا
الوضع.
◀ أخرج خرطوم الهواء المضغوط من وصلة الهواء
المضغوط ; واترك حلقة التأمين .:

تبديل وضعية تركيب ذراع استعمال وعناصر استعمال
المجموعة الهيدروليكية

موقع عمل السائق

 Gتحذير
عندما تقوم بتنظيف مقصورة السائق باستخدام الهواء المضغوط،
تتطاير جزيئات .قد تدخل هذه الجزيئات في العينين ،الأنف أو
الأذنين أو أن تتسبب في تهيجها .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
قم دائماً عند تنظيف مقصورة السائق باستخدام الهواء المضغوط
بإرتداء كمامة للتنفس ،نظارة واقية وواقي الأذنين.
 Gتحذير
وصلة الهواء المضغوط الموجودة بمقصورة السائق تقع تحت
ضغط عالي .إذا قمت بتوجيه مسدس الهواء المضغوط على
أعضاء الجسم أو على أشخاص آخرين ،من الممكن أن تتعرض
العينين ،الأذنين أو البشرة للضرر .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
حافظ على مسدس الهواء المضغوط بعيداً عن جسمك .لا تقم
بتوجيه مسدس الهواء المضغوط على أشخاص آخرين.

! لا تقم بتنظيف فلتر الهواء باستخدام مسدس ضغط الهواء.
استبدل فلتر الهواء المتسخ.

◀ قم بفتح الباب الأيسر.
◀ التوصيل :اضغط خرطوم الهواء المضغوط بتوصيلة الهواء
المضغوط ; وثبته.
◀ الفصل :اضغط خرطوم الهواء المضغوط داخل توصيلة
الهواء المضغوط ; وثبته.

Z
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لمعاونتك

موقع عمل السائق

◀ اضغط وسيلة التحرير ; بقوة واسحب ذراع الاستعمال ?
في اتجاه السهم إلى أعلى لإخراجه.
◀ اضغط وسيلة التحرير  :بقوة واسحب عناصر استعمال
المجموعة الهيدروليكية = في اتجاه السهم لإخراجها.
◀ قم بفك قابس الإدخال الكهربائي  Dلذراع الاستعمال ? ثم
قم بفصله.
◀ قم بتمييز وسحب قابس الكابل  Aفي أماكن الإدخال المعنية
لعناصر استعمال المجموعة الهيدروليكية =.
◀ ضع ذراع الاستعمال ? وعناصر استعمال المجموعة
الهيدروليكية = أمام الفتحة الأخرى المعنية.
◀ أدخل قابس الإدخال الكهربائي  Dلذراع الاستعمال ? في
بعضه البعض وقم بإحكام ربطه.
◀ أدخل قابس الكابل  Aفي أماكن الإدخال المميزة لعناصر
استعمال المجموعة الهيدروليكية =.
◀ ضع البروز  Bفي الخلف واضغط عناصر استعمال
المجموعة الهيدروليكية = في الأمام إلى الأسفل ،حتى
تثبت.
◀ ضع البروز  Cفي الخلف واضغط ذراع الاستعمال ? في
الأمام إلى الأسفل ،حتى يثبت.

مسارات تمديد الكابلات

مسار تمديد الكابل بالجدار الخلفي لمقصورة السائق

مسار تمديد الكابل في حيز المحرك

◀ انزع الغطاء المطاطي = وقم بتمرير الكابل.
◀ عند الضرورة قم بقص الحلقة المطاطية لمسار تمرير
الكابل  :أو ; وقم بتمرير الكابل.

الاتصال
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تستعمل أجهزة اتصال متنقلة أثناء القيادة ،يتم صرف
انتباهك عن حركة السير .بالإضافة لذلك من الممكن أن تفقد
السيطرة على السيارة .هناك خطر وقوع حادث!
استخدم هذه الأجهزة فقط والسيارة متوقفة.

يرجى مراعاة التشريعات القانونية للبلد المعني الذي تتواجد فيه
حالياً عند تشغيل أجهزة الاتصال المتنقلة.
إذا قمت في وقت لاحق بتركيب إحدى أجهزة الاتصال النقالة
التالية ،فقم بمراعاة شروط تركيب شركة مرسيدس  -بنز:
Rهاتف جوال
Rجهاز لاسلكي
Rجهاز تليفاكس
احرص على مراعاة التشريعات القانونية الخاصة بكل دولة.
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الإرشادات العامة
جدير بالمعرفة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

تكييف الهواء

الإرشادات العامة
يكون جهاز التدفئة أو مكيف الهواء جاهز للتشغيل فقط عندما
يكون المحرك دائراً .من أجل التأكد من وظيفة مثلى ،أغلق
النوافذ.
يتحكم مكيف الهواء بدرجة الحرارة والرطوبة في مقصورة
السائق وينقي المواد الغير مرغوبة من الهواء.
يقوم الفلتر المُركب بتنقية جزيئات الغبار وحبيبات اللقاح إلى حد
كبير من الهواء الخارجي المتدفق أو الهواء الدوار في طريقة
تدوير الهواء .ويراعى أن الفلتر المسدود يقلل من كمية الهواء
المتدفق إلى مقصورة السائق .موعد تغيير الفلتر يرتبط
بالمؤثرات الجوية .وقد يكون الموعد أقرب مما هو محدد في دفتر
الصيانة.
قم في الأحوال الجوية الحارة بتهوية السيارة لوهلة قصيرة .من
أجل التبريد السريع قم بتشغيل مكيف الهواء لفترة قصيرة على
طريقة تدوير الهواء .وبذلك تقوم بتسريع عملية التبريد ويتم
الوصول بسرعة إلى درجة الحرارة المرغوبة.
من الممكن أن يخرج أسفل السيارة عند تشغيل التبريد ماء
متكثف.
! قم بتشغيل مكيف الهواء مرة واحدة على الأقل في الشهر
لمدة عشر دقائق تقريباً .وإلا يمكن أن تعرض كمبريسور
سائل التبريد للضرر.
 Hإرشاد بيئي
قم بتشغيل مكيف الهواء فقط عند الحاجة .عندما يكون مكيف
الهواء مُشغلاً ،يرتفع استهلاك الوقود.

جهاز التدفئة/مكيف الهواء والتهوية
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جهاز التدفئة/مكيف الهواء والتهوية
عرض عام ووحدة الاستعمال

تكييف الهواء

الوظائف
 :الفتحات الجانبية :فتحات التهوية/التدفئة للمقصورة
الداخلية للسيارة
; فتحات الزجاج الأمامي :فتحة التهوية/فتحة إزالة
الصقيع
= فتحات النوافذ الجانبية :فتحة التهوية/فتحة إزالة
الصقيع
? فتحات حيز الأقدام :فتحات التهوية/فتحات التدفئة
 Aالفتحات الوسطى :فتحات التهوية/التدفئة للمقصورة
الداخلية للسيارة

 Cضبط كمية الهواء:
 1حتى  3التدفئة/التهوية/التبريد
 4إزالة الصقيع/التهوية/التبريد
 gإيقاف تدفق الهواء
 Dضبط توزيع الهواء:
 bتوجيه الهواء في حيز الأقدام
 cتوجيه الهواء إلى الزجاج الأمامي ،إلى
الفتحات الجانبية والوسطى وحيز الأقدام
 d zتوجيه الهواء إلى الزجاج الأمامي،
إلى الفتحات الجانبية والوسطى
 Eتشغيل/إيقاف طريقة تدوير الهواء

 Bوحدة استعمال
Z
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 Fتشغيل/إيقاف وظيفة التبريد المزودة بخاصية تجفيف
الهواء
 Gبيان شرائطي لدرجة الحرارة
 Hضبط درجة الحرارة:
زر درجة الحرارة  fرفع درجة الحرارة
زر درجة الحرارة  gخفض درجة الحرارة
 Iتشغيل/إيقاف طريقة خلط الهواء
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2

تكييف الهواء

ضبط كمية الهواء
◀ ادر منظم كمية الهواء  Cإلى الوضع المرغوب.

ضبط درجة الحرارة
◀ أدر منظم كمية الهواء  Cعلى الأقل على درجة كمية الهواء
.1
◀ كرر الضغط على زر درجة الحرارة  f Hأو  ،gحتى
يتم ضبط درجة الحرارة المرغوبة.
أو
◀ اضغط على زر درجة الحرارة  f Hأو  gواحتفظ به
مضغوطاً ،إلى أن يتم ضبط درجة الحرارة المرغوبة.

ضبط توزيع الهواء
◀ ادر منظم توزيع الهواء  Dإلى الوضع المرغوب.

تشغيل/إيقاف طريقة تدوير الهواء
عندما تقوم بتشغيل طريقة تدوير الهواء من الممكن أن يتكثف
بخار الماء على الزجاج بشكل أسرع ،خاصة عندما تكون
درجات الحرارة الخارجية منخفضة .لا تقم بتشغيل طريقة تدوير
الهواء إلا لفترة قصيرة.
قم بتشغيل طريقة تدوير الهواء مثلاً عند وجود غبار أو روائح
غير مستحبة.

◀ التشغيل :أغلق النوافذ.
◀ اضغط على الزر .E
تضيء لمبة الكنترول بجانب الزر .E
◀ الإيقاف :اضغط على الزر  Eمجدداً.
تنطفىء لمبة الكنترول بجانب الزر .E
تتوقف طريقة تدوير الهواء بعد حوالي  15دقيقة أوتوماتيكياً.

تشغيل/إيقاف طريقة خلط الهواء
قم بالأعمال شديدة الاتساخات ،مثلاً أعمال القص ،بتشغيل
طريقة خلط الهواء ،عندئذ يتم
Rزيادة فترة توقف فلتر الهواء.
Rفي السيارات المزودة بمكيف الهواء تبريد مقصورة السائق
بشكل أسرع وفي طريقة تشغيل التبريد يتم استهلاك طاقة
بشكل أقل.
ضمان الإمداد بالهواء المتجدد في طريقة خلط الهواء.
◀ التشغيل :اضغط الزر .I
تضيء لمبة الكنترول بجانب الزر .I
◀ الإيقاف :اضغط على الزر  Iمجدداً.
تنطفىء لمبة الكنترول بجانب الزر .I

إزالة الصقيع )القدرة الكاملة لجهاز التدفئة(
◀ أدر منظم توزيع الهواء  Dإلى الوضع .z
◀ أدر منظم كمية الهواء  Cإلى الوضع .z4
◀ اضغط على زر درجة الحرارة  f Hواحتفظ به
مضغوطاً ،إلى أن يتم ضبط درجة الحرارة القصوى.
تضيء في البيان  Gجميع الشرائط.
◀ عند الضرورة قم بتشغيل تدفئة الزجاج الأمامي
)\ صفحة .(81
◀ اغلق الفتحات الوسطى )\ صفحة .(91
◀ قم بتوجيه الفتحات الجانبية وفتحات النوافذ الجانبية على
النوافذ الجانبية )\ صفحة .(91

الحرارة المتبقية
عندما يكون المحرك متوقفاً يمكنك تدفئة مقصورة السيارة
لبعض الوقت .ترتبط فترة التدفئة بدرجة الحرارة المضبوطة.
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ كرر الضغط على زر درجة الحرارة  f Hأو  ،gحتى
يتم ضبط درجة الحرارة المرغوبة.

جهاز التدفئة/مكيف الهواء والتهوية
◀ ادر منظم كمية الهواء  Cإلى الوضع المرغوب.
◀ قم بضبط فتحات التهوية حسب الحاجة.

مكيف الهواء
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منفصل وهادف .احرص دائماً على أن تكون فتحات التهوية
وشبكة التهوية في مقصورة السائق خالية ،كي يتدفق الهواء بدون
أي عائق لمقصورة السائق.

الفتحات الوسطى

تشغيل/إيقاف مكيف الهواء

أمثلة للضبط
التبريد
◀ تأكد أن مكيف الهواء مشغل.
◀ قم بضبط كمية الهواء ،توزيع الهواء ودرجة الحرارة حسب
الحاجة.
 iتنصحك شركة مرسيدس  -بنز بتبريد درجة حرارة
مقصورة السيارة بمقدار حوالي  6حتى  † 8كحد أقصى
تحت درجة الحرارة الخارجية.

◀ فتح الفتحة الوسطى :أدر طارة الضبط ; إلى الوضع .I
◀ ضبط اتجاه التدفق :اضبط الشرائح بواسطة مزلاج
المقبض  :في الاتجاه المرغوب.
◀ غلق الفتحة الوسطى :أدر طارة الضبط ; إلى الوضع .0

الفتحات الجانبية

◀ أغلق النوافذ.
◀ في درجة الحرارة الخارجية المرتفعة :قم بتوجيه توزيع
الهواء على الزجاج الأمامي.
◀ قم بتشغيل طريقة خلط الهواء )\ صفحة .(90
إزالة الرطوبة
◀ تأكد أن مكيف الهواء مشغل.
◀ تأكد أن طريقة تدوير الهواء متوقفة )\ صفحة .(90
◀ قم بضبط كمية الهواء ،توزيع الهواء ودرجة الحرارة حسب
الحاجة.
◀ أغلق النوافذ.

ضبط فتحات التهوية
الإرشادات العامة

◀ فتح الفتحة الجانبية :أدر طارة الضبط ; حتى نقطة
المقاومة في اتجاه .z
◀ وظيفة الفتحة الجانبية للنافذة الجانبية :أدر طارة الضبط ;
متجاوزاً نقطة المقاومة في اتجاه .z
◀ ضبط اتجاه التدفق :اضبط الشرائح بواسطة مزلاج
المقبض  :في الاتجاه المرغوب.
◀ غلق الفتحة الجانبية :أدر طارة الضبط ; إلى الوضع .0

يتم تهوية مقصورة السائق بالكامل عن طريق فتحات التهوية
الثابتة أو تهوية فقط الزجاج الأمامي أو فقط حيز الأقدام بشكل
هادف .يمكنك عن طريق الفتحات الوسطى والجانبية القابلة
للضبط تهوية مكان عمل السائق ومكان مرافق السائق بشكل
Z

تكييف الهواء

◀ التشغيل :تأكد أن المحرك دائر.
◀ اضغط على الزر .F
تضيء لمبة الكنترول بجانب الزر .F
◀ ضبط درجة الحرارة :كرر الضغط على زر درجة الحرارة
 f Hأو  ،gحتى يتم ضبط درجة الحرارة المرغوبة.
◀ الإيقاف :اضغط على الزر  Fمجدداً.
تنطفىء لمبة الكنترول بجانب الزر .F
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التدفئة الإضافية
فتحات النوافذ الجانبية

تأكد عندما تكون التدفئة الإضافية مشغلة ،من أن
Rأجزاء السيارة الساخنة لا تلامس المواد القابلة للإحتراق
Rغازات العادم يمكنها أن تتسرب من الأنبوب النهائي لغازات
العادم بدون إعاقة
Rغازات العادم لا تلامس المواد القابلة للإحتراق.

تكييف الهواء

◀ فتح فتحة النافذة الجانبية :قم بطي فتحة النافذة الجانبية من
الطرف  :لفتحها.
◀ غلق فتحة النافذة الجانبية :قم بطي فتحة النافذة الجانبية من
الطرف  :لغلقها.

التدفئة الإضافية
إرشادات السلامة الهامة
لا يرتبط عمل التدفئة الإضافية بالمحرك ،وتقوم بتكملة تدفئة
السيارة.
تقوم التدفئة الإضافية بتدفئة سائل التبريد ومقصورة السيارة
الداخلية ،ولذلك فهي تصون المحرك بشكل إضافي وتعمل على
توفير الوقود.
يمكنك تشغيل وإيقاف التدفئة الإضافية عن طريق ساعة
التشغيل.
يمكنك استخدام التدفئة الإضافية ،من أجل
Rتدفئة أولية لمقصورة السيارة الداخلية وإزالة الجليد عن
الزجاج
Rالتمكن من تشغيل المحرك بشكل أفضل في الطقس البارد
Rتسخين سائل التبريد .بذلك تحافظ على المحرك وتوفر الوقود
Rدعم التدفئة عندما يكون المحرك دائر ودرجات الحرارة
الخارجية منخفضة.
 Gتحذير
عندما تكون التدفئة الإضافية مُشغلة من الممكن أن تكون بعض
أجزاء السيارة مثلاً نظام غازات العادم ساخنة للغاية.
المواد القابلة للإحتراق ،مثل ورق الشجر ،العشب أو فروع
الأشجار ،من الممكن أن تشتعل عندما تلامس
Rالأجزاء الساخنة لنظام غازات العادم
Rغازات العادم نفسها
يوجد خطر الحريق!

 Gخطر
إذا اخترت مُسبقاً وقت بدء التشغيل ،يتم تشغيل التدفئة الإضافية
أوتوماتيكياً.
Rإذا لم تكن تهوية كافية مضمونة ،من الممكن أن تتجمع غازات
عادم سامة خاصة أول أوكسيد الكربون .هذا هو الحال مثلاً
في الأماكن المغلقة .يوجد خطر الموت!
Rفي حالة وجود مواد قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق في
المنطقة القريبة ،يوجد خطر الحريق والانفجار!
عندما تقوم بإيقاف السيارة في مثل هذه الظروف أو ظروف
مشابهة ،قم دائماً بإلغاء تفعيل أوقات بدء التشغيل المختارة
مُسبقاً.
 Gخطر
عندما تكون ماسورة العادم النهائية مغلقة أو لا توجد تهوية كافية
ممكنة ،من الممكن أن تتسرب غازات سامة ،خاصة أول أوكسيد
الكربون ،للسيارة .هذا هو الحال على سبيل المثال إذا ظلت
السيارة متواجدة في الثلج .هناك خطر الموت!
إذا وجب عليك ترك المحرك يدور أو التدفئة الإضافية تعمل،
احرص على الحفاظ على ماسورة العادم النهائية والنطاق حول
السيارة خالياً من الثلج .قم بفتح باب أو فتحة سقف على جهة
السيارة المقابلة للرياح ،لضمان الإمداد الكافي بالهواء المتجدد.

! في حالة عدم استخدام التدفئة الإضافية لمدة طويلة ،من
الممكن أن تتكون بسبب التأثير الحراري والماء المتكثف
ترسبات في نظام الوقود للتدفئة الإضافية .وتؤدي هذه
الترسبات إلى اختلالات وظيفية في التدفئة الإضافية .احرص
على فحص وتصليح التدفئة الإضافية لدى ورشة فنية
متخصصة قبل التشغيل مرة أخرى.
! قم بتشغيل التدفئة الإضافية مرة واحدة على الأقل في الشهر
لمدة عشر دقائق تقريباً .وإلا فقد تتضرر التدفئة الإضافية.
! قم بتشغيل التدفئة الإضافية فقط باستخدام وقود الديزل
المتداول بالأسواق .استخدام صنف الوقود بنسبة % 100
استير ميثيل ذو قاعدة دهنية حمضية ) (FAMEأو وقود
الديزل بخليط أكثر من  % 10استير ميثيل ذو قاعدة دهنية
حمضية ) (FAMEيؤدي إلى اختلالات وظيفية ولذلك فهو
غير مسموح به.

التدفئة الإضافية
الإيقاف الإجباري
! في طريقة تشغيل التدفئة وفي مرحلة تبريد التدفئة الإضافية
لا يجوز قطع الإمداد بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح فصل
البطارية إلا في حالة الخطر .إذا تم قطع الإمداد بالجهد
الكهربائي في طريقة تشغيل التدفئة ،لا يمكن تشغيل مرحلة
التبريد وقد تتعرض التدفئة الإضافية للضرر من جراء ذلك.

الاستعمال عن طريق ساعة التشغيل
عرض عام
يمكنك عن طريق ساعة التشغيل

عندما تقوم بإدارة المفتاح في قفل المقود على الوضع  ،0يتم
إطفاء وحدة العرض بعد  15ثانية.

ضبط الوقت ويوم الأسبوع
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ اضغط على الزر  Ïواحتفظ به مضغوطاً ،حتى يومض
الوقت في وحدة العرض.
◀ اضبط الوقت عن طريق الأزرار  ,أو ..
◀ اضغط على الزر .Ï
يتم تخزين الوقت ويومض اليوم في وحدة العرض.
◀ اضبط يوم الأسبوع عن طريق الأزرار  ,أو ..
◀ اضغط على الزر .Ï
يتم تخزين اليوم.

ضبط فترة التدفئة
◀ اضغط على الزر  ,واحتفظ به مضغوطاً ،إلى أن
يومض وضع الضبط الحالي.
◀ قم بضبط فترة التدفئة باستخدام الأزرار  ,أو .
بين دقيقة واحدة و  120دقيقة.
عندما يختفي البيان ،يكون وضع الضبط مخزناً.
تتوقف التدفئة الإضافية أوتوماتيكياً بعد انتهاء فترة التدفئة.

طريقة تشغيل التدفئة الفورية
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مكان التخزين  p ،oأو Y
يوم الأسبوع ،يوم التشغيل
الوقت ،وقت بدء التشغيل ،فترة التدفئة أو الفترة المتبقية
للتدفئة
 yتشغيل التدفئة والخلل )يومض(
 .التقديم
,الإرجاع
 yتشغيل/إيقاف طريقة التدفئة الفورية
 Eاختيار مكان الذاكرة ،تفعيل أو إيقاف فعالية وقت
بدء التشغيل
 Ïضبط الوقت ويوم الأسبوع

عندما يكون المفتاح في قفل المقود في الوضع  2أو يكون قد تم
اختيار مسبق لوقت بدء التشغيل ،يتم إظهار الوقت ويوم الأسبوع
بشكل مستمر.

◀ التشغيل :اضغط الزر .y
تظهر وحدة العرض بجانب الوقت الحالي ويوم الأسبوع
الرمز .y
◀ قم بضبط فترة التدفئة المتبقية باستخدام الأزرار ,
أو  .بين دقيقة واحدة و  120دقيقة.
◀ الإيقاف :اضغط على الزر  yمجدداً.
مرحلة التبريد :يستمر عمل التدفئة الإضافية لمدة ثلاث دقائق
تقريباً .ومن ثم تتوقف مروحة الاحتراق ومروحة التدفئة/
التهوية.
عندما ينطفىء الرمز  yمن وحدة العرض ،تكون التدفئة
الإضافية متوقفة.
 iعندما يتم ،بينما التدفئة الإضافية مشغلة ،إدارة المفتاح في
قفل المقود على الوضع  ،0تعمل التدفئة الإضافية لمدة 15
دقيقة أخرى .يظهر في وحدة العرض فترة التدفئة المتبقية
=.

الاختيار المسبق لتشغيل التدفئة
يمكنك عن طريق ساعة التشغيل ضبط ثلاثة أوقات اختيار
مسبق.
Z

تكييف الهواء

Rتشغيل/إيقاف طريقة التدفئة الفورية
Rضبط في طريقة التدفئة الفورية فترة التدفئة المتبقية ما بين
دقيقة واحدة و  120دقيقة
Rضبط في طريقة الاختيار المسبق للتدفئة حتى ثلاثة أوقات
تشغيل مسبقة
Rضبط في طريقة الاختيار المسبق للتدفئة فترة التدفئة بين دقيقة
واحدة و  120دقيقة.
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التدفئة الإضافية
يمكنك اختيار أوقات بدء التشغيل إما لمدة  24ساعة القادمة أو
لمدة أسبوع )كحد أقصى سبعة أيام( مسبقاً.
 iعندما تقوم بضبط أوقات اختيار مسبق مشابهة )الساعة
واليوم( في ذاكرات الاختيار المسبق ،يتم تخزين فقط آخر
ذاكرة اختيار مسبق تم ضبطها.
يتم إيقاف فعالية وقت بدء التشغيل المختار مسبقاً بعد عملية
التدفئة ويجب تفعيله من جديد للقيام بعملية التدفئة مجدداً.
عندما تقوم بقطع الإمداد بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح
فصل البطارية )\ صفحة  ،(82لا يتم تشغيل التدفئة الإضافية
عند وقت بدء التشغيل المضبوط.

تكييف الهواء

 Gخطر
إذا اخترت مُسبقاً وقت بدء التشغيل ،يتم تشغيل التدفئة الإضافية
أوتوماتيكياً.
Rإذا لم تكن تهوية كافية مضمونة ،من الممكن أن تتجمع غازات
عادم سامة خاصة أول أوكسيد الكربون .هذا هو الحال مثلاً
في الأماكن المغلقة .يوجد خطر الموت!
Rفي حالة وجود مواد قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق في
المنطقة القريبة ،يوجد خطر الحريق والانفجار!
عندما تقوم بإيقاف السيارة في مثل هذه الظروف أو ظروف
مشابهة ،قم دائماً بإلغاء تفعيل أوقات بدء التشغيل المختارة
مُسبقاً.

◀ ضبط وقت بدء التشغيل :كرر الضغط على الزر ،E
حتى يومض مكان التخزين المرغوب  o، pأو
 Yفي وحدة العرض.
◀ اضغط على الزر  ,أو ..
يومض وقت بدء التشغيل في وحدة العرض.
◀ اضبط بواسطة الأزرار  ,أو  .الوقت.
إذا لم يومض وقت بدء التشغيل بعد ذلك ،يكون قد تم تخزين
وقت بدء التشغيل.
◀ اختيار مسبق لوقت بدء التشغيل :كرر الضغط على الزر
 ،Eحتى يومض مكان التخزين المرغوب والوقت
المضبوط في وحدة العرض.
بعد خمس ثوانٍ تقريباً يومض أيضاً يوم الأسبوع ;.
◀ إذا كان وقت بدء التشغيل المرغوب في  24ساعة القادمة،
فانتظر إلى أن يتوقف البيان عن الوميض.
يتم تفعيل وقت بدء التشغيل لمدة  24ساعة القادمة.
أو
◀ عندما يومض يوم الأسبوع ; ،اضبط يوم بدء التشغيل عن
طريق الأزرار  ,أو ..
إذا لم يومض البيان بعد ذلك ،يكون قد تم تفعيل وقت بدء
التشغيل .يتم إظهار الوقت الحالي ومكان التخزين الفعال في
وحدة العرض بشكل مستمر و يومض .y

◀ فحص وقت بدء التشغيل :اضغط على الزر .E
يظهر في وحدة العرض لمدة حوالي خمس ثوان وقت بدء
التشغيل المضبوط )الوقت ويوم الأسبوع(.
◀ إلغاء تفعيل وقت بدء التشغيل :كرر الضغط على الزر
 ،Eحتى لا يتم إظهار مكان تخزين في وحدة العرض.

كمية الهواء ،توزيع الهواء ودرجة الحرارة
عندما تكون طريقة التشغيل الفورية للتدفئة أو طريقة تشغيل
الاختيار المسبق للتدفئة فعالة ،تعمل المروحة على الأقل على
درجة كمية الهواء  .2بالإضافة لذلك يتم ضبط أدنى درجة
حرارة مضبوطة مسبقاً .يتم تشغيل وحدة استعمال جهاز التدفئة
أو مكيف الهواء أوتوماتيكياً.
◀ اضغط على زر درجة الحرارة  fواحتفظ به مضغوطاً،
إلى أن يتم ضبط درجة الحرارة القصوى )\ صفحة .(89
◀ قم بضبط منظم توزيع الهواء وفتحات التهوية حسب الحاجة
)\ صفحة .(89
◀ قم بضبط منظم كمية الهواء أثناء القيادة حسب الحاجة
)\ صفحة .(89

تشغيل/إيقاف التسخين الأولي للمحرك

لا يمكنك القيام بالتسخين الأولي للمحرك إلا عندما يكون المحرك
غير دائر.
◀ التشغيل :قم بتشغيل التدفئة الإضافية )\ صفحة .(92
◀ اضغط على المفتاح . :
يضيء مصباح الكنترول ; في المفتاح .يتم تسخين الأولي
للمحرك.
◀ التحويل من التسخين الأولي للمحرك إلى التسخين الأولي
للمقصورة الداخلية للسيارة :اضغط على المفتاح =.
ينطفيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.

التدفئة الإضافية
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◀ الإيقاف :قم بإيقاف التدفئة الإضافية )\ صفحة .(93
ينطفيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
أو
◀ قم بتشغيل المحرك.
ينطفيء مصباح الكنترول ; في المفتاح .يتم التسخين
الأولي للمقصورة الداخلية للسيارة.

وظيفة المنبه

تكييف الهواء

◀ كرر الضغط على الزر  ،Eحتى يومض رمز المنبه
 æفي وحدة العرض.
◀ اضغط على الزر  ,أو ..
يومض وقت بدء التشغيل في وحدة العرض.
◀ اضبط بواسطة الأزرار  ,أو  .الوقت.
إذا لم يومض وقت بدء التشغيل بعد ذلك ،يكون قد تم تخزين
وقت بدء التشغيل للمنبه.

Z
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التدفئة الإضافية
مشاكل متعلقة بالتدفئة الإضافية
بلاغات وحدة العرض
F:01حتىF:09وF:11حتى
F:17
F:10

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول
◀ احرص على فحص التدفئة الإضافية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
تم بينما التدفئة الإضافية مشغلة قطع الإمداد بالجهد الكهربائي:

تكييف الهواء

◀ قم بتشغيل الإمداد بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح فصل البطارية )\ صفحة .(82
أو
◀ قم بتوصيل البطارية )\ صفحة .(274
أو
◀ احرص على فحص التدفئة الإضافية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
تم اطلاق الحماية من السخونة المفرطة بالتدفئة الإضافية:
◀ احرص على فحص التدفئة الإضافية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

تومض جميع البيانات.

تومض جميع البيانات بعد حدوث انقطاع بالتيار الكهربائي:
◀ قم بضبط الوقت ،يوم الأسبوع ،أوقات بدء التشغيل وفترة التدفئة من جديد
)\ صفحة .(93
عطل ميكانيكي :دخان كثيف ،رائحة وقود أو ضجيج غير عادي في طريقة تشغيل التدفئة
الإضافية.
◀ قم بإيقاف التدفئة الإضافية )\ صفحة .(92
◀ قم بإزالة مصهر التدفئة الإضافية )\ صفحة .(293
◀ احرص على فحص نظام الفرامل لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
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مجموعة أجهزة القياس والبيان
جدير بالمعرفة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

مجموعة أجهزة القياس والبيان

مجموعة أجهزة القياس والبيان )مثال(
 :النطاق الاقتصادي )أخضر(
; نطاق تأثير فرملة المحرك )أصفر(
= نطاق الخطر نتيجة عدد اللفات المفرط )أحمر(
.

.

إرشادات السلامة الهامة

حاسوب السيارة والبيانات

 Gتحذير
عندما تستخدم أجهزة الاتصال المدمجة في السيارة أثناء القيادة،
ينصرف انتباهك عن متابعة الأحوال المرورية ،بالإضافة لذلك
من الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة ،يوجد خطر الحوادث!
لا تستعمل هذه الأجهزة إلا إذا سمح الموقف المروري بذلك .في
حالة عدم ضمان ذلك ،توقف بشكل آمن مرورياً وقم بإجراء
الإدخالات عندما تكون السيارة متوقفة.
 Gتحذير
عندما تتعطل مجموعة أجهزة القياس والبيان أو يوجد خلل ،لا
يمكنك التعرف على تحديدات وظيفية للأنظمة المتعلقة بالسلامة.
من الممكن أن تتأثر سلامة تشغيل سيارتك سلباً .هناك خطر
وقوع حادث!
قم بمواصلة السير بحرص شديد .احرص على فحص السيارة
فوراً لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

لذا يرجى مراعاة أن تكون سلامة تشغيل سيارتك آمنة .فإذا لم
تكن السيارة آمنة التشغيل ،فإن هذا قد يؤدي إلى وقوع حادث .إذا
كانت سيارتك غير آمنة التشغيل ،فقم بإيقافها في أسرع وقت
ممكن بشكل آمن مرورياً.

عداد لفات المحرك
! عند تجاوزك عدد لفات المحرك الأقصى المسموح به
تصدر صفارة تحذير.
لا تعتمد على السمع في عملية التعشيق والقيادة ،وإنما على
عداد لفات المحرك.
تجنب عدد اللفات المفرط للمحرك في نطاق الخطر الأحمر.
وإلا فقد ينتج عن ذلك حدوث أضرار بالمحرك.

.

عندما يضيء مصباح الكنترول  Wفي مجموعة أجهزة
القياس والبيان ،يكون عدد لفات المحرك عال للغاية ،مثلاً عند
الانتقال لتعشيقة أدنى:
◀ قم بخفض سرعة القيادة بواسطة الفرملة الرئيسية.
أو
◀ قم بالتعشيق لتعشيقة أعلى.
ينطفىء مصباح الكنترول  Wفي مجموعة أجهزة القياس
والبيان.
احرص على مراعاة الإرشادات الأخرى في نافذة الحدث
لحاسوب السيارة.
إرشادات قيادة عامة مع عداد لفات المحرك:
Rانتبه أثناء عملية القيادة إلى عداد لفات المحرك ،واحرص
على الالتزام بالنطاق الاقتصادي .:
يمكن أن تكون عملية القيادة خارج النطاق الاقتصادي  :في
بعض المواقف الاستثنائية أمراً مفيداً ،مثلاً عند السير على
طرق صاعدة أو عند تجاوز سيارات أخرى.
Rعندما تقود السيارة في النطاق الاقتصادي  ،:تصل إلى
استهلاك منخفض للوقود وتآكل قليل.
Rاستغل في طريقة تشغيل فرملة المحرك نطاق لفات المحرك
الأصفر ; .يتم الوصول لقدرة فرملة المحرك القصوى قبل
نطاق لفات المحرك الأحمر = بقليل.
Rعند النزول من منطقة جبلية يجب الانتباه إلى عدم وصول
عدد لفات المحرك إلى نطاق الخطر الأحمر =.
Rيتم التحكم أوتوماتيكياً في عداد لفات الوضع المحايد ،تبعاً
لدرجة حرارة سائل التبريد.

مجموعة أجهزة القياس والبيان
مبين مادة ®AdBlue
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مبين كمية الوقود

مادة الاختزال ® AdBlueضرورية لخفض قيم انبعاث
المحرك.
®
عندما تقود السيارة بدون مادة  ،AdBlueتفقد ترخيص السير
على الشوارع .العاقبة القانونية أنك لا تستطيع قيادة السيارة على
الشوارع العمومية.
يمكنك في نافذة القائمة " Range (Rangeمدى كفاية
الوقود"(الخاصة بقائمة بيانات الرحلة  ßإظهار مدى كفاية
الوقود لسيارتك مع محتوى خزان الوقود الحالي
)\ صفحة .(106
عندما ينخفض مستوى مادة ® AdBlueإلى حوالي ،% 10
يظهر حاسوب السيارة نافذة الحدث المعنية مع الرمز  .Øقم
بملء خزان مادة ® AdBlueفي الوقت الصحيح
)\ صفحة .(193
عندما لا تراعي نافذة الحدث الصفراء وينخفض مستوى مادة
® AdBlueإلى حوالي  ،% 2,5من الممكن أن تنخفض قدرة
المحرك.
عندما يتم القيادة حتى فراغ خزان مادة ® ،AdBlueيتم تخزين
الحدث ويشار إليه عن طريق مصباح الكنترول ; عند
تشغيل المحرك كخطأ مهم في انبعاثات غازات العادم
)\ صفحة  .(101بالإضافة لذلك من الممكن أن يتم تحديد
السرعة على  20كم/ساعة تقريباً.

الوقت ودرجة الحرارة الخارجية

مجموعة أجهزة القياس والبيان )مثال وحدة العرض في عداد السرعة(

يجب أن ينصب انتباهك على حالة الطرق بشكل خاص ،فور
اقتراب درجات الحرارة من نقطة التجمد.
تظهر درجة الحرارة الخارجية المتغيرة بشكل متأخر في وحدة
العرض.
◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
يظهر في وحدة العرض الوقت  :ودرجة الحرارة
الخارجية ;.
البيان تبعاً لطراز البلدان:
Rالوقت  :في طريقة  12ساعة أو  24ساعة
Rدرجة الحرارة الخارجية ; بوحدة سليوس )†( أو
فهرنهايت )‡(
Z
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مجموعة أجهزة القياس والبيان )مثال(

مجموعة أجهزة القياس والبيان )مثال(

عندما ينخفض مستوى الوقود  9إلى حوالي  ،% 14يصل
المؤشر نطاق الإحتياطي الأحمر .يظهر حاسوب السيارة نافذة
الحدث المعنية مع الرمز .6
يمكنك في نافذة قائمة " Range (Rangeمدى كفاية الوقود"(
الخاصة بقائمة بيانات الرحلة  ßإظهار مدى كفاية وقود
سيارتك على أساس محتوى الخزان الحالي )\ صفحة .(106
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مجموعة أجهزة القياس والبيان
الوقت ودرجة الحرارة الخارجية تُظهرها أيضاً نافذة القائمة
" Truck info (Truck infoمعلومات السيارة"( في قائمة
بيانات الرحلة  \) ßصفحة  .(105يمكنك تغيير طريقة
الوقت ووحدة درجة الحرارة الخارجية في نافذة القائمة Menu
" (Menuالقائمة"( لقائمة أوضاع الضبط ä
)\ صفحة .(112

عداد المسافة المقطوعة

حاسوب السيارة والبيانات

مجموعة أجهزة القياس والبيان )مثال وحدة العرض في عداد لفات
المحرك(

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
تظهر وحدة العرض في عداد اللفات المسافة الإجمالية
المقطوعة  :والمسافة اليومية المقطوعة ;.
تبعاً لطراز البلدان يتم إظهار إجمالي المسافة المقطوعة :
والمسافة اليومية المقطوعة ; بالكيلومترات )" kmكم"(
أو بالأميال )" miميل"( .
المسافة الإجمالية المقطوعة والمسافة اليومية المقطوعة
تُظهرها أيضاً نافذة القائمة Truck info (Truck info
"معلومات السيارة"( في قائمة بيانات الرحلة ß
)\ صفحة  .(105يمكنك تغيير وحدة القياس في نافذة القائمة
" Menu (Menuالقائمة"( لقائمة أوضاع الضبط ä
)\ صفحة  .(112يمكن إرجاع المسافة اليومية المقطوعة ;
في نافذة القائمة " Truck info (Truck infoمعلومات
السيارة"( لقائمة بيانات الرحلة  \) ßصفحة .(105

مجموعة أجهزة القياس والبيان
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مصباح كنترول تشخيص المحرك
مصباح الكنترول
المشكلة

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

يومض مصباح
الكنترول ;.

بعد أن قمت بإدارة المفتاح في قفل المقود على الوضع  ،2يؤشر مصباح الكنترول بواسطة
وميض منتظم حالة النظام .في حالة عدم وجود خلل ،ينطفىء مصباح الكنترول بعد تشغيل
المحرك.

Rبعد عشر ساعات ،مثلاً في حالة مادة اختزال سيئة الجودة مُخففة أو كمية خطأ
Rبعد  36ساعة ،مثلاً في حالة اختلالات في إعادة غازات العادم أو نظام المراقبة.
لم تقم بإزالة خلل ذو صلة بإنبعاث غازات العادم تم التعرف عليه.
يضيء مصباح
الكنترول ;.
◀ احرص على مراعاة إرشاد نافذة الحدث.
تم تخفيض قدرة المحرك .يظهر ◀ قم بالقيادة بحذر للورشة الفنية المتخصصة التالية واحرص على إزالة الخلل في أسرع وقت
حاسوب السيارة في نفس الوقت
ممكن.
نافذة حدث في وحدة العرض.
عندما لا تقوم بمراعاة إرشاد نافذة الحدث ،هذا يعني طبقاً للبلاغ المُبين خطر تحديد السرعة
Rبعد  20ساعة بعد ظهور الخلل لأول مرة ،مثلاً في حالة مادة اختزال سيئة الجودة مُخففة
أو كمية خطأ
Rبعد  100ساعة من بعد الظهور الأول للخلل ،مثلاً في حالة اختلالات إعادة غازات العادم
أو اختلالات نظام المراقبة.
يضيء مصباح
تم استهلاك مادة ® AdBlueأو لم تقم بإزالة خلل ذو صلة بإنبعاث غازات العادم تم التعرف
الكنترول ;.
عليه.
تم تحديد السرعة على حوالي  ◀ 20احرص على مراعاة إرشاد بلاغ الحدث.
كم/ساعة .يظهر حاسوب
®
◀ قم بالقيادة بحذر لمحطة التزود بالوقود وتزود بمادة  AdBlueالتالية
السيارة في نفس الوقت مصباح
)\ صفحة .(193
الكنترول · في نطاق
أو
الحالة.
◀ قم بالقيادة بحذر للورشة الفنية المتخصصة التالية واحرص على إزالة الخلل في أسرع وقت
ممكن.
عندما تستمر بقيادة السيارة ،تفقد ترخيص السير على الشوارع.
عندما تقوم بملء خزان مادة ® AdBlueأو تقوم بإزالة الخلل ،تكون قدرة المحرك متاحة لك بالكامل .عندما لا يجد نظام المراقبة
أخطاء أخرى ،ينطفىء مصباح الكنترول ; بعد بيان حالة النظام .من الممكن أن يستمر فحص النظام عدة رحلات.

Z
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يضيء مصباح الكنترول ; لم يتم التعرف على خلل ذو صلة بإنبعاث غازات العادم.
.
◀ احرص على مراعاة إرشاد نافذة الحدث.
حدث
نافذة
السيارة
حاسوب
يظهر
◀ احرص بأسرع وقت ممكن على فحص نظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية
ومصباح الكنترول · في
® BlueTecلدى ورشة فنية متخصصة.
وحدة العرض.
عندما لا تقوم بمراعاة إرشاد نافذة الحدث ،هذا يعني طبقاً للبلاغ المُبين خطر خفض قدرة
المحرك
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حاسوب السيارة
بيان حالة نظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية
®BlueTec

حاسوب السيارة والبيانات

تشير حالة نظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية
® BlueTECلمراقبة سريعة في مكان وجود السيارة من خلال
السلطات.
يتم التأشير عن طريق مصباح الكنترول ; في ثلاث مراحل
متتابعة .يبدء التأشير بعد أن قمت بإدارة المفتاح في قفل المقود
على الوضع  ،2وينتهي بعد تشغيل المحرك.
المرحلة الأولى هي فحص بيانات مجموعة أجهزة القياس
والبيان .يضيء مصباح الكنترول حوالي خمس ثوان ومن ثم
ينطفىء لمدة عشر ثوان تقريباً.
تشير المرحلة الثانية إلى حالة فحص النظام .إما يضيء مصباح
الكنترول مجدداً مدة خمس ثوان أو يومض لمدة خمس ثوان
تقريباً .ومن ثم ينطفىء لمدة خمس ثوان.
يشير مصباح الكنترول في المرحلة الثالثة إلى اختلالات ذات
صلة بإنبعاث غازات العادم تم التعرف عليها.
إذا لم يتم التعرف على خلل ذو صلة بإنبعاث غازات العادم،
يضيء مصباح الكنترول لوهلة قصيرة ومن ثم ينطفىء لمدة
خمس ثوان تقريباً .يتم تكرار الوميض المنتظم هذا حتى تشغيل
المحرك.
إذا تم التعرف على خلل ذو صلة بإنبعاث غازات العادم ،يومض
مصباح الكنترول ثلاث مرات ومن ثم ينطفىء لمدة خمس ثوان
تقريباً .يتم تكرار الوميض المنتظم هذا حتى تشغيل المحرك .بعد
تشغيل المحرك يضيء مصباح الكنترول لمدة  15ثانية أخرى
تقريباً.
يضيء مصباح الكنترول ويبقى أيضاً مضيئاً بعد تشغيل
المحرك ،عندما
Rيتم التعرف على خلل جسيم ذو صلة بإنبعاث غازات العادم.
Rيكون لا يزال هناك خلل ذو صلة بإنبعاث غازات العادم لمدة
تزيد عن  200ساعة بعد التعرف عليه.

حاسوب السيارة
استعمال حاسوب السيارة
يظهر حاسوب السيارة في شاشة البلاغات وكذلك تحذيرات
خاصة بأنظمة معينة .لذا يرجى مراعاة أن تكون سلامة تشغيل
سيارتك آمنة .فإذا لم تكن السيارة آمنة التشغيل ،فإن هذا قد يؤدي
إلى وقوع حادث .إذا كانت سيارتك غير آمنة التشغيل ،فقم بإيقافها
في أسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
 Gتحذير
عندما تستخدم أجهزة الاتصال المدمجة في السيارة أثناء القيادة،
ينصرف انتباهك عن متابعة الأحوال المرورية ،بالإضافة لذلك
من الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة ،يوجد خطر الحوادث!

لا تستعمل هذه الأجهزة إلا إذا سمح الموقف المروري بذلك .في
حالة عدم ضمان ذلك ،توقف بشكل آمن مرورياً وقم بإجراء
الإدخالات عندما تكون السيارة متوقفة.

احرص عند استخدام حاسوب السيارة على مراعاة التشريعات
القانونية الخاصة بالبلد الذي تتواجد فيه في الوقت الراهن.

:
;
u
.

.

.

t

.

r

.

s

.

9
Ú
.

.

وحدة عرض حاسوب السيارة
الأزرار
القائمة الرئيسية التالية/في نافذة الإدخال اختيار المدخل
التالي ،زيادة القيمة أو إعادة الضبط
القائمة الرئيسية السابقة/في نافذة الإدخال اختيار
المدخل السابق أو خفض القيمة
نافذة القائمة التالية/في نافذة الإدخال سطر قائمة إلى
أسفل
نافذة القائمة السابقة/في نافذة الإدخال سطر قائمة إلى
أعلى
فتح وغلق نافذة الإدخال/استلام نافذة الإدخال
تخزين/إظهار نافذة القائمة المفضلة

عن طريق مجموعة الأزرار اليسرى بالمقود المتعدد الوظائف
تقوم بالملاحة عبر القوائم في حاسوب السيارة.
يُعلمك حاسوب السيارة أثناء القيادة مثلاً حول:
Rاستهلاك الوقود
Rوقت الرحلة
Rحالات التشغيل
Rاختلالات
Rأسباب الخلل
Rإجراءات

حاسوب السيارة

◀ تخزين نافذة قائمة مفضلة :قم باستدعاء نافذة القائمة المفضلة
واضغط حوالي ثانيتين على الزر  ،Úحتى تصدر إشارة
صوتية.
◀ إظهار نافذة قائمة مفضلة :اضغط على الزر  Úلوهلة
قصيرة.

نطاقات في وحدة عرض حاسوب السيارة

نافذة قائمة معلومات السيارة )مثال(

السجل وسطر العنوان :يظهر لك السجل  :القوائم الرئيسية.
يتم عرض القائمة الرئيسية الفعالة باللون الأبيض .يظهر لك
السجل ? عدد نوافذ القائمة )القوائم الفرعية( وفي أي مكان أنت
تتواجد .ترى في سطر العنوان  Aإسم نافذة القائمة الفعالة.
نطاق البيان :ترى في نطاق البيان ; لحاسوب السيارة نافذة
القائمة أو نافذة الحدث .تظهر نافذة حدث أوتوماتيكياً وتحتوي
على بلاغ ،مثلاً Reset trip meter? (Reset trip
?" meterإرجاع عداد المسافة اليومية المقطوعة؟"( ،أو
معلومات بخصوص الخلل ،مثلاً Diesel particle filter
" full (Diesel particle filter fullفلتر جزيئات الديزل
مليء"( .كتكملة لنافذة الحدث من الممكن أيضاً أن يضيء
مصباح الكنترول في نطاق الحالة = لحاسوب السيارة أو في
مجموعة أجهزة القياس والبيان .عندما يمكنك استلام نافذة الحدث
بواسطة الزر  ،9يتم إخفاء نافذة الحدث .مصباح الكنترول الذي
أضاء في نطاق الحالة = لحاسوب السيارة أو في مجموعة
أجهزة القياس والبيان ،لا ينطفىء بعد الاستلام في نافذة الحدث.
نطاق الحالة :يقوم نطاق الحالة = بإظهار
Rبيان التعشيقات لنظام التعشيق ®/Telligentنظام التعشيق
الأوتوماتيكي ® ،Telligentمثلاً .N
Rبينما مثبت السرعة مختار الرمز  éوالسرعة
المضبوطة ،مثلاً  \) 85 km/hصفحة .(172
حالة نظام القيادة ،مثلاً مشغلاً أو متوقفاً ،يتم إظهاره بالألوان.
بالإضافة لذلك يحتوي نطاق الحالة = على مجال مصابيح
كنترول .في حالة وجود خلل ،تحذير أو معلومة تشغيل يضيء
أوتوماتيكياً مصباح كنترول في نطاق الحالة = لحاسوب
السيارة .تبعاً لأولوية الخلل ،التحذير أو معلومة التشغيل يضيء
Z

حاسوب السيارة والبيانات

◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1
يقوم حاسوب السيارة بإظهار بيان الترحيب )نجمة
مرسيدس( .بعد فترة وجيزة يظهر بشكل إضافي في وحدة
العرض التاريخ والساعة.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
يقوم حاسوب السيارة بإظهار آخر نافذة قائمة فعالة ،مثلاً نافذة
القائمة " Truck info (Truck infoمعلومات السيارة"(
في قائمة بيانات الرحلة .ß
إذا تم التعرف على خلل ما ،يقوم حاسوب السيارة أولاً بإظهار
الحدث في نافذة الحدث  .بالإضافة لنافذة الحدث من الممكن
أيضاً أن يضيء مصباح كنترول في مجموعة أجهزة القياس
والبيان أو في نطاق الحالة الخاص بحاسوب السيارة .تبعاً
للأهمية يقوم حاسوب السيارة في حالة وجود عدة أحداث
بإظهار نوافذ الحدث الواحدة تلو الأخرى .عندما تكون
معلومات أخرى متاحة متعلقة بالخلل في نافذة الحدث ،تظهر
نافذة الحدث الرمز  .Ûيمكنك إظهار المعلومات عن
طريق الزر .u
◀ قم باستلام نافذة الحدث عن طريق الزر .9
◀ التصفح داخل القوائم الرئيسية :اضغط على الزر  uأو
.t
◀ إظهار نوافذ قائمة أخرى في القائمة الرئيسية :اضغط على
الزر  rأو .s
◀ فتح وغلق نافذة الإدخال :عندما تظهر نافذة قائمة ما الرمز
 ،9اضغط على الزر .9
◀ اختيار سطر القائمة في نافذة الإدخال :اضغط على الزر
 rأو .s
◀ تغيير القيمة في نافذة الإدخال أو اختيار مدخل :اضغط على
الزر  uأو .t
 iعندما تقوم باستدعاء نافذة قائمة ما بشكل منتظم ،مثلاً
لمراجعة مستوى زيت المحرك ،قم بتخزينها على الزر .Ú
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حاسوب السيارة
مصباح الكنترول بلون مختلف .من الممكن أن يضيء مصباح
الكنترول أيضاً كتكملة لنافذة الحدث.

نظرة سريعة على القوائم
يرتبط عدد وتسلسل القوائم بتجهيز سيارتك وطرازها.
بيانات الرحلة ß

)\ صفحة (105

Truck info
(Truck info
"معلومات السيارة"(

إظهار/إرجاع الوقت ،درجة
الحرارة الخارجية ،المسافة اليومية
المقطوعة والمسافة المقطوعة

Tachograph
(Tachograph
"التاكوجراف"(

إظهار أوقات التوجيه والاستراحة

حاسوب السيارة والبيانات

 Since start - allإظهار/إرجاع بيانات الرحلة
" (Since start - allبدءاً من بدء السير"
"بدءً من التشغيل -
الجميع"(
Range (Range
"مدى كفاية الوقود"(

إظهار مدى كفاية الوقود وإحتياطي
مادة ®AdBlue

  Since resetإظهار/إرجاع بيانات الرحلة "بدءً  all (Since resetمن إعادة الضبط "1" allبدءً من إعادة
الضبط  -الجميع"(
 Since resetdrive (Since
" reset - driveبدءً
من إعادة الضبط -
القيادة"(

إظهار/إرجاع بيانات الرحلة "بدءً
من إعادة الضبط "2

عملية القيادة à

)\ صفحة (106

Speed (Speed
"السرعة"(

إظهار سرعة السير

Backup drive
mode (Backup
drive mode
"طريقة القيادة
البديلة"(

في حالة وجود مشاكل بتعشيق ناقل
الحركة ،اختيار وضع التعشيقة

النظام الصوتي
والاتصال á
Alarm clock
(Alarm clock
"وقت المنبه"(
Telephone
(Telephone
"الهاتف"(
Audio (Audio
"النظام الصوتي"(

طريقة التشغيل
والصيانة â

)\ صفحة (107
Rإظهار وقت المنبه
Rضبط المنبه
Rإنهاء تنبيه الاستيقاظ
إظهار دليل الهاتف ولائحة
المكالمات/الاتصال بأرقام
Rتنظيم شدة الصوت
Rإظهار المصدر الصوتي
Rتغيير المصدر الصوتي،
العنوان ،المحطة الإذاعية أو
التردد
Rاستعمال متصفح ملفات MP3
)\ صفحة (109

Axles (Axles
"المحاور"(

إظهار وحدات القدرة الإضافية،
محور الضخ الأمامي ،تعشيقات
العمل ،تعشيقات الزحف ،قفل
موازنة ناقل الحركة

Tyres (Tyres
"الإطارات"(

ضبط ضغط هواء الإطارات

Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(

إظهار حالات التشغيل وإجراء
أوضاع الضبط

Trailer
)"المقطورة"(

إظهار بيانات المقطورة

Maintenance
(Maintenance
"الصيانة"(

Rمعلومات حول الفرامل
Rأحمال المحور
Rضغط هواء الإطارات
Rمخزون الضغط
إظهار/إرجاع مكان الصيانة
وموعد الصيانة

حاسوب السيارة
معلومات الكنترول
ã

)\ صفحة (110

قائمة بيانات الرحلة
نافذة قائمة معلومات السيارة

Reserve
pressure
(Reserve
" pressureمخزون
الضغط"(

إظهار مخزون الضغط في دائرة
الفرامل \ و ^

Coolant
" (Coolantسائل
التبريد"(

إظهار درجة حرارة سائل التبريد

 Engine (Engineإظهار مستوى زيت المحرك
وساعات تشغيل المحرك
"المحرك"(
:
;
=
?
.

.

.

أوضاع الضبط ä

إظهار بيانات التشخيص

◀ إظهار إجمالي المسافة المقطوعة ،المسافة اليومية
المقطوعة ،الوقت ودرجة الحرارة الخارجية :تصفح بواسطة
الزر  uأو  tإلى بيانات الرحلة .ß
)\ صفحة (112

القائمة

ضبط نظام الوحدات )بيان لمثلاً
† أو ‡(

Lighting
)Lighting
"الإضاءة"(

Rضبط إضاءة لوحة أجهزة
القياس والبيان وإضاءة وحدة
عرض النظام الصوتي إضاءة
أكثر/إضاءة أقل
Rتشغيل/إيقاف وظيفة الإنارة
اللاحقة للضوء الخارجي

Language
(Language
"اللغة"(
Service
products
(Service
" productsمواد
التشغيل"(

.

المسافة الإجمالية المقطوعة
المسافة اليومية المقطوعة
الوقت
درجة الحرارة الخارجية

ضبط بيان اللغة

إظهار/ضبط قيم مواد التشغيل
المملوءة

◀ إرجاع المسافة اليومية المقطوعة :اضغط على الزر .9
تُظهر نافذة الإدخال Reset trip meter? (Reset
?" trip meterإرجاع عداد المسافة اليومية المقطوعة؟"(
" No (Noلا"(" Yes (Yes/نعم"(.
◀ اختر بواسطة الزر  rسطر القائمة " Yes (Yesنعم"(
وقم بالتأكيد بواسطة الزر  uأو .9

نافذة قائمة التاكوجراف
نافذة قائمة " Tachograph (Tachographالتاكوجراف"(
متاحة في السيارات المزودة بتاكوجراف رقمي.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى بيانات الرحلة
.ß
◀ إظهار أوقات التوجيه والاستراحة :تصفح بواسطة الزر
 rأو  sإلى نافذة قائمة Tachograph
" (Tachographالتاكوجراف"(.
تظهر نافذة القائمة
Rإسم السائق
Rوقت التوجيه
Rوقت الاستراحة

Z

حاسوب السيارة والبيانات

 Events (Eventsإظهار الأحداث
"الأحداث"(
Diagnosis
(Diagnosis
"التشخيص"(
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حاسوب السيارة
نافذة القائمة بدءً من بدء السير-إجمالي/بدءً من
إعادة الضبط-إجمالي/بدءً من إعادة الضبط-القيادة

حاسوب السيارة والبيانات

بيانات الرحلة Since start - all (Since start - all
"بدءً من التشغيل  -الجميع"( تحتوي على قيم قيادة بدءً من بداية
القيادة .عندما تقوم بإيقاف السيارة لفترة تزيد عن أربع ساعات،
يتم أوتوماتيكياً إرجاع القيم.
بيانات الرحلة Since reset - all (Since reset - all
"بدءً من إعادة الضبط  -الجميع"( أو Since reset - drive
" (Since reset - driveبدءً من إعادة الضبط  -القيادة"(
تحتوي على قيم قيادة بدءً من آخر إعادة ضبط لنافذة القائمة.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى بيانات الرحلة
.ß
◀ إظهار بيانات الرحلة :تصفح بواسطة الزر  rأو s
إلى نافذة القائمة Since start - all (Since start - all
"بدءً من التشغيل  -الجميع"(Since reset - all ،
" (Since reset - allبدءً من إعادة الضبط  -الجميع"( أو
" Since reset - drive (Since reset - driveبدءً
من إعادة الضبط  -القيادة"(.
تظهر نافذة القائمة
Rالمسافة التي تم قطعها
Rوقت القيادة
Rمتوسط سرعة السير
Rمتوسط استهلاك الوقود
◀ إرجاع بيانات الرحلة :اضغط على الزر .9
تُظهر نافذة الإدخال مثلاً Reset values for: (Reset
" values for:إرجاع القيم لكل منSince start - (":
" all (Since start - allبدءً من التشغيل  -الجميع"( No
" (Noلا"(" Yes (Yes/نعم"(.
◀ اختر بواسطة الزر  rسطر القائمة " Yes (Yesنعم"(
وقم بالتأكيد بواسطة الزر  uأو .9

نافذة قائمة مدى كفاية الوقود
يقوم حاسوب السيارة إستناداً إلى إحتياطي الوقود وإحتياطي مادة
® AdBlueباحتساب مدى كفاية الوقود التقريبي .يتعلق مدى
كفاية الوقود بالأساس بطريقة قيادتك.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى بيانات الرحلة
.ß
◀ إظهار مدى كفاية الوقود :تصفح بواسطة الزر  rأو
 sإلى نافذة قائمة " Range (Rangeمدى كفاية
الوقود"(.
تظهر نافذة القائمة مدى كفاية الوقود التقريبي  6ومدى
كفاية إحتياطي مادة ® AdBlueالتقريبي  .Øبالإضافة
لذلك تظهر نافذة القائمة أسفل مدى كفاية الوقود ،استهلاك

الوقود الحالي كبيان شرائطي .عندما تكون السيارة متوقفة،
يتغير البيان الشرائطي ويظهر لك استهلاك الوقود أثناء توقف
السيارة )" l/hلتر/ساعة"( .العلامة الموجودة فوق البيان
الشرائطي تطابق متوسط استهلاك الوقود Since start -
" all (Since start - allبدءً من التشغيل  -الجميع"(.
تظهر نافذة القائمة مدى كفاية الوقود حتى  50كم .في حالة
وجود قيم أصغر يًظهر حاسوب السيارة > 50كم.

قائمة عملية القيادة
نافذة قائمة السرعة
◀ إظهار سرعة السير :تصفح بواسطة الزر  uأو t
إلى عملية القيادة .à

نافذة قائمة عملية القيادة البديلة
الإرشادات العامة
عندما يكون خلل بتعشيق ناقل الحركة العامل أوتوماتيكياً ،يمكنك
في بعض الأحوال مواصلة السير في عملية القيادة البديلة .في
عملية القيادة البديلة لا يمكن تغيير التعشيقة أثناء القيادة.
قد تظهر السيارة في عملية القيادة البديلة ردود فعل غير معتادة،
التي تتطلب انتباه شديد من قبل السائق.
تظل عملية القيادة البديلة مشغلة طالما أن قفل المقود في وضع
القيادة .عندما تقوم بسحب المفتاح من قفل المقود ،يتم إيقاف عملية
القيادة البديلة .في عملية القيادة البديلة قد يحدث عندما يكون ناقل
الحركة بارداً ،أن لا يقوم حاسوب السيارة بإظهار التعشيقة
المختارة .قم بإعادة اختيار التعشيقة .عندما لا يقوم حاسوب
السيارة بإظهار التعشيقة المختارة بعد عدة عمليات لاختيار
التعشيقة ،قم بإيقاف المحرك .قم بتشغيل المحرك مجدداً واختر
التعشيقة.
اختيار وضع التعشيقة
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى عملية القيادة .à
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
Backup drive mode (Backup drive mode
"طريقة القيادة البديلة"(.
تُظهر نافذة القائمة Activate with "OK".
" (Activate with "OK".التفعيل بواسطة .("OK
◀ اضغط على الزر .9
تُظهر نافذة القائمة Is the parking brake
?" applied? (Is the parking brake appliedهل
فرملة تأميم الوقوف مشدودة؟"(.

حاسوب السيارة

عندما تقود السيارة بطريقة القيادة البديلة ،تُظهر نافذة الحدث
?" Shift to neutral? (Shift to neutralهل تريد النقل
للوضع المحايد؟"( .أثناء القيادة يمكنك النقل فقط إلى الوضع
المحايد.
تجد معلومات حول موضوع القطر في فصل "المناور ،الجر
والقطر" )\ صفحة .(299

قائمة النظام الصوتي والاتصالات
نافذة قائمة المنبه
عندما تكون سيارتك مجهزة براديو أسطوانات الليزر مرسيدس -
بنز ،يمكنك في طريقة المنبه ضبط راديو أسطوانات الليزر
كمنبه .إذا تم ضبط طريقة المنبه " Radio (Radioالراديو"(
وكان راديو أسطوانات الليزر مشغلاً حتى وقت المنبه
المضبوط ،لا تتبع أية إشارة أخرى.
◀ إظهار وقت المنبه :تصفح بواسطة الزر  uأو t
إلى النظام الصوتي والإتصال .á
تظهر نافذة القائمة
Rيوم الأسبوع والتاريخ
Rوقت المنبه الخاص بالمنبه æ
Rوقت المنبه الخاص بالمنبه ç
◀ ضبط المنبه :اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال
Rالمنبه Alarm clock 1 (Alarm clock 1)/
(Alarm clock 2 (Alarm clock 2
Rطريقة المنبه " Audio (Audioالنظام الصوتي"(/
(Buzzer (Buzzer)/Off (Off

Rساعات وقت المنبه ،مثلاً 09 h
Rدقائق وقت المنبه ،مثلاً 23 min
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sسطر القائمة
المرغوب.
◀ قم عن طريق الزر  uأو  tبتغيير القيمة.
 iعندما تحتفظ بالزر  uأو  tمضغوطاً ،تسير
الساعات/الدقائق بسرعة.
◀ إنهاء تنبيه الاستيقاظ :اضغط على الزر .9
 iيتوقف تنبيه الاستيقاظ بعد دقيقتين أوتوماتيكياً.

نافذة قائمة الهاتف
إرشادات السلامة الهامة
يمكنك في نافذة قائمة الهاتف
Rإظهار دليل الهاتف ،اختيار مدخل ما والاتصال به
Rإظهار لائحات المكالمات ،اختيار مدخل ما والاتصال به.
Rتحديث دليل الهاتف.
 Gتحذير
عندما تستخدم أجهزة الاتصال المدمجة في السيارة أثناء القيادة،
ينصرف انتباهك عن متابعة الأحوال المرورية ،بالإضافة لذلك
من الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة ،يوجد خطر الحوادث!
لا تستعمل هذه الأجهزة إلا إذا سمح الموقف المروري بذلك .في
حالة عدم ضمان ذلك ،توقف بشكل آمن مرورياً وقم بإجراء
الإدخالات عندما تكون السيارة متوقفة.

احرص عند الاتصال على مراعاة التشريعات القانونية للبلد الذي
تتواجد فيه حالياً.
الوظائف
تكون نافذة قائمة الهاتف متاحة في السيارات المزودة براديو
أسطوانات الليزر ®.Bluetooth
 iتجد مزيد من المعلومات حول الهواتف الجوالة المناسبة
وحول توصيل الهواتف الجوالة عن طريق تقنية
® Bluetoothفي فصل "الأنظمة الصوتية"
)\ صفحة .(134
 iتجد معلومات حول استخدام راديو أسطوانات الليزر
الخاص بك في فصل "الأنظمة الصوتية" )\ صفحة .(134

◀ هاتف جوال عامل بتقنية ® :Bluetoothقم بتوصيل الهاتف
الجوال براديو أسطوانات الليزر.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى النظام الصوتي
والاتصال .á

Z
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◀ اضغط على الزر .u
تظهر نافذة الإدخال
 RRللتعشيقة الخلفية
 NRللوضع المحايد
 D1Rللتعشيقة البطيئة ،التعشيقة الثانية
 D2Rللتعشيقة السريعة ،التعشيقة السادسة
 ïRلطريقة القطر
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالتعشيقة المرغوبة،
الوضع المحايد أو طريقة القطر وقم بالتأكيد بواسطة الزر
.u
يظهر حاسوب السيارة في نطاق الحالة اتجاه السير المعشق.
◀ عندما تُظهر نافذة القائمة Ready to start for 10
seconds (Ready to start for 10 seconds
"جاهز للتشغيل خلال  10ثوان"( ،اضغط على دواسة
الوقود.
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◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Telephone (Telephoneالهاتف"(.
تظهر نافذة القائمة إسم مقدم الخدمة وإسم الهاتف الجوال
العامل بتقنية ®.Bluetooth
 iعندما تضغط لوهلة قصيرة على الزر ; يمكنك
استدعاء نافذة قائمة Telephone (Telephone
"الهاتف"( مباشرة.

حاسوب السيارة والبيانات

◀ إظهار دليل الهاتف/لائحة المكالمات :اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال
(Phone book (Phone bookR
(Missed calls (Missed callsR
(Received calls (Received callsR
(Numbers dialled (Numbers dialledR
(Load phone book (Load phone bookR
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sسطر القائمة
المرغوب.
◀ عن طريق الزر  uقم بإظهار المدخلات.
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sالرقم أو الإسم.
◀ التصفح السريع داخل دليل الهاتف أو لائحات المكالمات:
اضغط على الزر  rأو  sلمدة طويلة.
◀ الاتصال برقم من دليل الهاتف أو لائحة المكالمات :اضغط
على الزر ;.
تُظهر نافذة القائمة تفاصيل المكالمة.
◀ اضغط على الزر ;.
يتم الإتصال بالرقم الهاتفي.

;

.

=
W
X

.

.

.

إجراء مكالمة ،استقبال/إظهار نافذة القائمة
" Telephone (Telephoneالهاتف"(
إنهاء مكالمة هاتفية ،رفض
ضبط شدة صوت أعلى
ضبط شدة صوت أقل

◀ استقبال مكالمة :اضغط على الزر ;.
يظهر حاسوب السيارة رقم المُتصل أو Unknown
" number (Unknown numberرقم غير
معروف"(.
◀ تغيير شدة صوت المكالمة :أثناء المكالمة اضبط بواسطة الزر
 Wأو  Xشدة صوت أعلى أو أقل.
◀ رفض أو إنهاء مكالمة :اضغط على الزر =.

نافذة قائمة النظام الصوتي
المصدر الصوتي ،العنوان/المحطة الإذاعية/التردد ،متصفح
ملفات MP3
تكون نافذة القائمة " Audio (Audioالنظام الصوتي"( متاحة
في السيارات المزودة براديو أسطوانات الليزر مرسيدس  -بنز.
◀ قم بتشغيل راديو أسطوانات الليزر )\ صفحة .(134
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى النظام الصوتي
والاتصال .á
◀ إظهار المصدر الصوتي والعنوان/المحطة الإذاعية :تصفح
عن طريق الزر  rأو  sإلى نافذة قائمة Audio
" (Audioالنظام الصوتي"(.
◀ تغيير المصدر الصوتي أو العنوان/المحطة الإذاعية/
التردد :اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال تبعاً للمصدر الصوتي الفعال
Rإسم المصدر الصوتي
Rالمحطة الإذاعية أو التردد في طريقة تشغيل الراديو
Rالعنوان في طريقة تشغيل أسطوانة الليزر ،طريقة تشغيل
 USBوطريقة تشغيل تقنية ®Bluetooth
Rمصدر الخارجي  AUXفي طريقة تشغيل خارجي
الصوتيات AUX
Rشريط التردد في طريقة تشغيل الراديو
Rمتصفح ملفات  MP3في طريقة تشغيل أسطوانة الليزر أو
في طريقة تشغيل USB
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sسطر القائمة
المرغوب.
◀ قم بواسطة الزر  uأو  tبتغيير المصدر الصوتي،
العنوان ،المحطة الإذاعية.
يمكنك في ملفات  MP3الملاحة في أسطوانات الليزر الصوتية
أو في جهاز  USBداخل المجلدات وتشغيل ملفات .MP3
استعمال متصفح ملفات MP3
◀ افتح نافذة القائمة " Audio (Audioالنظام الصوتي"(.
◀ اضغط على الزر .9
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sسطر قائمة متصفح
ملفات .MP3
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◀ فتح متصفح ملفات  :MP3اضغط على الزر  uأو
.t
◀ تغيير ملفات /MP3مجلدات :اضغط على الزر  rأو
.s
◀ اختيار ملف  MP3أو فتح مجلد :اضغط على الزر .u
◀ غلق المجلد الحالي :اضغط على الزر  tلوهلة
قصيرة.
◀ غلق متصفح ملفات  :MP3اضغط على الزر  tلفترة
طويلة.
ضبط شدة الصوت

 Aوحدات القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة
 Bأقفال موازنة ناقل الحركة
.

.

◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى التشغيل والصيانة
.â
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Axles (Axlesالمحاور"(.

نافذة قائمة الإطارات
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى التشغيل والصيانة
.â
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Tyres (Tyresالإطارات"(.

نافذة قائمة الهيدراوليك

قائمة التشغيل والصيانة
نافذة قائمة المحاور

:
;
=
?
.

.

.

.

 Øتعشيقات العمل Ó/تعشيقات الزحف
عدد لفات العمل لمحور الضخ الأمامي
محور الضخ الأمامي
وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك

◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى التشغيل والصيانة
.â
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Hydraulics (Hydraulicsالهيدراوليك"(.
تجد مزيد من المعلومات في موضوع "القوائم ونافذة الإدخال في
حاسوب السيارة" )\ صفحة .(208

نافذة قائمة المقطورة
تكون نافذة القائمة ") Trailerالمقطورة"( متاحة عندما تكون
المقطورة موصلة .البيانات الممكنة تكون تبعاً لتجهيزة
مقطورتك .احرص على مراعاة الإرشادات بخصوص التجهيزة
واستعمالها في دليل التشغيل الخاص بالجهة الصانعة للمقطورة.
عندما تقوم بإظهار أحمال المحاور في نافذة قائمة Trailer
)"المقطورة"( ،قم قبل ذلك بإيقاف السيارة على أرضية مستوية
وقم بشد فرملة تأمين الوقوف.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى التشغيل والصيانة
.â
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
") Trailerالمقطورة"(.
◀ اضغط على الزر .9
تظهر وحدة العرض نافذة الإدخال الأولى مثلاً Brake
") infoمعلومات الفرامل"(.
◀ قم بواسطة الزر  uأو  tبإظهار نافذة الإدخال
التالية.
تبعاً للتجهيزة يمكن إظهار المعلومات/نوافذ الإدخال التالية:

Z
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تجد مزيد من المعلومات في موضوع "جهاز تنظيم ضغط هواء
الإطارات" )\ صفحة .(166

يمكنك في طريقة تشغيل النظام الصوتي ضبط شدة الصوت في
أي وقت.
◀ ضبط شدة صوت أعلى/أقل :اضغط على الزر  Wأو
.X
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") Brake infoRمعلومات الفرامل"( تظهر درجة
حرارة وتآكل الفرامل في المقطورة.
") Axle loadsRأحمال المحاور"( تظهر إجمالي أحمال
المحاور الخاصة بالمقطورة.
" Tyres (TyresRالإطارات"( تظهر ضغط هواء
الإطارات في إطارات المقطورة.
Reserve pressure (Reserve pressureR
"مخزون الضغط"( يظهر مخزون الضغط في خزانات
الهواء المضغوط للمقطورة.

نافذة قائمة الصيانة

حاسوب السيارة والبيانات

يقوم نظام الصيانة باحتساب موعد صيانة السيارة وأجهزة
الحركة وفقاً لشروط تشغيل السيارة .تقوم نافذة الحدث بإظهار
مواعيد الصيانة أوتوماتيكياً لأول مرة قبل  14يوماً من حلول
الموعد .عند حلول موعد الصيانة أو تجاوزه ،فسيُظهر حاسوب
السيارة نوافذ حدث أخرى )\ صفحة .(120
عندما يقوم أحد مراكز خدمة مرسيدس  -بنز بتنفيذ أعمال
الصيانة ،يقوم بتأكيد التنفيذ الذي تم بطريقة صحيحة في حاسوب
السيارة وفي دفتر الصيانة.
 Gتحذير
في حالة عدم قيامك بإجراء أعمال الخدمة/أعمال الصيانة
المقررة أو التصليحات الضرورية ،من الممكن أن تحدث
اختلالات وظيفية أو تعطل الأنظمة .يوجد خطر الحوادث!
قم دائماً بإجراء أعمال الخدمة/أعمال الصيانة المقررة وكذلك
التصليحات الضرورية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

! احرص على صيانة إلكترونيات المحرك والأجزاء التابعة
لذلك ،مثل أجهزة التحكم ،المستشعرات ،المحركات أو خطوط
التوصيل ،فقط لدى ورشة فنية متخصصة .وإلا فقد تتآكل
أجزاء السيارة بسرعة وقد تفقد السيارة رخصة التشغيل.
! عندما تقوم بتأكيد أعمال الصيانة بدون أن تقوم بإجرائها في
الموعد المحدد ،من الممكن أن تلحق الضرر بالشاحنة أو
بأجهزة الحركة .وقد يزداد التآكل.
إذا قمت بتأكيد أعمال الصيانة بدون قصد أو قبل الوقت
المحدد ،يقوم نظام الصيانة باحتساب موعد الصيانة الجديد.
لتجنب حدوث أضرار بالشاحنة أو بأجهزة الحركة ،احرص
على تنفيذ أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن.
لا تقم بتأكيد أعمال الصيانة إلا عندما يتم تنفيذ أعمال
الصيانة.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى التشغيل والصيانة
.â
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Maintenance (Maintenanceالصيانة"(.

◀ إظهار مكان الصيانة وموعد الصيانة :اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال
Rمكان الصيانة ،مثلاً Diesel particle filter
" (Diesel particle filterفلتر جزيئات الديزل"(
Rموعد الصيانة ،مثلاً 23.09.2014
Rالمسافة المتبقية ،مثلاً  2000" km 2000كم"
إذا لم يكن أي توقع ممكناً بعد لموعد الصيانة ،تُظهر نافذة
الحدث
Rمكان الصيانة ،مثلاً Diesel particle filter
" (Diesel particle filterفلتر جزيئات الديزل"(
Rموعد الصيانة ،مثلاً ----.--.--
Rالمسافة المتبقية ،مثلاً  ----" ---- kmكم"
◀ إظهار مكان الصيانة وموعد الصيانة التالي :قم عن طريق
الزر  rأو  sبإظهار موعد الصيانة أو مكان
الصيانة التالي.
تبعاً لتجهيزة السيارة يمكن إظهار موعد الصيانة أو أماكن
صيانة مختلفة:
Time-based maint. (Time-based maint.R
"الصيانة المرتبطة بالزمن"(
Diesel particle filter (Diesel particleR
" filterفلتر جزيئات الديزل"(
" Air filter (Air filterRفلتر الهواء"(
◀ إرجاع موعد الصيانة :قم بواسطة الزر  rأو s
بإظهار مكان الصيانة المرغوب.
◀ اضغط على الزر .u
عندما يكون الإرجاع ممكناً ،تظهر نافذة الإدخال مثلاً
?" Reset? (Resetهل تريد الإرجاع؟"( "هل تريد
الإرجاع؟" " No (Noلا"(" Yes (Yes/نعم"(.
◀ اختر بواسطة الزر  rسطر القائمة " Yes (Yesنعم"(
وقم بالتأكيد بواسطة الزر  uأو .9

قائمة معلومات الكنترول
نافذة قائمة مخزون الضغط
◀ إظهار مخزون الضغط :تصفح بواسطة الزر  uأو
 tإلى معلومات الكنترول .ã
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
Reserve pressure (Reserve pressure
"مخزون الضغط"(.
تظهر نافذة القائمة مخزون الضغط لدائرة الفرامل \
ودائرة الفرامل ^ كبيان شرائطي.
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نافذة قائمة سائل التبريد
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى معلومات
الكنترول .ã
◀ إظهار درجة حرارة سائل التبريد :تصفح بواسطة الزر
 rأو  sإلى نافذة قائمة Coolant (Coolant
"سائل التبريد"(.
 iعندما يكون مستوى سائل التبريد منخفض للغاية ،لا يمكن
إظهار درجة حرارة سائل التبريد.

نافذة قائمة المحرك

◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى معلومات
الكنترول .ã
◀ إظهار مستوى زيت المحرك وساعات التشغيل :تصفح
بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة قائمة Engine
" (Engineالمحرك"(.
تظهر نافذة القائمة
Rمستوى زيت المحرك  ،4مثلاً Low (Low
"منخفض"(Top up oil:4 l (Top up oil: 4 l
"استكمل ملء الزيت 4 :لتر"(
Rساعات تشغيل المحرك  ،ýمثلاً 10000 h 27
min
عداد ساعات التشغيل غير مناسب لتحديد وقت عمل
السائق .استخدم لهذا الغرض أجهزة مناسبة.
◀ عندما تظهر نافذة القائمة " Low (Lowمنخفض"( أو Too
" low (Too lowمنخفض للغاية"( ،قم باستكمال ملء كمية

الزيت الناقصة الظاهرة بأسرع وقت ممكن
)\ صفحة  (265وقم باستدعاء مستوى الزيت مجدداً.
◀ احرص على عدم تشغيل المحرك عندما تُظهر نافذة القائمة
" Too low (Too lowمنخفض للغاية"(.
◀ إذا لم يكن مبين مستوى الزيت ممكناً ،قم بتكرار مراجعة
مستوى الزيت.
◀ في حالة استمرار عدم إمكانية إظهار مبين مستوى الزيت،
احرص على مراجعة مبين مستوى الزيت لدى ورشة فنية
متخصصة.

نافذة قائمة الأحداث
في قائمة " Events (Eventsالأحداث"( يمكنك إظهار
الاختلالات والبلاغات المخزنة .عندما تقوم بإزالة سبب الخلل/
البلاغ ،لا يقوم حاسوب السيارة بإظهار هذا الحدث.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى معلومات
الكنترول .ã
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Events (Eventsالأحداث"(.
تُظهر نافذة القائمة مثلاً عدد الأحداث أو No events
" (No eventsلا توجد أحداث"(.
◀ إظهار الحدث :اضغط على الزر .9
◀ إظهار أحداث أخرى :قم بواسطة الزر  rأو s
بإظهار نافذة الحدث التالية.

نافذة قائمة التشخيص
تحتوي بيانات التشخيص على معلومات يمكنك بواسطتها
مساعدة فنيي الصيانة في حالة وجود تشخيص خطأ ،مثلاً عن
طريق التشخيص عن بعد .نافذة قائمة Diagnosis
" (Diagnosisالتشخيص"( تحتوي مثلاً على لائحة جميع
أجهزة التحكم )أنظمة( ،المركبة في السيارة .يمكنك الحصول
على المزيد من المعلومات لدى مركز خدمة مرسيدس ــ بنز.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى معلومات
الكنترول .ã
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Diagnosis (Diagnosisالتشخيص"(.
إظهار ساعات التشغيل
◀ اضغط على الزر .9
◀ اختر بواسطة الزر  rأو .ICM s
◀ اضغط على الزر .u
◀ اختر بواسطة الزر  rأو Values (Values s
"القيم"(.
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يمكنك في نافذة قائمة " Engine (Engineالمحرك"( مراجعة
مستوى زيت المحرك وإظهار ساعات تشغيل المحرك .قم
بفحص مستوى زيت المحرك ،قبل كل عملية قيادة .لا يتم إظهار
أية إرشادات حول مستوى زيت المحرك أثناء القيادة.
◀ قم بإيقاف السيارة في وضع أفقي.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ عندما يكون المحرك في درجة حرارة التشغيل :انتظر بعد
إيقاف المحرك حوالي خمس حتى سبع دقائق.
أو
◀ عندما يكون المحرك بارداً :انتظر بعد إيقاف المحرك حوالي
خمس حتى عشر دقائق.
 iإذا قمت باستدعاء مستوى زيت المحرك بشكل مبكر جداً أو
أثناء دوران المحرك ،تُظهر نافذة القائمة Not
" available (Not availableغير متاح"(.
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◀ اضغط على الزر .u
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالنظام المرغوب:
M3: X hOperating time: hydraulics R
circuit 1 (Operating time: hydraulics
(circuit 1
M4: X hOperating time: hydraulics R
circuit 2 (Operating time: hydraulics
(circuit 2
M7: X hOperating time: hydraulics R
circuit 3 (Operating time: hydraulics
(circuit 3
M8: X hOperating time: hydraulics R
circuit 4 (Operating time: hydraulics
(circuit 4
M12: X hOperating time: hydrostatic R
(drive (Operating time: hydrostatic drive
M20: X hPTO shaft operating timeR
((PTO shaft operating time
إظهار مستوى زيت وحدة هيدراوليك القدرة
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بإيقاف السيارة في وضع أفقي.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ تأكد أن وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك متوقفة
)\ صفحة .(237
◀ اضغط على الزر .9
◀ اختر بواسطة الزر  rأو .ICM s
◀ اضغط على الزر .u
◀ اختر بواسطة الزر  rأو Values (Values s
"القيم"(.
◀ اضغط على الزر .u
◀ اختر بواسطة الزر  rأو M6: X l Oil s
level: power hydraulics (Oil level: power
.(hydraulics
يجب أن يُظهر مبين مستوى الزيت للوحدة الهيدروليكية
للقدرة حوالي  45لتر.
◀ استكمل ملء فارق كمية الزيت )\ صفحة .(267

إظهار بيانات التشخيص
◀ اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال لائحة مع جميع الرموز المختصرة للنظام
لجميع أجهزة التحكم.
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sجهاز تحكم ما.
◀ قم عن طريق الزر  uبإظهار تفاصيل إضافية
بخصوص جهاز التحكم.

قائمة أوضاع الضبط
نافذة قائمة القائمة
عندما تقوم في نافذة قائمة " Menu (Menuالقائمة"( بتغيير
أوضاع الضبط ،تؤثر هذه التغييرات على بيان نافذة القائمة.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى أوضاع الضبط
.ä
◀ ضبط نظام الوحدات :اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال لائحة ما مع إمكانيات الضبط:
Rطريقة الضبط في  24" 24 hساعة" أو 12" 12 h
ساعة"
Rالسرعة في  km/hأو mph
Rالمسافة في  kmأو mi
Rمعطيات السوائل في  UK gal ،litreأو US gal
Rوحدة درجة الحرارة في  C°أو F°
Rمعدل استهلاك الوقود في  km/l ،l/100 kmأو
mpg
Rمعطيات الضغط في  kpa ،barأو psi
Rبيانات الوزن في  tn ،tأو l.tn
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sسطر القائمة
المرغوب.
◀ قم عن طريق الزر  uأو  tبتغيير وضع الضبط.

نافذة قائمة الإضاءة
يمكنك في نافذة قائمة " Lighting) Lightingالإضاءة"(
ضبط شدة إضاءة كل من مجموعة أجهزة القياس والبيان،
المفاتيح ووحدة عرض النظام الصوتي.
فقط إذا تعرف مستشعر ضوء مجموعة أجهزة القياس والبيان
على طريقة الليل وكان الضوء مشغلاً ،يمكنك ضبط شدة ضوء
مجموعة أجهزة القياس والبيان والمفاتيح .عندما يكون وضع
الضبط غير ممكن ،تظهر نافذة الإدخال Day mode (Day
" modeطريقة النهار"(.

حاسوب السيارة
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى أوضاع الضبط
.ä
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Lighting) Lightingالإضاءة"(.
◀ اضغط على الزر .9
تُظهر نافذة الإدخال إضاءة لوحة أجهزة القياس والبيان كبيان
شرائطي.
◀ اختر بواسطة الزر  rأو Instrument s
" panel (Instrument panelلوحة أجهزة القياس
والبيان"(.
◀ قم عن طريق الزر  uأو  tبتغيير وضع الضبط.

نافذة قائمة اللغة

نافذة قائمة مواد التشغيل
الإرشادات العامة
! عندما تقوم في حاسوب الشاحنة بتغيير بيانات مواد
التشغيل ،يقوم نظام الصيانة أوتوماتيكياً بملائمة مواعيد
الصيانة تبعاً لذلك.
قم بضبط بيانات مواد التشغيل المملوءة .وإلا فقد تتعرض
أجهزة الحركة بالشاحنة للضرر.
احرص على مراعاة موضوع "مواد التشغيل"
)\ صفحة .(326
جودة وقود المحرك
! نسبة كبريت عالية في الوقود تُسرع من عملية تقادم زيت
المحرك وقد تضر بالمحرك ومجموعة العادم.
يتم ضبط نسبة الكبريت في الوقود قبل تسليم السيارة.
احرص أيضاً على مراعاة الإرشادات بخصوص وقود الديزل
وبخصوص جودة الوقود في موضوع "وقود الديزل"
)\ صفحة .(329

جودة زيت المحرك
! عندما تقوم بخلط زيوت محرك ذات درجات جودة مختلفة،
تقوم بتقصير مواعيد تغيير زيت المحرك مقارنة بزيوت
المحرك ذات نفس درجة الجودة.
لذا لا تقم بخلط زيوت المحرك ذات درجات جودة مختلفة إلا
في الحالات الإستثنائية .لتجنب حدوث أضرار بالمحرك ،قم
بضبط تحت " Engine oil qualityدرجة جودة زيت
المحرك" رقم النشرة الخاص بزيت المحرك على أدنى درجة
جودة.
احرص أيضاً على مراعاة الإرشادات بخصوص زيت المحرك
في موضوع "زيوت المحرك" )\ صفحة .(327
قم تحت ") Engineالمحرك"( ") Oil gradeدرجة الزيت"(
بضبط جودة الزيت الخاصة بزيت المحرك المستخدم طبقاً لرقم
نشرة تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد التشغيل.
 iيمكنك الحصول على معلومات حول مواد التشغيل التي
قامت شركة مرسيدس  -بنز بفحصها وصرحت بها لسيارتك،
على موقع الإنترنت تحتhttp:// :
/bevo.mercedes-benz.com
لزوجة زيت المحرك
قم تحت ") Engineالمحرك"( ") Oil viscosityلزوجة
الزيت"( بضبط درجة اللزوجة )فئة  (SAEالخاصة بزيت
المحرك المستخدم.
جودة زيت ناقل الحركة
قم تحت ") Transmissionناقل الحركة"( Oil grade
)"درجة الزيت"( بضبط جودة الزيت الخاصة بزيت ناقل الحركة
المستخدم طبقاً لرقم نشرة تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد
التشغيل.
جودة زيت المحور الخلفي
قم تحت ") Rear axleالمحور الخلفي"( Oil grade
)"درجة الزيت"( بضبط جودة الزيت الخاصة بزيت ناقل الحركة
المستخدم طبقاً لرقم نشرة تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد
التشغيل.
ضبط مواد التشغيل
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى أوضاع الضبط
.ä
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Service products (Service productsمواد
التشغيل"(.
◀ اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال جهاز الحركة وخاصية مادة التشغيل مثلاً
") Engineالمحرك"( ") Oil gradeدرجة الزيت"(
وكذلك القيمة المضبوطة حالياً مثلاً .228.51
Z
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اللغات المتاحة مرتبطة بطراز البلد للسيارة .حيث يتم إظهار
جميع البيانات النصية باللغة المختارة .يمكنك تركيب لغات
أخرى .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز
خدمة مرسيدس ــ بنز.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى أوضاع الضبط
.ä
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Language (Languageاللغة"(.
◀ ضبط اللغة :اضغط على الزر .9
تظهر نافذة الإدخال اختيار لغة ما.
◀ اختر عن طريق الزر  rأو  sاللغة المرغوبة.
◀ قم عن طريق الزر  uبتغيير وضع الضبط.
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◀ اختيار جهاز الحركة :اختر بواسطة الزر  uأو t
جهاز حركة تبعاً لخاصية مواد التشغيل ،على سبيل المثال:
") EngineRالمحرك"( ") Fuel gradeدرجة
الوقود"(
") EngineRالمحرك"( ") Oil gradeدرجة الزيت"(
") EngineRالمحرك"( ") Oil viscosityلزوجة
الزيت"(
") TransmissionRناقل الحركة"( Oil grade
)"درجة الزيت"(
") Rear axleRالمحور الخلفي"( ") Oil gradeدرجة
الزيت"(
◀ ضبط قيمة مواد التشغيل :اختر بواسطة الزر  rأو
 sقيمة مواد التشغيل.
◀ قم بواسطة الزر  uأو  tبضبط قيمة مواد التشغيل
لمواد التشغيل المملوءة.

نافذة الحدث لحاسوب السيارة
إرشادات بخصوص الأحداث
تحتوي الأحداث على معلومات تشغيل ،بلاغات خطأ أو
تحذيرات ،التي يقوم حاسوب الشاحنة بإظهارها في نافذة حدث
ما .بالإضافة لنافذة الحدث من الممكن أيضاً أن يضيء مصباح
كنترول في مجموعة أجهزة القياس والبيان أو في نطاق الحالة
الخاص بحاسوب الشاحنة.
تبعاً لأولوية الحدث يظهر حاسوب الشاحنة نافذة الحدث بلون
مختلف:
Rنافذة حدث باللون الرمادي في حالة خلل /بلاغ ذو أولوية
منخفضة
احرص على مراعاة الإرشادات في نافذة الحدث .يمكنك
مواصلة القيادة.
Rنافذة حدث باللون الأصفر في حالة خلل /بلاغ ذو أولوية
متوسطة
احرص على مراعاة الإرشادات في نافذة الحدث .عندما تكون
مواصلة السير ممكنة أثناء خلل ما ،واصل السير بحرص.
احرص على فحص النظام المعني بأسرع وقت ممكن لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.
Rنافذة حدث باللون الأحمر في حالة خلل ذو أولوية كبيرة
احرص على مراعاة الإرشادات في نافذة الحدث .قم بإيقاف
الشاحنة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً ،وأبلغ إحدى
الورش الفنية المتخصصة .إذا كانت مواصلة السير ممكن من
وجهة نظر الورشة الفنية المتخصصة ،فقم بملائمة طريقة
قيادتك .قم بالقيادة بحرص شديد .انتبه إلى أن مواصلة السير
في بعض الحالات تؤدي إلى حدوث أضرار بالشاحنة وقد

يعني هذا الإخلال بالتشريعات القانونية .قم بقيادة الشاحنة
فوراً إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة واحرص على
فحص النظام المعني وإصلاحه.
عندما يمكنك استلام نافذة الحدث بواسطة الزر  ،9يتم إخفاء
نافذة الحدث .يمكنك استدعاء نافذة الحدث مرة أخرى في وقت
لاحق )\ صفحة  .(111إذا أضاء بالإضافة لنافذة الحدث أحد
مصابيح الكنترول في مجموعة أجهزة القياس والبيان أو في
نطاق الحالة لحاسوب الشاحنة )\ صفحة  ،(130يظل مصباح
الكنترول مضيئاً.

نافذة الحدث لحاسوب السيارة
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نافذة حدث باللون الرمادي
إرشادات
إرشادات السلامة الهامة
إذا تجاهلت مصابيح التحذير/الكنترول ونافذة الحدث ،فمن الممكن ألا تتعرف على تعطل واختلالات في المكونات أو الأنظمة .من
الممكن أن يتغير أداء القيادة والفرملة ومن الممكن أن تكون سلامة التشغيل والسلامة المرورية لشاحنتك محدودة .احرص على فحص
وإصلاح الأنظمة المعنية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة .احرص دائماً على مراعاة مصابيح التحذير ونافذة الحدث واتبع
إجراءات المساعدة المعنية.
نافذة حدث باللون الرمادي
في حالة وجود خلل/بلاغ له أولوية منخفضة يظهر حاسوب الشاحنة نافذة حدث باللون الرمادي .عندما تكون معلومات أخرى متاحة
متعلقة بالخلل/البلاغ في نافذة الحدث ،تظهر نافذة الحدث الرمز  .Ûيمكنك إظهار المعلومات عن طريق الزر  uبالمقود
المتعدد الوظائف .احرص على مراعاة المعلومات والتعليمات في نافذة الحدث .يمكنك مواصلة القيادة.

بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

Â

تجديد فلتر جزيئات الديزل مغلق ومستوى ملء فلتر جزيئات الديزل مرتفع.
◀ من أجل التمكن من التجديد الأوتوماتيكي لفلتر جزيئات الديزل ،قم بإيقاف غلق التجديد
بأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(190

Regeneration
disabled
(Regeneration disabled
"التجديد غير فعال"(

النص التكميلي Requirements for manual regeneration have :Û
not been fulfilled. Please observe Operating Instructions.
(Requirements for manual regeneration have not been fulfilled. Manual regeneration
" Please observe Operating Instructions. not possible (Manualشروط التجديد اليدوي غير متوفرة.
regeneration not
رجاءً احرص على مراعاة تعليمات التشغيل"(
غير
اليدوي
" possibleالتجديد
لا يمكن تجديد فلتر جزيئات الديزل .لم يتم إستيفاء شرط واحد أو عدة شروط.
ممكن"(
◀ احرص على مراعاة شروط التشغيل والشروط الخاصة بالتجديد اليدوي لفلتر جزيئات
الديزل )\ صفحة .(190

Â

Z
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Ô

القابض مجهد إلى حد كبير ،لكنة غير مجهد للغاية .ينبغي عليك بدء السير فقط بالتعشيقة
الأولى.
◀ لا تطيل عملية القيادة وعملية المناورة بدون فائدة.

Clutch under heavy
strain (Clutch under
" heavy strainالقابض مجهد
إلى حد كبير"(

حاسوب السيارة والبيانات

السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي ® :Telligentالتشغيل الأوتوماتيكي للقابض
Fold down clutch
به خلل .علاوة على ذلك تصدر صفارة التحذير.
pedal (Fold down
" clutch pedalقم بطي دواسة ◀ قم بتحريك دواسة القابض للخارج )\ صفحة .(162
القابض إلى الخارج"(
◀ اضغط على دواسة القابض لوهلة قصيرة.
◀ من أجل السير اضغط على دواسة القابض وقم بتعشيق ناقل الحركة يدوياً .احرص على
مراعاة مزيد من المعلومات في موضوع "نظام التعشيق ®"Telligent
)\ صفحة .(151
◀ احرص على فحص ناقل الحركة لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

مواد التشغيل
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

¨

انخفض مستوى ماء المسح في خزان ماء المسح الخاص بغسل الزجاج إلى ما يقرب من  1لتر
تقريباً.
◀ قم بملء خزان ماء غسل الزجاج )\ صفحة .(265

نافذة حدث باللون الأصفر
إرشادات
إرشادات السلامة الهامة
إذا تجاهلت مصابيح التحذير/الكنترول ونافذة الحدث ،فمن الممكن ألا تتعرف على تعطل واختلالات في المكونات أو الأنظمة .من
الممكن أن يتغير أداء القيادة والفرملة ومن الممكن أن تكون سلامة التشغيل والسلامة المرورية لشاحنتك محدودة .احرص على فحص
وإصلاح الأنظمة المعنية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة .احرص دائماً على مراعاة مصابيح التحذير ونافذة الحدث واتبع
إجراءات المساعدة المعنية.
نافذة حدث باللون الأصفر
في حالة وجود خلل/بلاغ له أولوية متوسطة يظهر حاسوب الشاحنة نافذة حدث باللون الأصفر .يظهر حاسوب الشاحنة نافذة حدث
باللون الأصفر ،مثلاً عندما لا تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة المقررة .يظهر حاسوب الشاحنة نافذة حدث باللون الأصفر أيضاً في حالات
تشغيل خاصة ،مثلاً عندما يكون فلتر جزيئات الديزل مشبع أو القابض مجهد إلى حد كبير .عندما تكون معلومات أخرى متاحة متعلقة
بالخلل/البلاغ في نافذة الحدث ،تظهر نافذة الحدث الرمز  .Ûيمكنك إظهار المعلومات عن طريق الزر  uبالمقود المتعدد
الوظائف .احرص على مراعاة المعلومات والتعليمات في نافذة الحدث.

نافذة الحدث لحاسوب السيارة
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Ø
AdBlue reserve
" (AdBlue reserveإحتياطي
مادة ("AdBlue

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول
النص التكميلي Please top up AdBlue. (Please top up AdBlue. :Û
"رجاءً قم باستكمال ملء مادة ("AdBlue
انخفض مستوى مادة ® AdBlueإلى حوالي .% 10
◀ قم بملء خزان مادة ® AdBlueبأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(193
وإلا سيكون هناك خطر خفض قدرة المحرك.

النص التكميلي Please top up with AdBlue. Risk of reduction :Û
in engine power (Please top up with AdBlue. Risk of reduction in
AdBlue reserve
" engine powerرجاءً قم باستكمال ملء مادة  ،AdBlueهناك خطر خفض قدرة
إحتياطي
"
(AdBlue reserve
المحرك"(
مادة ("AdBlue
بالإضافة لذلك يظهر حاسوب السيارة مصباح الكنترول· في نطاق الحالة .انخفض
مستوى مادة ® AdBlueإلى حوالي .% 7,5

Ø

Ø
AdBlue very low
" (AdBlue very lowمادة
 AdBlueمنخفضة للغاية"(

النص التكميلي Please top up with AdBlue. Reduction in :Û
engine power after stopping (Please top up with AdBlue.
" Reduction in engine power after stoppingرجاءً قم باستكمال ملء مادة
 ،AdBlueهناك خطر خفض قدرة المحرك بعد إيقافه"(
بالإضافة لذلك يظهر حاسوب السيارة مصباح الكنترول· في نطاق الحالة .انخفض
مستوى مادة ® AdBlueإلى حوالي .% 5
◀ قم بملء خزان مادة ® AdBlueبأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(193
وإلا فسوف تنخفض قدرة المحرك بعد التشغيل التالي للمحرك.

النص التكميلي Please top up with AdBlue Risk of limit speed :Û
" (Please top up with AdBlue Risk of limit speedرجاءً استكمل ملء مادة
 ،AdBlue AdBlue empty (AdBlueهناك خطر تحديد السرعة"(
" emptyمادة AdBlue
بالإضافة لذلك يظهر حاسوب السيارة مصباح الكنترول · في نطاق الحالة .انخفض
فارغة"(
®
مستوى مادة  AdBlueإلى حوالي  .% 2,5تم تخفيض قدرة المحرك.
◀ قم بملائمة طريقة القيادة تبعاً لذلك.
◀ قم بملء خزان مادة ® AdBlueبأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(193
وإلا يوجد خطر تحديد السرعة على حوالي  20كم/ساعة.

Ø

النص التكميلي Please top up AdBlue. (Please top up AdBlue. :Û
"رجاءً قم باستكمال ملء مادة ("AdBlue
AdBlue empty (AdBlue
بالإضافة لذلك يظهر حاسوب السيارة مصباح الكنترول· في نطاق الحالة .انخفض
" emptyمادة AdBlue
مستوى مادة ® AdBlueإلى حوالي  .% 0تم تخفيض قدرة المحرك.
فارغة"(
◀ قم بملائمة طريقة القيادة تبعاً لذلك.
◀ قم بملء خزان مادة ® AdBlueبأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(193

Ø

Z
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◀ قم بملء خزان مادة ® AdBlueبأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(193
وإلا هناك خطر انخفاض قدرة المحرك وبالإضافة لذلك تحديد السرعة على  20كم/ساعة
تقريباً.
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النص التكميلي Please top up with AdBlue Risk of limit speed :Û
" (Please top up with AdBlue Risk of limit speedرجاءً استكمل ملء مادة
Engine power
 ،AdBlueهناك خطر تحديد السرعة"(
reduced (Engine
بالإضافة لذلك يظهر حاسوب السيارة مصباح الكنترول· في نطاق الحالة .انخفض
" power reducedتم خفض
مستوى مادة ® AdBlueإلى حوالي  .% 2,5تم تخفيض قدرة المحرك.
قدرة المحرك"(
◀ قم بملائمة طريقة القيادة تبعاً لذلك.
◀ قم بملء خزان مادة ® AdBlueبأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(193
وإلا يوجد خطر تحديد السرعة على حوالي  20كم/ساعة.

·

·
Limit speed (Limit
" speedتحديد السرعة"(

حاسوب السيارة والبيانات

النص التكميلي Please top up AdBlue. (Please top up AdBlue. :Û
"رجاءً قم باستكمال ملء مادة ("AdBlue
بالإضافة لذلك يظهر حاسوب السيارة مصباح الكنترول· في نطاق الحالة ويضيء
مصباح الكنترول ; في مجموعة أجهزة القياس والبيان .انخفض مستوى مادة
® AdBlueإلى حوالي  .% 0تم تحديد السرعة على حوالي  20كم/ساعة.
◀ قم بملائمة طريقة القيادة تبعاً لذلك.
◀ قم بملء خزان مادة ® AdBlueبأسرع وقت ممكن )\ صفحة .(193

النص التكميلي Please start regeneration Please observe :Û
Operating Instructions (Please start regeneration Please
" observe Operating Instructions Diesel particle filter:رجاءً قم ببدء التجديد ،رجاءً احرص على
 raised fill level (Dieselمراعاة تعليمات التشغيل"(
particle filter: raised fill
بالإضافة لذلك يضيء مصباح الكنترول  Âفي مجموعة أجهزة القياس والبيان ويضيء
(level
باللون الأصفر .هناك ضرورة لتجديد فلتر جزيئات الديزل.
تبعاً لطريقة القيادة خلال أربع ساعات تالية:

Â

◀ قم بإيقاف منع التجديد )\ صفحة  (190واستمر بالقيادة على طريق سريع أو على طريق
بين المدن ،إلى أن ينطفيء مصباح الكنترول .Â
أو
◀ قم بتشغيل التجديد اليدوي )\ صفحة .(190

نافذة الحدث لحاسوب السيارة
بلاغات وحدة العرض

119

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

النص التكميلي Please start regeneration at once Press and :Û
hold regeneration switch for 3 s while vehicle is stationary
Please observe Operating Instructions (Please start Diesel particle filter
full (Diesel particle
regeneration at once Press and hold regeneration switch for 3 s
" filter fullفلتر جزيئات الديزل while vehicle is stationary Please observe Operating Instructions
مليء"(
"رجاءً إبدء التجديد ،اضغط على مفتاح التجديد واحتفظ به مضغوطاً لمدة  3ثوان بينما
السيارة متوقفة ،رجاءً احرص على مراعاة تعليمات التشغيل"(
يضيء بشكل إضافي مصباح الكنترول  Âفي مجموعة أجهزة القياس والبيان باللون
الأصفر .هناك ضرورة لتجديد فلتر جزيئات الديزل.
تبعاً لطريقة القيادة خلال  30دقيقة تالية:

Â

النص التكميلي Please start regeneration at once Press and :Û
hold regeneration switch for 3 s while vehicle is stationary
Please observe Operating Instructions (Please start Diesel particle filter
full (Diesel particle
regeneration at once Press and hold regeneration switch for 3 s
الديزل
" filter fullفلتر جزيئات
while vehicle is stationary Please observe Operating Instructions
Engine
مليء"( power
"رجاءً إبدء التجديد ،اضغط على مفتاح التجديد واحتفظ به مضغوطاً لمدة  3ثوان بينما
reduced
(Engine
السيارة متوقفة ،رجاءً احرص على مراعاة تعليمات التشغيل"(
خفض
تم
"
power
reduced
يومض بشكل إضافي مصباح الكنترول  Âفي مجموعة أجهزة القياس والبيان باللون
قدرة المحرك"(
الأصفر .تجديد فلتر جزيئات الديزل ضروري فوراً ويمكن تشغيله لآخر مرة يدوياً.
◀ قم بأسرع وقت ممكن بتشغيل التجديد اليدوي )\ صفحة .(190
وإلا لا يمكن تنظيف أو تغيير فلتر جزيئات الديزل إلا لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

Â

Z
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◀ قم بإيقاف منع التجديد )\ صفحة  (190واستمر بالقيادة على طريق سريع أو على طريق
بين المدن ،إلى أن ينطفيء مصباح الكنترول .Â
أو
◀ قم بأسرع وقت ممكن بتشغيل التجديد اليدوي )\ صفحة .(190
وإلا سيكون هناك خطر خفض قدرة المحرك.
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9

تم استهلاك الوقود حتى الإحتياطي.
◀ قم بملء خزان الوقود )\ صفحة .(192

بالإضافة لنافذة الحدث يضيء مصباح الكنترول ¦ في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
باللون الأصفر .انخفض مستوى الزيت في الخزان إلى أدنى كمية ملء )\ صفحة .(266
Steering fluid too low
◀ احرص على فحص جهاز التوجيه على الفور لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
(Steering fluid too low
"زيت جهاز التوجيه منخفض
للغاية"(

¦

بالإضافة لنافذة الحدث يضيء مصباح الكنترول © في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
باللون الأصفر.
 Brakes Axle 1 (Brakesلم تقم بإجراء أعمال الصيانة المقررة.
" Axle 1فرامل المحور
تجاوزت بطانات الفرامل و/أو أقراص الفرامل حدود التآكل الخاصة بها.
Maintenance due ("1
immediately
 Gتحذير
(Maintenance
due
ويمكن أن تتغير خصائص الأداء والأداء الفرملي للسيارة.
" immediatelyحل موعد
يوجد خطر الحوادث!
الصيانة فوراً()مثال(
◀ احرص بأسرع وقت ممكن على تغيير بطانات الفرامل لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

¯
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+

يوجد في نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط كمية كبيرة من الماء المتكثف و/أو يوجد
بمجفف الهواء المضغوط خلل وظيفي.

Condensation in
compressed-air
reservoir
(Condensation in
compressed-air
" reservoirماء متكثف في
خزان الهواء المضغوط"(

إذا كان مستوى الماء المتكثف في خزانات الهواء المضغوط مرتفعاً للغاية أو إذا تجمد الماء
المتكثف ،من الممكن أن يقل التأثير الفرملي .من الممكن أيضاً أن يتعطل نظام الفرامل العامل
بالهواء المضغوط تماماً .يوجد خطر الحوادث!
◀ قم بتفريغ الماء من نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط )\ صفحة .(272
◀ إذا تسرب أكثر من  4سنتي لتر من الماء المتكثف أو إذا ظهر الخلل بشكل متكرر :قم بفحص
نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط ومجفف الهواء المضغوط لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.
مخزون الضغط في دائرة ناقل الحركة/دائرة القابض منخفض للغاية.

 G Transmission/clutchتحذير

 reserve pressure tooيتعذر تعشيق التعشيقات بشكل صحيح.
low (Transmission/
يوجد خطر الحوادث!
clutch reserve pressure
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
" too lowمخزون الضغط في
ناقل الحركة/القابض منخفض ◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ اترك المحرك مشغلاً إلى أن تنطفيء نافذة الحدث ويتم الوصول مجدداً إلى مخزون ضغط
للغاية"(
كاف.
◀ إذا ظهر الخلل بأوقات متقاربة ،قم بفحص دورة الهواء المضغوط لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

I
Drive control faulty
(Drive control faulty
"خلل بالتحكم في القيادة"(

النص التكميلي " Visit workshop. (Visit workshop. :Ûتوجه لورشة فنية"(
يوجد خلل في الجهاز الإلكتروني للتحكم في القيادة.
◀ احرص على مراعاة التعليمات في نافذة الحدث.

Z
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:

 Gتحذير
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ÿ

يوجد خلل وظيفي بأحد الأنظمة التالية:

Engine faulty (Engine
" faultyخلل بالمحرك"(

Rالمحرك
Rتبريد المحرك
Rإدارة المحرك
Rنظام حقن الديزل
◀ احرص على فحص الأنظمة لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

درجة حرارة سائل التبريد عالية للغاية .تنخفض قدرة المحرك أوتوماتيكياً.
◀ قم بخفض السرعة.
Coolant temperature
◀ انقل إلى تعشيقة أدنى.
too high (Coolant
◀ قم بإزالة الأشياء التي تعوق دخول الهواء لمبرد المحرك ،مثلاً الورق المتطاير.
temperature too high
"درجة حرارة سائل التبريد
مرتفعة للغاية"(

?
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ناقل الحركة والقابض
بلاغات وحدة العرض

Ú
Transmission faulty
(Transmission faulty
"خلل بناقل الحركة"(

Ø
Clutch faulty (Clutch
" faultyخلل بالقابض"(

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول
النص التكميلي " Visit workshop. (Visit workshop. :Ûتوجه لورشة فنية"(
 Gتحذير

نظام تعشيق ناقل الحركة به خلل .مواصلة السير ممكنة مع تحديدات.
◀ احرص على فحص ناقل الحركة لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
النص التكميلي " Visit workshop. (Visit workshop. :Ûتوجه لورشة فنية"(
 Gتحذير

يوجد خلل بالقابض .مواصلة السير ممكنة مع تحديدات.
◀ احرص على فحص القابض لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

تم الوصول لدرجة حرارة التشغيل المسموح بها للقابض )الدبرياج( .في حالة مواصلة الإجهاد
يكون هناك خطر إلحاق الضرر بالقابض.
Clutch under heavy
◀ لغرض المناورة أو لبدء السير ،انقل إلى تعشيقة منخفضة.
strain (Clutch under
" heavy strainالقابض مجهد ◀ قم بإنهاء عملية بدء السير أو عملية المناورة بأسرع وقت ممكن.
وإلا فسيتم إجهاد القابض.
إلى حد كبير"(

Ô
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ª

النص التكميلي " Visit workshop. (Visit workshop. :Ûتوجه لورشة فنية"(

Generator is not
charging battery.
(Generator is not
" charging battery.مولد
الكهرباء لا يشحن البطارية"(

I

 Gخطر الحوادث

بالإضافة لنافذة الحدث يضيء مصباح الكنترول  ªفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة
باللون الأصفر .مولد التيار ثلاثي الأطوار معطل أو أن السير المخروطي المضلع مقطوع.
ويمكن أن تتغير خصائص الأداء والأداء الفرملي للسيارة.
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ أبلغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.
 Gخطر الحوادث

4s

لقد ثبت وجود قفلة كهربائية في مجموعة الإضاءة.
◀ توجه إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

حاسوب السيارة والبيانات

Instrument cluster
display and controls
) faultyخلل بوحدة عرض
مجموعة أجهزة القياس والبيان
والتحكم بها(

وصلة  CANلمجموعة أجهزة القياس والبيان معطلة.
قد لا تتمكن وحدة عرض حاسوب السيارة من إظهار معلومات مهمة للسلامة التشغيلية
والمرورية للسيارة.
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ أبلغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.

الإطارات
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

h

النص التكميلي " Visit workshop. (Visit workshop. :Ûتوجه لورشة فنية"(
خلل بتنظيم ضغط هواء الإطارات .من المحتمل أن ضغط هواء الإطارات قد انخفض بعجلة
واحدة أو بعدة عجلات.

Tyre pressure
control system
restricted (Tyre
pressure control
" system restrictedجهاز
تنظيم ضغط هواء الإطارات
محدود"(

 Gتحذير

يتغير كل من أداء القيادة والفرملة.
يوجد خطر الحوادث!
◀ توقف دون إجراء مناورة توجيه أو فرملة عنيفة .واحرص على مراعاة الحالة المرورية
أثناء ذلك.
◀ احرص على فحص جميع الإطارات من حيث وجود أضرار.
◀ افحص وصلة الهواء المضغوط من حيث الإحكام ضد التسريب.
◀ إذا لزم الأمر ،قم بتغيير العجلة )\ صفحة .(290
◀ احرص على إزالة الاختلالات بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات بأسرع وقت ممكن لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.

Z
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نافذة الحدث لحاسوب السيارة
وحدة هيدروليكية
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

النص التكميلي Working hydraulics: top up oil or switch off :Û
" engine (Working hydraulics: top up oil or switch off engine Working hydraulics:وحدة
هيدراوليك العمل :استكمل ملء الزيت أو قم بإطفاء المحرك"(
oil level too low
 (Working hydraulics: oilانخفض مستوى زيت وحدة هيدراوليك العمل إلى ما دون مستوى الملء العادي .سلامة تشغيل
وحدة هيدراوليك العمل معرضة للخطر.
" level too lowوحدة
هيدراوليك العمل :مستوى الزيت ◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
منخفض للغاية"(
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بمراجعة مستوى زيت وحدة هيدراوليك العمل واستكمل ملء الزيت
)\ صفحة .(266

حاسوب السيارة والبيانات

النص التكميلي Power hydraulics: top up oil (Power hydraulics: :Û
" top up oil Power hydraulics: oilوحدة هيدراوليك القدرة :استكمل ملء الزيت"(
انخفض مستوى زيت وحدة هيدراوليك القدرة إلى ما دون مستوى الملء العادي .سلامة تشغيل
level too low (Power
 hydraulics: oil level tooوحدة هيدراوليك القدرة معرضة للخطر.
" lowوحدة هيدراوليك القدرة ◀ :قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
مستوى الزيت منخفض للغاية"( ◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بمراجعة مستوى زيت وحدة هيدراوليك القدرة واستكمل ملء الزيت
)\ صفحة .(267

نافذة حدث باللون الأحمر
إرشادات
إرشادات السلامة الهامة
إذا تجاهلت مصابيح التحذير/الكنترول ونافذة الحدث ،فمن الممكن ألا تتعرف على تعطل واختلالات في المكونات أو الأنظمة .من
الممكن أن يتغير أداء القيادة والفرملة ومن الممكن أن تكون سلامة التشغيل والسلامة المرورية لشاحنتك محدودة .احرص على فحص
وإصلاح الأنظمة المعنية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة .احرص دائماً على مراعاة مصابيح التحذير ونافذة الحدث واتبع
إجراءات المساعدة المعنية.
نافذة حدث باللون الأحمر
في حالة وجود خلل ذو أولوية عالية يظهر حاسوب الشاحنة نافذة حدث باللون الأحمر .يظهر حاسوب الشاحنة نافذة حدث باللون
الأحمر ،مثلاً عندما يكون مخزون ضغط الفرامل منخفضاً .قم بإيقاف الشاحنة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً ،وأبلغ إحدى
الورش الفنية المتخصصة .عندما تكون معلومات أخرى متاحة متعلقة بالخلل في نافذة الحدث ،تظهر نافذة الحدث الرمز .Û
يمكنك إظهار المعلومات عن طريق الزر  uبالمقود المتعدد الوظائف .احرص على مراعاة المعلومات والتعليمات في نافذة
الحدث.

نافذة الحدث لحاسوب السيارة
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نظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية ®BlueTec
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

النص التكميلي Stop vehicle. Consult service centre. :Û
Regeneration is no longer possible. (Stop vehicle. Consult
" service centre. Regeneration is no longer possible. Diesel particle filterأوقف السيارة .توجه
full (Diesel particle
لمركز الخدمة .التجديد لم يعد ممكناً"(
" filter fullفلتر جزيئات الديزل
يضيء بشكل إضافي مصباح الكنترول  Âفي مجموعة أجهزة القياس والبيان باللون
مليء"(
الأحمر .وصل فلتر جزيئات الديزل إلى حد تحميل السخام الخاص به .تم خفض قدرة المحرك،
والتجديد اليدوي غير ممكن.
◀ قم بأسرع وقت ممكن بتنظيف أو تغيير فلتر جزيئات الديزل لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

Â

بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

بالإضافة لذلك يضيء مصباح التحذير  Jفي مجموعة أجهزة القياس والبيان باللون
الأحمر.
Brake supply
مخزون الضغط في دائرة الفرامل  \ 1أو  ^ 2منخفض للغاية.
pressure in circuit 1
 too low (Brake supplyعندما يكون مخزون الضغط في دائرة الخازن الزنبركي ودائرة فرامل المقطورة منخفض
للغاية ،تُظهر نافذة الحدث الرمز .J
pressure in circuit 1 too
" lowمخزون ضغط الفرامل في الأسباب الممكنة:
الدائرة  1منخفض للغاية"()مثال( Rقمت باستهلاك ضغط هواء أكثر مما يجب.
Rدورة الهواء المضغوط غير محكمة ضد التسريب.

\

 Gتحذير

تكون السلامة التشغيلية والمرورية للسيارة معرضة للخطر.
يوجد خطر الحوادث!
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ اترك المحرك يدور.
فيتم ملء دورة الهواء المضغوط.
عندما ينطفيء مصباح التحذير  Jفي مجموعة أجهزة القياس والبيان:
◀ واصل السير.
عندما لا ينطفيء مصباح التحذير  Jفي مجموعة أجهزة القياس والبيان:
◀ قم بفحص نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط من حيث الإحكام ضد التسريب
)\ صفحة .(146
◀ إذا كان نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط محكماً ضد التسريب ،ولكن لا ينطفىء
مصباح الكنترول  :Jقم بفحص نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة.

Z
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نظام الهواء المضغوط
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نافذة الحدث لحاسوب السيارة
المحرك والتبريد
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

5

النص التكميلي Stop vehicle. Switch off engine. (Stop vehicle. :Û
" Switch off engine.أوقف السيارة ،قم بإطفاء المحرك"(
بالإضافة لنافذة الحدث يضيء مصباح الكنترول  5في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
باللون الأحمر .ضغط الزيت في المحرك منخفض للغاية.
سلامة تشغيل المحرك معرضة للخطر.
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بمراجعة مستوى الزيت في المحرك )\ صفحة  (111واستكمل ملء الزيت
)\ صفحة .(265
◀ أبلغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.

Engine oil pressure
too low (Engine oil
" pressure too lowضغط
زيت المحرك منخفض للغاية"(

حاسوب السيارة والبيانات

,
Coolant level too low
(Coolant level too low
"مستوى سائل التبريد منخفض
للغاية"(

النص التكميلي " Top up coolant. (Top up coolant. :Ûاستكمل ملء سائل
التبريد"(
بالإضافة لنافذة الحدث يضيء مصباح الكنترول * في نطاق الحالة لحاسوب السيارة.
طالما أن مصباح الكنترول * مضيء ،لا يمكن إظهار درجة حرارة سائل التبريد.
انخفض مستوى سائل التبريد بمقدار  1لتر عن مستوى الملء العادي .سلامة تشغيل المحرك
معرضة للخطر.
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ استكمل ملء سائل التبريد )\ صفحة .(262
◀ احرص على فحص دورة تبريد المحرك لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة من حيث
الإحكام ضد التسريب.

نافذة الحدث لحاسوب السيارة
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ناقل الحركة والقابض
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

Ø

النص التكميلي Stop vehicle. Contact service centre. (Stop :Û
" vehicle. Contact service centre.أوقف السيارة .أبلغ مركز الخدمة"(

Clutch faulty (Clutch
" faultyخلل بالقابض"(

 Gتحذير

Ú
Transmission faulty
(Transmission faulty
"خلل بناقل الحركة"(

النص التكميلي Park vehicle safely. Gears can only be :Û
changed in backup drive mode. (Park vehicle safely. Gears can
" only be changed in backup drive mode.قم بإيقاف السيارة بشكل آمن .يمكن
تغيير التعشيقات فقط في طريقة القيادة البديلة"(
 Gتحذير

نظام تعشيق ناقل الحركة به خلل.
◀ قم بتفعيل طريقة القيادة البديلة )\ صفحة .(106
◀ قم بتحريك السيارة إلى مكان آمن أكثر مرورياً.
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ أبلغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.

0

درجة حرارة زيت محول وصلة التعشيق مرتفعة للغاية.
◀ انقل إلى تعشيقة أدنى.
تنخفض درجة حرارة الزيت ،فور غلق محول وصلة التعشيق .ينطفئ مصباح الكنترول
 Xفي نطاق الحالة بحاسوب السيارة.

Z
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عدم قيام ناقل الحركة بالتعشيق .من الممكن أن مخزون الضغط في دائرة ناقل الحركة/دائرة
القابض منخفض للغاية.
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ عندما يتم إظهار نافذة الحدث Transmission/clutch reserve pressure
" too low (Transmission/clutch reserve pressure too lowمخزون
الضغط في ناقل الحركة/القابض منخفض للغاية"(  :اترك المحرك دائراً ،حتى يصبح
مخزون الضغط كافياً مرة أخرى في دائرة ناقل الحركة/دائرة القابض.
تنطفىء نافذة الحدث Reservoir pressure transmission/clutch too
" lowمخزون الضغط في ناقل الحركة/القابض منخفض للغاية".
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بتشغيل المحرك مرة أخرى بعد حوالي عشر ثوان.
◀ عندما يتم إظهار نافذة الحدث " Clutch faulty (Clutch faultyخلل
بالقابض"(Stop vehicle. Contact service centre. (Stop vehicle.
" Contact service centre.أوقف السيارة .أبلغ مركز الخدمة"( مجدداً :قم بتفعيل
طريقة التشغيل البديلة )\ صفحة .(106
◀ عندما لا يتم التمكن من تفعيل طريقة التشغيل البديلة :أبلغ إحدى الورش الفنية
المتخصصة.
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نافذة الحدث لحاسوب السيارة
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول
لا تنخفض درجة حرارة الزيت:
◀ قم بإيقاف السيارة بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بفحص مستوى الزيت واستكمل ملء الزيت عند الضرورة )\ صفحة .(264
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ اترك المحرك يدور لمدة دقيقة واحدة تقريباً على حوالي  1200لفة/دقيقة.
لا تنخفض درجة حرارة الزيت رغم ذلك:
◀ أبلغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.

الفرامل وأنظمة القيادة

حاسوب السيارة والبيانات

بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

M

لم تقم بشد فرملة تأمين الوقوف.
قمت بإيقاف السيارة بينما إحدى التعشيقات معشقة وفرملة تأمين الوقوف محررة .بالإضافة
لذلك يصدر صوتاً تحذيرياً.

M

السيارات المزودة بوحدة خاصة قابلة للمعايرة ) :(PSMلم تقم بشد فرملة تأمين الوقوف.
لم تقم بشد فرملة تأمين الوقوف قبل تشغيل وحدة القدرة الإضافية.

Engage parking
brake. (Engage parking
 Gتحذير
" brake.قم بشد فرملة تأمين
الوقوف"(
من الممكن أن تتحرك السيارة المتوقفة .يمكن أن تعرض نفسك والآخرين للخطر.
يوجد خطر الحوادث!
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.

Engage parking
 G brake. (Engage parkingتحذير
" brake.قم بشد فرملة تأمين
من الممكن أن تتحرك السيارة المتوقفة .يمكن أن تعرض نفسك والآخرين للخطر.
الوقوف"(
يوجد خطر الحوادث!
◀ قم بشد فرملة تأمين الوقوف قبل تشغيل وحدة القدرة الإضافية.

نافذة الحدث لحاسوب السيارة
بلاغات وحدة العرض
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النص التكميلي Stop vehicle. Contact service centre. (Stop :Û
" vehicle. Contact service centre.أوقف السيارة .أبلغ مركز الخدمة"(
Increased brake
بالإضافة لذلك يضيء مصباح التحذير  Jفي مجموعة أجهزة القياس والبيان باللون
force and pedal travel
الأحمر.
(Increased brake force
" and pedal travelقم بزيادة لا تكون القدرة الفرملية الكاملة متاحة لك عند الضرورة.
قوة الفرامل ،كما أن مسافة
 Gتحذير
الدواسة تطول"(
تغير أداء القيادة والأداء الفرملي .تكون السلامة التشغيلية والمرورية للسيارة معرضة
للخطر.
يوجد خطر الحوادث!
◀ قم بإيقاف السيارة بحرص حتى الوقوف التام وأوقفها بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بإبلاغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.

J

J

الإطارات
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

h

انخفض ضغط هواء الإطارات بأحد أو ببعض الإطارات.
 Gتحذير

Check tyre pressure
(Check tyre pressure
يتغير كل من أداء القيادة والفرملة.
"(
الإطارات
"افحص ضغط هواء
يوجد خطر الحوادث!
◀ توقف دون إجراء مناورة توجيه أو فرملة عنيفة .واحرص على مراعاة الحالة المرورية
أثناء ذلك.
◀ احرص على فحص جميع الإطارات من حيث وجود أضرار.
◀ افحص وصلة الهواء المضغوط من حيث الإحكام ضد التسريب.
◀ قم بمراجعة ضغط هواء الإطارات وتصحيحه إذا لزم الأمر.
◀ إذا لزم الأمر ،قم بتغيير العجلة )\ صفحة .(290
Z

حاسوب السيارة والبيانات

النص التكميلي Stop vehicle. Contact service centre. (Stop :Û
" vehicle. Contact service centre.أوقف السيارة .أبلغ مركز الخدمة"(
Driving and braking
بالإضافة لذلك يضيء مصباح التحذير  Jفي مجموعة أجهزة القياس والبيان باللون
characteristics
الأحمر.
changed (Driving and
 braking characteristicsيوجد خلل بنظام الفرامل الخاص بالسيارة .
" changedتغيرت خصائص  Gتحذير
القيادة والفرامل"(
قد يتغير أداء القيادة والفرملة.
يوجد خطر الحوادث!
◀ قم بإيقاف السيارة بحرص حتى الوقوف التام وأوقفها بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بإبلاغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.
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مصابيح التحذير/الكنترول في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
بلاغات وحدة العرض

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

X

النص التكميلي " Visit workshop. (Visit workshop. :توجه لورشة فنية"(
تم إيقاف طريقة القيادة الهيدروستاتيكية بسبب خطأ ما )سخونة مفرطة ،ضرر ،قفلة كهربائية(
وهي لا تنقل أية قوة.
◀ قم بإيقاف السيارة بأسرع وقت ممكن بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ افحص أجزاء الدفع الهيدروستاتيكية من حيث وجود أضرار خارجية.
◀ أبلغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.

Hydrostatic drive
malfunctioning
Operate the brake
(Hydrostatic drive
malfunctioning
" Operate the brakeخلل
بآلية القيادة الهيدروستاتيكية ،قم
بتشغيل الفرامل"(

حاسوب السيارة والبيانات

مصابيح التحذير/الكنترول في نطاق الحالة لحاسوب
السيارة
إرشادات السلامة الهامة
إذا تجاهلت مصابيح التحذير/الكنترول ،فمن الممكن ألا تتعرف
على تعطل واختلالات في المكونات أو الأنظمة .من الممكن أن
يتغير أداء القيادة والفرملة ومن الممكن أن تكون سلامة التشغيل
والسلامة المرورية لسيارتك محدودة .احرص على فحص
وإصلاح الأنظمة المعنية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
احرص دائماً على مراعاة مصابيح التحذير/الكنترول واتبع
إجراءات المساعدة المعنية.

عرض عام

في حالة وجود خلل ،تحذير أو معلومة تشغيل يضيء أوتوماتيكياً
أحد مصابيح التحذير/الكنترول في نطاق الحالة  :لحاسوب
السيارة .تبعاً لأولوية الخلل ،التحذير أو معلومة التشغيل يضيء
مصباح التحذير/الكنترول بلون مختلف .من الممكن أن يضيء
مصباح التحذير/الكنترول أيضاً كتكملة لنافذة الحدث.

مصابيح التحذير/الكنترول
·

خلل متعلق بإنبعاثات غازات العادم لنظام معالجة
غازات العادم العامل بتقنية ® BlueTecأو
إحتياطي مادة ® AdBlueقليل
)\ صفحة (101

5

ضغط الزيت في المحرك منخفض للغاية
)\ صفحة (126

4

مستوى زيت المحرك منخفض للغاية ،استكمل
ملء زيت المحرك )\ صفحة (265

#

حالة شحن البطارية منخفضة للغاية

ª

خلل بالإمداد بالجهد الكهربائي
)\ صفحة (123

¯

موعد الصيانة )\ صفحة (120

¦

مستوى الزيت في جهاز التوجيه منخفض للغاية
)\ صفحة (120

I

وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة
مُشغّلة )\ صفحة (236
وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك
مُشغّلة )\ صفحة (237

y

الفرملة المستمرة بها خلل )\ صفحة (150

!

بلاغ حالة نظام  !) :ABSاستكمال مع
 s، rأو  uللسيارة القاطرة و/
أو المقطورة )\ صفحة (147

ß

خلل بنظام  ABSللمقطورة )انظر دليل تشغيل
الجهة الصانعة(

مصابيح التحذير/الكنترول في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
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مصابيح التحذير/الكنترول

©

تآكل بطانات الفرامل )السيارة القاطرة(
)\ صفحة (120

Ï

فرملة تأمين الوقوف رباعية العجلات مشغلة
)\ صفحة (149

u

اختيار اتجاه القيادة مسبقاً للخلف لنظام التعشيق
® \) Telligentصفحة  ،(152نظام التعشيق
الأوتوماتيكي ®Telligent
)\ صفحة (157

*

مستوى سائل التبريد منخفض للغاية

é

الكشافات الإضافية مشغلة )\ صفحة (70

V

نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة مشغل
)\ صفحة (148

W

محور الضخ الأمامي مشغل
)\ صفحة (239

X

تخفيف الجهد عن محراث الثلج مشغل
)\ صفحة (220

Y

الناقلة المسطحة ذات القلاب مرفوعة
)\ صفحة (246

X

محول حبس القابض مفتوح
)\ صفحة (165

Ô

مستوى الزيت في قابض محول العزم منخفض
للغاية )\ صفحة (264

3

الجهد الكهربائي لشبكة السيارة منخفض للغاية
)\ صفحة (198

F

تم تشغيل طريقة عدد لفات المحرك يدوياً
)\ صفحة (234

À

المصابيح الدوارة أو الوماضة مشغلة
)\ صفحة (70

æ

في آلية القيادة الهيدروستاتيكية القيادة بواسطة
ذراع الاستعمال )\ صفحة (184

å

رفع/خفض الناقلة المسطحة بواسطة ذراع
الاستعمال )\ صفحة (248

حاسوب السيارة والبيانات

Û

نظام فرامل المقطورة به خلل
)\ صفحة (132

Z
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مصابيح التحذير/الكنترول في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
مصباح التحذير/الكنترول الأصفر
المشكلة

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

يضيء مصباح الكنترول  G Ûخطر الحوادث

في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
باللون الأصفر.

يوجد خلل بنظام الفرامل الخاص بالمقطورة .قد يتغير أداء القيادة والفرملة .احرص على
مراعاة الإرشادات للمقطورة )انظر دليل تشغيل الجهة الصانعة(.
◀ واصل السير بحذر.
◀ احرص على فحص نظام الفرامل لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

مصباح التحذير/الكنترول الأحمر
المشكلة

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

حاسوب السيارة والبيانات

يضيء مصباح الكنترول  G Ûخطر الحوادث

في نطاق الحالة لحاسوب السيارة
باللون الأحمر.

يوجد خلل بنظام الفرامل الخاص بالمقطورة أو يتم فرملة المقطورة أوتوماتيكياً .قد يتغير أداء
القيادة والفرملة .احرص على مراعاة الإرشادات للمقطورة )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة(.
◀ قم بفرملة السيارة بحرص وأوقفها بشكل آمن مرورياً.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ أبلغ إحدى الورش الفنية المتخصصة.
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أنظمة صوتية

134

الحماية من السرقة
إرشادات السلامة الهامة

أنظمة صوتية

 Gتحذير
تعتبر وحدة تشغيل أسطوانات الليزر/أسطوانات  DVDمنتج
ليزر من الدرجة الأولى .عندما تقوم بفتح علبة وحدة تشغيل
أسطوانة الليزر/أسطوانة  ،DVDمن الممكن أن تتدفق إشعاعات
ليزر غير مرئية .إشعاعات الليزر هذه من الممكن أن تضُر
بشبكية عينك .يكون هناك خطر الإصابة!
لا تفتح العلبة .احرص على القيام بأعمال الصيانة والتصليح دائماً
لدى ورشة فنية متخصصة.
 Gتحذير
إذا أمسكت بوسيط بيانات أثناء القيادة ،يتم صرف انتباهك عن
حركة السير .بالإضافة لذلك من الممكن أن تفقد السيطرة على
السيارة .يوجد خطر الحوادث!
أمسك وسيط البيانات فقط والسيارة متوقفة.
 Gتحذير
عندما تستخدم أجهزة الاتصال المدمجة في السيارة أثناء القيادة،
ينصرف انتباهك عن متابعة الأحوال المرورية ،بالإضافة لذلك
من الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة ،يوجد خطر الحوادث!
لا تستعمل هذه الأجهزة إلا إذا سمح الموقف المروري بذلك .في
حالة عدم ضمان ذلك ،توقف بشكل آمن مرورياً وقم بإجراء
الإدخالات عندما تكون السيارة متوقفة.

احرص عند تشغيل النظام على مراعاة التشريعات القانونية
الخاصة بالبلد الذي تتواجد فيه في الوقت الراهن.
 Gتحذير
عندما تستخدم أنظمة معلومات متنقلة وأجهزة الاتصالات أثناء
القيادة ،ينصرف انتباهك عن متابعة الأحوال المرورية .بالإضافة
لذلك من الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة .يوجد خطر
الحوادث!
استخدم هذه الأجهزة فقط أثناء توقف السيارة.
 Gتحذير
إذا كان لديك أثناء القيادة أجهزة صوتية/مرئية متنقلة أو
تستعملها ،ينرصف انتباهك عن حركة السير .بالإضافة لذلك قد
تفقد السيطرة على السيارة من جراء ذلك .هناك خطر وقوع
حادث!
التعامل مع أو استعمال الأجهزة الصوتية/المرئية المتنقلة هذه
فقط والسيارة متوقفة.
استعمل الأجهزة الصوتية/المرئية المتنقلة فقط عن طريق أجهزة
الاتصالات المدمجة في السيارة ،عندما تسمح حركة المرور
بذلك .إذا لم يكن بإمكانك ضمان ذلك توقف مع مراعاة حركة
المرور وقم بإجراء الإدخالات والسيارة متوقفة.

 Gتحذير
إذا قمت بتشغيل أجهزة الإرسال  RFبطريقة غير سليمة فنياً في
السيارة ،من الممكن أن يلحق الإشعاع الكهرومغناطيسي الخاص
بها خللاً بإلكترونيات السيارة ،مثلاً عندما
Rلا تكون أجهزة الإرسال  RFموصلة بهوائي خارجي
Rيكون الهوائي الخارجي مركباً بطريقة خاطئة أو لا يكون قليل
الانعكاسات.
وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تعريض سلامة تشغيل السيارة
للخطر .هناك خطر وقوع حادث!
احرص على تركيب الهوائي الخارجي قليل الانعكاسات لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة .قم دائماً بتوصيل أجهزة
الإرسال  RFعند تشغيلها بالسيارة بهوائي خارجي قليل
الانعكاسات.

الإرشادات العامة
يصف الدليل المختصر هذا فقط المبادئ الأساسية لاستعمال
النظام الصوتي الخاص بك.
يمكنك الحصول على جميع المعلومات الأخرى حول الوظائف
كل على حدة في الإنترنت تحت www.mercedes-
.benz.de/betriebsanleitung-lkw

الحماية من السرقة
عندما يكون قد تم فصل راديو أسطوانات الليزر من بطارية
السيارة أو عندما يكون مفصولاً منها ،تكون الحماية من السرقة
فعالة .تُظهر وحدة عرض راديو أسطوانات الليزر المشغل
.BLOCKED
◀ قم بتشغيل الإشعال.
يمكنك الآن استعمال راديو أسطوانات الليزر.

نظام الاستعمال
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نظام الاستعمال
عرض عام لراديو أسطوانات الليزر

أنظمة صوتية

الوظيفة
:

الزر الدوار/زر الضغط
Rالضغط:
التشغيل أو الإيقاف
Rالإدارة:
ضبط شدة الصوت
تغيير أوضاع الضبط في القائمة

;

´
تغيير المجلد بطريقة تشغيل ملفات  MP3أو بطريقة تشغيل USB

=

w
Rالضغط لوهلة قصيرة:
استقبال مكالمة هاتفية
Rالضغط لمدة طويلة:
تشغيل تقنية ®Bluetooth
®
بدء البحث عن طريق تقنية Bluetooth
بدء توصيل تقنية ®(Pairing/Extern) Bluetooth

?

ميكروفون من أجل الاتصال عن طريق تقنية ®Bluetooth

Z
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نظام الاستعمال
الوظيفة
A

t
Rالضغط

أنظمة صوتية

لوهلة قصيرة:
اختيار قائمة:
تشغيل أو إيقاف وظيفة TP
ضبط بيان وقت التشغيل
تشغيل أو إيقاف XMUT
تشغيل أو إيقاف RDS
ضبط نوع توصيل تقنية ®Bluetooth
Rالضغط لمدة طويلة:
إظهار الهاتف الجوال الموصل
B

وحدة تشغيل أسطوانة الليزر

C

وحدة العرض

D

88
Rالضغط لوهلة قصيرة:
كتم صوت الجهاز الصوتي
Rالضغط لمدة طويلة:
إخراج أسطوانة الليزر

E

F
Rالراديو:
 الضغط لوهلة قصيرة:البحث عن محطات للأمام
 الضغط لمدة طويلة:البحث عن محطات يدوياً
Rطريقه تشغيل أسطوانة الليزر و :USB
 الضغط لوهلة قصيرة:التنقل بين العناوين للأمام1
 الضغط لمدة طويلة:التقديم السريع
Rطريقة تشغيل :AUX
التحويل إلى وصلة  AUXالخلفية

 1ممكن أيضاً في طريقة تشغيل النظام الصوتي العامل بتقنية ®Bluetooth

نظام الاستعمال

137

الوظيفة
F

SRC
Rالضغط

G

أنظمة صوتية

لوهلة قصيرة:
اختيار الجهاز الصوتي:
الراديو
تشغيل أسطوانة الليزر
جهاز USB
وظيفة AUX
) BT-Audioتشغيل ملفات (MP3
مغادرة القائمة
Rالضغط لمدة طويلة:
إنهاء البلاغ المروري الحالي
BND
Rالضغط لوهلة قصيرة:
تحويل نطاق الموجات
Rالضغط لمدة طويلة:
تخزين المحطات الإذاعية أوتوماتيكياً
H

E
Rالراديو:
 الضغط لوهلة قصيرة:البحث عن محطات للخلف
 الضغط لمدة طويلة:البحث عن محطات يدوياً
Rطريقه تشغيل أسطوانة الليزر و :USB
 الضغط لوهلة قصيرة:التنقل بين العناوين للخلف1
 الضغط لمدة طويلة:الإرجاع السريع
Rطريقة تشغيل :AUX
التحويل إلى وصلة  AUXالأمامية

I

وصلة AUX

J

وصلة Mini-USB

 1ممكن أيضاً في طريقة تشغيل النظام الصوتي العامل بتقنية ®Bluetooth
Z
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أوضاع ضبط تقنية ®Bluetooth
الوظيفة
K

¸ إلى Â
Rالراديو:

أنظمة صوتية

 الضغط لوهلة قصيرة:اختيار محطة من ذاكرة المحطات
 الضغط لمدة طويلة:تخزين المحطات الإذاعية يدوياً
Rطريقه تشغيل أسطوانة الليزر و :USB
¿ تشغيل أو إيقاف الاختيار العشوائي للعنوان
 Àتشغيل أو إيقاف تكرار العنوان
L

=
Rالضغط لوهلة قصيرة:
إنهاء أو رفض مكالمة هاتفية
Rالضغط لمدة طويلة:
إبطال تفعيل تقنية ®Bluetooth

M

´
تغيير المجلد بطريقة تشغيل ملفات  MP3أو بطريقة تشغيل USB

N

u
Rالضغط لوهلة قصيرة:
استدعاء قائمة خصائص الصوت
Rالضغط لمدة طويلة:
إعادة ضبط أوضاع ضبط خصائص الصوت

عرض عام للوظائف
تستعمل بواسطة راديو أسطوانات الليزر الوظائف التالية:
Rالراديو ،للاستقبال في نطاق الموجات  FMو KW،) AM
(MW، LW
Rأسطوانة الليزر ،لتشغيل الصيغ  WMAو MP3
Rتشغيل ملفات  ،MP3المخزنة على أجهزة USB
Rإجراء اتصال هاتفي
Rتشغيل مشغلات  ،MP3الموصلة عن طريق تقنية
®) Bluetoothإذا كانت مدعومة من جهازك(
Rتشغيل أجهزة خارجية ،الموصلة عن طريق وصلة AUX

أوضاع ضبط تقنية ®Bluetooth
إرشادات بخصوص وظيفة تقنية ®Bluetooth
معلومات حول الهواتف الجوالة المناسبة
بالإرتباط بهواتف جوالة قادرة على تقنية ® Bluetoothتتاح
لك طريقة تشغيل تقنية ® Bluetoothعن طريق راديو
أسطوانات الليزر.
مزيد من المعلومات حول الهواتف الجوالة الموائمة وتوصيل
الهواتف الجوالة القادرة على تقنية ® Bluetoothبالنظام
الصوتي تحصل عليها لدى مركز خدمة مرسيدس  -بنز.

أوضاع ضبط تقنية ®Bluetooth
شروط توصيل تقنية ®Bluetooth

توصيل الهاتف الجوال

يجب أن تتوفر الشروط التالية لكي يجد راديو أسطوانات الليزر
الهاتف الجوال:

توصيل الهاتف الجوال عن طريق ®Bluetooth
Pairing

Rالهاتف الجوال موجود في السيارة بجانب راديو أسطوانات
الليزر.
®
Rوظيفة تقنية  Bluetoothلراديو أسطوانات الليزر مشغلة
)\ صفحة .(139
Rالهاتف الجوال مجهز للتوصيل.

◀ كرر الضغط على الزر  ،tحتى تُظهر وحدة العرض
 BT PAIRأو .BT EXT
◀ أدر الزر الدوار/زر الضغط جهة اليسار.
تُظهر وحدة العرض .BT PAIR

تشغيل وظيفة تقنية ®Bluetooth
◀ اضغط على الزر ; لمدة طويلة.
تُظهر وحدة العرض لفترة قصيرة  .BT ONيومض رمز
تقنية ® ª Bluetoothفي وحدة العرض ،يبحث راديو
أسطوانات الليزر أوتوماتيكياً عن هواتف جوالة ،التي كانت
موصلة بالفعل براديو أسطوانات الليزر.

◀ الخروج من القائمة :اضغط على الزر  SRCوانتظر 10
ثوان.
◀ بدء عملية البحث عن الهواتف الجوالة:
اضغط على الزر ; لمدة طويلة.
يومض رمز تقنية ® ª Bluetoothفي وحدة العرض.
يبحث راديو أسطوانات الليزر لمدة معينة عن الهواتف
الجوالة الموجودة في المدى .في نهاية البحث يصدر صوت
إرشاد.
إذا تم إيجاد هاتف جوال واحد على الأقل ،تُظهر وحدة
العرض لفترة قصيرة  BT LISTوبعد ذلك إسم جهاز الهاتف
الجوال.

إيقاف وظيفة تقنية ®Bluetooth

 iإذا لم يجد راديو أسطوانات الليزر أي هاتف جوال ،تُظهر
وحدة العرض لفترة قصيرة .BT LIST EMPTY

◀ اضغط على الزر = لمدة طويلة.
تُظهر وحدة العرض لفترة قصيرة  .BT OFFتم فصل
التوصيل بالهاتف الجوال.

◀ اختر عن طريق الزر  Eأو  Fالهاتف الجوال
المرغوب.
◀ اضغط على الزر ; لمدة طويلة.

Z

أنظمة صوتية

تشغيل أو إيقاف وظيفة تقنية ®Bluetooth

 iتبقى وظيفة تقنية ® Bluetoothمشغلة ،إلى أن تقوم
بإيقافها مرة أخرى .عندما تقوم بإيقاف راديو أسطوانات
الليزر ،يتم فصل توصيل تقنية ® .Bluetoothعند التشغيل
يقوم راديو أسطوانات الليزر أوتوماتيكياً بإنشاء التوصيل
مرة أخرى.
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أوضاع ضبط تقنية ®Bluetooth

أنظمة صوتية

◀ قم عن طريق أزرار الأرقام بإدخال رقم مكون من خانة واحدة
حتى ست خانات من السهل تذكره) ،مثلاً .(1111
◀ اضغط الزر ; لفترة طويلة.
راديو أسطوانات الليزر جاهز للتوصيل بالهاتف الجوال.
◀ اختر بالهاتف الجوال إسم جهاز ®MB- Bluetooth
.Bluetooth
◀ قم في الهاتف الجوال بإدخال الرقم المختار من ذي قبل.
يقوم راديو أسطوانات الليزر بإنشاء توصيل بالهاتف الجوال.
عندما يتم إنشاء التوصيل ،تُظهر وحدة العرض لفترة قصيرة
.PAIR OK
◀ قم بتأكيد نقاط الاستعلام المحتملة عن طريق الهاتف الجوال.
يتم نقل بيانات الهاتف من الهاتف الجوال لراديو أسطوانات
الليزر .عندما تنتهي عملية النقل ،تُظهر وحدة العرض
مصدر الصوتيات الحالي ورمز تقنية ®ª Bluetooth
بشكل مستمر.

توصيل الهاتف الجوال عن طريق ®Bluetooth
Extern
◀ كرر الضغط على الزر  ،tحتى تُظهر وحدة العرض
 BT PAIRأو .BT EXT
◀ أدر الزر الدوار/زر الضغط جهة اليمين.
تُظهر وحدة العرض .BT EXT

◀ الخروج من القائمة :اضغط على الزر  SRCوانتظر 10
ثوان.
◀ تحضير راديو أسطوانات الليزر لعملية البحث:
اضغط على الزر ; لمدة طويلة.
يومض رمز تقنية ® ª Bluetoothفي وحدة العرض.

◀ قم عن طريق أزرار الأرقام بإدخال رقم مكون من خانة واحدة
حتى ست خانات من السهل تذكره) ،مثلاً .(1111
◀ اضغط على الزر ; لمدة طويلة ،حتى يصدر صوت
إرشاد.
راديو أسطوانات الليزر جاهز للتوصيل بالهاتف الجوال.

◀ إبدء بالهاتف الجوال بالبحث عن أجهزة ®.Bluetooth
انظر دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة.
◀ اختر بالهاتف الجوال إسم جهاز ®MB- Bluetooth
.Bluetooth
◀ قم في الهاتف الجوال بإدخال الرقم المختار من ذي قبل.
يقوم راديو أسطوانات الليزر بإنشاء توصيل بالهاتف الجوال.
عندما يتم إنشاء التوصيل ،تُظهر وحدة العرض لفترة قصيرة
.PAIR OK
◀ قم بتأكيد نقاط الاستعلام المحتملة عن طريق الهاتف الجوال.
يتم نقل بيانات الهاتف من الهاتف الجوال لراديو أسطوانات
الليزر .عندما تنتهي عملية النقل ،تُظهر وحدة العرض
مصدر الصوتيات الحالي ورمز تقنية ®ª Bluetooth
بشكل مستمر.
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القيادة
جدير بالمعرفة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

عملية القيادة

القيادة
التحضير للرحلة
المعاينة بالنظر والمراقبة الوظيفية للسيارة من الخارج
قبل أن تبدء بالسير يجب عليك إجراء الفحوصات التالية بالسيارة
القاطرة وبالمقطورة:
◀ قم بإجراء فحص للإضاءة الخارجية )\ صفحة .(69
◀ قم بتجديد لمبات الإضاءة المعطلة )\ صفحة .(71
◀ فحص لوحة رقم السيارة ،إضاءة السيارة ،مصابيح إشارات
تغيير الاتجاه والفرامل من حيث نظافتها وسلامة وضعها.
◀ فحص ضغط هواء الإطارات ،الإطارات والعجلات من حيث
متانة التثبيت والحالة العامة.
◀ فحص الإطارات من حيث مدى كفاية عمق مداس الإطارات.
احرص أثناء ذلك على مراعاة القوانين المحلية الخاصة بعمق
مداس الإطارات.
◀ فحص العجلات والإطارات من حيث وجود أضرار وشقوق
مرئية.
◀ تأكّد من التحميل السليم.
◀ فحص جدران التحميل والأغطية الجانبية من حيث تأمين
الأقفال وسلامة الحالة.
◀ قم بمراجعة علامات الحواف بالتركيبات الخارجية والعلوية
من حيث سلامة حالتها.
◀ قم بإزالة طبقات الثلج والجليد بالسيارة القاطرة والمقطورة في
ظروف الطرق الشتوية.
◀ فحص الكابلات ووصلات الهواء المضغوط بالمقطورة من
حيث التوصيل الصحيح )\ صفحة .(195
◀ فحص وصلة جر المقطورة من حيث تأمين القفل بشكل
صحيح ومن حيث السلامة.
عند استخدام وصيانة وصلة جر المقطورة احرص على
مراعاة دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة.

قم بإزالة العيوب أو الأضرار التي ثبت وجودها .توجه عند
الضرورة إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة ،وذلك لتحديد
وإزالة سبب الخلل.

المعاينة بالنظر والمراقبة الوظيفية للسيارة
الإرشادات العامة
انتبه إلى أن جميع أنظمة التأمين الكهربائية الموجودة في السيارة
لا تعدو كونها وسائل مساعدة لمؤازرتك .فهي لا تعفيك من
مسؤولية الالتزام بإخضاع السيارة والمقطورة للمعاينة بالنظر،
وذلك قبل بدء السير.
فحص أجهزة الطوارىء/حقيبة الإسعافات الأولية
نظرة عامة على أجهزة الطوارئ وصندوق الإسعافات الأولية
تجدها في فصل "المساعدة في حالة الأعطال" .
◀ افحص أجهزة الطوارىء من حيث إمكانية الوصول إليها،
كماليتها ومن حيث قدرتها الوظيفية.
هذه هي مثلاً:
Rصندوق الاسعافات الأولية
Rمثلث التحذير
Rمصباح التحذير
Rمطفأة الحريق
◀ احرص بصفة منتظمة على فحص صندوق الإسعافات الأولية
من حيث صلاحية الاستخدام .وانتبه إلى تاريخ انتهاء
صلاحية محتوياته.
◀ احرص على فحص مطفأة الحريق كل سنة حتى سنتين.
◀ يجب ملء مطفأة الحريق بعد كل استعمال.
في بعض البلدان هناك تشريعات قانونية التي تلزم باصطحاب
أجهزة طوارىء أخرى ،مثل جهاز فحص نسبة الكحول في الدم.
احرص على مراعاة التشريعات القانونية حول أجهزة الطوارىء
في بعض البلدان .قم باستكمال أجهزة الطوارىء الخاصة بك
طبقاً لذلك.
فحص مخزون الوقود/مادة ®AdBlue

◀ افحص مخزون الوقود/مادة ® AdBlueفي مبين الوقود
)\ صفحة  (99ومبين مادة ® \) AdBlueصفحة .(99
◀ قم عند الضرورة باستكمال ملء الوقود )\ صفحة (192
ومادة ® \) AdBlueصفحة .(193
مراجعة مستوى زيت المحرك
◀ قم بفحص مستوى زيت المحرك قبل كل رحلة واستكمل ملء
زيت المحرك عند الضرورة )\ صفحة .(265
أثناء دوران المحرك لا يتم إظهار أية إرشادات حول مستوى
زيت المحرك.

القيادة
قفل المقود
 Gتحذير
إذا قمت بتثبيت أشياء ثقيلة أو كبيرة بالمفتاح ،من الممكن أن يدور
المفتاح دون قصد في قفل المقود أثناء السير .من الممكن أن يتم
إيقاف المحرك من جراء ذلك .هناك خطر وقوع حادث!
لا تقم بتثبيت أيه أشياء ثقيلة أو كبيرة بالمفتاح .قم بنزع حلقة
المفتاح كبيرة الحجم ،على سبيل المثال قبل إدخال المفتاح في قفل
المقود.

 Gتحذير
من الممكن أن تُحد الأشياء الموجودة في حيز أقدام السائق حركة
الدواسة أو تمنع الضغط الكامل على الدواسة .هذا يُعرض
السلامة التشغيلية والمرورية للسيارة للخطر .يوجد خطر
الحوادث!
قم بتخزين جميع الأشياء في السيارة بشكل آمن ،كي لا تصل هذه
لحيز أقدام السائق .تأكد من التثبيت ضد الإنزلاق ومن وجود حيز
كاف للدواسات في حالة وجود حصائر أقدام وسجاد .لا تضع عدة
حصائر أقدام وسجاد فوق بعضها البعض.
 Gتحذير
استعمال الدواسات قد يتأثر سلباً من خلال حذاء غير مناسب،
مثلاً
Rأحذية ذات نعل عريض
Rأحذية ذات كعب عالي
Rشباشب
هناك خطر وقوع حادث!
استعمل عند القيادة دائماً أحذية مناسبة التي يمكن من استعمال
الدواسات بشكل آمن.
 Gتحذير
عندما تقوم بتحميل السيارة بشكل غير متساو ،من الممكن أن تتأثر
خصائص القيادة وكذلك أداء التوجيه والأداء الفرملي إلى حد كبير
بشكل سلبي .يوجد خطر الحوادث!
قم بتحميل السيارة بشكل متساو .قم بتأمين الحمولة ضد التزحلق.
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إدخال/سحب المفتاح
جهاز التوجيه محرر/وضع الراديو
وضع القيادة ،الإشعال مشغل
وضع إدارة المحرك

قبل البدء بالقيادة
إرشادات السلامة الهامة

يتغير أداء قيادة ،فرملة وتوجيه السيارة من خلال
Rنوع الحمولة
Rالوزن
Rحالة مركز ثقل الحمولة.
◀ قم بغلق جميع الأبواب.
◀ افحص حصائر الأقدام والسجاد من حيث ثباتها الآمن ضد
التحرك ومن حيث وجود حيز فراغ كاف لحركة الدواسات.

 Gتحذير
في حالة عدم تامين الأشياء أو الأمتعة أو الحمولة بشكل غير آمن
أو غير كافٍ ،فقد يؤدي ذلك إلى انزلاقها أو انقلابها أو تطايرها
وبالتالي إصابة الركاب .يوجد خطر الإصابة ،خاصة في
المناورات الفرملية أو تغيير الاتجاه بشكل مفاجئ!
قم بتخزين الأشياء بحيث لا تتطاير .قم قبل السير بتأمين الأشياء
أو الأمتعة أو الحمولة ضد الانزلاق أو الانقلاب.

Z

عملية القيادة

 Gتحذير
عندما تقوم بإيقاف الإشعال أثناء القيادة ،بعض الوظائف المتعلقة
بالسلامة تكون محدودة العمل أو لم تعد متاحة .هذا قد يتعلق مثلاً
بآلية مؤازرة التوجيه وبمعزز قوة الفرامل .تحتاج حينها للتوجيه
والفرملة لبذل قوة أكثر .هناك خطر وقوع حادث!
لا تقم بإيقاف الإشعال أثناء القيادة.
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القيادة
تشغيل المحرك
 Gتحذير
عندما تترك أطفال في السيارة بدون مراقبة ،من الممكن أن يقوموا
Rبفتح الأبواب ويعرضوا من جراء ذلك أشخاص آخرين أو
مشتركين في حركة المرور للخطر
Rبالنزول من السيارة ويتعرضو للإصابة من جراء حركة
المرور
Rباستعمال تجهيزات السيارة وتعريض أنفسهم على سبيل
المثال للانحصار.
بالإضافة لذلك من الممكن أن يقوم الأطفال بتحريك السيارة ،مثلاً
من خلال قيامهم

عملية القيادة

Rبتحرير فرملة تأمين الوقوف
Rبتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد
Rبتشغيل المحرك.
يوجد خطر الحوادث والإصابة!
خذ دائماً المفتاح معك عند مغادرة السيارة وقم بتأمين أقفال
السيارة .لا تترك أبداً أطفال وحيوانات في السيارة دون مراقبة.
احتفظ بالمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال.
 Gتحذير
تُخرج محركات الاحتراق غازات سامة مثل أول أكسيد
الكربون .تنفس مثل هذه الغازات يؤدي للتسمم .هناك خطر
الموت! لذلك لا تترك المحرك أبداً مُشغلاً في غرف مغلقة بدون
تهوية كافية.
 Gتحذير
المواد القابلة للاحتراق التي انتقلت من خلال تأثيرات جوية أو
حيوانات قد تشتعل على الأجزاء الساخنة للمحرك أو مجموعة
غازات العادم .هناك خطر الحريق!
افحص بشكل منتظم عدم وجود أية مواد غريبة قابلة للاحتراق في
حيز المحرك أو على مجموعة غازات العادم.

! إذا كان ضغط الزيت في المحرّك منخفضاً للغاية ،يظهر
في حاسوب الشاحنة الرمز  5في نافذة الحدث الحمراء.
كما تصدر بشكل إضافي صفارة التحذير.
سلامة تشغيل المحرك معرضة للخطر .قم بإيقاف المحرك
على الفور.
احرص على مراعاة الإرشادات والتعليمات الخاصة بنافذة
الحدث هذه والواردة في فصل "حاسوب السيارة والبيانات"
)\ صفحة .(126

◀ اضغط على دواسة الفرامل تماماً أو قم بشد فرملة تأمين
الوقوف.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
تبدأ عملية مراقبة البيانات لمجموعة أجهزة القياس والبيان .
عن طريق مراقبة البيانات في مجموعة أجهزة القياس والبيان
يمكنك رؤية أي التجهيزات موجودة وما إذا يوجد خطأ في
الوظائف.
يتوقف مانع تشغيل المحرك ويتم إتاحة عملية تشغيل المحرك.
في حالة استخدامك لمفتاح سيارة غير ساري المفعول ،يُظْهر
حاسوب السيارة نافذة الحدث .قم باستخدام مفتاح بديل ساري
المفعول.
◀ قم بفحص مستوى زيت المحرك )\ صفحة .(111
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ تأكد أن وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك متوقفة
)\ صفحة .(237
◀ تأكد أن محور الضخ الأمامي متوقف )\ صفحة .(239
◀ أدر المفتاح في قفل المقود إلى وضع تشغيل المحرك  .3وفي
تلك الأثناء لا تضغط على دواسة الوقود.
◀ عندما يشتغل المحرك بشكل منتظم ،اترك المفتاح.
يتم تنظيم عدد لفات الوضع المحايد أوتوماتيكياً.
 iفي درجات الحرارة الخارجية المنخفضة للغاية أو أثناء
تجديد فلتر جزيئات الديزل يكون عدد لفات الوضع المحايد
مرتفع.
يتم قطع عملية تشغيل المحرك أوتوماتيكياً بعد حوالي 60
ثانية.
◀ عندما لا يشتغل المحرك :قم بإزالة السبب لأداء التشغيل
السيء.
أسباب ممكنة لأداء تشغيل سيء هي مثلاً:
Rانسداد فلتر الوقود
Rخزان وقود فارغ )\ صفحة (192
Rلم يتم تنفيس الهواء في مجموعة الوقود )\ صفحة (289
◀ قم بإعادة عملية بدء التشغيل.
◀ إذا لم يعمل المحرك مُجدداً ،قم بإعلام ورشة فنية
متخصصة.

فحص السلامة
فحص مخزون الضغط في نظام الفرامل العامل بالهواء
المضغوط
 Gتحذير
في حالة نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط غير المحكم ضد
التسريب أو في حالة انخفاض مخزون الضغط بدرجة كبيرة لا
يكون من الممكن فرملة السيارة .يوجد خطر الحوادث!

القيادة
لا تتحرك بالسيارة إلا بعد الوصول إلى قيم مخزون الضغط
الضرورية.
في حالة فقدان الضغط أثناء السير توقف فوراً مع مراعاة حركة
المرور .قم بتأمين السيارة باستخدام فرملة تأمين الوقوف .أبلغ
بأسرع وقت ممكن إحدى الورش الفنية المتخصصة ،من أجل
تصليح دورة الهواء المضغوط.

احرص على مراعاة نوافذ الحدث في حاسوب السيارة ومصابيح
الكنترول في نطاق الحالة بحاسوب السيارة/بمجموعة أجهزة
القياس والبيان الخاصة بمخزون الضغط ونظام الفرامل العامل
بالهواء المضغوط.
فحص مخزون الضغط في دائرة ناقل الحركة/القابض
 Gتحذير
في حالة فقدان الضغط أو مخزون ضغط منخفض للغاية في دائرة
ناقل الحركة/القابض لا يمكنك القيام بالتعشيق .يوجد خطر
الحوادث!
لا تدع السيارة تتحرك أو احرص على مراعاة قواعد المرور في
أسرع وقت ممكن .قم بتأمين السيارة ضد التحرّك باستخدام
فرملة تأمين الوقوف على سبيل المثال .أبلغ بأسرع وقت ممكن
إحدى الورش الفنية المتخصصة ،من أجل تصليح دورة الهواء
المضغوط.

لا يتم ملء مخزون الضغط في دائرة ناقل الحركة/القابض إلا
بعد ملئه في دوائر الفرامل  1و .2
عندما يكون مخزون الضغط في دورة ناقل الحركة/القابض
منخفضاً للغاية ،يظهر حاسوب السيارة نافذة الحدث
الصفراء Transmission/clutch reserve :
pressure too low (Transmission/clutch
" reserve pressure too lowمخزون الضغط في ناقل
الحركة/القابض منخفض للغاية"(.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ اترك المحرك دائراً ،إلى أن تختفي نافذة الحدث
الصفراء Transmission/clutch :
reserve pressure too low (Transmission/
" clutch reserve pressure too lowمخزون
الضغط في ناقل الحركة/القابض منخفض للغاية"( من
حاسوب السيارة.

بدء السير
! لا تنطلق بالسيارة مع لفات المحرك الأولى .اترك المحرك
بعد إدارته يدور على الوضع المحايد لفترة قصيرة ،إلى أن
يتوافر ضغط زيت كافٍ .لا تجعل المحرك البارد يدور بعدد
لفات مرتفع.
بذلك تتجنب تزايد التآكل وإلحاق أضرار ممكنة بالمحرك.
يجب أن ينصب انتباهك على حالة الطرق بشكل خاص ،فور
اقتراب درجات الحرارة من نقطة التجمد.
يتم إظهار درجة الحرارة الخارجية المتغيرة في وقت متأخر.
في حالة وجود عطل بنظام الفرامل من الممكن أن يتغير الأداء
الفرملي أو قد يتعطل نظام الفرامل .في حالة تأكدك من تأثير
سلبي عند فحص الفرامل ،توقف بأسرع وقت ممكن مع مراعاة
حركة المرور .احرص على فحص وإصلاح نظام الفرامل لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.
إذا تجاهلت مصابيح التحذير والبيانات في محموعة أجهزة
القياس والبيان ،فمن الممكن ألا تتعرف على تعطل واختلالات
في أجزاء وأنظمة جهاز الفرامل .من الممكن أن يتغير الأداء
الفرملي .من الممكن أن تزداد مسافة الدواسة وقوة الدواسة ،التي
يجب عليك استعمالها ،من أجل فرملة السيارة .احرص على
فحص وإصلاح نظام الفرامل لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة .احرص دائماً على مراعاة مصابيح التحذير
والبيانات في مجموعة أجهزة القياس والبيان.

◀ قم بتعشيق تعشيقة ،نظام التعشيق ®Telligent
)\ صفحة /(151نظام التعشيق الأوتوماتيكي
® \) Telligentصفحة .(156
◀ قم بتحرير دوّاسة الفرامل أو فرملة تأمين الوقوف والضغط
لأسفل ببطء على دوّاسة الوقود.
◀ عند البدء بالسير قم بإجراء فرملة تجريبية ،واحرص أثناء
ذلك على مراعاة الظروف المرورية.

قم بالسير بالسيارة مباشرة بعدد لفات متوسط لتسخين المحرّك.
تبعاً لدرجة الحرارة الخارجية يصل المحرك بعد حوالي 10
حتى 20دقيقة إلى درجة حرارة التشغيل الخاصة به والتي
تتراوح ما بين  85حتى  † 100تقريباً.
فقط عندما يصل المحرك إلى درجة حرارة التشغيل الخاصة به
يمكنك أن تستخدم قدرة المحرك الكاملة.

التوقف وإيقاف المحرك
 Gتحذير
عندما تلامس مواد قابلة للاحتراق ،مثلاً أوراق الشجر ،أعشاب
أو فروع الشجر ،مجموعة غازات العادم أو تدفق غازات العادم،
من الممكن أن تشتعل هذه المواد .هناك خطر الحريق!

]

عملية القيادة

◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ اترك المحرك دائراً إلى أن ينطفئ مصباح التحذير J
في مجموعة أجهزة القياس والبيان.
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Reserve pressure
" (Reserve pressureمخزون الضغط"(
)\ صفحة  (110وقم بمراجعة مخزون الضغط الحالي.
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الفرملة
قم بصف السيارة بحيث أن المواد القابلة للاحتراق لا تلامس
أجزاء السيارة الساخنة .لا تقم بصف السيارة بشكل خاص على
الحشائش الجافة أو حقول المحاصيل التي تم حصادها.
 Gتحذير
في الطرق الصاعدة أو المنحدرات قد لا تكفي فرملة تأمين
الوقوف ،لتأمين السيارة المحملة ضد التحرك .يوجد خطر
الحوادث!
افحص في وضع الفحص ما إذا يتم إيقاف السيارة المحملة عن
طريق فرملة تأمين الوقوف .عندما لا يتم إيقاف السيارة ،قم بتأمين
السيارة بشكل إضافي بواسطة سنادات مثلاً.

عملية القيادة

 Gتحذير
عندما تقوم بإيقاف الإشعال أثناء القيادة ،تكون وظائف متعلقة
بالسلامة محدودة أو لم تعد متاحة .فقد يؤثر ذلك على وسيلة
مساعدة التوجيه ومعزز قوة الفرامل مثلاً .عندئذ تتطلب عملية
توجيه وفرملة السيارة منك المزيد من الجهد بشكل ملحوظ .يوجد
خطر الحوادث!
لا تقم بإيقاف الإشعال أثناء القيادة.
 Gتحذير
في حالة تركك أطفال بالسيارة بدون مراقبة ،يمكنهم تحريك
السيارة ،بأن يقوموا مثلاً.
Rبتحرير فرملة تأمين الوقوف
Rبتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد
Rبتشغيل المحرك.
بالإضافة لذلك يمكن أن يستخدموا تجهيزات السيارة ويعرضوا
أنفسهم للإنحصار .يوجد خطر الحوادث والإصابة!
خذ دائماً المفتاح معك عند مغادرة السيارة وقم بتأمين أقفال
السيارة .لا تترك أبداً أطفال في السيارة دون مراقبة.

احرص على ضرورة مراعاة إرشادات السلامة الهامة
بخصوص "اصطحاب أطفال في السيارة" )\ صفحة .(49
◀ قم بإيقاف السيارة.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ قبل إيقاف المحرك اتركه يعمل بعدد لفات الوضع المحايد لمدة
دقيقتين تقريباً ،إذا
Rكانت درجة حرارة سائل التبريد أعلى من  † 100تقريباً
Rتم استخدام قدرة المحرك الكاملة ،على سبيل المثال أثناء
القيادة على الطرق الجبلية أو أثناء التشغيل المتصل.
يسري هذا على وجه الخصوص ،عندما يتم إيقاف السيارة
في المرتفعات التي تزيد عن  1000م فوق سطح
الأرض.

◀ السيارة المزودة بمقطورة :افحص فرملة تأمين الوقوف
)\ صفحة .(148
◀ إيقاف المحرك :أدر المفتاح في قفل المقود إلى الوضع  0ثم
اسحبه.
◀ قم بتأمين السيارة والمقطورة ضد التحرك ،عند الضرورة
باستخدام السنادات.

الفرملة
نظام الفرامل
في حالة وجود عطل بنظام الفرامل من الممكن أن يتغير الأداء
الفرملي أو قد يتعطل نظام الفرامل .في حالة تأكدك من تأثير
سلبي عند فحص الفرامل ،توقف بأسرع وقت ممكن مع مراعاة
حركة المرور .احرص على فحص وإصلاح نظام الفرامل لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.
إذا تجاهلت مصابيح التحذير والبيانات في محموعة أجهزة
القياس والبيان ،فمن الممكن ألا تتعرف على تعطل واختلالات
في أجزاء وأنظمة جهاز الفرامل .من الممكن أن يتغير الأداء
الفرملي .من الممكن أن تزداد مسافة الدواسة وقوة الدواسة ،التي
يجب عليك استعمالها ،من أجل فرملة السيارة .احرص على
فحص وإصلاح نظام الفرامل لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة .احرص دائماً على مراعاة مصابيح التحذير
والبيانات في مجموعة أجهزة القياس والبيان.
في حالة وجود خلل بنظام الفرامل احرص على مراعاة
الإرشادات الواردة في نافذة الحدث الصفراء )\ صفحة (121
أو الحمراء )\ صفحة  .(128بالإضافة إلى نافذة الحدث من
الممكن أيضاً أن يضيء أحد مصابيح الكنترول في مجموعة
أجهزة القياس والبيان أو في نطاق الحالة بحاسوب السيارة وقد
تصدر صفارة التحذير.
نظام الفرامل مجهز من قبل المصنع بالأنظمة التالية:
Rنظام ) ABSنظام الفرامل المانع للانغلاق(
) ALBRالفرامل الأوتوماتيكية المرتبطة بالحمل(

فحص الإحكام ضد التسريب لنظام الهواء المضغوط
 Gتحذير
في حالة نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط غير المحكم ضد
التسريب أو في حالة انخفاض مخزون الضغط بدرجة كبيرة لا
يكون من الممكن فرملة السيارة .يوجد خطر الحوادث!
لا تتحرك بالسيارة إلا بعد الوصول إلى قيم مخزون الضغط
الضرورية.
في حالة فقدان الضغط أثناء السير توقف فوراً مع مراعاة حركة
المرور .قم بتأمين السيارة باستخدام فرملة تأمين الوقوف .أبلغ

الفرملة
بأسرع وقت ممكن إحدى الورش الفنية المتخصصة ،من أجل
تصليح دورة الهواء المضغوط.

نظام ) ABSنظام الفرامل المانع للانغلاق(
إرشادات السلامة الهامة
لا تستطيع أنظمة أمان القيادة الحد من خطر الحوادث الناجم عن
عدم موائمة طريقة القيادة أو اتباع أسلوب قيادة غير حذرة ولا
إلغاء القوانين الطبيعية.
أنظمة أمان القيادة هي فقط وسائل مساعدة .إنك تتحمّل مسؤولية
الحفاظ على مسافة الأمان والسرعة والفرملة في الوقت المناسب.
قم دائماً بمواءمة طريقة قيادتك مع ظروف الطريق وأحوال
الطقس الحالية ،وحافظ على مسافة أمان كافية .قم بالسير بحذر.
يقوم نظام  ABSبالتحكم في ضغط الفرامل بحيث يمنع انغلاق
العجلات عند الفرملة .ليحافظ بذلك على القدرة على توجيه
السيارة أثناء الفرملة.
ينظم نظام  ABSبدءاً من سرعة المشي وذلك بدون الارتباط
بحالة الطريق .ينظم نظام  ABSعلى الشوارع الزلقة عند الفرملة
بشكل خفيف.
 Gتحذير
عندما يكون نظام  ABSمعطل ،قد تنغلق العجلات عند الفرملة.
بذلك تتأثر قدرة التوجيه والأداء الفرملي إلى حد كبير بشكل سلبي.
يوجد خطر متزايد من التعرض للانزلاق أو لحادث.
قم بمواصلة القيادة بحذر .احرص على فحص نظام  ABSلدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.

 iتجد جدول ضغط هواء الإطارات في فصل المواصفات
الفنية )\ صفحة .(308
فقط عند استخدامك عجلات ذات أحجام الإطارات المقررة ،يعمل
نظام .ABS
التأثير الأقصى لنظام  ABSيتم الوصول إليه من خلال الضبط
الصحيح والتحميل الموائم لضغط هواء الإطارات .قم بقيادة
السيارة في حالات الشوارع الشتوية دائماً مع إطارات شتوية
)إطارات  ،(M+Sوعند الضرورة قم بتركيب سلاسل الثلج.
عندما يكون قفل موازنة ناقل الحركة للمحور الأمامي مشغلاً،
يكون عندئذ نظام  ABSغير مشغل.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentبالإضافة
لذلك اضغط على دواسة القابض في المسار الزلق.
تأثير فرملة المحرك لا يمكنه التأثير بشكل سلبي على طريقة
تنظيم نظام .ABS

Z

عملية القيادة

لا تسمح بركوب أو نزول أشخاص من السيارة أثناء عملية
الفحص .وبذلك تتجنّب الخلط بين فقدان الضغط الناتج عن
المقاعد المزودة بتعليق هوائي وبين ذلك الناتج عن التسريب.
◀ قم بإيقاف السيارة على سطح مستو.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتأمين السيارة ضد التحرك باستخدام السنادات.
◀ قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ قم في حاسوب السيارة باستدعاء نافذة القائمة Reserve
" pressure (Reserve pressureمخزون الضغط"(
في قائمة معلومات الكنترول  \) ãصفحة .(110
◀ اترك المحرّك دائراً حتى يظهر مخزون الضغط  16بار
على الأقل.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود إلى وضع القيادة.
◀ قم مجدداً في حاسوب السيارة باستدعاء نافذة القائمة
Reserve pressure (Reserve pressure
"مخزون الضغط"( في قائمة معلومات الكنترول ã
)\ صفحة .(110
◀ اضغط على دوّاسة الفرامل تماماً واحتفظ بها في هذا
الوضع.
◀ قم بعد مضي دقيقة واحدة تقريباً بقراءة مخزون الضغط.
◀ وبعد مضي دقيقة أخرى قم مجدّداً بقراءة مخزون الضغط.
عندما لا يتم ،بعد مضي هذه الدقيقة ،التعرّف على فقدان
ضغط واضح في نافذة القائمة Reserve pressure
" (Reserve pressureمخزون الضغط"( بحاسوب
السيارة ،فهذا يعني أن نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط
مُحْكَم ضد التسريب.
إذا تم التعرّف على فقدان ضغط واضح ،فهذا يعني أن نظام
الفرامل العامل بالهواء المضغوط غير مُحْكَم ضد
التسريب.
◀ إذا كان نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط غير مُحكم
ضد التسريب ،احرص على فحص وإصلاح نظام الفرامل
العامل بالهواء المضغوط لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.
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الفرملة
الفرامل المزودة بخاصية الحماية من الانغلاق
 Gتحذير
من الممكن أن تنغلق عجلات المقطورة/نصف المقطورة أثناء
الفرملة وقد يصبح الركب غير ثابت ،عندما
Rلا يكون للمقطورة/نصف المقطورة نظام ABS
Rيتعطل نظام  ABSالخاص بالمقطورة/نصف المقطورة
Rيتعطل نظام  ABSبشكل كامل.
قد تفقد أثناء ذلك السيطرة على الركب وتسبب في وقوع حادث.
قم دائماً بمواءمة طريقة قيادتك مع ظروف الطريق وأحوال
الطقس الحالية وحافظ على مسافة أمان كافية.تجنب – ما عدا في
ظروف الطوارىء – الفرملات بشكل كامل.

عملية القيادة

عندما يقوم نظام  ABSبالتدخّل عند الفرملة ،تشعر باهتزاز
خفيف في المقود.
◀ عندما يتحكم نظام  :ABSاستمر بالضغط بقوة على دواسة
الفرامل حتى ينتهي موقف الفرملة.
◀ في حالة الفرملة الكاملة :اضغط بكل قوتك على دواسة
الفرامل.
أثناء عملية تحكم نظام  ABSيتم أوتوماتيكياً إيقاف الفرملة
المستمرة وأقفال موازنة ناقل الحركة.
من الممكن أن تظهر في نطاق الحالة لحاسوب السيارة الرموز
التالية:
 :s !Rخاصية الحماية من الانغلاق للسيارة القاطرة
متوقفة.
 :u !Rخاصية الحماية من الانغلاق للسيارة القاطرة
وللمقطورة متوقفة.
 :r !Rمن الممكن أن تتم فرملة المقطورة بشكل
مفرط .احرص على مراقبة المقطورة من خلال المرآة
الجانبية ،وتجنّب مناورات الفرملة الشديدة .وبذلك تحافظ
على اتزان الركب.

 Gتحذير
عندما يكون نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة مُشغلاً من
الممكن أن يتم غلق العجلات عند الفرملة .نتيجة لذلك لم تعد
السيارة قابلة للتوجيه .ويكون هناك خطر متزايد من التعرض
للانزلاق أو لحادث!
قم بإيقاف نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة على الطرق
العامة والثابتة.

لا يمكن التأثير بشكل سلبي على نظام  ABSفي المقطورة عن
طريق الزر .:
◀ تشغيل نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة :اضغط على
الزر .:
نظام  ABSموجود في برنامج القيادة في الأراضي الوعرة.
في نطاق الحالة لحاسوب

يضيء مصباح الكنترول
السيارة.
◀ إيقاف نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة :اضغط
مجدداً على الزر .:
يكون نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة متوقفاً ونظام
 ABSمشغلاً.
ينطفئ مصباح الكنترول
السيارة.

في نطاق الحالة بحاسوب

نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة
يمكن تفعيل نظام  ABSللأراضي الوعرة أثناء القيادة في
الأراضي الوعرة .يتيح نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة
انغلاق العجلات لفترة وجيزة عند الفرملة في نطاق سرعة
يتراوح ما بين حوالي  40حتى  15كم/ساعة .وبذلك تقل مسافة
الفرملة عند السير على مثل تلك الأراضي الوعرة.
يتم إيقاف نظام  ABSفي السرعات الأقل من حوالي 15
كم/ساعة ،وقد تتعرض العجلات للانغلاق .وبذلك لا تتوفّر
القدرة على توجيه السيارة والعجلات منغلقة.

فرملة تأمين الوقوف
 Gتحذير
في حالة عدم تثبيت ذراع فرملة تأمين الوقوف في وضع الفرملة
الكامل ،يرجع الذراع أوتوماتيكياً إلى وضع التحرير .ومن خلال
ذلك فقد تتحرك السيارة .يوجد خطر الحوادث!
قم بتثبيت الذراع عند إيقاف السيارة في وضع الفرملة الكامل.

الفرملة
 Gتحذير
في الطرق الصاعدة أو المنحدرات قد لا تكفي فرملة تأمين
الوقوف ،لتأمين السيارة المحملة ضد التحرك .يوجد خطر
الحوادث!
افحص في وضع الفحص ما إذا يتم إيقاف السيارة المحملة عن
طريق فرملة تأمين الوقوف .عندما لا يتم إيقاف السيارة ،قم بتأمين
السيارة بشكل إضافي بواسطة سنادات مثلاً.

◀ حرّك ذراع فرملة تأمين الوقوف  :من وضع التحرير 1
إلى وضع الفرملة الكاملة  2واجعله يستقر بثبات.
يضيء مصباح الكنترول ! بمجموعة أجهزة القياس
والبيان.
المقطورة المزودة بنظام الفرامل  :EGفي حالة المقطورة
الموصلة تؤثر فرملة تأمين الوقوف على الفرملة الرئيسية
للمقطورة.

◀ إذا لم تستطع قوة الخازن الزنبركي إيقاف الركب ،قم بتأمين
السيارة القاطرة والمقطورة باستخدام السنادات.
◀ قم بإرجاع ذراع فرملة تأمين الوقوف  :من وضع الفحص
 3إلى وضع الفرملة الكاملة  2واجعله يثبت على هذا
الوضع.
تحرير فرملة تأمين الوقوف
◀ اسحب ذراع فرملة تأمين الوقوف  :من وضع الفرملة
الكاملة  2إلى أعلى ،وحرّكه حتى النهاية إلى وضع
التحرير .1
ينطفىء مصباح الكنترول ! في مجموعة أجهزة القياس
والبيان.
عندما يكون مخزون الضغط في كلتا دائرتي الفرامل على
الأقل  8بار ،تتحرر فرملة تأمين الوقوف بشكل كامل.
إذا لم ينطفىء مصباح الكنترول ! في مجموعة أجهزة
القياس والبيان ،فهذا يعني أن مخزون الضغط في دائرة
الفرامل الزنبركية انخفض إلى ما دون  5,5بار ومنخفض
للغاية.
يمكنك أيضاً تحرير أسطوانة الفرامل الزنبركية الخاصة بفرملة
تأمين الوقوف يدوياً ،وذلك بغرض جرّ السيارة
)\ صفحة .(301

فرملة تأمين الوقوف رباعية العجلات
تقوم فرملة تأمين الوقوف رباعية العجلات بوصل فرملة التشغيل
وفرملة تأمين الوقوف كهروبنيوماتيكياً .لا تكون فعالة إلا أثناء
دوران المحرك وتُستخدم من أجل الدعم الآمن ،مثلاً أثناء أعمال
الإنقاذ بواسطة المرفاع الحبلي.

السيارة المزودة بمقطورة :عند إيقاف السيارة قم بفحص فرملة
تأمين الوقوف
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ اضغط من أعلى على مفتاح فرملة تأمين الوقوف  .:حرك
أثناء ذلك ذراع فرملة تأمين الوقوف  :متجاوزاً وضع
الفرملة الكاملة  2إلى وضع الفحص  3واحتفظ به في هذا
الوضع.
أثناء عملية الفحص لا يتم إيقاف الركب إلا عن طريق قوة
الخازن الزنبركي للسيارة القاطرة .فرملة المقطورة محررة.
لا يجوز أن تتحرك السيارة.

◀ التشغيل :قم بتأمين السيارة عن طريق سنادات سفلية.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.

Z

عملية القيادة

قم بتأمين السيارة المتوقفة ضد التحرّك بواسطة فرملة تأمين
الوقوف .تؤثر فرملة تأمين الوقوف على أسطوانة الفرامل
الزنبركية.
تجد معلومات حول فرملة تأمين الوقوف الخاصة بالمقطورة في
دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة.
شد فرملة تأمين الوقوف
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الفرملة

عملية القيادة

◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف )\ صفحة .(148
◀ اضغط على الزر .:
يضيء مصباح الكنترول  Ïفي نطاق الحالة لوحدة
عرض حاسوب السيارة.
◀ الإيقاف :قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف )\ صفحة .(148
يتم تحرير فرملة تأمين الوقوف وفرملة تأمين الوقوف رباعية
العجلات في نفس الوقت.
يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة البلاغ wheel -4
parking brake not assured (4-wheel
" parking brake not assuredفرملة تأمين الوقوف
رباعية العجلات غير مؤمَّنة"(.
عندما تكون إحدى التعشيقات معشقة وتبدء بالقيادة ،ينطفئ
مصباح الكنترول  Ïفي نطاق الحالة لوحدة عرض
حاسوب السيارة.
أو
◀ اضغط على الزر  :مجدداً.
ينطفئ مصباح الكنترول  Ïفي نطاق الحالة لوحدة
عرض حاسوب السيارة.
يتم تحرير فرملة تأمين الوقوف رباعية العجلات أوتوماتيكياً
وتبقى فرملة تأمين الوقوف في وضع الفرملة.
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .0
ينطفئ مصباح الكنترول  Ïفي نطاق الحالة لوحدة
عرض حاسوب السيارة.
يتم تحرير فرملة تأمين الوقوف رباعية العجلات أوتوماتيكياً
وتبقى فرملة تأمين الوقوف في وضع الفرملة.

يمكن تشغيل الفرملة المستمرة أوتوماتيكياً ،إذا
Rتعرّفت إلكترونيات السيارة بعد عمليات فرملة متكرّرة على
أن السيارة محمّلة وقمت في نفس الوقت بالضغط لأسفل على
دوّاسة الفرامل
Rقام مثبت السرعة أو محدد السرعة بالتنظيم أثناء طريقة
الإندفاع الذاتي.
 Gتحذير
عندما تقوم بتشغيل الفرملة المستمرة على مسار سير زلق أو تقوم
بالنقل لتعشيقة أدنى ،من أجل زيادة التأثير الفرملي للمحرك ،من
الممكن أن تفقد عجلات الدفع الالتصاق بالطريق .ويكون هناك
خطر متزايد من التعرض للانزلاق أو لحادث!
لا تقم بتشغيل الفرملة المستمرة أو النقل لتعشيقة أدنى على مسار
سير زلق من أجل زيادة التأثير الفرملي للمحرك.

تشغيل/إيقاف الفرملة المستمرة
! إذا كانت الفرملة المستمرة متوقفة عن العمل ولم ينطفئ
مصباح الكنترول  Ãفي مجموعة أجهزة القياس والبيان،
احرص على فحص الفرملة المستمرة لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة.

الفرملة المستمرة
إرشادات السلامة الهامة
كفرملة مستمرة يتم تشغيل فرملة المحرك.
يتوقف تأثير فرملة المحرك على عدد لفات المحرك .فالعدد
المرتفع للفات المحرك يعني قدرة فرملية أعلى للمحرك.
انتبه إلى نطاق تأثير فرملة المحرّك في عدّاد لفات المحرك
)\ صفحة .(98
عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة للغاية ،لا يكون
لفرملة المحرك بعد تشغيل المحرك أي تأثير أو أن التأثير يكون
بشكل محدود فقط.
يمكنك الاستفادة المثلى من التأثير الفرملي للمحرّك أثناء القيادة
على الطرق المنحدرة الطويلة إذا قمت
Rبتشغيل الفرملة المستمرة
Rبالنقل إلى تعشيقة أدنى في الوقت المناسب.

◀ التشغيل :اسحب الذراع المتعدد الوظائف على درجة الفرملة
المرغوبة.
يضيء مصباح الكنترول  Ãبمجموعة أجهزة القياس
والبيان.
في الفرملة المستمرة يكون أدنى تأثير فرملي في الوضع 1
وأقصى تأثير فرملي في الوضع .2
◀ الإيقاف :اضغط الذراع المتعدد الوظائف على الوضع .g
ينطفىء مصباح الكنترول  Ãفي مجموعة أجهزة القياس
والبيان.
عندما تقوم بإدارة المفتاح في قفل المقود على الوضع  2ويومض
مصباح الكنترول  Ãفي مجموعة أجهزة القياس والبيان ،لا
يكون الذراع المتعدد الوظائف على الوضع .g

نظام التعشيق ®Telligent
عندما يقوم نظام  ABSبالتحكم ،تتوقف الفرملة المستمرة .ويظلّ
مصباح الكنترول  Ãفي مجموعة أجهزة القياس والبيان
يضيء.

الذراع متعدد الوظائف وبيان التعشيقات
الإرشادات العامة
يشتمل نظام التعشيق ® Telligentعلى ثماني تعشيقات أمامية
وست تعشيقات خلفية.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالتحكّم في تشغيل القابض
)الدبرياج( وناقل الحركة أثناء عملية القيادة ،على سبيل مثال
عند:

نظام التعشيق ®Telligent
إرشادات السلامة الهامة

Rبدء السير
Rالمناورة
Rتغيير التعشيقة
Rالتوقف
إذا كان هناك خلل بنظام التعشيق ® ،Telligentيمكنك مواصلة
السير في طريقة القيادة البديلة )\ صفحة .(106
احرص على ألا ينخفض عدد لفات المحرك عن عدد اللفات
الأدنى البالغ  720لفة/دقيقة.

 Gتحذير
في حالة فقدان الضغط أو مخزون ضغط منخفض للغاية في دائرة
ناقل الحركة/القابض لا يمكنك القيام بالتعشيق .يوجد خطر
الحوادث!
لا تدع السيارة تتحرك أو احرص على مراعاة قواعد المرور في
أسرع وقت ممكن .قم بتأمين السيارة ضد التحرّك باستخدام
فرملة تأمين الوقوف على سبيل المثال .أبلغ بأسرع وقت ممكن
إحدى الورش الفنية المتخصصة ،من أجل تصليح دورة الهواء
المضغوط.

الذراع المتعدد الوظائف

انتبه أثناء السير إلى عداد لفات المحرك ،واحرص على الالتزام
بالنطاق الاقتصادي .قم بقيادة السيارة بالتعشيقة العالية قدر
الإمكان .قم بالنقل إلى تعشيقة أدنى بالوقت المناسب قبل
المنحدرات أو المرتفعات.
قم بتجاوز التعشيقات إن كان ذلك ممكناً ،ولا تقم بالتعشيق إلا إذا
اقتضت الضرورة ذلك.
استمر دائماً بالضغط التام على دواسة القابض حتى تنتهي عملية
التعشيق .تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة بإظهار التعشيقة
المعشقة.
إذا قمت أثناء تغيير التعشيقة بترك دواسة القابض قبل الوقت،

 :اختيار اتجاه السير:
 Drive hللسير إلى الأمام )\ صفحة (153
 iالوضع المحايد )\ صفحة (155
 kالرجوع للخلف )\ صفحة (155
;  qالاختيار المسبق للتعشيقة للنقل لتعشيقة أعلى
)\ صفحة (153
=  ±الاختيار المسبق للتعشيقة للنقل لتعشيقة أدنى
)\ صفحة (153
.

.

.

.

.

.
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عملية القيادة

نظام التعشيق ® Telligentهو نظام تعشيق كهربائي/
بنيوماتيكي.
يقوم السائق بنفسه بعملية التعشيق عن طريق الضغط على
القابض ،ويقوم نظام التعشيق ® Telligentبتعشيق ناقل الحركة
أوتوماتيكياً.

Rيقوم نظام التعشيق ® Telligentبالنقل أوتوماتيكياً إلى
الوضع المحايد
Rيومض في وحدة عرض حاسوب السيارة N
Rيصدر بشكل متكرر صوت طقطقة في مجموعة أجهزة
القياس والبيان.
إذا ضغطت بعد ذلك على القابش مرة أخرى ،يتم مرة أخرى
تعشيق التعشيقة المناسبة.

151

152

نظام التعشيق ®Telligent
بيان التعشيقات

عملية القيادة

 :اتجاه السير و/أو التعشيقة المعشقة
.

البيانات الممكنة )مثال(:
8–1
N
– R1
R6

التعشيقة الأولى حتى التعشيقة الثامنة
الوضع المحايد
التعشيقة الخلفية الأولى حتى التعشيقة الخلفية السادسة

الاختيار المسبق للتعشيقة
◀ قم ببدء السير بالاختيار المسبق للتعشيقة )\ صفحة .(153
◀ النقل لتعشيقة أدنى :اضغط ذراع مثبت السرعة لفترة وجيزة
بعيداً عن المقود .:
يقوم نظام التحكم بناقل الحركة بالنقل إلى تعشيقة واحدة
أدنى.
تومض التعشيقة المختارة مسبقاً في وحدة عرض حاسوب
السيارة .يبقى الاختيار المسبق للتعشيقة مخزناً لمدة 120
ثانية تقريباً.
أو
◀ النقل لتعشيقة أعلى :اسحب ذراع مثبت السرعة لفترة وجيزة
باتجاه المقود =.
يقوم نظام التحكم بناقل الحركة بالنقل إلى تعشيقة واحدة
أعلى.
تومض التعشيقة المختارة مسبقاً في وحدة عرض حاسوب
السيارة .يبقى الاختيار المسبق للتعشيقة مخزناً لمدة 120
ثانية تقريباً.

اختيار اتجاه السير المسبق
ذراع مثبت السرعة
عرض عام
ذراع مثبت السرعة يساوي الذراع المتعدد الوظائف ويمكن
استعماله حسب الاختيار .هذا يسهل مثلاً عملية تشغيل الأجهزة
بواسطة ذراع الاستعمال ،لأنه لا تكون هناك حاجة لاستعمال اليد
اليمنى من أجل وظائف القيادة.

:
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الاختيار المسبق للتعشيقة للنقل لتعشيقة أدنى
اختيار اتجاه السير المسبق للأمام
الاختيار المسبق للتعشيقة للنقل لتعشيقة أعلى
اختيار اتجاه السير المسبق للخلف

◀ تأكد أن السرعة أقل من  30كم/ساعة.
◀ تأكد أن محدد السرعة )\ صفحة  (171ومثبت السرعة
)\ صفحة  (172متوقفين.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام(.
◀ اختيار اتجاه السير المسبق للأمام :اضغط ذراع مثبت
السرعة لفترة وجيزة إلى اليسار ?.
تصدر إشارة صوتية.
أو
◀ اختيار اتجاه السير المسبق للخلف :اضغط ذراع مثبت
السرعة لفترة وجيزة إلى اليمين ;.
تصدر إشارة صوتية.
◀ قم بخفض السرعة إلى توقف السيارة تقريباً.
◀ اضغط على دواسة القابض حتى النهاية.
تصدر إشارة صوتية وصوت طقطقة في مجموعة أجهزة
القياس والبيان ،يتم تعشيق التعشيقة المختارة مسبقاً .يضيء
مصباح الكنترول  uفي نطاق الحالة لوحدة عرض
حاسوب السيارة .تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة بإظهار
التعشيقة المعشقة.
◀ اترك دواسة القابض ببطء واضغط على دواسة الوقود.

نظام التعشيق ®Telligent
ذراع الاستعمال
عرض عام
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بدء السير
عرض عام

ذراع الاستعمال يساوي الذراع المتعدد الوظائف وذراع مثبت
السرعة .يمكن استخدام ذراع الاستعمال حسب الاختيار.

 :زر  ،uتغيير اتجاه القيادة
; القيادة للأمام/خفض السرعة عند القيادة للخلف
= القيادة للخلف/خفض السرعة عند القيادة للأمام
.

.

.

اختيار اتجاه السير المسبق
◀ تأكد أن السرعة أقل من  30كم/ساعة.
◀ تأكد أن محدد السرعة )\ صفحة  (171ومثبت السرعة
)\ صفحة  (172متوقفين.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام(.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه ; أو =.
أو
◀ اضغط على الزر  : uللأمام أو للخلف.
تصدر إشارة صوتية.
◀ قم بخفض السرعة إلى توقف السيارة تقريباً.
◀ اضغط على دواسة القابض حتى النهاية.
تصدر إشارة صوتية وصوت طقطقة في مجموعة أجهزة
القياس والبيان ،يتم تعشيق التعشيقة المختارة مسبقاً .يضيء
مصباح الكنترول  uفي نطاق الحالة لوحدة عرض
حاسوب السيارة .تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة بإظهار
التعشيقة المعشقة.
◀ اترك دواسة القابض ببطء واضغط على دواسة الوقود.

بدء السير بالاختيار المسبق للتعشيقة
يمكنك اختيار إحدى التعشيقات مسبقاً قبل أن تضغط على دواسة
القابض .فقط بعد أن تضغط على دواسة القابض ،يقوم نظام
التعشيق ® Telligentبتعشيق التعشيقة المختارة مسبقاً.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام( .:
في جميع برامج القيادة يقوم جهاز التحكم بناقل الحركة بالنقل
إلى التعشيقة الثانية ،التي يمكن تغييرها يدوياً.
◀ موائمة الاختيار المسبق للتعشيقة :اجذب الذراع متعدد
الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة )النقل لتعشيقة أعلى( ; أو
اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة )النقل لتعشيقة أدنى( =.
تومض التعشيقة المختارة مسبقاً في وحدة عرض حاسوب
السيارة .يبقى الاختيار المسبق للتعشيقة مخزناً لمدة 120
ثانية تقريباً.
◀ اضغط على دواسة القابض حتى النهاية.
يقوم نظام التعشيق ® Telligentبتعشيق التعشيقة المختارة
مسبقاً.
يؤكد صوت طقطقة في مجموعة أجهزة القياس والبيان عملية
التعشيق.
تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة بإظهار التعشيقة المعشقة.
◀ قم بتحرير دوّاسة الفرامل أو فرملة تأمين الوقوف ،اترك
دواسة الدبرياج ببطء واضغط على دواسة الوقود.
يمكنك محو التعشيقة المختارة مسبقاً ،بأن تقوم بإدارة مفتاح
اختيار اتجاه السير إلى الوضع .i

Z

عملية القيادة

من أجل بدء السير يمكنك اختيار التعشيقة الأولى حتى التعشيقة
الثالثة.
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نظام التعشيق ®Telligent
بدء السير بدون اختيار تعشيقة مسبقاً
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ اضغط على دواسة القابض حتى النهاية.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام( .:
في جميع برامج القيادة يقوم جهاز التحكم بناقل الحركة بالنقل
إلى التعشيقة الثانية ،التي يمكن تغييرها يدوياً.
◀ قم بتحرير دوّاسة الفرامل أو فرملة تأمين الوقوف ،اترك
دواسة الدبرياج ببطء واضغط على دواسة الوقود.

عملية القيادة

القيادة والتعشيق
الإرشادات العامة
يمكن القيام بتغيير التعشيقة أثناء السير فقط في عدد لفات محرك
مناسب أو في سرعة سير مناسبة .إذا لم يتم الوصول إلى عدد
لفات المحرك هذا أو كانت سرعة السير عالية للغاية ،يصدر
صوت تحذيري .لا يتم تعشيق التعشيقة .يقوم جهاز التحكم في
ناقل الحركة بالنقل إلى التعشيقات المسموحة فقط.

عرض عام

التعشيق عن طريق تعشيقة مختارة مسبقاً
يمكنك اختيار إحدى التعشيقات مسبقاً قبل أن تضغط على دواسة
القابض .فقط بعد أن تضغط على دواسة القابض ،يقوم نظام
التعشيق ® Telligentبتعشيق التعشيقة المختارة مسبقاً.
يمكنك تعشيق عدة تعشيقات مرة واحدة.
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لفترة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( ;.
يقوم جهاز التحكم في ناقل الحركة بالنقل إلى تعشيقة واحدة
أعلى أو أدنى .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
التعشيقة المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
أو

◀ كرّر جذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة قصيرة
)النقل إلى تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لفترة قصيرة
)النقل إلى تعشيقة أدنى( ; ،كما ينبغي في تعشيق
التعشيقات.
يقوم جهاز التحكم في ناقل الحركة بالنقل إلى أكثر من تعشيقة
أعلى أو أدنى .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
التعشيقة المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
تومض التعشيقة المختارة مسبقاً في وحدة عرض حاسوب
السيارة .يبقى الاختيار المسبق للتعشيقة مخزناً لمدة 15
ثانية.
أو
◀ عندما لا تكون تعشيقة العمل أو تعشيقة الزحف معشقة:
اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة طويلة )النقل إلى
تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لفترة طويلة )النقل إلى
تعشيقة أدنى( ;.
يقوم جهاز التحكم في ناقل الحركة تبعاً لتحميل السيارة
بالتحقق من التعشيقة المناسبة لاتجاه التعشيق المختار
)التعشيقة المستهدفة( .يقوم جهاز التحكم في ناقل الحركة
بالنقل إلى تعشيقة أعلى أو أدنى مناسبة ،ولكن تعشيقة واحدة
على الأقل .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
التعشيقة المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
تومض التعشيقة المختارة مسبقاً في وحدة عرض حاسوب
السيارة .يبقى الاختيار المسبق للتعشيقة مخزناً لمدة 15
ثانية.
◀ جميع السيارات :اضغط على دواسة القابض بشكل تام.
يقوم نظام التعشيق ® Telligentبتعشيق التعشيقة المختارة
مسبقاً.
صوت الطقطقة في أجهزة القياس والبيان يؤكد عملية
التعشيق.
تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة بإظهار التعشيقة المعشقة.
◀ اترك دواسة القابض ببطء واضغط على دواسة الوقود.
يمكنك تغيير التعشيقة المختارة مسبقاً خلال وقت الاختيار
المسبق ،بأن تقوم بضغط/سحب الذراع المتعدد الوظائف مرة
أخرى .تومض التعشيقة المختارة مسبقاً من جديد في وحدة
عرض حاسوب السيارة.
يمكنك محو التعشيقة المختارة مسبقاً ،بأن تقوم بإدارة مفتاح
اختيار اتجاه القيادة إلى الوضع .i

التعشيق بدون تعشيقة مختارة مسبقاً
يمكنك دائماً فقط النقل لتعشيقة أعلى أو تعشيقة أدنى واحدة.

نظام التعشيق ®Telligent
◀ اضغط على دواسة القابض بشكل تام.
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لفترة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( ;.
يقوم نظام التعشيق ® Telligentبتعشيق التعشيقة.
صوت الطقطقة في أجهزة القياس والبيان يؤكد عملية
التعشيق.
تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة بإظهار التعشيقة المعشقة.
◀ اترك دواسة القابض ببطء واضغط على دواسة الوقود.

155

التعشيقة الخلفية والتغيير السريع لاتجاه السير
تعشيق التعشيقة الخلفية

التوقف

في حالة التوقف لفترة طويلة نسبياً ،مثلاً عند إحدى إشارات
المرور أو قبيل إيقاف المحرك ،قم بتعشيق ناقل الحركة في
الوضع المحايد.
◀ قم بفرملة السيارة وانقل إلى تعشيقة أدنى إذا لزم الأمر.
◀ اضغط على دواسة القابض حتى النهاية.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) iالوضع
المحايد( .:
عندما تُظهر وحدة عرض حاسوب السيارة  ،Nتكون عملية
التعشيق قد اكتملت.
◀ استمر بالضغط على دواسة الفرامل تماماً أو قم بشد فرملة
تأمين الوقوف.
◀ اترك دواسة القابض.

◀ اضغط على دواسة الفرامل تماماً أو قم بشد فرملة تأمين
الوقوف.
◀ اضغط على دواسة القابض حتى النهاية.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) kالرجوع
للخلف( .:
عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
الخلفية المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
◀ نقل التعشيقة الخلفية لتعشيقة أعلى عند الحاجة :اسحب
الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة ;.
عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
الخلفية المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
أو
◀ نقل التعشيقة الخلفية لتعشيقة أدنى عند الحاجة :اضغط
الذراع متعدد الوظائف إلى أسفل لفترة وجيزة =.
عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
الخلفية المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
◀ قم بتحرير دوّاسة الفرامل أو فرملة تأمين الوقوف ،اترك
دواسة الدبرياج ببطء واضغط على دواسة الوقود.
يمكنك أثناء الرجوع للخلف النقل إلى تعشيقات خلفية تباعاً أعلى
أو أدنى:
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة )النقل
إلى تعشيقة أعلى( ; أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( =.
عندما يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
الخلفية الأعلى أو الأدنى التالية ،فهذا يعني انتهاء عملية
التعشيق.

Z

عملية القيادة

يمكنك النقل فقط إلى التعشيقة الخلفية الأولى أو التعشيقة الخلفية
الرابعة من الوضع المحايد لبدء السير.
بينما السيارة متوقفة وفي الوضع المحايد:
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نظام التعشيق الأوتوماتيكي ®Telligent
يمكن القيام بتعشيق التعشيقات الخلفية أثناء السير فقط في عدد
لفات محرك مناسب أو في سرعة سير مناسبة .إذا كانت سرعة
السير عالية للغاية ،يصدر صوتاً تحذيرياً .لا يتم النقل إلى
التعشيقة الخلفية المختارة .يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل
إلى التعشيقات الخلفية المسموحة فقط.

فرملة تأمين الوقوف على سبيل المثال .أبلغ بأسرع وقت ممكن
إحدى الورش الفنية المتخصصة ،من أجل تصليح دورة الهواء
المضغوط.

الذراع متعدد الوظائف وبيان التعشيقات

تغيير اتجاه السير سريعاً

الإرشادات العامة

عملية القيادة

يشتمل نظام التعشيق الأوتوماتيكي ® Telligentعلى ثماني
تعشيقات أمامية وست تعشيقات خلفية.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالتحكّم في تشغيل القابض
)الدبرياج( وناقل الحركة أثناء عملية القيادة ،على سبيل مثال
عند:
Rبدء السير
Rالمناورة
Rتغيير التعشيقة
Rالتوقف
®
إذا كان هناك خلل بنظام التعشيق الأوتوماتيكي ،Telligent
يمكنك مواصلة السير في طريقة القيادة البديلة
)\ صفحة .(106
احرص على ألا ينخفض عدد لفات المحرك عن عدد اللفات
الأدنى البالغ  720لفة/دقيقة.

يمكنك اختيار تعشيقة خلفية أو أمامية بشكل مُسْبق أثناء السير
حتى سرعة  30كم/ساعة تقريباً.
تغيير اتجاه السير
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع /Drive) h
التعشيقة الأمامية( أو ) kالتعشيقة الخلفية( .:
من التعشيقة الأمامية الأولى يتم اختيار التعشيقة الخلفية
الأولى بشكل مُسْبق ،والعكس صحيح.
من التعشيقة الأمامية الثانية يتم اختيار التعشيقة الخلفية الثانية
بشكل مُسْبق ،والعكس صحيح.
من التعشيقة الأمامية الثالثة أو أعلى يتم اختيار التعشيقة
الخلفية الثالثة.
من التعشيقة الخلفية الثالثة أو أعلى يتم اختيار التعشيقة
الأمامية الثالثة.
يتم التعشيق للتعشيقة فور توقف السيارة تقريباً ،والضغط
تماماً على دواسة الدبرياج .عندما تظهر في وحدة عرض
حاسوب السيارة التعشيقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.

الذراع المتعدد الوظائف

نظام التعشيق الأوتوماتيكي ®Telligent

 :اختيار اتجاه السير:
 Drive hللسير إلى الأمام )\ صفحة (159
 iالوضع المحايد )\ صفحة (159
 kالرجوع للخلف )\ صفحة (161
;  qالنقل لتعشيقة أعلى يدوياً ،في برنامج القيادة
الأوتوماتيكي )\ صفحة /(159اليدوي
)\ صفحة (160
= اختيار برنامج القيادة \) :صفحة (158
 dبرنامج القيادة الأوتوماتيكي
.

.

إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
في حالة فقدان الضغط أو مخزون ضغط منخفض للغاية في دائرة
ناقل الحركة/القابض لا يمكنك القيام بالتعشيق .يوجد خطر
الحوادث!
لا تدع السيارة تتحرك أو احرص على مراعاة قواعد المرور في
أسرع وقت ممكن .قم بتأمين السيارة ضد التحرّك باستخدام

.

.

.

.

.

نظام التعشيق الأوتوماتيكي ®Telligent
.
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 pبرنامج القيادة اليدوي
?  ±النقل لتعشيقة أدنى يدوياً ،في برنامج القيادة
الأوتوماتيكي )\ صفحة /(159اليدوي
)\ صفحة (160
.

بيان التعشيقات

.

.

.

.

اختيار التعشيقة يدوياً
 :اتجاه السير و/أو التعشيقة المعشقة
; برنامج القيادة
.

.

البيانات الممكنة )مثال(:
 8 – 1التعشيقة الأولى حتى التعشيقة الثامنة
N
الوضع المحايد
–  R1التعشيقة الخلفية الأولى حتى التعشيقة الخلفية السادسة
R6
A
برنامج القيادة الأوتوماتيكي
M
برنامج القيادة اليدوي

◀ النقل لتعشيقة أدنى :اضغط ذراع مثبت السرعة لفترة وجيزة
بعيداً عن المقود :
يقوم نظام التحكم بناقل الحركة بالنقل إلى تعشيقة واحدة
أدنى.
أو
◀ النقل لتعشيقة أعلى :اسحب ذراع مثبت السرعة لفترة وجيزة
باتجاه المقود =.
يقوم نظام التحكم بناقل الحركة بالنقل إلى تعشيقة واحدة
أعلى.

اختيار اتجاه السير المسبق
ذراع مثبت السرعة
عرض عام
ذراع مثبت السرعة يساوي الذراع المتعدد الوظائف ويمكن
استعماله حسب الاختيار .هذا يسهل مثلاً عملية تشغيل الأجهزة
بواسطة ذراع الاستعمال ،لأنه لا تكون هناك حاجة لاستعمال اليد
اليمنى من أجل وظائف القيادة.

◀ تأكد أن السرعة أقل من  30كم/ساعة.
◀ تأكد أن مثبت السرعة ومحدد السرعة متوقفين.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام(.
◀ اختيار اتجاه السير المسبق للأمام :اضغط ذراع مثبت
السرعة لفترة وجيزة إلى اليسار ?.
تصدر إشارة صوتية.
أو
◀ اختيار اتجاه السير المسبق للخلف :اضغط ذراع مثبت
السرعة لفترة وجيزة إلى اليمين ;.
تصدر إشارة صوتية.
◀ قم بخفض السرعة إلى توقف السيارة تقريباً.
تصدر إشارة صوتية ،يتم تعشيق التعشيقة المختارة مسبقاً.
يضيء مصباح الكنترول  uفي نطاق الحالة لوحدة

Z
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:
;
=
?

النقل إلى تعشيقة أدنى يدوياً
اختيار اتجاه السير المسبق للأمام
النقل إلى تعشيقة أعلى يدوياً
اختيار اتجاه السير المسبق للخلف
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عرض حاسوب السيارة .تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة
بإظهار التعشيقة المعشقة.
◀ اضغط على دواسة الوقود.

ذراع الاستعمال
عرض عام
ذراع الاستعمال يساوي الذراع المتعدد الوظائف وذراع مثبت
السرعة .يمكن استخدام ذراع الاستعمال حسب الاختيار.

برامج القيادة ووظائف القيادة
برنامج القيادة الأوتوماتيكي
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى التعشيقات ،وذلك
ارتباطاً من بين أمور أخرى بما يلي:
Rعدد لفات المحرك
Rوضع دواسة الوقود
Rاستخدام الفرملة المستمرة
Rحالة تحميل السيارة
Rطبيعة وعورة الطريق

عملية القيادة

برنامج القيادة اليدوي
في برنامج القيادة اليدوي تقوم بعمليات التعشيق بنفسك.
قم خاصة في حالات القيادة الصعبة بالتعشيق لبرنامج القيادة
اليدوي .وبذلك يمكنك تجنب انقطاعات قوى الجر الغير مرغوب
فيها ،مثل تلك التي قد تظهر أثناء التعشيق الأوتوماتيكي.
في الأراضي شديدة الوعورة يجب عليك فصل وتوصيل
التعشيقات يدوياً .لهذا الغرض يجب عليك فصل دواسة الدبرياج
)\ صفحة .(162
 :زر  ،uتغيير اتجاه القيادة
; القيادة للأمام/خفض السرعة عند القيادة للخلف
= القيادة للخلف/خفض السرعة عند القيادة للأمام
.

.

اختيار برنامج القيادة

.

اختيار اتجاه السير المسبق
◀ تأكد أن السرعة أقل من  30كم/ساعة.
◀ تأكد أن محدد السرعة )\ صفحة  (171ومثبت السرعة
)\ صفحة  (172متوقفين.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام(.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه ; أو =.
أو
◀ اضغط على الزر  : uللأمام أو للخلف.
تصدر إشارة صوتية.
◀ قم بخفض السرعة إلى توقف السيارة تقريباً.
تصدر إشارة صوتية وصوت طقطقة في مجموعة أجهزة
القياس والبيان ،يتم تعشيق التعشيقة المختارة مسبقاً .يضيء
مصباح الكنترول  uفي نطاق الحالة لوحدة عرض
حاسوب السيارة .تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة بإظهار
التعشيقة المعشقة.
◀ اضغط على دواسة الوقود.

يمكنك في أي وقت تغيير برنامج القيادة.
◀ تشغيل برنامج القيادة اليدوي :اضغط على الزر  oلمدة
طويلة .:
تُظهر وحدة عرض حاسوب السيارة برنامج القيادة اليدوي
 Mوالتعشيقة المعشقة.
◀ تشغيل الطريقة الأوتوماتيكية :اضغط على الزر o
لوهلة قصيرة .:
يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة برنامج القيادة
الأوتوماتيكي  ،Aالتعشيقة المعشقة والتعشيقة المختارة
مُسبقاً.
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بدء السير والتوقف
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تعشيق الوضع المحايد

بدء السير

تغيير تعشيقة بدء السير
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة )النقل
إلى تعشيقة أعلى( ; أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( =.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى تعشيقة واحدة أعلى أو
أدنى.
من أجل بدء السير يمكنك اختيار التعشيقة الأولى حتى
التعشيقة الثالثة.
عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.

التوقف
◀ اضغط على دواسة الفرامل.
يقوم نظام التحكم في التعشيق ،تبعاً لحالة القيادة ،بالنقل إلى
تعشيقة أدنى وقبل توقف السيارة بفترة وجيزة بالنقل إلى
تعشيقة مناسبة لبدء السير.

الوضع المحايد الأوتوماتيكي
إذا توقفت السيارة لمدة حوالي تسع دقائق بينما المحرك دائر
وإحدى التعشيقات معشقة ،يصدر صوتاً تحذيرياً .يومض  Nفي
وحدة عرض حاسوب السيارة .بعد مرور دقيقة أخرى يقوم نظام
التحكم في التعشيق بتعشيق الوضع المحايد أوتوماتيكياً.

القيادة في برنامج القيادة الأوتوماتيكي
التسارع
يمكنك عن طريق وضع دواسة الوقود التأثير الفعّال على لحظة
التعشيق:
Rالضغط برفق على دواسة الوقود :نقل مبكر إلى تعشيقة
أعلى.
Rالضغط بقوة على دواسة الوقود :نقل متأخر إلى تعشيقة
أعلى.
Rوضع التسارع الأقصى ) :(Kick-downأقصى فترة للنقل
لتعشيقة أعلى أو أسرع نقل لتعشيقة أدنى.
عندما تكون الفرملة المستمرة مُشغّلة ويتم النقل إلى تعشيقة
أعلى أثناء القيادة على المنحدرات ،يقوم نظام التحكم في التعشيق
بتحديد عملية التعشيق بتعشيقة واحدة.

تعشيق وضع التسارع الأقصى
يساعد وضع التسارع الأقصى ) ( Kick-downعلى تسارع
السيارة بأقصى سرعة لها.
يمكنك عند الضرورة ،مثلاً على الطرق الصاعدة بشكل كبير،
رفع القدرة على بدء السير عن طريق وظيفة التسارع الأقصى.
عند بدء السير في التعشيقة الأولى أو التعشيقة الثانية يرتفع عدد
لفات المحرك .وبذلك يتاح عزم دوران محرك مرتفع .عند بدء
Z
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◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام( .:
في جميع برامج القيادة يقوم نظام التحكم في التعشيق بتعشيق
التعشيقة المناسبة لبدء السير التي يمكن تغييرها يدوياً ،وذلك
تبعاً لحمولة السيارة.
◀ قم بتحرير دوّاسة الفرامل أو فرملة تأمين الوقوف والضغط
لأسفل على دوّاسة الوقود.

في حالة التوقف لفترة طويلة نسبياً ،مثلاً عند إحدى إشارات
المرور أو قبيل إيقاف المحرك ،قم بتعشيق ناقل الحركة في
الوضع المحايد.
◀ اضغط على دواسة الفرامل تماماً أو قم بشد فرملة تأمين
الوقوف.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) iالوضع
المحايد( .:
عندما تُظهر وحدة عرض حاسوب السيارة  ،Nتكون عملية
التعشيق قد اكتملت.
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السير بواسطة وضع التسارع الأقصى  ،Kick-downيؤدي
هذا إلى إجهاد القابض بشكل كبير وتآكل القابض إلى حد كبير.
◀ اضغط لأسفل على دواسة الوقود حتى النهاية متجاوزاً نقطة
المقاومة.
عند الحاجة يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى تعشيقة
أدنى.
◀ عند الوصول إلى السرعة المرغوبة ارفع قدمك بعض الشيء
عن دواسة الوقود.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى تعشيقة أعلى مرة
أخرى.

التباطؤ

عملية القيادة

◀ اترك دواسة الوقود.
◀ اضغط على دواسة الفرامل.
أو
◀ قم بتشغيل الفرملة المستمرة )\ صفحة .(150
يقوم نظام التحكم في التعشيق أوتوماتيكياً بالنقل إلى تعشيقة
أدنى بما يتناسب مع موقف القيادة المعني.

اختيار التعشيقة يدوياً

◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة )النقل
إلى تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( ;.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى تعشيقة واحدة أعلى أو
أدنى .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
أو
◀ كرّر جذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة
)النقل إلى تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة
)النقل إلى تعشيقة أدنى( ; ،كما ينبغي في تعشيق
التعشيقات.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى أكثر من تعشيقة أعلى
أو أدنى .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
التعشيقة المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
أو
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة طويلة )النقل إلى
تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لمدة طويلة )النقل إلى
تعشيقة أدنى( ;.
يقوم نظام التحكم في التعشيق تبعاً لتحميل السيارة بالتحقق من
التعشيقة المناسبة لاتجاه التعشيق المختار )التعشيقة
المستهدفة( .يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى تعشيقة
أعلى أو أدنى مناسبة ،ولكن تعشيقة واحدة على الأقل .عندما
تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة المعشقة،
فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.

القيادة في برنامج القيادة اليدوي
الإرشادات العامة

يمكنك أيضاً اختيار تعشيقة أخرى يدوياً .ومن خلال ذلك لا يتم
تغيير وظائف طريقة التشغيل الأوتوماتيكية.
يمكن القيام بتغيير التعشيقة أثناء السير فقط في عدد لفات محرك
مناسب أو في سرعة سير مناسبة .إذا لم يتم الوصول إلى عدد
لفات المحرك هذا أو كانت سرعة السير عالية للغاية ،يصدر
صوت تحذيري .لا يتم تعشيق التعشيقة .يقوم نظام التحكم في
التعشيق بالنقل إلى التعشيقات المسموحة فقط.

في برنامج القيادة اليدوي يجب عليك القيام بعمليات التعشيق
بنفسك.
قم خاصة في حالات القيادة الصعبة بالتعشيق لبرنامج القيادة
اليدوي .وبذلك يمكنك تجنب انقطاعات قوى الجر الغير مرغوب
فيها ،مثل تلك التي قد تظهر أثناء التعشيق الأوتوماتيكي.
يمكن القيام بتغيير التعشيقة أثناء السير فقط في عدد لفات محرك
مناسب أو في سرعة سير مناسبة .إذا لم يتم الوصول إلى عدد
لفات المحرك هذا أو كانت سرعة السير عالية للغاية ،يصدر
صوت تحذيري .لا يتم تعشيق التعشيقة .يقوم نظام التحكم في
التعشيق بالنقل إلى التعشيقات المسموحة فقط.

نظام التعشيق الأوتوماتيكي ®Telligent
تغيير التعشيقة
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التعشيقة الخلفية والتغيير السريع لاتجاه السير
تعشيق التعشيقة الخلفية

عندما تقوم بتعشيق إحدى التعشيقات الخلفية ،يتم تفعيل برنامج
القيادة اليدوي.
يمكنك النقل فقط إلى التعشيقة الخلفية الأولى أو التعشيقة الخلفية
الرابعة من الوضع المحايد لبدء السير.
بينما السيارة متوقفة وفي الوضع المحايد:
◀ اضغط على دواسة الفرامل تماماً أو قم بشد فرملة تأمين
الوقوف.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) kالرجوع
للخلف( .:
عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
الخلفية المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
انقل إلى التعشيقة الخلفية
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة )النقل
إلى تعشيقة أعلى( ; أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( =.
عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
الخلفية المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
◀ قم بتحرير دواسة الفرامل أو فرملة تأمين الوقوف والضغط
لأسفل ببطء على دواسة الوقود.
يمكنك أثناء الرجوع للخلف النقل إلى تعشيقات خلفية تباعاً أعلى
أو أدنى:
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة )النقل
إلى تعشيقة أعلى( ; أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( =.
عندما يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
الخلفية الأعلى أو الأدنى التالية ،فهذا يعني انتهاء عملية
التعشيق.
أو
◀ كرّر جذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة
)النقل إلى تعشيقة أعلى( ; أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة
Z
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◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة )النقل
إلى تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة )النقل
إلى تعشيقة أدنى( ;.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى تعشيقة واحدة أعلى أو
أدنى .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة
المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
أو
◀ كرّر جذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة وجيزة
)النقل إلى تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لوهلة قصيرة
)النقل إلى تعشيقة أدنى( ; ،كما ينبغي في تعشيق
التعشيقات.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى أكثر من تعشيقة أعلى
أو أدنى .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
التعشيقة المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
أو
◀ اجذب الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة طويلة )النقل إلى
تعشيقة أعلى(  :أو اضغطه لأسفل لمدة طويلة )النقل إلى
تعشيقة أدنى( ;.
يقوم نظام التحكم في التعشيق تبعاً لتحميل السيارة بالتحقق من
التعشيقة المناسبة لاتجاه التعشيق المختار )التعشيقة
المستهدفة( .يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى تعشيقة
أعلى أو أدنى مناسبة ،ولكن تعشيقة واحدة على الأقل .عندما
تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة المعشقة،
فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
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)النقل إلى تعشيقة أدنى( = ،كما ينبغي في تعشيق
التعشيقات.
يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى أكثر من تعشيقة أعلى
أو أدنى .عندما تظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
التعشيقة المعشقة ،فهذا يعني انتهاء عملية التعشيق.
يمكن القيام بتعشيق التعشيقات الخلفية أثناء السير فقط في عدد
لفات محرك مناسب أو في سرعة سير مناسبة .إذا لم يتم الوصول
إلى عدد لفات المحرك هذا أو كانت سرعة السير عالية للغاية،
يصدر صوت تحذيري .لا يتم النقل إلى التعشيقة الخلفية
المختارة .يقوم نظام التحكم في التعشيق بالنقل إلى التعشيقات
الخلفية المسموحة فقط.

عملية القيادة

تغيير اتجاه السير سريعاً

دواسة القابض
الإرشادات العامة
! عندما تضغط على دواسة القابض في المرة الأولى بعد
الطي للخارج ،يتكون ضغط في نظام القابض .عندما تترك
دواسة القابض وتكون إحدى التعشيقات معشقة ،تبدء الشاحنة
بالتحرك .لذا اترك دواسة القابض بعد الطي للخارج بحرص
مرة أخرى.
في حالة طي دواسة القابض للخارج يجب عليك الضغط على
تماماً دواسة القابض وتعشيق وناقل الحركة يدوياً ،وذلك
للتحرّك بالسيارة .تجد مزيد من المعلومات في موضوع "نظام
التعشيق ® \) "Telligentصفحة .(151

طي دواسة القابض للخارج
السيارات الغير مزودة بتغيير التوجيه

يمكنك اختيار تعشيقة خلفية أو أمامية بشكل مُسْبق أثناء السير
حتى سرعة  30كم/ساعة تقريباً.
تغيير اتجاه السير
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع /Drive) h
التعشيقة الأمامية( أو ) kالتعشيقة الخلفية( .:
من التعشيقة الأمامية الأولى يتم اختيار التعشيقة الخلفية
الأولى بشكل مُسْبق ،والعكس صحيح.
من التعشيقة الأمامية الثانية يتم اختيار التعشيقة الخلفية الثانية
بشكل مُسْبق ،والعكس صحيح.
من التعشيقة الأمامية الثالثة أو أعلى يتم اختيار التعشيقة
الخلفية الثالثة.
من التعشيقة الخلفية الثالثة أو أعلى يتم اختيار التعشيقة
الأمامية الثالثة.
يتم التعشيق للتعشيقة فور توقف السيارة تقريباً .عندما تظهر
في وحدة عرض حاسوب السيارة التعشيقة ،فهذا يعني انتهاء
عملية التعشيق.

◀ اسحب وسيلة التحرير .:
يتم طي دواسة القابض ; للخارج.
◀ اضغط على دواسة القابض ; حتى النهاية.
يتكون ضغط في نظام تشغيل القابض.
يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة البلاغ Clutch
Clutch pedal folded) pedal folded down
" downتم طي دواسة القابض للخارج"(.
يقوم نظام التعشيق الأوتوماتيكي ® Telligentبالنقل إلى
برنامج القيادة اليدوي .M
◀ اترك دواسة القابض ; ببطء.

تعشيق ناقل الحركة
السيارات المزودة بتغيير التوجيه
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◀ اترك وسيلة التحرير .:
◀ اترك دواسة القابض ;.
تبقى دواسة القابض ; مطوية للداخل.
◀ عند الحاجة اختر برنامج القيادة الأوتوماتيكي A
)\ صفحة .(158
السيارات المزودة بتغيير التوجيه

طي دواسة القابض للداخل
الإرشادات العامة
! لا تقم بطي دواسة القابض للداخل أثناء السير!
السيارات الغير مزودة بتغيير التوجيه

عملية القيادة

◀ حرك وسيلة التحرير  :جهة اليسار.
يتم طي الذراع ; إلى أعلى ويتم طي دواسة القابض
للخارج.
◀ اضغط على دواسة القابض حتى النهاية.
يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة البلاغ Clutch
Clutch pedal folded) pedal folded down
" downتم طي دواسة القابض للخارج"(.
يقوم نظام التعشيق الأوتوماتيكي ® Telligentبالنقل إلى
برنامج القيادة اليدوي .M
◀ اترك دواسة القابض )الدبرياج( ببطء.

◀ قم بإيقاف السيارة.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ تأكد أنه لا يتم الضغط على دواسة القابض ;.
◀ اضغط الذراع  :إلى أسفل ،حتى يثبت.
يتم طي دواسة القابض ; للداخل إلى أعلى.
◀ عند الحاجة اختر برنامج القيادة الأوتوماتيكي A
)\ صفحة .(158

تعشيق ناقل الحركة
تعشيقات العمل
الإرشادات العامة
عندما تقوم بتشغيل تعشيقات العمل يمكنك السير بعدد لفات
محرك متساو بسرعة منخفضة .وبالتالي يمكنك مثلاً تركيب
أجهزة ملحقة معيّنة أو زيادة قوة الجر.
يمكنك تعشيق جميع تعشيقات ناقل الحركة يدوياً ,أيضاً عندما
تكون تعشيقات العمل مشغلة.

◀ قم بإيقاف السيارة.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ اسحب وسيلة التحرير  :واضغط على دواسة القابض ;
حتى النهاية.

! تجنّب التعشيق أثناء القيادة على الطرق الصاعدة .عندما
تقوم بالتعشيق أثناء القيادة على المنحدرات ،يلزم الضغط على
فرملة التشغيل حتى يتم الحيلولة دون زيادة سرعة الشاحنة.
وإلا فمن الممكن أن تصدر أصوات التعشيق ،وقد يتعرّض
ناقل الحركة للضرر.

Z
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تعشيق ناقل الحركة
تشغيل تعشيقات العمل

◀ نظام التعشيق الأوتوماتيكي ® :Telligentقم بتعشيق
التعشيقات المرغوبة بواسطة الذراع المتعدد الوظائف
)\ صفحة .(160
◀ السيارات المزودة بآلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية :قم
بتحرير فرملة تأمين الوقوف.
◀ جميع السيارات :اضغط على دواسة الوقود ببطء.
فتبدأ السيارة في التحرك.
تأمين السيارة ضد التحرك أثناء التوقف
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.

عملية القيادة

◀ تأكد أن المحرك دائر.
◀ تأكد أن السيارة متوقفة وأن فرملة تأمين الوقوف مشدودة.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على دواسة القابض بشكل تام.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentقم بالتعشيق لتعشيقة بدء السير المرغوبة.
◀ جميع السيارات :اضغط على الزر .:
فيضيء مصباح الكنترول ; بالزر .يتم تشغيل تعشيقات
العمل .عندما تكون معشقة ،يظهر في وحدة عرض حاسوب
السيارة لفترة قصيرة الرمز .N
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentتُظهر وحدة عرض حاسوب السيارة برنامج
القيادة اليدوي .M
◀ عندما لا يظهر الرمز  Nفي وحدة عرض حاسوب
السيارة لفترة قصيرة :إبدء بالسير لفترة قصيرة ومن ثم توقف
مرة أخرى.
يتم تكرار عملية التعشيق أوتوماتيكياً .عندما تكون تعشيقات
العمل مشغلة ،يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة لفترة
قصيرة الرمز .N
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاترك
دواسة القابض ببطء.
◀ جميع السيارات :قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف.
◀ اضغط على دواسة الوقود ببطء.
فتبدأ السيارة في التحرك.
تعشيق تعشيقات العمل
◀ السيارات المزودة بآلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية :قم
بإيقاف السيارة وبشد فرملة تأمين الوقوف.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentقم بتعشيق
التعشيقات المرغوبة بواسطة الذراع المتعدد الوظائف .اجذب
الذراع متعدد الوظائف إلى أعلى لفترة قصيرة )النقل إلى
تعشيقة أعلى( أو اضغطه لأسفل لفترة قصيرة )النقل إلى
تعشيقة أدنى( )\ صفحة .(154

إيقاف تعشيقات العمل
◀ تأكد أن المحرك دائر.
◀ تأكد أن السيارة متوقفة.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على دواسة القابض بشكل تام.
◀ جميع السيارات :اضغط مجدداً على الزر .:
فينطفيء مصباح الكنترول ; بالزر.
يتم إيقاف تعشيقات العمل .يظهر في وحدة عرض حاسوب
السيارة لفترة قصيرة بلاغ الحالة بدون الرمز .N
◀ عندما لا يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة بلاغ الحالة
بدون الرمز  :Nإبدء بالسير لفترة قصيرة ومن ثم توقف
مرة أخرى.
يتم تكرار عملية التعشيق أوتوماتيكياً .عندما تكون تعشيقات
العمل غير مشغلة ،يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
لفترة قصيرة بلاغ الحالة بدون الرمز .N
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاترك
دواسة القابض ببطء.

تعشيقات الزحف
الإرشادات العامة
عندما تقوم بتشغيل تعشيقات العمل يمكنك السير بعدد لفات
محرك متساو بسرعة منخفضة .من أجل السير بعدد لفات محرك
متساو وبسرعة منخفضة أكثر ،يمكنك تشغيل تعشيقات الزحف.
! لا تستعمل أبداً تعشيقات الزحف لزيادة قدرة جر الشاحنة.
تعشيقات الزحف معدة فقط للوصول إلى سرعات منخفضة
أثناء استعمال أجهزة تركيبية معنية.
! لا تقم بتعشيق تعشيقات ناقل الحركة إلا عندما تكون الشاحنة
متوقفة .وإلا فمن الممكن أن تصدر أصوات تعشيق ،وقد
يتعرّض ناقل الحركة للضرر.

عملية القيادة
تشغيل تعشيقات العمل
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◀ قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف.
◀ اضغط على دواسة الوقود ببطء.
فتبدأ السيارة في التحرك.
تأمين السيارة ضد التحرك في حالة الوقوف
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.

إيقاف تعشيقات الزحف

تعشيق تعشيقات الزحف
◀ أوقف السيارة وقم بشد فرملة تأمين الوقوف.
◀ جميع السيارات :قم بتعشيق التعشيقات المرغوبة باستخدام
الذراع المتعدد الوظائف ،السيارات المزودة بنظام التعشيق
® \) Telligentصفحة  ،(154السيارات المزودة بنظام
التعشيق الأوتوماتيكي ® \) Telligentصفحة .(160

عملية القيادة
قابض محول العزم
الإرشادات العامة
يمكنك قابض محول العزم من بدء السير بدون تآكل وبسلاسة
بدون دواسة القابض ،خاصة عندما يكون ثقل الحمولة كبير .يتم
التحكم بقابض محول العزم عن طريق جهاز التحكم بناقل
الحركة .لزيادة قوة الجر إلى أقصى درجة قم بتحميل السيارة
حتى الوزن الإجمالي المسموح به.
عندما يكون محول حبس القابض مفتوحاً ،يضيء مصباح
الكنترول  Xفي نطاق الحالة لوحدة عرض حاسوب
السيارة  .وعندما يكون مغلقاً ،ينطفىء مصباح الكنترول
.X

عملية القيادة
عند القيادة بطريقة تشغيل المحول ترتفع درجة حرارة الزيت.
تبعاً للحمولة والطريق الصاعد يمكن بدء السير بالتعشيقة الأولى
حتى الخامسة .اختر تعشيقة بدء السير المناسبة لأحمال الجر .في
Z

عملية القيادة

◀ تأكد أن المحرك دائر.
◀ تأكد أن السيارة متوقفة وأن فرملة تأمين الوقوف مشدودة.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على دواسة القابض حتى النهاية.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentقم بتعشيق تعشيقة بدء السير المرغوبة.
◀ جميع السيارات :اضغط على الزر ;.
فتضيء لمبة الكنترول  :بالزر .يتم أولاً تشغيل تعشيقات
العمل .عندما تكون معشقة ،يظهر في وحدة عرض حاسوب
السيارة لوهلة قصيرة الرمز  .Nبعد ذلك يتم تشغيل
تعشيقات الزحف أوتوماتيكياً .عندما يتم تعشيقها ،يظهر في
وحدة عرض حاسوب السيارة لوهلة قصيرة الرمز .O
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
جمانرب ةرايسلا بوساح ضرع ةدحو رهظُت Telligent®:
 M.يوديلا ةدايقلا
◀ إذا لم يظهر الرمز  Oفي وحدة عرض حاسوب السيارة
لوهلة قصيرة :قم بالقيادة لوهلة قصيرة ثم توقف.
يتم أوتوماتيكياً تكرار عملية التعشيق .عندما تكون تعشيقات
الزحف مشغلة ،يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
لوهلة قصيرة الرمز .O
®
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق  :Telligentاترك
دواسة الدبرياج ببطء.
◀ جميع السيارات :قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف.
◀ اضغط على دواسة الوقود ببطء.
فتبدأ السيارة في التحرك.

◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على دواسة القابض حتى النهاية.
◀ جميع السيارات :قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ اضغط على الزر ; مجدداً.
فتنطفئ لمبة الكنترول  :بالزر.
يتم إيقاف تعشيقات الزحف وتعشيقات العمل .يظهر في وحدة
عرض حاسوب السيارة لوهلة قصيرة بلاغ حالة بدون الرمز
.O
◀ إذا لم يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة بلاغ الحالة
بدون الرمز  :Oقم بالقيادة لوهلة قصيرة ثم توقف مرة
أخرى.
يتم أوتوماتيكياً تكرار عملية التعشيق .عندما تكون تعشيقات
الزحف غير مشغلة ،يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة
لوهلة قصيرة بلاغ الحالة بدون الرمز .O
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاترك
دواسة الدبرياج ببطء.
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عملية القيادة
أحمال الجر التي تزيد عن  400طن يجب عليك بدء السير
بالتعشيقة الأولى .بذلك تتجنب تسخين شديد للزيت في قابض
محول العزم.
 iعندما تكون السيارة متوقفة وتكون التعشيقة السادسة حتى
الثامنة مختارة ،لا يأخذ المحرك وقوداً.

عملية القيادة

اضغط عند اختيار التعشيقة على دواسة الفرامل .إذا لم تضغط
على دواسة الفرامل ،سيصدر صوتاً تحذيرياً .يظهر في وحدة
عرض حاسوب السيارة البلاغ Depress brake.
" (Depress brake.اضغط على الفرامل"(.
أثناء النقل إلى التعشيقات يتم فتح قابض محول العزم .عندما تترك
دواسة الوقود بعض الشيء ،يمكنك التأثير على عملية غلق محول
حبس القابض .غلق محول حبس القابض بشكل مبكر قدر الإمكان
له تأثير مناسب على درجة حرارة زيت قابض محول العزم
وعلى استهلاك الوقود .غلق محول حبس القابض بشكل متأخر
يزيد من استهلاك الوقود ودرجة حرارة زيت قابض محول
العزم .احرص على موائمة طريقة قيادتك.
يمكنك زيادة قدرة الجر لوهلة قصيرة في عدد لفات المحرك الذي
يقل عن  1700لفة/دقيقة عن طريق وظيفة التسارع الأقصى
.Kick-down
 Gتحذير
في المرتفعات أو المنحدرات قد لا تكفي فرملة تأمين الوقوف
لتأمين السيارة .فمن الممكن أن تتحرّك السيارة مع مقطورة/
نصف مقطورة أو السيارة المُحمَّلة .يوجد خطر الحوادث!
قم في وضع المراقبة بالتأكد من أن فرملة تأمين الوقوف لوحدها
تكفي لإيقاف السيارة بأكملها .قم بتأمين السيارة القاطرة
والمقطورة/نصف المقطورة بشكل عام بواسطة فرملة تأمين
الوقوف وبشكل إضافي بواسطة سنادات.

 iيمكنك إيقاف السيارة عندما تكون أي تعشيقة من التعشيقات
معشقة.

طريقة القيادة باستخدام وحدة القدرة الإضافية
عندما يكون منظم عدد اللفات مشغلاً ،أيضاً عندما يكون محور
الضخ مشغلاً ،تكون وظيفة تعشيق ناقل الحركة محدودة .لذا قم
بإيقاف منظم عدد اللفات قبل تغيير التعشيقة وفي طريقة القيادة
العادية.
◀ قم بإيقاف السيارة.
◀ اترك المحرك يدور بعدد لفات الوضع المحايد.
◀ قم باختيار تعشيقة بدء السير.
◀ قم بتشغيل وحدة القدرة الإضافية.

جهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات
إرشادات السلامة الهامة
يعمل جهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات على تحسين قدرة السير
على الأراضي الوعرة وقدرة الجر على أرض رخوة.
Rيتم إظهار ضغط هواء الإطارات لإطارات المحور الأمامي
والمحور الخلفي في وحدة العرض لحاسوب السيارة.
Rيمكنك في الأراضي الوعرة أثناء السير موائمة ضغط هواء
الإطارات لظروف الأرض.
Rعن طريق اتجاه الأمان يتم تحديد ضغط هواء الإطارات
الأعلى والأسفل القابل للضبط.
Rاحرص على مراعاة جدول ضغط هواء الإطارات
)\ صفحة  \) ،(306صفحة .(308
 Gتحذير
الإطارات ذات ضغط هواء إطارات منخفض للغاية أو مرتفع
للغاية تكون معرضة للمخاطر التالية:
Rمن الممكن أن تنفجر الإطارات ،خاصة عند ازدياد الحمولة
والسرعة.
Rمن الممكن أن تتآكل الإطارات بشكل زائد و/أو بشكل غير
متساوي ،مما يؤثر بشكل سلبي للغاية على إلتصاق الإطار
بالطريق.
Rمن الممكن أن تتأثر خصائص القيادة وكذلك أداء التوجيه
والفرامل بشكل سلبي للغاية.
هناك خطر وقوع حادث!
احرص على مراعاة ضغط هواء الإطارات الموصى به وقم
بفحص ضغط هواء الإطارات لجميع الإطارات بما في ذلك
العجلة الإحتياطية
Rعلى الأقل مرة واحدة كل أسبوعين
Rعند تغيير الحمولة
Rقبل البدء برحلة طويلة
Rفي شروط التشغيل المتغيرة ،مثلاً القيادة في الأراضي
الوعرة
إذا لزم الأمر ،قم بموائمة ضغط هواء الإطارات.

التحضير للرحلة
افحص الإطارات يومياً قبل بدء السير من حيث وجود أضرار
خارجية وكذلك ضغط هواء الإطارات عن طريق حاسوب
السيارة .يتم إظهار ضغوط هواء الإطارات في وحدة عرض
حاسوب السيارة ،فور قيامك بإدارة المفتاح في قفل المقود على
الوضع .2

عملية القيادة
الطريقة الأوتوماتيكية لجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات
تشغيل/إيقاف الطريقة الأوتوماتيكية
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السيارة والسلامة المرورية للخطر .يوجد خطر الحوادث! لا
تتجاوز السرعات القصوى المذكورة في الجدول.

! اختر درجة الضغط  Emergencyفقط في حالات
الطوارىء ،عندما تسير الشاحنة بثبات .لكي تتمكن من تحرير
الشاحنة من وضع الأراضي الوعرة ،يتم ضبط ضغط هواء
إطارات منخفض للغاية .تجنب البدء بقوى عرضية ،مثلاً
إدارة المقود حتى النهاية والميلان .وإلا فقد تتعرض
الإطارات للضرر.

عملية القيادة

◀ التشغيل :تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ اضغط على الزر .:
فيضيء مصباح الكنترول ; بالزر .تكون الطريقة
الأوتوماتيكية لتنظيم ضغط هواء الإطارات فعالة.
◀ الإيقاف :اضغط على الزر  :مجدداً.
فينطفئ مصباح الكنترول ; بالزر.
إذا كنت قد قمت بإيقاف جهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات،
فسيتم تشغيله أوتوماتيكياً مرة أخرى ،عندما
Rتقوم بإدارة المفتاح في قفل المقود إلى الوضع  2و
Rيتم تبريد المحرك مرة أخرى على درجة الحرارة المحيطة.
اختيار درجة الضغط
في الطريقة الأوتوماتيكية يمكنك اختيار درجات الضغط وحالات
التحميل .لكل درجة ضغط مع حالة التحميل المعنية تحت وضع
ضغط هواء إطارات لازم مضبوط مسبقاً .يمكنك عندئذ اختيار
درجات الضغط تبعاً لطبيعة الطريق.
السرعة

درجة الضغط

طبيعة الطريق

Highway

شارع مع ظروف حتى السرعة
القصوى
شوارع عادية

Cross
Country

منحدرات ذات
أرضية رخوة

الحد الأقصى 50
كم/ساعة

Sand Mud
Snow

رمال ،طين وثلج

الحد الأقصى 20
كم/ساعة

Emergency

التحرير

الحد الأقصى 10
كم/ساعة

 Gتحذير
عندما تتجاوز السرعات المذكورة في الجدول ،يمكن أن تتعرض
الإطارات للضرر أو حتى للانفجار .مما يعرض سلامة تشغيل

عندما تتجاوز السرعة المقررة ،يصدر صوتاً تحذيرياً .يظهر
في نافذة الحدث لحاسوب السيارة البيان Speed too high
Speed too high) for current tyre pressure
" for current tyre pressureالسرعة مرتفعة للغاية
بالنسبة لضغط هواء الإطارات الحالي"( .عندئذ ينتقل جهاز
تنظيم ضغط هواء الإطارات أوتوماتيكياً إلى درجة ضغط ذات
ضغط هواء إطارات مرتفع.
◀ تأكد أن الطريقة الأوتوماتيكية لجهاز تنظيم ضغط هواء
الإطارات مشغلة )\ صفحة .(167
◀ اختيار درجة الضغط  Cross Country ،Highwayأو
 : Sand Mud Snowكرر الضغط على زر رفع درجة

Z
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عملية القيادة

الضغط  :أو زر خفض درجة الضغط ? ،يتم اختيار
درجة الضغط المرغوبة.
عند كل تغيير لدرجة الضغط تصدر إشارة صوتية .يتم إظهار
درجة الضغط المحتارة لمدة حوالي خمس ثوان في وحدة
عرض حاسوب السيارة .يضيء مصباح الكنترول ; أو
= ،طالما أنه يتم ضبط ضغط هواء الإطارات .عندما يتم
استدعاء بيان جهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات في حاسوب
السيارة ،يتم إظهار ضغوط هواء الإطارات اللازمة
والموجودة المعنية.
◀ اختيار درجة الضغط  : Emergencyكرر الضغط على
زر خفض درجة الضغط ? ،حتى يتم اختيار درجة الضغط
.Sand Mud Snow
تصدر إشارة صوتية .يتم إظهار ضغط هواء الإطارات
اللازم .تومض درجة الضغط  ،Sand Mud Snowحتى
يتم الوصول لضغط هواء الإطارات اللازم المضبوط مسبقاً.
◀ اضغط على زر خفض درجة الضغط ?.
تصدر إشارة صوتية ويتم اختيار درجة الضغط
 .Emergencyيتم إظهار ضغط هواء الإطارات اللازم
المعني .تومض درجة الضغط  ،Emergencyحتى يتم
الوصول لضغط هواء الإطارات اللازم المضبوط مسبقاً.
◀ قطع اختيار درجة الضغط :اضغط على زر رفع درجة
الضغط  :أو زر خفض درجة الضغط ? مجدداً.

 :Rفارغ
 ;Rنصف مُحمل
 =Rمحمّل بصورة كاملة
عندما يتم تبريد المحرك على درجة الحرارة المحيطة وتقوم
بتشغيل المحرك ،يتم اختيار حالة الحمولة محمل بصورة
كاملة = أوتوماتيكياً.
◀ اضغط بالمقود المتعدد الوظائف على الزر .9
يتم تخزين حالة الحمولة المختارة .لا يتم ضبط ضغوط هواء
الإطارات ،إلا عندما يتم في جدول ضغط هواء الإطارات
إعطاء قيم مختلفة لحمل المحور )\ صفحة .(308

الطريقة اليدوية لضبط ضغط هواء الإطارات
الإرشادات العامة
يمكنك في الطريقة اليدوية ضبط ضغط هواء الإطارات بسلاسة.
احرص عند الضبط على ضرورة مراعاة حجم الإطارات ،حمل
المحور والسرعات .عندما تتجاوز السرعات المسموح بها في
الطريقة اليدوية ،يصدر صوتاً تحذيرياً .لا يقوم جهاز تنظيم
ضغط هواء الإطارات أيضاً بزيادة ضغط هواء الإطارات
أوتوماتيكياً.
الضبط عن طريق حاسوب السيارة

اختيار حالة التحميل

◀ تأكد أن الطريقة الأوتوماتيكية لجهاز تنظيم ضغط هواء
الإطارات مشغلة )\ صفحة .(167
◀ تصفح بالمقود المتعدد الوظائف بواسطة الزر  uأو
 tإلى التشغيل والصيانة .â
◀ تصفح بالمقود المتعدد الوظائف بواسطة الزر  rأو
 sإلى نافذة القائمة " Tyres (Tyresالإطارات"(.
◀ اضغط بالمقود المتعدد الوظائف على الزر .9
يظهر في نافذة القائمة " Load (Loadالحمولة"(.
◀ اختر بالمقود المتعدد الوظائف بواسطة الزر  rأو
 sحالة التحميل الحالية:

:
;
=
?
A
B
.

.

.

.

.

.

العجلة الأمامية اليسرى ،ضغط هواء الإطار الموجود
العجلة الأمامية اليمنى ،ضغط هواء الإطار الموجود
إطارات المحور الأمامي ،ضغط هواء الإطار اللازم
إطارات المحور الخلفي ،ضغط هواء الإطار اللازم
العجلة الخلفية اليمنى ،ضغط هواء الإطار الموجود
العجلة الخلفية اليسرى ،ضغط هواء الإطار الموجود

◀ تأكد أن الطريقة الأوتوماتيكية لجهاز تنظيم ضغط هواء
الإطارات غير مشغلة )\ صفحة .(167
◀ تصفح بالمقود المتعدد الوظائف بواسطة الزر  uأو
 tإلى التشغيل والصيانة .â

عملية القيادة

الضبط عن طريق الزر

 Eالعجلة الخلفية اليمنى ،ضغط هواء الإطار الموجود
 Fالعجلة الخلفية اليسرى ،ضغط هواء الإطار الموجود
.

.

◀ تأكد أن الطريقة الأوتوماتيكية لجهاز تنظيم ضغط هواء
الإطارات غير مشغلة )\ صفحة .(167
◀ اضغط على زر زيادة ضغط هواء الإطارات  :أو خفض
ضغط هواء الإطارات ?.
يظهر في نافذة القائمة Press.) Press. selection
" selectionاختيار الضغط"(.
◀ ضبط ضغط هواء الإطارات :اختر بالمقود المتعدد الوظائف
بواسطة الزر  rأو  sالإطارات للمحور الأمامي
 Cأو المحور الخلفي .D
◀ تحقق من ضغط هواء الإطارات المراد ضبطه
)\ صفحة .(306
◀ كرر الضغط على زر زيادة ضغط هواء الإطارات  :أو
خفض ضغط هواء الإطارات ? ،حتى يتم إظهار ضغط
هواء الإطارات الموجود والمرغوب.
◀ اضغط بالمقود المتعدد الوظائف على الزر .9
يتم ضبط ضغط هواء الإطارات ،أثناء ذلك يكون مصباح
الكنترول ; أو =مضيئاً.
◀ قطع العملية :قم بتشغيل الطريقة الأوتوماتيكية لتنظيم ضغط
هواء الإطارات )\ صفحة .(167

قفل موازنة ناقل الحركة
إرشادات السلامة الهامة
قم عند الضرورة ،مثلاً عند السير على طرق زلقة أو أراض
وعرة ،بتشغيل أقفال موازنة ناقل الحركة.
عندما لا تدور العجلات بشكل خارج عن السيطرة ،يمكنك تشغيل
وإيقاف أقفال موازنة ناقل الحركة أثناء السير أيضاً ،وذلك دون
الحاجة إلى فصل الحركة.
 Gتحذير
عندما تقوم أثناء القيادة في الأراضي الوعرة أو القيادة وقفل
موازنة ناقل الحركة مُشغل بتشغيل طريقة التشغيل
الأوتوماتيكية ،من الممكن أن يتم تشغيل الإلكترونيات بدون قصد.
نتيجة قطع قوة الجر من الممكن أن تتحرك السيارة للخلف مثلاً
في المرتفعات .يوجد خطر الحوادث!
قم في القيادة في الأراضي الوعرة أو في القيادة وقفل موازنة ناقل
الحركة مُشغل دائماً بتشغيل طريقة التشغيل اليدوية.
A
B
C
D
.

.

.

.

العجلة الأمامية اليسرى ،ضغط هواء الإطار الموجود
العجلة الأمامية اليمنى ،ضغط هواء الإطار الموجود
إطارات المحور الأمامي ،ضغط هواء الإطار اللازم
إطارات المحور الخلفي ،ضغط هواء الإطار اللازم

 Gتحذير
عندما تقوم بتشغيل أقفال موازنة ناقل الحركة على أرضية ثابتة
وصلبة ،تكون قدرة توجيه السيارة محدودة للغاية .خاصة عند

]
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◀ تصفح بالمقود المتعدد الوظائف بواسطة الزر  rأو
 sإلى نافذة القائمة " Tyres (Tyresالإطارات"(.
◀ اضغط بالمقود المتعدد الوظائف على الزر .9
يظهر في نافذة القائمة Press.) Press. selection
" selectionاختيار الضغط"(.
◀ ضبط ضغط هواء الإطارات :اختر بالمقود المتعدد الوظائف
بواسطة الزر  rأو  sالإطارات للمحور الأمامي
= أو المحور الخلفي ?.
◀ تحقق من ضغط هواء الإطارات المراد ضبطه
)\ صفحة .(306
◀ قم بالمقود المتعدد الوظائف برفع ضغط هواء الإطارات
اللازم بواسطة الزر  uأو بخفضه .t
◀ اضغط بالمقود المتعدد الوظائف على الزر .9
بعد حوالي عشر ثوان يتم ضبط ضغط هواء الإطارات.
◀ قطع العملية :قم بتشغيل الطريقة الأوتوماتيكية لتنظيم ضغط
هواء الإطارات )\ صفحة .(167
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عملية القيادة
التشغيل في المنعطفات قد تفقد السيطرة على السيارة .يوجد خطر
الحوادث!
قم بإيقاف أقفال موازنة ناقل الحركة فوراً على أرضية ثابتة
وصلبة.

السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي ®:Telligent
قم على وجه الخصوص في حالات القيادة الصعبة بالنقل إلى
برنامج القيادة اليدوي  .Mوبذلك يمكنك تجنب انقطاعات قوى
الجر الغير مرغوب فيها ،مثل تلك التي قد تظهر أثناء التعشيق
الأوتوماتيكي .في الأراضي شديدة الوعورة يجب عليك فصل
وتوصيل التعشيقات يدوياً .لهذا الغرض يجب عليك فصل دواسة
الدبرياج )\ صفحة .(162

عملية القيادة

تشغيل قفل موازنة ناقل الحركة

إيقاف أقفال موازنة ناقل الحركة
◀ أدر مفتاح أقفال موازنة ناقل الحركة إلى الوضع .g
عندئذ تكون أقفال موازنة ناقل الحركة متوقفة عن العمل.
ينطفيء بيان قفل موازنة ناقل الحركة في وحدة عرض
حاسوب السيارة وكذلك مصباح الكنترول  .iيتم تشغيل
 ABSمرة أخرى.
في حالة عدم انطفاء البيان من وحدة عرض حاسوب السيارة عند
الإيقاف:
◀ قم بتغيير الحمل.
أو
◀ قم بإيقاف السيارة والسير لمسافة قصيرة في الاتجاه
المعاكس.

جهاز نظام التنظيف السريع للمبرد
قم بتشغيل جهاز نظام التنظيف السريع للمبرد لوهلة قصيرة،
عندما تكون أضلع المبرد لمبرد المحرك/المكثف متسخة .في
الأعمال شديدة الاتساخات مثل أعمال القص أو التغطية يمكنك
إبقاء جهاز نظام التنظيف السريع للمبرد مشغلاً .عندئذ يتم إجراء
التنظيف أوتوماتيكياً بشكل متقطع.

لا يمكن تشغيل أقفال موازنة ناقل الحركة المختلفة إلا الواحد تلو
الآخر.
◀ أدر مفتاح أقفال موازنة ناقل الحركة إلى الوضع .1
ويكون القفل الطولي الخاص بصندوق التروس الإضافي
مشغلاً .يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة رمز مع قفل
ويضيء في مجموعة أجهزة القياس والبيان مصباح الكنترول
.i
◀ أدر مفتاح أقفال موازنة ناقل الحركة إلى الوضع .2
قفل موازنة ناقل الحركة للمحور الخلفي مُشغل بشكل
إضافي .يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة رمز مع قفل
ويضيء في مجموعة أجهزة القياس والبيان مصباح الكنترول
.i
◀ أدر مفتاح أقفال موازنة ناقل الحركة إلى الوضع .3
قفل موازنة ناقل الحركة للمحور الأمامي مُشغل بشكل
إضافي .يتوقف نظام  .ABSيظهر في وحدة عرض حاسوب
السيارة رمز مع قفل ويضيء في مجموعة أجهزة القياس
والبيان مصباح الكنترول .i

◀ التشغيل :تأكد أن المحرك دائر.
◀ تأكد من عدم تواجد أي شخص ،حيوان أو أشياء حساسة على
الجهة اليسرى للسيارة أمام مبرد المحرك/المكثف الخاص
بمكيف الهواء.
◀ اضغط على الزر .:
يضيء مصباح الكنترول ; في الزر بشكل مستمر لمدة
عشر ثوان تقريباً .يتم لف أجنحة المروحة .يتم تنظيف أضلع
المبرد لمبرد المحرك /المكثف الخاص بمكيف الهواء .يتم
نفخ جزيئات الاتساخات الموجودة بجانب مبرد المحرك/
المكثف الخاص بمكيف الهواء ،إلى الخارج.

أنظمة القيادة
بعد التنظيف السريع يومض مصباح الكنترول ; .يتم
تشغيل جهاز نظام التنظيف السريع للمبرد بمواعيد مقدارها
عشر دقائق أوتوماتيكياً.
◀ الإيقاف :اضغط على الزر  :مجدداً.
فتنطفئ لمبة الكنترول ; بالزر.
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أنظمة القيادة
محدد السرعة
إرشادات السلامة الهامة

Rعلى طرق زلقة .يمكن أن تفقد العجلات الدافعة من خلال
الفرامل قوة الالتصاق وقد تتعرض السيارة للانزلاق.
Rفي حالة عدم وضوح الرؤية ،مثلاً من خلال الضباب ،أمطار
غزيرة أو الثلوج.

.

q

.

é
o

.

.

ذراع مثبت السرعة

 :تشغيل/إيقاف مثبت السرعة أو محدد السرعة
; زيادة حد السرعة المضبوط
= خفض حد السرعة المضبوط
.

.

.

يظهر الرمز  Èفي حاسوب السيارة حالة محدد السرعة
بالألوان:
Rرمز رمادي :تم اختيار محدد السرعة ولكن لم يتم تشغيله.
Rرمز أبيض :محدد السرعة مُشغل ويحد من سرعة السيارة
على حد السرعة التي تم ضبطها من قبلك.

Z
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يحدد محدد السرعة سرعة السيارة على حد السرعة المضبوط.
ومن خلال الضغط على دواسة الوقود يمكنك التسارع بالسيارة
إلى حد السرعة .من أجل المحافظة على حد السرعة المضبوط
على المنحدرات ،يقوم محدد السرعة بفرملة السيارة أوتوماتيكياً
بواسطة الفرملة المستمرة .عندما يتم تجاوز السرعة المضبوطة،
يومض الرمز  Èفي حاسوب السيارة.
لا يستطيع محدد السرعة الحد من خطر الحوادث الناجم عن عدم
مواءمة طريقة القيادة أو اتباع أسلوب قيادة غير حذرة ولا إلغاء
القوانين الطبيعية .ليس بإمكان محدد السرعة مراعاة ظروف
الطرق والأحوال الجوية وكذلك حركة المرور .محدد السرعة
هو فقط وسيلة مساعدة .تقع مسؤولية مسافة الأمان ،السرعة،
الفرملة في الوقت الصحيح والحفاظ على مسار السير عليك.
يراعى تنيبة أي شخص آخر يقود السيارة إلى السرعة المخزنة.
قم دائماً بمواءمة طريقة قيادتك مع ظروف الطريق وأحوال
الطقس الحالية.
لا تستخدم محدد السرعة

È
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اختيار محدد السرعة
التشغيل وضبط حد السرعة الحالي/زيادة حد السرعة
المضبوط
التشغيل واستدعاء حد السرعة المخزن/خفض حد
السرعة المضبوط
اختيار مثبت السرعة )\ صفحة (173
إيقاف محدد السرعة
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أنظمة القيادة
التشغيل
شروط التشغيل
عندما تسير بسرعة تقل عن  15كم/ساعة ،لا يمكنك تشغيل
محدد السرعة.
عندما لا تتمكن من تشغيل محدد السرعة ،يظهر حاسوب السيارة
 - - - km/hباللون الرمادي.
اختيار محدد السرعة
◀ اضغط على الزر .È
يظهر حاسوب السيارة الرمز  Èباللون الرمادي.

عملية القيادة

التشغيل أثناء القيادة
المقود المتعدد الوظائف:
◀ اختر محدد السرعة )\ صفحة .(172
◀ قم بالقيادة بالسرعة المرغوبة واضغط لوهلة قصيرة على
الزر .Ñ
محدد السرعة مشغل وتم ضبط السرعة الحالية كحد سرعة.
أو
◀ اضغط على الزر  qلفترة قصيرة.
محدد السرعة مشغل ويعتمد حد السرعة المخزن.
يظهر حاسوب السيارة الرمز  Èوحد السرعة المضبوط
باللون الأبيض.
ذراع مثبت السرعة:
◀ اختر محدد السرعة )\ صفحة .(172
◀ قم بالقيادة بالسرعة المرغوبة واضغط ذراع مثبت السرعة في
اتجاه .:
محدد السرعة مشغل وتم ضبط السرعة المخزنة من قبل كحد
سرعة.

ذراع مثبت السرعة:
◀ قم بتشغيل محدد السرعة )\ صفحة .(172
◀ اضغط ذراع مثبت السرعة إلى أعلى ; لسرعة أعلى أو إلى
أسفل = لسرعة أقل.
◀ احتفظ بذراع مثبت السرعة مضغوطاً ،حتى تظهر السرعة
المرغوبة في حاسوب السيارة.

القيادة
يمكنك تجاوز حد السرعة المضبوط مثلاً لتجاوز إحدى
السيارات الأخرى:
◀ اضغط على دواسة الوقود لوهلة قصيرة متجاوزاً نقطة
المقاومة )وضع التسارع الأقصى .(Kick-down
يستمر ظهور حد السرعة المضبوط ويومض الرمز È
في حاسوب السيارة.
◀ بعد انتهاء عملية التجاوز ،اترك دواسة الوقود لوهلة قصيرة،
ثم اضغط عليها مجدداً.
يحدد محدد السرعة مرة أخرى سرعة السيارة على حد
السرعة المضبوط.

الإيقاف
يظل حد السرعة بعد الإيقاف مخزناً ،عندما تقوم بإيقاف محدد
السرعة.
◀ اضغط على الزر .o
يظهر حاسوب السيارة الرمز  Èباللون الرمادي.
أو
◀ اختر بواسطة الزر  éمثبت السرعة.
يظهر حاسوب السيارة الرمز  éوالسرعة المضبوطة
باللون الرمادي.

زيادة/خفض حد السرعة
يمكنك تغيير وضع ضبط حد السرعة أثناء القيادة.
المقود المتعدد الوظائف:
◀ قم بتشغيل محدد السرعة )\ صفحة .(172
◀ على مراحل مقدار كل منها  1كم/ساعة :كرر الضغط على
الزر  qأو  Ñلوهلة قصيرة ،حتى تظهر السرعة
المرغوبة في حاسوب السيارة.
أو
◀ على مراحل مقدار كل منها  5كم/ساعة :استر بالضغط على
الزر  qأو  Ñواحتفظ به مضغوطاً ،حتى تظهر
السرعة المرغوبة في حاسوب السيارة.

مثبت السرعة
إرشادات السلامة الهامة
يحافظ لك مثبت السرعة على السرعة المضبوطة .من أجل
المحافظة على السرعة في النطاق المسموح به المضبوط بين 2
و  15كم/ساعة ،يقوم مثبت السرعة بالفرملة في المنحدرات
بواسطة الفرملة المستمرة .عندما تقوم الفرملة المستمرة بفرملة
السيارة ،يضيء مصباح الكنترول  Ãفي مجموعة أجهزة
القياس والبيان.
 Gتحذير
عندما تقوم باستدعاء السرعة المخزنة وتختلف هذه عن السرعة
الحالية ،يتم تسريع أو تباطؤ السيارة .إذا كانت السرعة المخزنة

أنظمة القيادة

173

غير معروفة لديك ،من الممكن أن تتسارع السيارة أو تتباطء
فجأة .هناك خطر وقوع حادث!
قم بمراعاة حالة حركة السير قبل استدعائك للسرعة المخزنة .إذا
كانت السيارة المخزنة غير معروفة لديك ،قم بتخزين السرعة
المرغوبة من جديد.

! لا تتجاوز السرعة القصوى لكل تعشيقة .احرص على
مراعاة عداد لفات المحرك.

Rفي ظروف مرورية ،التي لا تسمح بالسير بسرعة ثابتة )مثلاً
حركة سير قوية أو طرق مليئة بالمنعطفات( .وإلا فمن الممكن
أن تتسبب في وقوع حادث.
Rعلى طرق زلقة .من الممكن أن تفقد عجلات الدفع من خلال
الفرملة أو التسارع الالتصاق بالطريق وتنزلق السيارة.
Rفي حالة عدم وضوح الرؤية ،مثلاً من خلال الضباب ،أمطار
غزيرة أو الثلوج.

عرض عام

ذراع مثبت السرعة

 :تشغيل/إيقاف مثبت السرعة أو محدد السرعة
; زيادة السرعة المضبوطة
= خفض السرعة المضبوطة
.

.

.

يظهر الرمز  éفي حاسوب السيارة حالة مثبت السرعة
بالألوان:
Rرمز رمادي :تم اختيار مثبت السرعة ولكن لم يتم تشغيله.
Rرمز أبيض :مثبت السرعة مُشغل ويحافظ على السرعة
المضبوطة من قبلك.

التشغيل
شروط التشغيل
عندما تسير بسرعة تقل عن  15كم/ساعة ،لا يمكنك تشغيل
مثبت السرعة.
عندما لا تتمكن من تشغيل مثبت السرعة ،يظهر حاسوب السيارة
 - - - km/hباللون الرمادي.
يتوقف مثبت السرعة أوتوماتيكياً ،عندما
Rتقود السيارة بسرعة أقل من  10كم/ساعة
Rيتم الضغط على دواسة الدبرياج لمدة تزيد عن خمس ثوان
Rيتم تعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد لمدة تزيد على
خمس ثوان تقريباً.
عندما يتوقف مثبت السرعة أوتوماتيكياً ،تصدر إشارة صوتية.
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اختيار مثبت السرعة
التشغيل وضبط السرعة الحالية/زيادة السرعة
المضبوطة
التشغيل واستدعاء السرعة المخزنة/خفض السرعة
المضبوطة
اختيار محدد السرعة )\ صفحة (172
إيقاف مثبت السرعة

اختيار مثبت السرعة
◀ كرر الضغط على الزر  ،éحتى يظهر حاسوب السيارة
الرمز  éباللون الرمادي.

Z

عملية القيادة

لا يستطيع مثبت السرعة الحد من خطر الحوادث الناجم عن عدم
مواءمة طريقة القيادة أو اتباع أسلوب قيادة غير حذرة ولا إلغاء
القوانين الطبيعية .لا يمكن لمثبت السرعة مراعاة أحوال
الشوارع والظروف الجوية ،وكذلك الظروف المرورية .مثبت
السرعة هو فقط وسيلة مساعدة .تقع مسؤولية مسافة الأمان،
السرعة ،الفرملة في الوقت الصحيح والحفاظ على مسار السير
عليك .قم دائماً بمواءمة طريقة قيادتك مع ظروف الطريق
وأحوال الطقس الحالية.
لا تستخدم مثبت السرعة
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أنظمة القيادة
التشغيل أثناء القيادة
المقود المتعدد الوظائف:

عملية القيادة

◀ اختر مثبت السرعة )\ صفحة .(173
◀ قم بالقيادة بالسرعة المرغوبة واضغط على الزر Ñ
لوهلة قصيرة.
مثبت السرعة مشغل والسرعة الحالية مُخزنة.
أو
◀ اضغط على الزر  qلفترة قصيرة.
مثبت السرعة مشغل ويعتمد السرعة المُخزنة.
يظهر حاسوب السيارة الرمز  éوالسرعة المضبوطة
باللون الأبيض.
◀ اترك دواسة الوقود.
من أجل المحافظة على السرعة المضبوطة ،يقوم مثبت
السرعة بفرملة أو بتسريع السيارة أوتوماتيكياً.
ذراع مثبت السرعة:
◀ اختر مثبت السرعة )\ صفحة .(173
◀ قم بالقيادة بالسرعة المرغوبة واضغط ذراع مثبت السرعة في
اتجاه .:
مثبت السرعة مشغل والسرعة المُخزنة من قبل مضبوطة.
◀ اترك دواسة الوقود.
من أجل المحافظة على السرعة المضبوطة ،يقوم مثبت
السرعة بفرملة أو بتسريع السيارة أوتوماتيكياً.

ضبط السرعة وفارق السرعة المسموح به
زيادة/خفض السرعة
يمكنك تغيير وضع ضبط السرعة أثناء القيادة.
المقود المتعدد الوظائف:
◀ قم بتشغيل مثبت السرعة )\ صفحة .(174
◀ على مراحل مقدار كل منها  0,5كم/ساعة :كرر الضغط
على الزر  qأو  Ñلوهلة قصيرة ،حتى تظهر
السرعة المرغوبة في حاسوب السيارة.
أو
◀ على مراحل مقدار كل منها  5كم/ساعة :استر بالضغط على
الزر  qأو  Ñواحتفظ به مضغوطاً ،حتى تظهر
السرعة المرغوبة في حاسوب السيارة.
ذراع مثبت السرعة:
◀ قم بتشغيل مثبت السرعة )\ صفحة .(174
◀ اضغط ذراع مثبت السرعة إلى أعلى ; لسرعة أعلى أو إلى
أسفل = لسرعة أقل.
◀ احتفظ بذراع مثبت السرعة مضغوطاً ،حتى يتم الوصول
للسرعة المرغوبة.

ضبط فارق السرعة المسموح به

قم بضبط فارق السرعة الأعلى المسموح به  Äبين  2و 15
كم/ساعة .يمكنك من خلال ذلك استغلال الدفع بشكل أفضل على
الطرق الجبلية ذات المنحدرات وتوفير الوقود .يُظهر حاسوب
السيارة فارق السرعة الأعلى المسموح به بجانب السرعة .عندما
يتم الوصول لسرعة السيارة القصوى ،يقل فارق السرعة الأعلى
المسموح به إلى  2كم/ساعة.
◀ كرر الضغط على الزر  ،Ùحتى تظهر نافذة الإدخال Eco-
 Driveفي حاسوب السيارة ،ويكون سطر القائمة Ä
مختاراً.
اضبط في سطر القائمة  Äالمقدار الذي يُسمح للسرعة
المخزنة أن تتجاوزه.
◀ قم بواسطة الزر  tأو  uبزيادة/خفض فارق
السرعة المسموح به على مراحل مقدار كل منها 1
كم/ساعة.
◀ للخروج من نافذة الإدخال اضغط على الزر .9
أو
◀ انتظر مدة ثلاث ثوان تقريباً.
فيتم تخزين وضع الضبط أوتوماتيكياً.

القيادة
إرشادات القيادة
من الممكن القيام بفرملة باستخدام الفرملة المستمرة .ويبقى مثبت
السرعة مشغلاً.
وعندما تقوم بضبط ذراع الفرملة المستمرة على درجة أقل ،ولكن
دون إيقاف عمله ،فإنه يتم زيادة سرعة السيارة من خلال المنحدر
نفسه حتى السرعة المضبوطة.
عندما توقف الفرملة المستمرة عن العمل ،فإنه يتم زيادة سرعة
السيارة وفقاً لآخر سرعة مضبوطة.
إذا قام مثبت السرعة بإبطاء سرعة السيارة عن طريق الفرملة
المستمرة وضغطت على دواسة الفرامل في نفس الوقت ،فإن
مثبت السرعة يظل مشغلاً.

أنظمة القيادة
عندما لا يكفي الأداء الفرملي للفرملة المستمرة:
◀ قم بتعشيق تعشيقة أدنى وبخفض السرعة.
عندما يتم على الطرق المنحدرة النقل إلى تعشيقة أدنى بدون
موائمة السرعة ،يقوم مثبت السرعة بالتنظيم على عدد اللفات
الأقل من عدد اللفات المفرط .تظل السرعة المضبوطة
مضبوطة وتقوم بدورها مرة أخرى بمجرد أن يكون ذلك
ممكناً في تعشيقة أعلى.
تقوم السيارة بالفرملة أوتوماتيكياً بواسطة الفرملة المستمرة،
عندما

عملية التجاوز
يمكنك تجاوز السرعة المضبوطة مثلاً لتجاوز إحدى السيارات
الأخرى:
◀ اضغط على دواسة الوقود.
◀ بعد انتهاء عملية التجاوز ،اترك دواسة الوقود.
فيقوم مثبت السرعة بعملية التنظيم وفقاً للسرعة المضبوطة.

الإيقاف
تظل السرعة بعد الإيقاف مخزنة ،عندما تقوم بإيقاف مثبت
السرعة.
◀ اضغط على الزر .o
أو
◀ اختر بواسطة الزر  Èمحدد السرعة.
يظهر حاسوب السيارة الرمز  Èباللون الرمادي.
أو
◀ فقط عندما تكون الفرملة المستمرة غير مشغلة :عندما يقوم
مثبت السرعة بتحريك السيارة ،اضغط على دواسة الفرامل.
يظهر حاسوب السيارة الرمز  éوالسرعة المضبوطة
باللون الرمادي.

الكاميرا الأمامية
الكاميرا الأمامية هي وسيلة مساعدة مرئية لصف السيارة
والمناورة .وهي تُظهر لك في الشاشة النطاق أمام السيارة .فهي
تُسهل الرؤية على جيوب الإحتجاز الموجودة بلوح التركيب
الأمامي وتقدم مجال رؤية واسع أمام السيارة.

الكاميرا
إرشادات السلامة الهامة
لا تعدو الكاميرا الأمامية ،كاميرا الرجوع للخلف وكاميرا
الأجهزة كونها وسائل مساعدة .من الممكن أن تقوم بإظهار
العوائق بمنظور مشوه ،أن لا تقوم بإظهار العوائق بشكل صحيح

 :الكاميرا الأمامية
.

Z

عملية القيادة

Rيكون مثبت السرعة مشغلاً و
Rتكون سرعة السيارة قد تجاوزت السرعة المضبوطة بمقدار
يزيد عن فارق السرعة المسموح به.
عندما تكون الفرملة المستمرة مشغلة وتقوم بتشغيل مثبت
السرعة ،تقوم الفرملة المستمرة في المنحدر بالتنظيم على
السرعة المضبوطة.

أو لا تقوم بإظهار العوائق بالمرة .لا تغني الكاميرات عن انتباهك
ويقظتك.
تقع مسؤولية المناورة وصف السيارة بشكل آمن على عاتقك في
جميع الأحوال .تأكد أثناء المناورة وصف السيارة من عدم تواجد
أشخاص ،حيوانات أو أشياء في نطاق المناورة.
أنت تتحمل دائماً المسؤولية للسلامة ويجب عليك مراعاة المحيط
القريب منك عند صف السيارة والمناورة .يسري هذا على
النطاقات الموجودة خلف ،أمام وعلى جوانب السيارة .وإلا
فسوف تعرض نفسك والآخرين للخطر.
من الممكن ألا تعمل الكاميرا الأمامية ،كاميرا الرجوع للخلف
وكاميرا الأجهزة أو تعمل بشكل محدود فقط ،عندما
Rيسقط المطر أو الثلج بغزارة أو يكون هناك ضباب كثيف
Rيكون الليل أو تقود سيارتك إلى مكان يسوده ظلام دامس
Rتتعرض الكاميرا لضوء ساطع جداً
Rيتم إضاءة النطاق المحيط بضوء فلوري ،مثل لمبات
الفلورسنت أو إضاءة ) LEDيمكن أن يظهر وميض في وحدة
العرض(
Rيتكثف بخار الماء على عدسة الكاميرا ،مثلاً عندما تدخل في
فصل الشتاء إلى الجراجات المدفأة ويحدث تغيير سريع في
درجات الحرارة
Rتكون عدسة الكاميرا بها اتساخات أو قد تم تغطيتها
Rتكون أجزاء السيارة التي تم بها تركيب الكاميرا متضررة.
احرص في هذه الحالة على فحص موضع ووضع ضبط
الكاميرا لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
لا تستخدم الكاميرا الأمامية ،كاميرا الرجوع للخلف وكاميرا
الأجهزة في مثل هذه الحالات .وإلا فقد تعرض الآخرين للإصابة
أثناء صف السيارة أو قد تلحق الضرر بالأشياء وكذلك بالسيارة.
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أنظمة القيادة
تتوقف الشاشة أوتوماتيكياً بدءاً من سرعة مقدارها حوالي 15
كم/ساعة .بدءاً من سرعة مقدارها حوالي  10كم/ساعة يتم
تشغيلها مرة أخرى .تغيير السرعة ومزيد من المعلومات حول
الشاشة تجدها في دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة.

توصيل كاميرا الأجهزة
رجل كاميرا الأجهزة مغناطيسية .من خلال ذلك يمكنك إجلاس
كاميرا الأجهزة بشكل حر على جميع الأجزاء المعدنية.

كاميرا الرجوع للخلف
كاميرا الرجوع للخلف هي وسيلة مساعدة مرئية لصف السيارة
وللمناورة ،وهي تُظهر لك على الشاشة النطاق أمام السيارة.

عملية القيادة
ترى على شاشة وحدة العرض صورة كاميرا الرجوع
للخلف  ،:عندما
Rيكون المفتاح في قفل المقود على الوضع  2و
Rتقوم بإدارة مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع k
)الرجوع للخلف(.
ترى على شاشة وحدة العرض البيان السابق فور قيامك بينما
الوظيفة مشغلة
Rبإدارة مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) iالوضع
المحايد(
Rبالقيادة للأمام لفترة قصيرة.
تجد مزيد من المعلومات حول الشاشة في دليل التشغيل الصادر
عن الجهة الصانعة.

كاميرا الأجهزة
الإرشادات العامة
لا تعدو كاميرا الأجهزة كونها وسيلة مساعدة مرئية لمراقبة
الأجهزة.
لكي تتمكن من رؤية صورة كاميرا الأجهزة على وحدة عرض
الشاشة ،يجب عليك تشغيل كاميرا الأجهزة )\ صفحة .(177
تجد مزيد من المعلومات حول الشاشة في دليل التشغيل الصادر
عن الجهة الصانعة.

◀ وصلة الجهة الأمامية للسيارة :افتح الغطاء الأمامي
)\ صفحة .(260
◀ قم بوضع كاميرا الأجهزة في الموضع المناسب على الجهاز
التركيبي.
◀ قم بتمرير كابل كاميرا الأجهزة إلى الوصلة الموجودة أسفل
الغطاء الأمامي .احرص على مراعاة أن يكون الكابل ممدوداً
بدون شد ،إنثناء أو احتكاك.
◀ قم بفك الوصلة المسمارية الكهربائية  ; ،:وفصلها.
◀ أدخل كابل كاميرا الأجهزة وأدر الوصلات المسمارية
الكهربائية لغلقها.
◀ قم بفك الغطاء ? الموجود في النهاية المفتوحة للخط =.
◀ أدخل الوصلة المسمارية الكهربائية ; = ،في بعضها
البعض وأدرها لغلقها.
◀ أدخل الغطاء ? في النهاية المفتوحة للخط  :وأدره لغلقه.
◀ قم بتثبيت كابل كاميرا الأجهزة بواسطة أشرطة تثبيت
الكوابل.
◀ اغلق الغطاء الأمامي )\ صفحة .(260

آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
◀ وصلة النطاق الخلفي :قم بوضع كاميرا الأجهزة في الموضع
المناسب على الجهاز التركيبي.
◀ قم بفك الغطاء  :الموجود في النهاية المفتوحة للخط ;
واسحبه.
◀ قم بتمرير كابل كاميرا الأجهزة إلى الوصلة الموجودة في
النطاق الخلفي .احرص على مراعاة أن يكون الكابل ممدوداً
بدون شد ،إنثناء أو احتكاك.
◀ أدخل كابل كاميرا الأجهزة في النهاية المفتوحة للخط ;
وأدر الوصلات المسمارية الكهربائية لغلقها.
◀ قم بتثبيت كابل كاميرا الأجهزة بواسطة أشرطة تثبيت
الكوابل.

◀ تأكد أن المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ التشغيل :اضغط الزر .:
◀ الإيقاف :اضغط مجدداً على الزر .:

آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
الإرشادات العامة
تدعمك آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية في تشغيلات العمل
ذات سرعة سير منخفضة ،مثلاً:
Rأعمال الشوارع
Rأعمال إزالة الثلج
Rحفر الحفر
تستطيع آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية أن تقوم بفصل عدد
لفات محرك الديزل من سرعة القيادة للسيارة .وبذلك لا يكون
عدد لفات آلية الحركة بعمود مأخذ القدرة الأمامي ،هيدروليك
العمل وهيدروليك القدرة مرتبطاً بسرعة القيادة .يمكنك قيادة
السيارة من التوقف التام حتى السرعة القصوى المعنية للتعشيقة.
من خلال توزيع التعشيقة المرتفع هذا يجب عليك التعشيق نادراً.
إذا كان تغيير التعشيقة ضرورياً لا ينبغي فتح القابض ،لأن إتاحة
القوة تتم عن طريق ناقل الحركة الهيدروستاتي .لذلك لا يجب

عليك أيضاً في السيارات المزودة بنظام التعشيق ®Telligent
الضغط على دواسة القابض ،عندما تقوم بتعشيق تعشيقة ما.
يمكنك بآلية القيادة الهيدروستاتيكية اجتياز الطرق الصاعدة أو
المنحدرة التي تقل عن .% 25
 Gتحذير
عندما يظهر خلل ما في آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية ،يتم
قطع عملية نقل القوة إلى العجلات الدافعة ومن الممكن أن تتحرك
السيارة .من الممكن أن تتحرك السيارة على الطريق الصاعد أو
المنحدر .الأشخاص المتواجدون في نطاق الخطر للسيارة من
الممكن أن يداسون أو يصطدمون بالأجهزة المركبة .وهناك خطر
التعرض للإصابة أو حتى الموت!
تأكد قبل بدء العمل وأثناء التشغيل من عدم وجود أشخاص في
نطاق الخطر.
في حالة وجود خلل اضغط فوراً على دواسة الفرامل وقم بتأمين
السيارة بواسطة فرملة تأمين الوقوف .في الطرق الصاعدة أو
المنحدرة قد تكون بشكل إضافي هناك ضرورة لاستخدام سنادة.
في حالة تسرب مواد التشغيل ،لا تقم بتحريك السيارة .أبلغ فوراً
إحدى الورش الفنية المتخصصة.
 Hإرشاد بيئي
آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية مناسبة على وجه الخصوص
لقيادات العمل البطيئة .تجنب استخدام آلية القيادة الهيدروستاتيكية
في السرعات العالية .وبذلك تقلل استهلاك الوقود وتشارك
مشاركة فعالة في حماية البيئة.

سرعات العمل
في طريقة تشغيل العمل تبلغ السرعة القصوى  50كم/ساعة.
يمكن تشغيل مثبت سرعة العمل حتى سرعة مقدارها 25
كم/ساعة.
استخدام العمل

سرعة العمل البالغة
 0,1كم/ساعة

ماكينة إزالة الثلج للشارع

حتى  15كم/ساعة

الفراشي الدوارة ،مثلاً لغسل
الأعمدة العاكسة على حواف
الطريق

حتى  15كم/ساعة

المكنسة

حتى  15كم/ساعة

الإنزلاق الجانبي ،آلة إزالة الثلج

حتى  10كم/ساعة

ماكينة قص العشب

حتى  10كم/ساعة

ماكينة إزالة الحفر

حتى  5كم/ساعة

حفر حواف الطرق

حتى  5كم/ساعة
Z

عملية القيادة

تشغيل/إيقاف كاميرا الأجهزة
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آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
تشغيل/إيقاف آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
التشغيل

عملية القيادة
بيان حالة آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
= بيان مثبت سرعة العمل
? بيان حالة القيادة
 Aبيان طريقة العمل  M workأو طريقة القيادة A drive

◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على دواسة الدبرياج حتى النهاية.
يضيء في نطاق الحالة لحاسوب السيارة بعد فترة وجيزة بيان
حالة السيارة باللون الأخضر ومصباح الكنترول ; في الزر
بشكل مستمر .آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية مشغلة.
بالإضافة لذلك يظهر في نطاق الحالة لحاسوب السيارة آخر
طريقة عمل  A M workأو طريقة قيادة  A driveتم
اختيارها.A
◀ اترك دواسة القابض.
◀ جميع السيارات :اختر عند الضرورة الطريقة الأخرى،
طريقة العمل  A M workأو طريقة القيادة A A drive
)\ صفحة .(179
◀ أدر عند الضرورة مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع h
/(Driveالسير إلى الأمام( أو ) kالسير إلى الخلف(.
يتم اختيار آخر تعشيقة تم استخدامها في آلية حركة القيادة
الهيدروستاتيكية.
◀ إذا كانت فرملة تأمين الوقوف مشدودة ،عندئذ قم بتحرير
فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتنظيم سرعة القيادة عن طريق دواسة الوقود.
أو
◀ قم بتشغيل مثبت سرعة العمل )\ صفحة .(180
◀ قم بتعشيق التعشيقات ،انظر "القيادة بآلية حركة القيادة
الهيدروستاتيكية" )\ صفحة  (179و "ذراع مثبت
السرعة" )\ صفحة .(183

.

.

.

◀ تأكد أن
Rالمحرك دائر
Rوظيفة تثبيت عدد لفات العمل متوقفة عن العمل
)\ صفحة (235
Rالسيارة متوقفة.
◀ اضغط على الزر .:
يومض مصباح الكنترول ; في الزر.
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentيضيء في نطاق الحالة لحاسوب السيارة بعد
فترة وجيزة بيان حالة السيارة باللون الأخضر ومصباح
الكنترول ; في الزر بشكل مستمر .آلية حركة القيادة
الهيدروستاتيكية مشغلة.
بالإضافة لذلك يظهر في نطاق الحالة لحاسوب السيارة آخر
طريقة عمل  A M workأو طريقة قيادة  A driveتم
اختيارها.A

الإيقاف
يمكنك في أي وقت إيقاف آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentاضغط على الزر .:
فينطفئ مصباح الكنترول ; بالزر .ينطفئ بيان حالة آلية
حركة القيادة الهيدروستاتيكية لحاسوب السيارة .آلية حركة
القيادة الهيدروستاتيكية غير مشغلة.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على الزر .:
يومض مصباح الكنترول ; في الزر.
◀ اضغط بشكل تام على دواسة القابض ،إلى أن تسمع صوت
طقطقة في أجهزة القياس والبيان .عندما يكون مصباح
الكنترول ; مطفأ في الزر ،تكون آلية حركة القيادة
الهيدروستاتيكية غير مشغلة.
ينطفئ بيان حالة آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية لحاسوب
السيارة.
عندما يتم إيقاف آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية أثناء القيادة،
يتم أوتوماتيكياً بينما القابض مفتوح تعشيق إحدى تعشيقات القيادة

آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
مرة أخرى .عندما تريد تشغيل آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
مرة أخرى ،يجب أن تكون السيارة متوقفة.

تشغيل/إيقاف طريقة الجاهزية ،السيارات المزودة بنظام
التعشيق الأوتوماتيكي®Telligent

عند التحرك يتم أوتوماتيكياً إيقاف طريقة الجاهزية وتشغيل آلية
حركة القيادة الهيدروستاتيكية .من خلال ذلك يتم دائماً بدء السير
بالهيدروستاتيكية .يمكنك اختيار تعشيقة بدء السير المرغوبة
الأولى حتى السادسة أثناء التوقف.

القيادة بآلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
الإرشادات العامة
عندما تكون آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية مشغلة ،عندئذ
تكون إما طريقة القيادة „ “driveأو طريقة العمل
„ “workمختارة.

أداء القيادة
بيان حالة آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
= بيان مثبت سرعة العمل
? بيان حالة القيادة
 Aبيان طريقة العمل  M workأو طريقة القيادة A drive
.

.

.

◀ تشغيل طريقة الاستعداد :تأكد أن

في آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية يكون أداء القيادة والتحرك
كما هو الحال في آلية حركة القيادة العادية .لخدمات العمل يمكنك
ملائمة أداء تجاوب دواسة الوقود ،بأن تقوم بتشغيل الفرملة
المستمرة )\ صفحة  .(150حتى في السرعة العالية تكون
الفرملة الكاملة ممكنة بواسطة نظام  .ABSيمكنك تعشيق
تعشيقات ناقل الحركة أثناء القيادة ،دون أن يكون القابض مجبراً
على الفتح .يتم تحديد القدرة على حوالي  60كيلو واط.

طريقة القيادة „“drive
في طريقة القيادة „ “driveيمكنك القيادة بواسطة ناقل الحركة
الهيدروستاتي للسيارات ،هذا يعني أن سرعة القيادة متناسبة مع
عدد لفات محرك الديزل .تكون متاحة فقط أول ست تعشيقات،
من خلال ذلك تكون السرعة محددة على حوالي  50كم/ساعة.
Z

عملية القيادة

يمكنك تحويل آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية أثناء القيادة إلى
طريقة الاستعداد .في طريقة الاستعداد تتاح لك التعشيقات الثالثة
حتى السابعة ،التي يمكن تعشيقها أوتوماتيكياً .وهكذا لا يمكنك
القيام بالتعشيق يدوياً .عندما يكون عدد اللفات منخفض يتم النقل
لتعشيقة أدنى أيضاً أوتوماتيكياً .عندما تريد القيادة بالسرعة
الكاملة ،يجب عليك إيقاف آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
)\ صفحة .(178

Rدواسة القابض مطوية للداخل )\ صفحة (162
Rآلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية مشغلة
)\ صفحة .(178
◀ اضغط على دواسة الوقود لمدة ثانية واحدة تقريباً متجاوزاً
نقطة المقاومة ).(Kick-down
يظهر في نطاق الحالة لحاسوب السيارة .A A drive
ينطفئ بيان حالة القيادة ? وبيان مثبت سرعة العمل =.
يومض مصباح الكنترول ; في الزر .تكون آلية حركة
القيادة الهيدروستاتيكية في طريقة الجاهزية.
◀ إيقاف طريقة الاستعداد وتشغيل آلية حركة القيادة
الهيدروستاتيكية  :قم بخفض السرعة إلى ما دون 25
كم/ساعة.
◀ اضغط على الزر  oلوهلة قصيرة في الذراع المتعدد
الوظائف.
يظهر في نطاق الحالة لحاسوب السيارة  ،A M workبيان
حالة القيادة ? وبيان مثبت سرعة العمل =.
يضيء مصباح الكنترول ; بالزر .آلية حركة القيادة
الهيدروستاتيكية مشغلة.
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آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
عندما تقوم باستدعاء طريقة القيادة „ “driveأثناء توقف
السيارة ،يتم تعشيق آخر تعشيقة بدء سير تم اختيارها.
في طريقة القيادة „ “driveيمكنك اختيار نوعيّ تشغيل إثنين:
 :M driveRيجب أن تقوم بتعشيق التعشيقات بشكل يدوي.
يناسب نوع التشغيل مثلاً للعمل بالمحمل الأمامي ،عندما
يجب عليك السير للأمام والخلف بكثرة.
 :A driveRيتم تعشيق التعشيقات أوتوماتيكياً .يناسب نوع
التشغيل مثلاً للأعمال المتقطعة مثلاً لغسل الأعمدة العاكسة
على حواف الطريق

طريقة العمل „“work
في طريقة العمل „ “workيمكنك اختيار سرعة القيادة وعدد
لفات العمل بدون الارتباط بعدد لفات محرك الديزل .تناسب
طريقة العمل مثلاً للأعمال بواسطة آلة إزالة الثلج ،عندما تريد
ضبط سرعة القيادة وعدد لفات العمل بشكل منفصل.
يجب أن تقوم بتعشيق التعشيقات بشكل يدوي .تكون متاحة فقط
أول ست تعشيقات ،من خلال ذلك تكون السرعة محددة على
حوالي  50كم/ساعة .عند الحاجة يمكنك بشكل إضافي أيضاً
تشغيل مثبت سرعة العمل ومحدد العمل )\ صفحة .(180

عملية القيادة

 Hإرشاد بيئي
آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية مناسبة على وجه الخصوص
لقيادات العمل البطيئة .تجنب استخدام آلية القيادة الهيدروستاتيكية
في السرعات العالية .وبذلك تقلل استهلاك الوقود وتشارك
مشاركة فعالة في حماية البيئة.

بيان حالة آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
 :بيان مثبت سرعة العمل
; بيان حالة القيادة
= بيان طريقة العمل
.

.

.

عندما يتم تشغيل طريقة العمل = ،عندئذ يتم
بيان حالة آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية

 :بيان مثبت سرعة العمل )غير متاح في طريقة القيادة(
; بيان حالة القيادة
= بيان طريقة القيادة
.

.

.

اختيار نوع التشغيل:
◀ اضغط على الزر  oبالذراع المتعدد الوظائف واحتفظ به
مضغوطاً ،حتى يظهر نوع التشغيل المرغوب  A driveأو
.= M drive
 :A driveيتم تغيير التعشيقات أوتوماتيكياً.
 :M driveيجب أن تقوم بتعشيق التعشيقات بنفسك.
التغيير بين طريقة القيادة „ = “driveوطريقة العمل
„:“work
◀ بواسطة الذراع المتعدد الوظائف :اضغط على الزر o
لوهلة قصيرة في الذراع المتعدد الوظائف.
◀ بواسطة ذراع الاستعمال :تأكد أنه تم في حاسوب السيارة
اختيار الوظيفة  \) Work Driveصفحة .(214
◀ اضغط في ذراع الاستعمال على الزر الأزرق.

Rتعشيق آخر تعشيقة تم اختيارها.
Rضبط آخر عدد لفات عمل تم ضبطه.
التغيير بين طريقة العمل „ = “workوطريقة القيادة
„:“drive
◀ بواسطة الذراع المتعدد الوظائف :اضغط على الزر o
لوهلة قصيرة في الذراع المتعدد الوظائف.
◀ بواسطة ذراع الاستعمال :تأكد أنه تم في حاسوب السيارة
اختيار الوظيفة  \) Work Driveصفحة .(214
◀ اضغط في ذراع الاستعمال على الزر الأزرق.

مثبت سرعة العمل مع محدد العمل
مثبت سرعة العمل
مثبت سرعة العمل هو مثبت سرعة خاص ،الذي يمكنك
استخدامه في طريقة العمل „ .“workيمكنك تشغيل مثبت سرعة
العمل في النطاق من  0,1كم/ساعة حتى  25كم/ساعة .يمكنك
ضبط السرعة على مراحل مقدار كل منها  0,1كم/ساعة.

آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
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يناسب مثبت سرعة العمل مثلاً لقص الشجيرات الصغيرة.
عندئذ يمكنك ضبط سرعة القيادة بواسطة مثبت سرعة العمل
وعدد لفات العمل بشكل منفصل.

 Ñالتشغيل وضبط السرعة الحالية/زيادة السرعة
المضبوطة
 qالتشغيل واستدعاء السرعة المخزنة/خفض السرعة
المضبوطة
 oإيقاف مثبت سرعة العمل
.

بيان حالة مثبت سرعة العمل
:
;
=
?
.

.

.

.

إيقاف مثبت سرعة العمل
تشغيل مثبت سرعة العمل
لا يمكن الوصول للسرعة المخزنة )سهم أحمر(
تم تقليل السرعة عن طريق السائق )سهم أزرق(

عندما يكون مثبت سرعة العمل مشغل ،يمكنك من خلال الضغط
بحذر على الفرامل تقليل السرعة .أثناء ذلك لا يتم تغيير السرعة
المخزنة .يظهر في بيان الحالة ? سهم أزرق .عندما تضغط
عندئذ على دواسة الوقود ،تصل مرة أخرى إلى السرعة
المخزنة .عندما تريد القيادة بسرعة أعلى من السرعة المخزنة،
يجب عليك ترك دواسة الوقود لوهلة قصيرة ومن ثم الضغط
عليها مرة أخرى.
عندما يظهر في بيان الحالة = سهم أحمر ،تكون سرعة القيادة
أقل من السرعة المخزنة .ولكن يبقى عدد لفات محرك الديزل
بدون تغيير.
الأسباب لسرعة قيادة أقل من الممكن أن تكون:
Rصعود/منحدر
Rعدد لفات منخفض للغاية
Rتعشيقة غير ملائمة
Rدرجة حرارة تشغيل مرتفعة للغاية

.

◀ شروط التشغيل :قم بتشغيل آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
)\ صفحة .(178
◀ تأكد أن طريقة العمل „ “workمختارة )\ صفحة .(180
◀ تشغيل مثبت سرعة العمل وتخزين السرعة :قم بالقيادة
بالسرعة المرغوبة واضغط على الزر  Ñلوهلة
قصيرة.
يظهر في حاسوب السيارة بيان الحالة ; .مثبت سرعة
العمل مشغل .يتم تخزين السرعة التي يتم القيادة بها.
◀ اترك دواسة الوقود.
من أجل المحافظة على السرعة المخزنة ،يقوم مثبت سرعة
العمل بفرملة أو بتسريع السيارة أوتوماتيكياً.
◀ اترك دواسة الوقود.
◀ تشغيل مثبت سرعة العمل في سرعة القيادة الأكبر من
السرعة المخزنة أو التي تساويها :اضغط على الزر q
لوهلة قصيرة.
◀ اترك دواسة الوقود.
يظهر في حاسوب السيارة بيان الحالة ; .ويتم إبطاء سرعة
السيارة على السرعة المخزنة .من أجل المحافظة على
السرعة المخزنة ،يقوم مثبت سرعة العمل بفرملة أو بتسريع
السيارة أوتوماتيكياً.
◀ تشغيل مثبت سرعة العمل في سرعة القيادة الأقل من
السرعة المخزنة :اضغط على الزر  qلوهلة قصيرة.
يظهر في حاسوب السيارة بيان الحالة ? مع سهم أزرق.
◀ اترك دواسة الوقود.
وهكذا يتم المحافظة على جميع السرعات بين  0كم/ساعة
حتى السرعة المخزنة .أثناء ذلك لا يتم تجاوز السرعة
المخزنة.

Z
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من أجل المحافظة على السرعة التي يتم القيادة فيها حالياً،
يقوم مثبت سرعة العمل بفرملة أو بتسريع السيارة
أوتوماتيكياً.
◀ تشغيل مثبت سرعة العمل بواسطة ذراع مثبت السرعة
وضبط السرعات :قم بالقيادة بواسطة ذراع مثبت السرعة
)\ صفحة .(183
◀ إيقاف مثبت سرعة العمل :اضغط على الزر  oلوهلة
قصيرة.
في حاسوب السيارة ينطفيء بيان الحالة ; = ،أو ?.
يتوقف مثبت سرعة العمل أوتوماتيكياً ،عندما

عملية القيادة

Rتضغط على الفرامل بقوة.
Rيتم فتح أحد الأبواب.

بيان حالة مثبت سرعة العمل مع محدد العمل
 :محدد العمل متوقف
; محدد العمل مشغل
= لا يمكن الوصول للسرعة المخزنة )سهم أحمر(
? تم تقليل السرعة عن طريق السائق )سهم أزرق(
.

.

محدد العمل
يمكنك استعمال محدد العمل مع مثبت سرعة العمل .عندما تقوم
بتشغيل محدد العمل ،يمكنك إدخال قيمة إجهاد لمحرك الديزل .إذا
تم عندئذ في التشغيل العملي باستخدام أجهزة تركيبية الوصول
لقيمة الإجهاد هذه ،يظهر في بيان الحالة سهم أحمر .عندئذ يكون
قد تم خفض سرعة القيادة إلى ما دون السرعة المخزنة لمثبت
سرعة العمل .ولكن يبقى عدد لفات محرك الديزل بدون تغيير.
من خلال ذلك يتم تجنب تحرير وسيلة الحماية الميكانيكية للجهاز
الموجودة بجهازك التركيبي .يجب أن تكون السرعة المخزنة
لمثبت سرعة العمل وقيمة الإجهاد متناسقة مع العمل المعني.

 éإيقاف محدد العمل
 Èتشغيل محدد العمل
 oإيقاف مثبت السرعة
.

.

.

.

.

◀ التشغيل :قم بتشغيل مثبت سرعة العمل )\ صفحة .(180
◀ اضغط على الزر  Èبالمقود.
يتم في حاسوب السيارة فتح نافذة إدخال لقيمة الإجهاد.
◀ عند الحاجة قم بزيادة قيمة الإجهاد ،لهذا الغرض اضغط على
الزر  uبالمقود.
أو
◀ عند الحاجة قم بتقليل قيمة الإجهاد ،لهذا الغرض اضغط على
الزر  tبالمقود.
◀ اضغط على الزر  9بالمقود.
يتم غلق نافذة الإدخال لقيمة الإجهاد.
◀ تغيير قيمة الإجهاد للجهاز التركيبي :اضغط على الزر
 Èبالمقود.
يتم في حاسوب السيارة فتح نافذة إدخال لقيمة الإجهاد.
◀ قم بزيادة قيمة الإجهاد ،لهذا الغرض اضغط على الزر u
بالمقود.
أو
◀ قم بتقليل قيمة الإجهاد ،لهذا الغرض اضغط على الزر t
بالمقود.
◀ اضغط على الزر  9بالمقود.
يتم غلق نافذة الإدخال لقيمة الإجهاد.
◀ الإيقاف :اضغط على الزر  éبالمقود.

آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
القيادة بواسطة ذراع مثبت السرعة
عرض عام
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عرض حاسوب السيارة .تقوم وحدة عرض حاسوب السيارة
بإظهار التعشيقة المعشقة.
◀ اضغط على دواسة الوقود.

تشغيل/إيقاف مثبت سرعة العمل

اختيار تعشيقة
◀ النقل لتعشيقة أدنى :اضغط ذراع مثبت السرعة لفترة وجيزة
بعيداً عن المقود ;
يقوم نظام التحكم بناقل الحركة بالنقل إلى تعشيقة واحدة
أدنى.
أو
◀ النقل لتعشيقة أعلى :اسحب ذراع مثبت السرعة لفترة وجيزة
باتجاه المقود ?.
يقوم نظام التحكم بناقل الحركة بالنقل إلى تعشيقة واحدة
أعلى.

تغيير اتجاه القيادة
◀ تأكد أن السرعة أقل من  30كم/ساعة.
◀ تأكد أن مثبت سرعة العمل غير مشغل.
◀ أدر مفتاح اختيار اتجاه السير إلى الوضع ) hالقيادة
/Driveالسير إلى الأمام(.
◀ اختيار اتجاه القيادة للخلف بشكل مسبق :اضغط ذراع مثبت
السرعة لمدة ثانية واحدة تقريباً جهة اليسار .A
تصدر إشارة صوتية.
أو
◀ اختيار اتجاه القيادة للأمام بشكل مسبق :اضغط ذراع مثبت
السرعة لمدة ثانية واحدة تقريباً جهة اليمين =.
تصدر إشارة صوتية.
◀ قم بخفض السرعة إلى توقف السيارة تقريباً.
تصدر إشارة صوتية ،يتم تعشيق التعشيقة المختارة مسبقاً.
يضيء مصباح الكنترول  uفي نطاق الحالة لوحدة

ضبط سرعة مثبت سرعة العمل
◀ قم بتشغيل مثبت سرعة العمل.
◀ زيادة السرعة :اضغط ذراع مثبت السرعة في اتجاه القيادة
=.A/
أو
◀ خفض السرعة :اضغط ذراع مثبت السرعة عكس اتجاه
القيادة =.A/
تجد مزيد من المعلومات في موضوع "مثبت سرعة العمل"
)\ صفحة .(180

Z
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تبعاً لتجهيز السيارة يوجد بسيارتك ذراع مثبت السرعة.
◀ قم بتشغيل آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
)\ صفحة .(178

◀ تشغيل مثبت سرعة العمل في سرعة القيادة الأكبر من
السرعة المخزنة أو التي تساويها :اضغط ذراع مثبت
السرعة في اتجاه السهم .:
◀ اترك دواسة الوقود.
يظهر في حاسوب السيارة بيان الحالة لمثبت سرعة العمل
)\ صفحة  .(180ويتم إبطاء سرعة السيارة على السرعة
المخزنة .من أجل المحافظة على السرعة المخزنة ،يقوم مثبت
سرعة العمل بفرملة أو بتسريع السيارة أوتوماتيكياً.
◀ تشغيل مثبت سرعة العمل في سرعة القيادة الأقل من
السرعة المخزنة :اضغط ذراع مثبت السرعة في اتجاه
السهم .:
يظهر في حاسوب السيارة بيان الحالة لمثبت سرعة العمل
)\ صفحة .(180
◀ اترك دواسة الوقود.
وهكذا يتم المحافظة على جميع السرعات بين  0كم/ساعة
حتى السرعة المخزنة .أثناء ذلك لا يتم تجاوز السرعة
المخزنة.
من أجل المحافظة على السرعة التي يتم القيادة فيها حالياً،
يقوم مثبت سرعة العمل بفرملة أو بتسريع السيارة
أوتوماتيكياً.
◀ إيقاف مثبت سرعة العمل :اضغط ذراع مثبت السرعة في
اتجاه السهم .:
ينطفئ في حاسوب السيارة بيان حالة مثبت سرعة العمل
)\ صفحة .(180
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آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
القيادة بواسطة ذراع الاستعمال

التسريع إلى الأمام
◀ اضغط على الزر الأحمر .A
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .B
تأخير عند القيادة للأمام
◀ اضغط على الزر الأحمر .A
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .C
يكون تأثير الفرامل محدود ،عند الضرورة يجب بشكل
إضافي استعمال فرملة التشغيل.
التسريع إلى الخلف

عملية القيادة

◀ اضغط على الزر الأحمر .A
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .C
تأخير عند القيادة للخلف

:
;
=
?
A
B
C
D
.

.

.

.

.

.

.

.

E
.

زر  ،uتغيير اتجاه القيادة
زر ،Fضبط عدد اللفات
الزر الأصفر ،إجراء أوضاع الضبط
الزر الأسود ،استدعاء القوائم
الزر الأحمر ،استدعاء وظائف التسارع أو الإبطاء
القيادة للأمام أو خفض السرعة عند القيادة للخلف
القيادة للخلف أو خفض السرعة عند القيادة للأمام
الزر الأزرق ،يقوم في آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
بتفعيل استخدام الوصلات الهيدروليكية الحمراء  2 ،1أو
الوصلات الهيدروليكية الخضراء  ،4 ،3انظر هيدروليك
العمل )\ صفحة (217
الزر الأبيض ،يقوم بتفعيل استخدام الوصلات الهيدروليكية
الصفراء  6 ،5أو الوصلات الهيدروليكية الزرقاء ،8 ،7
انظر هيدروليك العمل )\ صفحة (217

تبعاً لتجهيز السيارة المختار قد تكون سيارتك مزودة بذراع
استعمال .عندما تكون آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية مشغلة،
يمكن بواسطة ذراع الاستعمال استخدام الوظائف التالية:
تفعيل ذراع الاستعمال لآلية حركة القيادة
◀ اختر في حاسوب السيارة الوظيفة Joystick) Joystick
"عصا التحكم"( )\ صفحة .(214
يمكن القيام بالوظائف التالية فقط عن طريق ذراع الاستعمال.
◀ قم بتشغيل آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية
)\ صفحة .(178
يضيء مصباح الكنترول  æفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة.

◀ اضغط على الزر الأحمر .A
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .B
يكون تأثير الفرامل محدود ،عند الضرورة يجب بشكل
إضافي استعمال فرملة التشغيل.
تغيير اتجاه القيادة
◀ اضغط على الزر الأحمر .A
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه  Bأو .C
أو
◀ اضغط على الزر  : uللأمام أو للخلف.
السيارة المتوقفة :يتم تغيير اتجاه القيادة فوراً.
أثناء القيادة :يتم تباطؤ السيارة .عند التوقف التام للسيارة يجب
تحريك ذراع الاستعمال مجدداً.
تشغيل مثبت سرعة العمل
◀ اضغط في نفس الوقت على الزر الأحمر  Aوالزر الأصفر
=.
مثبت سرعة العمل مشغل والسرعة الحالية مُخزنة.
تشغيل مثبت سرعة العمل واستدعاء السرعة المخزنة
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال إلى أقصى حد في اتجاه القيادة
المرغوب واضغط على الزر الأحمر  Aلوهلة قصيرة.
ويتم تسريع/تباطؤ سرعة السيارة على السرعة المخزنة.
إيقاف مثبت سرعة العمل
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال إلى أقصى حد في اتجاه القيادة
واضغط على الزر الأحمر  Aلوهلة قصيرة.
مزيد من المعلومات حول موضوع "مثبت سرعة العمل" ،انظر
)\ صفحة .(180

إرشادات القيادة
إرشادات القيادة
إرشادات عامة للقيادة
 Gتحذير
عندما تقوم بإيقاف الإشعال أثناء القيادة ،تكون وظائف متعلقة
بالسلامة محدودة أو لم تعد متاحة .فقد يؤثر ذالك على آلية مؤازرة
التوجيه مثلاً .تحتاج حينها لمزيد من القوة للتوجيه .يوجد خطر
الحوادث!
لا تقم بإيقاف الإشعال أثناء القيادة.

 Gتحذير
عندما تقوم بتحميل السيارة بشكل غير متساو ،من الممكن أن تتأثر
خصائص القيادة وكذلك أداء التوجيه والأداء الفرملي إلى حد كبير
بشكل سلبي .يوجد خطر الحوادث!
قم بتحميل السيارة بشكل متساو .قم بتأمين الحمولة ضد التزحلق.

يتغير أداء القيادة والفرامل والتوجيه للسيارة حسب نوع الحمولة،
الوزن ومركز ثقل الحمولة.

التليين
فترة تليين المحرك هي مهمة جداً للشاحنة ،خاصة
Rالعمر الافتراضي
Rسلامة التشغيل
Rالإقتصادية.
احرص على مراعاة الإرشادات التالية أثناء فترة التليين حتى
 2000كم:
Rتجنب الإجهاد الكامل للمحرك.
Rقم بقيادة المحرك بسرعات مختلفة وعدد لفات محرك
مواءمة.
Rتجنب عدد لفات محرك عال .قم بقيادة الشاحنة  2/3للسرعة
القصوى لكل تعشيقة كحد أقصى.
Rقم بالتعشيق في الوقت المناسب.
Rلا تقم بالتعشيق لتعشيقة أدنى من أجل الفرملة.

بدءاً من  2000كم يمكنك زيادة سرعة الشاحنة تدريجياً حتى
الوصول إلى السرعة القصوى وزيادة عدد لفات المحرك.

القيادة مع مركز ثقل خارجي عالي
لتجنب وقوع حادث احرص على مراعاة النقاط التالية:
Rحالة حمولة سيارتك تؤثر سلباً على جميع خصائص القيادة.
يتم الوصول إلى المجالات النهائية مبكراً.
Rالتركيبات العلوية الخاصة بالأمتعة والحمولة العالية تزيد من
قابلية الرياح الجانبية لسيارتك.
Rشروط الالتصاق الجيدة ،على سبيل المثال الشوارع الجافة،
يمكن أن تسهل إمكانية انقلاب سيارتك عند الوصول إلى حد
سرعة المنعطفات ،وذلك قبل أن تنزلق السيارة عن طريق
المحور الخلفي.
Rتزيد مسافة التوقف الخاصة بسيارتك.
Rخزانات الزيت غير المملوءة بالكامل أو المفرغة ،على سبيل
المثال الخاصة بمادة الرش أو السماد ،يمكن أن تدهور أداء
قيادة سيارتك.
Rعند جر سيارتك بينما المحور الأمامي مرفوع يزداد خطر
الانقلاب.
Rتجنب التحركات الدورية لسيارتك عند السرعة المرتفعة،
على سبيل المثال حركات التوجيه المتكررة المتتالية يميناً
ويساراً.
Rراعي خطر الانقلاب المرتفع عند القيادة في الأراضي
الوعرة.
Rقم بموائمة سرعة السير على حسب الظروف الطبوغرافية.
عند القيادة في أرض وعرة إلى حد ما تزداد شدة ميل تأرجح
سيارتك.
Rقلل سرعة السير في الأراضي الوعرة جداً ،خصوصاً عندما
يتم تأرجح السيارة على أحد الجانبين ثم على الآخر.
لا تتحمل مرسيدس ـ بنز أي مسئولية عن الحوادث التي يرجع
سببها إلى عدم موائمة القيادة.

عملية القيادة
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقوم بتحميل السيارة بشكل غير متساو ،من الممكن أن تتأثر
خصائص القيادة وكذلك أداء التوجيه والأداء الفرملي إلى حد كبير
بشكل سلبي .يوجد خطر الحوادث!
قم بتحميل السيارة بشكل متساو .قم بتأمين الحمولة ضد التزحلق.
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عملية القيادة

 Gتحذير
في المرتفعات أو المنحدرات قد لا تكفي فرملة تأمين الوقوف
لتأمين السيارة .فمن الممكن أن تتحرّك السيارة مع مقطورة/
نصف مقطورة أو السيارة المُحمَّلة .يوجد خطر الحوادث!
قم في وضع المراقبة بالتأكد من أن فرملة تأمين الوقوف لوحدها
تكفي لإيقاف السيارة بأكملها .قم بتأمين السيارة القاطرة
والمقطورة/نصف المقطورة بشكل عام بواسطة فرملة تأمين
الوقوف وبشكل إضافي بواسطة سنادات.
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إرشادات القيادة
! لا تتجاوز أحمال المحاور المسموح بها ،أحمال العجلات
)نصف حمل المحور( والوزن الإجمالي الأقصى المسموح
به.
وإلا فقد تتعرض أجزاء السيارة التالية للضرر:
Rالعجلات والإطارات
Rشاسيه السيارة
Rالنوابض
Rالمحور
Rجهاز التوجيه

عملية القيادة

يتغير أداء القيادة والفرامل والتوجيه للسيارة حسب نوع الحمولة،
الوزن ومركز ثقل الحمولة.
انتبه أثناء القيادة على مصابيح التحذير والكنترول في مجموعة
أجهزة القياس والبيان.

الأجهزة الملحقة
يجب ضمان قدرة توجيه السيارة الكافية .يبلغ حمل المحور
الأمامي مع الأجهزة الملحقة والتركيبات العلوية المعنية في جميع
حالات التحميل على الأقل  % 33من الوزن الإجمالي الفعلي.
يجب أن يبلغ حمل المحور الخلفي في جميع حالات التحميل أكثر
من  % 33من الوزن الإجمالي الفعلي.
احرص أثناء ذلك على مراعاة الحمل الأدنى للمحور الخلفي:
 1950 :U 216 / U 218Rكجم
 2200 :U 318Rكجم
:U 423 / U 427 / U 430 / U 527 / U 530R
 2350كجم
وبذلك يتم ضمان قدرة فرملية كافية والاحتفاظ على المسار في
حالة الفرملة الكاملة.
لدواعي السلامة يجوز فقط تركيب أجهزة ملحقة وتركيبات
علوية ،التي تتوافر بها مواصفات التركيبات العلوية الحالية
السارية .تجد هذه في الإنترنت في بوابة الجهة الصانعة
للتركيبات العلوية مرسيدس  -بنزhttp://bb- :
portal.mercedes-benz.com
تنصحك مرسيدس  -بنز استخدام أجهزة ملحقة وتركيبات علوية
مع تصريح للتركيب لشركة دايملر .منتجوا الأجهزة الملحقة
والتركيبات العلوية يمكنهم إظهار تصريح التركيب لشهادة
دايملر.

القيادة في الأراضي الوعرة
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
أثناء القيادة في الأراضي الوعرة تؤثر قوى التسارع من جميع
الاتجاهات على جسمك وذلك بسبب طبيعة الأرض غير
المستوية .من الممكن أن تتطاير من المقعد مثلاً .هناك خطر
الإصابة!
لذا قم بربط حزام الأمان دائماً عند القيادة في الأراضي الوعرة.
 Gتحذير
عندما تلامس مواد قابلة للاحتراق ،مثلاً أوراق الشجر ،أعشاب
أو فروع الشجر ،مجموعة غازات العادم ،من الممكن أن تشتعل
هذه المواد .هناك خطر الحريق!
افحص بشكل منتظم قاع السيارة السفلي عند القيادة في الطرق
الغير ممهدة أو في الأراضي الوعرة .قم بإزالة على وجه
الخصوص أجزاء النباتات المنحصرة أو المواد الأخرى القابلة
للاشتعال .قم في حالة وجود أضرار بتبليغ إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

القيادة في الأراضي الوعرة تزيد من إحتمال تضرر السيارة التي
تؤدي إلى تعطل أجهزة الحركة أو الأنظمة .قم بمواءمة طريقة
قيادتك مع ظروف الأراضي الوعرة .قم بالسير بحذر .احرص
على إزالة أضرار السيارة في أسرع وقت ممكن لدى ورشة فنية
متخصصة.
في القيادة في الأراضي الوعرة من الممكن مثلاً وصول
اتساخات  ،رمال ،وحل وماء وكذلك زيت متسخ للفرامل .هذا قد
يؤدي لتأثير فرملي منخفض أو لتعطل كامل للفرامل أيضاً من
خلال تآكل شديد .خصائص الفرملة تتغير تبعاً للمواد الدخيلة .قم
بتنظيف الفرامل بعد كل قيادة في الأراضي الوعرة .وإذا اكتشفت
حينها تأثير فرملي منخفض أو وجود ضوضاء ناتجة عن
الاحتكاك ،فاعمل على فحص نظام الفرامل في أسرع وقت لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة .قم بمواءمة طريقة قيادتك مع
خصائص الفرملة المتغيرة.
تتطلب القيادة على الأراضي الوعرة قدرة قيادية خاصة وتركيز
خاص .زيادة عن ذلك توجد واجبات حرص خاصة بالسائق أثناء
القيادة على الأراضي الوعرة وقبل المشاركة في حركة السير
العمومية.
قبل القيام بقيادة سيارتك في الأراضي الوعرة قم بقراءة هذا
الموضوع بشكل جذري .بعد ذلك تكون في حالة التعرف الجيد
على قدرات سيارتك الخاصة من أجل الوصول إلى هدفك.
تنصحك مرسيدس  -بنز بالقيام في قيادات تجربيبة على أراضي
وعرة بشكل خفيف .عند قيامك بالقيادة على أراضي شديدة
الوعورة لأول مرة ،استعن بشخص خبير في القيادة على
الأراضي الوعرة واستشارته.

إرشادات القيادة
قائمة الفحص قبل القيادة على الأراضي الوعرة
◀ المحرك :قم بفحص مستوى زيت المحرك واستكمل ملء زيت
المحرك عند الضرورة )\ صفحة  .(265قم بملء مستوى
زيت المحرك حتى الحد الأقصى قبل القيادة على المرتفعات
الشديدة للغاية والمنحدرات.
 iفي المرتفعات والمنحدرات الشديدة للغاية من الممكن أن
يظهر في نطاق الحالة لحاسوب السيارة الرمز  .4إذا تم
ملء مستوى زيت المحرك قبل ذلك إلى الحد الأقصى ،لا يؤثر
هذا على سلامة تشغيل المحرك.

احرص خاصة في السيارات ذات ماسورة عادم في الأسفل على
أن يكون مانع التجديد مشغلاً عند الحاجة.

قواعد القيادة على الطرق الوعرة
 Gتحذير
عند اجتياز العوائق أو المدقات قد يتعرض المقود للارتداد
ويتسبب في تعرض اليدين للإصابة.
لذا أمسك المقود جيداً بإحاطته بكلتا اليدين .وعند اجتياز العوائق
ضع في حسبانك أنك ستبذل قوة أكبر في التوجيه لفترة قصيرة.

◀ قم بتخزين أو تثبيت الأمتعة والحمولة بشكل آمن.
◀ قم بتأمين الحمولة السائبة )الرمال أو الحصى مثلاً( ضد
الانزلاق باستخدام ألواح صفيح حاوية أو أغطية.
◀ قم بغلق النوافذ الجانبية والخلفية )\ صفحة ،(56
)\ صفحة .(56
◀ توقف قبل القيادة في الأراضي الوعرة ،قم بالنقل إلى تعشيقة
منخفضة.
◀ قم بتشغيل أقفال موازنة ناقل الحركة عند الحاجة
)\ صفحة .(169
◀ قم بتشغيل نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة
)\ صفحة .(147

 Gتحذير
عندما ينخفض عدد لفات المحرك إلى أقل من عدد اللفات الأدنى
تقوم المجموعة الكهربائية بفصل الحركة .يتم خلال ذلك قطع نقل
القوة .من الممكن أن تتدحرج السيارة للخلف في المرتفعات مثلاً.
يوجد خطر الحوادث!
لا تترك عدد لفات المحرك ينخفض إلى أقل من عدد اللفات
الأدنى.

جميع السيارات:
! لا تقم بتشغيل أقفال موازنة ناقل الحركة إلا إذا كانت قدرة
الجر للعجلات متساوية .وإلا فقد تُلْحِق الضرر بقفل موازنة
ناقل الحركة.
◀ حالات قيادة صعبة ،السيارات المزودة بنظام التعشيق
الأوتوماتيكي ® :Telligentقم بتعشيق برنامج القيادة
اليدوي  \) Mصفحة .(158
يتم تجنب انقطاعات قوى الجر الغير مرغوب فيها ،مثل تلك
التي قد تظهر أثناء التعشيق الأوتوماتيكي.
◀ أراضي شديدة الوعورة ،السيارات المزودة بنظام التعشيق
الأوتوماتيكي ® :Telligentقم بفصل/توصيل التعشيقات
يدوياً .لهذا الغرض قم بتحريك دواسة القابض للخارج
)\ صفحة .(162
◀ جميع السيارات :قم بقيادة السيارة دائماً في الأراضي الوعرة
بينما المحرك دائر مع تعشيق إحدى التعشيقات.
◀ قم بقيادة السيارة ببطء وبسرعة منتطمة .في كثير من الحالات
سرعة المشي ضرورية.
◀ لا تقم بوصل وفصل الحركة أو بالتعشيق في الطرق الجبلية.
◀ احرص دائماً على أن تكون العجلات ملامسة للطريق.
◀ قم باجتياز الأراضي الوعرة غير المعروفة بالنسبة لك
والمجهولة التي لا يمكن تقديرها بحرص شديد للغاية .لدواعي
السلامة انزل من السيارة وتفحص الممر الجبلي قبل ذلك.
◀ احرص على الانتباه للعوائق ،مثلاً الصخور ،الحفر ،جذوع
الشجر والأغصان.
◀ لا تحيد عن الطرق أو المسارات المحددة للسير.
لا تقم بالتعشيق أثناء القيادة في الطرق الجبلية إلى الوضع المحايد
أو لا تفصل القابض .قد تفقد السيطرة على السيارة أثناء محاولة
إيقاف السيارة باستخدام فرملة التشغيل فقط .إذا لم تتمكّن سيارتك
من اجتياز طريق صاعد ،قم بالرجوع للخلف عن طريق النقل
إلى التعشيقة الخلفية.

السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® ،Telligentعندما يكون برنامج القيادة الأوتوماتيكي
مختاراً:
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◀ جهاز التوجيه :قم بفحص مستوى الزيت في جهاز التوجيه
واستكمل الملء عند الضرورة )\ صفحة .(266
◀ عدة السيارة :عند الحاجة خذ معك بشكل إضافي حبل جر
متين ومجراف قابل للطي.
◀ الإطارات :افحص عمق المداس )\ صفحة  (304وضغط
هواء الإطارات )\ صفحة .(306
◀ القيادة على أرض سهلة الإشتعال :عند الحاجة قم بتشغيل
مانع التجديد )\ صفحة .(190
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إرشادات القيادة
القيادة في المنحدرات
 Gتحذير
عندما تقود السيارة في منحدر مائل أو تقوم بالالتفاف على منحدر،
من الممكن أن تنزلق السيارة جانباً ،وتنقلب .هناك خطر وقوع
حادث!
قد السيارة دائماً في منحدر بخط الانحدار )خط مستقيم للأمام أو
للخلف( ولا تقوم بالالتفاف.

عملية القيادة

◀ قم بتعشيق تعشيقة صغيرة .تبعاً للمرتفع أو المنحدر اختر
التعشيقة الأولى أو الثانية.
◀ قم بالقيادة على المنحدرات أو المرتفعات في خط النزول
فقط.
◀ قم بالفرملة فقط عندما تتواجد السيارة في خط النزول.
◀ عندما لا يكون التأثير الفرملي للمحرك كاف أثناء القيادة في
منحدر :اضغط على دواسة الفرامل بحرص.

الخوض في المياه
! لا تقم بإطفاء المحرك أثناء الخوض في المياة .وإلا فقد
تتعرض مجموعة العادم للضرر من جراء الماء.
! عند القيادة في المياه بسرعة ،من الممكن أن تتسبب موجة
الخوض في حدوث أضرار في أجزاء الشاحنة.
! يجب الأخذ في الاعتبار أن السيارات التي تسير أمامك أو
القادمة في الاتجاه المقابل تتسبب في حدوث أمواج ،ومن
الممكن أن يؤدي ذلك إلى تجاوز ارتفاع المياه للحد الأقصى
المسموح به.
يجب عليك مراعاة هذه الإرشادات .وإلا فقد تتسبب في إلحاق
أضرار بالمحرك والمجموعة الكهربائية وناقل الحركة.
يمكنك الخوض في أعماق مياه حتى نقطة منتصف العجلة كحد
أقصى.
◀ قبل الخوض في المياه :قم بتشغيل مانع التجديد
)\ صفحة .(190
◀ أدر مفتاح أقفال موازنة ناقل الحركة إلى الوضع 1
)\ صفحة .(169
ويكون القفل الطولي الخاص بصندوق التروس الإضافي
مشغلاً .يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة رمز مع قفل
ويضيء في مجموعة أجهزة القياس والبيان مصباح الكنترول
.i
◀ أثناء الخوض في المياه :من الضروري الحرص على عدم
تكوين موجة خوض أثناء القيادة.
◀ قم بخوض المياه ببطء وبسرعة ثابتة.
◀ يجب موائمة أسلوب القيادة مع العوامل المحيطة غير
المعتادة.

◀ لا تقم أثناء القيادة بالضغط قدر الإمكان على الدبرياج،
بالتعشيق وبالتوقف.
قد يكون بدء السير في المياه مصحوباً بمشاكل كثيرة ،وذلك
بسبب الأرضية الغير معروفة.
◀ بعد الخوض في المياه :قم بتحرير مداس الإطارات من
الوحل.
◀ قم بتجفيف الفرامل من خلال القيام بمناورة فرملية لفترة
وجيزة.
◀ قم بإيقاف مانع التجديد )\ صفحة .(190
◀ أدر مفتاح أقفال موازنة ناقل الحركة إلى الوضع g
)\ صفحة .(169
ويكون القفل الطولي الخاص بصندوق التروس الإضافي غير
مشغل .ينطفيء بيان قفل موازنة ناقل الحركة في وحدة
عرض حاسوب السيارة وكذلك مصباح الكنترول .i

القيادة على الرمال
تعتبرالأرضية الرملية غير المتماسكة خداعة بشكل خطير للغاية
عند القيادة على الأراضي الوعرة .من يتصرف في هذه الحالات
بشكل خاطيء ،يعلق في الرمال بعد عدة أمتار .في المناطق
الرملية يجب تجاوز المقاومة من خلال طريقة قيادة مواءمة،
سريعة ولكن منتظمة ،حتى لا تنغرز السيارة .ويساعدك أيضاً
بهذا الشأن مراعاة مسارات السير التي خلّفتها السيارات الأخرى
وراءها .احرص أثناء ذلك على مراعاة ألا تكون المدقات عميقة
للغاية ويكون الخلوص الأرضي للسيارة كافياً.

قائمة الفحص بعد القيادة في الأراضي الوعرة
القيادة على الطرق الوعرة تمثّل إجهاداً شديداً للسيارة مقارنةً
بالقيادة على الطرق العادية الممهَّدة.
◀ قم بإيقاف أقفال موازنة ناقل الحركة )\ صفحة .(169
◀ قم بإيقاف نظام  ABSللقيادة في الأراضي الوعرة
)\ صفحة .(147
◀ قم بتجربة الفرامل.
◀ قم بتنظيف الكشافات والمصابيح الخلفية وافحصها من حيث
وجود أضرار.
◀ قم بتنظيف لوحة أرقام السيارة.
◀ قم بتنظيف العجلات ،الإطارات ومبيت العجلات ،وكذلك
إبعاد الأجسام الغريبة .انتبه لوجود أضرار على العجلات.
◀ قم بفحص ضغط هواء الإطارات )\ صفحة .(306
◀ قم بتعويض أغطية الصمامات الناقصة.
◀ استبدل الجنوط المنبعجة أو التي تعرَّضت لأضرار.
◀ قم بإزالة أجزاء النباتات وفروع الشجر المنحصرة.
◀ قم بإبعاد المواد سهلة الإشتعال عن مجموعة العادم ،مثلاً
ورق الشجر ،أجزاء النباتات وفروع الشجر.

إرشادات القيادة
◀ افحص قاع السيارة السفلي بأكمله ،الإطارات ،جهاز التوجيه،
مجموعة الحركة والتعليق ودورة العادم من حيث وجود
أضرار.
◀ بعد تشغيل طويل في الوحل ،الرمال ،المياه قم بتنظيف
وفحص أقراص الفرامل ،العجلات ومفاصل المحاور.
◀ قم بإيقاف مانع التجديد )\ صفحة .(190
◀ انتبه للإرشادات الأخرى حول التنظيف بعد القيادة على
الأراضي الوعرة )\ صفحة .(259

قلب )وليجة( تشغيل المرفاع الحبلي

Rاحرص على مراعاة عدم وجود أشخاص بين المرفاع الحبلي
والعائق الذي يتم تثبيت حبل الشد به.
Rلا تستخدم إلا المكان الذي تحدده الجهة الصانعة للمرفاع
الحبلي.
Rاحرص على مراعاة بيانات الجهة الصانعة حول التحميل
الأقصى المسموح به للمرفاع الحبلي وملحقاته .في هذا الصدد
فإن قيمة الأجزاء الأكثر ضعفاً هي المقياس.
Rلا تثبت حبل الشد الخاص بالتحرير الذاتي للشاحنة إلا في
الأشياء الثابتة.
عند شد أشياء أخرى قم بتشغيل فرملة تأمين الوقوف للعجلات
الأربعة )\ صفحة .(149

فلتر جزيئات الديزل
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تلامس مواد قابلة للاحتراق ،مثلاً أوراق الشجر ،أعشاب
أو فروع الشجر ،مجموعة غازات العادم أو تدفق غازات العادم،
من الممكن أن تشتعل هذه المواد .هناك خطر الحريق!

قم بصف السيارة بحيث أن المواد القابلة للاحتراق لا تلامس
أجزاء السيارة الساخنة .لا تقم بصف السيارة بشكل خاص على
الحشائش الجافة أو حقول المحاصيل التي تم حصادها.

! تنبعث غازات العادم أثناء التجديد الأوتوماتيكي أو اليدوي
بسخونة شديدة من أنبوب العادم النهائي .حافظ على وجود
مسافة فاصلة لا تقل عن متر واحد بين السيارة والأشياء
الأخرى ،كالسيارات المصفوفة مثلاً ،كي تتجنب وقوع
خسائر مادية.
إذا كنت في الغالب تحرك السيارة لمسافات قصيرة أو بحمولة
خفيفة ،فقد لا يكون التجديد الأوتوماتيكي كافياً.
عندما تتجمع جزيئات كثيرة في فلتر جزيئات الديزل ،يضيء
مصباح الكنترول  Âفي مجموعة أجهزة القياس والبيان.
يطلب منك حاسوب السيارة عن طريق نافذة الحدث الصفراء
)\ صفحة  (117بدء إجراء التجديد اليدوي .يستغرق التجديد
اليدوي من  30حتى  60دقيقة كحد أقصى)\ صفحة .(190
إذا لم تحرص على مراعاة نافذة الحدث الصفراء وإرشاداتها،
فسيكون هناك خطر
Rانخفاض في قدرة المحرّك
Rتغيير فلتر جزيئات الديزل )\ صفحة .(125

التجديد الأوتوماتيكي
عند إضاءة مصباح الكنترول  Éفي مجموعة أجهزة القياس
والبيان ،فسيتم إجراء التجديد الأوتوماتيكي لفلتر جزيئات
الديزل.
تجديد أوتوماتيكي يمكن بدءه أثناء القيادة أو في طريقة التشغيل
المتوقف.
يتم بدء التجديد الأوتوماتيكي فقط عند استيفاء كافة شروط
التشغيل ،كدرجة الحرارة العالية الكافية لزيت المحرك والعادم.
في حالة عدم استيفاء شرط تشغيل واحد أثناء التجديد ،فسينطفيء
مصباح الكنترول  Éبشكل مبكر كما ستنقطع عملية التجديد.
تبدء عملية التجديد أوتوماتيكياً من جديد عند استيفاء كافة شروط
التشغيل .تجنب فترات التوقف طالما كان مصباح الكنترول
 Éمضاءاً .فترات التوقف تطيل من مدة عملية التجديد
وبذلك تزيد من استهلاك الوقود.
 iمن الممكن أن يتغير ضجيج المحرك وعدد لفات الوضع
المحايد أثناء التجديد.
خاصة عند التجديدات الأولى من الممكن أن يتكون دخان
خفيف ورائحة خفيفة في مجال نظام غازات العادم.

Z

عملية القيادة

 Gتحذير
عند التحميل الشديد يمكن أن يتمزق الحبل .وهناك خطر التعرض
للإصابة أو حتى الموت.
Rحافظ دائماً على قدرة الجر القصوى المقررة للحبل من قبل
الجهة الصانعة للمرفاع الحبلي.
Rتأكد عند تشغيل المرفاع الحبلي من عدم وجود أي شخص في
نطاق الخطر.
Rاحرص على مراعاة تعليمات الأمن الوقائية وتعليمات الوقاية
من الحوادث وكذلك دليل الاستعمال الخاص بالجهة الصانعة
للمرفاع الحبلي.
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إرشادات القيادة
إيقاف التجديد
يمكنك إيقاف التجديد عندما يتحتم عليك تجنب حدوث زيادة في
درجة حرارة العادم أثناء التجديد ،على سبيل المثال
Rعند الدخول في نطاق الخطر
Rأثناء الأعمال ذات الاتساخات الشديدة للسيارة مع مواد جافة
أو مواد قابلة للاحتراق.
لا يبدأ التجديد الأوتوماتيكي واليدوي كما يتم قطع عملية التجديد
المشغلة.

عملية القيادة
◀ التشغيل/الإيقاف :اضغط على الزر ;.
عندما يضيء مصباح الكنترول  :بالزر ،فهذا يعني أن
التجديد مغلق.
لا تقم بتشغيل وظيفة إيقاف التجديد إلا طوال فترة الخطر .عندما
تقوم بتشغيل وظيفة إيقاف التجديد ،فإن عملية التجديد تظل متوقفة
أيضاً بعد تشغيل المحرك من جديد .نتيجة لذلك قد يكون تجمع
سريع لجزيئات كثيرة في فلتر جزيئات الديزل .في هذه الحالة
يقوم حاسوب السيارة بلفت انتباهك إلى وظيفة إيقاف التجديد التي
مازالت مشغلة عن طريق نافذة حدث رمادية Â
Regeneration disabled (Regeneration
" disabledالتجديد غير فعال"(.

بدء التجديد يدوياً أثناء التوقف

الوقائي لفلتر الجزيئات يمكن في حالات خاصة وفي سيارات
السلطات ،بدء التجديد اليدوي أيضاً قبل ذلك .يستغرق التجديد
اليدوي من  30حتى  60دقيقة كحد أقصى.
◀ تأكد أن مانع التجديد غير مشغل )\ صفحة .(190
◀ قم بإيقاف السيارة بشكل آمن مرورياً ودع المحرك دائراً.
حافظ على وجود مسافة فاصلة لا تقل عن متر واحد بينك وبين
السيارات والأشياء الأخرى وكافة المواد القابلة للإشتعال.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد .N
◀ ارفع قدمك عن دواسة الوقود.
◀ اضغط الزر  :حوالي ثلاث ثوان.
لا يتم البدء في التجديد يدوياً ،إلا
Rإذا كانت درجة حرارة زيت المحرك والعادم كافيتان
Rإذا كانت مادة ® AdBlueغير متجمدة
Rإذا كان النظام خال من الخلل.
يضيء مصباح الكنترول  Éفي مجموعة أجهزة القياس
والبيان كما تزداد عدد لفات المحرك.
عندما يتم إنهاء التجديد،
Rينطفىء مصباح الكنترول  Éفي مجموعة اجهزة
القياس والبيان
Rينخفض عدد لفات المحرك إلى عدد لفات الوضع المحايد.
تنقطع عملية التجديد أوتوماتيكياً ،إذا
Rقمت بضبط الذراع متعدد الوظائف على الوضع  Dأو R
Rبتحرير فرملة تأمين الوقوف
Rقمت بتشغيل وظيفة إيقاف التجديد.
بعد الإلغاء ينخفض عدد لفات المحرك وصولاً إلى عدد لفات
الوضع المحايد.
 iأثناء التجديد من الممكن أن يتغير ضجيج المحرك.
 iعندما تطلب من حاسوب السيارة القيام بعملية التجديد
اليدوي بينما درجة الحرارة الخارجية منخفضة ،فإبدء عملية
التجديد قبل إيقاف السيارة.
عند إيقافك السيارة بدون بدء عملية التجديد ،فلن يمكنك بدء
عملية التجديد اليدوي إلا بعد تسخين المحرك.
إبدء التجديد اليدوي فقط بعد فترة ذوبان تصل حتى  60دقيقة،
عندما
Rتتجمد مادة ®AdBlue
Rتقوم بإيقاف السيارة بدون تجديد.

قم ببدء التشغيل اليدوي عندما يطلب منك حاسوب السيارة ذلك
عن طريق نافذة حدث معنية )\ صفحة  .(117من أجل التجديد

إرشادات القيادة
تغيير الفلتر
 Gتحذير
ملامسة وتنفس جزيئات السخام مضرة للصحة .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
احرص على تغيير فلتر جزيئات الديزل لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

استهلاك الوقود
يرتبط استهلاك الوقود بكل من

 iيقوم حاسوب الشاحنة بعرض البيانات الخاصة بمتوسط
استهلاك الوقود في قائمة بيانات الرحلة ß
)\ صفحة .(106

استهلاك مادة ®AdBlue
يبلغ استهلاك مادة ® AdBlueحوالي  2حتى  % 4من استهلاك
الوقود.

استهلاك الزيت في المحرك
يمكن أن يصل استهلاك الزيت لمحرك ملين حتى % 0,2
للاستهلاك الحقيقي للوقود.
في حالة تشغيل شاحنتك في ظروف تشغيل صعبة أو ارتفاع عدد
الكيلومترات ،من الممكن أن يتجاوز استهلاك الزيت هذه القيمة.

تحديد السرعة
إذا تجاوزت السرعة القصوى للسيارة ،فإنه ينشأ خطر التأرجح
في الركب .بالإضافة لذلك تسبب بإجهاد الفرامل والإطارات في
بعض الحالات.

 Gتحذير
عندما يتأرجح الركب من الممكن أن تفقد السيطرة على الركب.
وقد ينقلب الركب .يوجد خطر الحوادث!
لا تحاول في أي حال من الأحوال تصحيح الركب من خلال زيادة
السرعة .قم بخفض السرعة ولا تقم بالتوجيه في الاتجاه العكسي.
عند الضرورة قم بالفرملة.

في السيارات المزودة بتحديد السرعة تكون السرعة القصوى
للسيارة محددة مثلاً على حوالي  90كم/ساعة ،وذلك تبعاً
للتشريعات القانونية للبلد.
إذا وصلت سرعة السيارة إلى حد السرعة القصوى ،فإن المحرك
يقوم أوتوماتيكياً بعملية التحكم .احرص على مراعاة ذلك أثناء
تجاوز سيارة أخرى.

صفارة التحذير
! إذا صدرت صفارة التحذير وقامت نافذة الحدث الحمراء
بإظهار الرمز  5في حاسوب الشاحنة ،تكون سلامة
تشغيل المحرّك معرّضة للخطر.
لا تتحرك بالشاحنة أو أوقف الشاحنة على الفور بشكل آمن
مرورياً .وإلا فمن الممكن أن يتعرض المحرك للضرر.
تصدر صفارة التحذير في حالة
Rقيامك بفتح باب السائق بينما ضوء الوقوف أو ضوء السير
مُشغّل والمفتاح في قفل المقود على الوضع 0
Rقيامك بفتح باب السائق بينما ضوء الوقوف أو ضوء السير
مُشغّل والمفتاح مسحوب من قفل المقود
Rمانع تشغيل المحرك فعال
Rقيامك بفتح باب السائق بينما فرملة تأمين الوقوف محررة
Rتوقف السيارة لمدة حوالي تسع دقائق في حالة اختيار تعشيقة
والمحرك دائر
Rقيامك بالنقل للتعشيقة الخلفية
Rقيامك بتجاوز عدد لفات المحرك القصوى المسوح بها
Rارتفاع عدد لفات المحرك أو سرعة السيارة إلى حد كبير عند
تغيير التعشيقة.
وبالإضافة إلى نافذة الحدث في وحدة عرض حاسوب السيارة
تصدر صفارة التحذير ،عندما
Rيكون مستوى سائل التبريد منخفضاً للغاية أو يتم تجاوز درجة
حرارة سائل التبريد القصوى المسموح بها )حوالي
 .(† 108حيث يتسبب ذلك في تعرض سلامة تشغيل
المحرك للخطر
Rيكون هناك خطر حدوث تحميل زائد على القابض )الدبرياج(
Rيكون هناك خلل بمجموعة أجهزة القياس والبيان و/أو
حاسوب السيارة .لم يعد بالإمكان إظهار معلومات التشغيل
الهامة ومعلومات الصيانة ومصابيح التحذير والكنترول.
Z

عملية القيادة

Rطراز تجهيز الشاحنة
Rظروف التشغيل
Rصنف الوقود المُستخدَم
Rالصيانة
Rالمقاومات أثناء القيادة
Rطريقة قيادتك.
لهذه الأسباب لا يمكن إعطاء بيان دقيق حول استهلاك شاحنة
بعينها للوقود.
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التزود بالوقود
التزود بالوقود
الوقود
إرشادات السلامة الهامة

عملية القيادة

 Gتحذير
تعد أصناف الوقود من المواد سهلة الإشتعال .في حالة عدم
التعامل مع الوقود بطريقة سليمة يكون هناك خطر الحريق
والانفجار!
احرص على ضرورة تجنب النار ،والضوء المكشوف ،والدخان
وتولد الشرر .تأكد من عدم ملامسة أصناف الوقود لمجموعة
العادم الساخنة .قم بإطفاء الإشعال والتدفئة الإضافية قبل إجراء
أعمال على مجموعة الوقود .قم دائماً بارتداء قفازات لحماية
اليدين.
 Gتحذير
مواد الوقود هي مواد سامة وضارة بالصحة .هناك خطر
الإصابة!
من الضروري تجنب ملامسة مواد الوقود للجلد ،الأعين أو
الملابس أو بلعها .لا تستنشق أبخرة الوقود .أبعد الأطفال عن مواد
الوقود.
في حالة ملامستك أو ملامسة أشخاص آخرين للوقود ،احرص
على مراعاة ما يلي:
Rقم على الفور بشطف الوقود الموجود على البشرة بالماء
والصابون.
Rإذا دخلت مادة وقود إلى عينيك ،قم على الفور بشطف العينين
جيداً بالماء الصافي .قم بإتخاذ مساعدة طبية بدون تأخر.
Rإذا تم بلع مادة وقود ،خذ مساعدة طبية بدون تأخر .لا تحاول
التقيؤ
Rقم بتغيير الملابس المتسخة بالوقود على الفور.
 Gتحذير
الشحنة الإلكتروستاتية من الممكن أن تؤدي إلى تكون الشرر
وإشتعال أبخرة الوقود .هناك خطر الحريق والإنفجار!
قم دائماً بلمس جسم السيارة مباشرةً قبل فتح سدادة خزان الوقود
أو مسك مسدس الضخ .وبذلك يتم تفريغ الشحنة الإلكتروستاتية
في حالة وجودها.
 Gتحذير
إذا قمت بخلط وقود الديزل مع البنزين ،تكون درجة اشتعال خليط
الوقود أدنى من درجة اشتعال وقود الديزل الصافي .من الممكن
أن تسخن أجزاء نظام غازات العادم بدون ملاحظة بشكل كبير
أثناء تشغيل المحرك .هناك خطر الحريق!
لا تتزود أبداً بالبنزين .لا تقم أبداً بخلط البنزين مع وقود الديزل.

! تزود فقط بوقود الديزل الخالي من الكبريت المتوافر في
الأسواق ،الذي يفي بالمواصفة الأوروبية  EN 590بدءاً من
) 2010 ff.نسبة الكبريت  % 0,001من الوزن كحد
أقصى(.
أصناف الوقود التالية غير مصرح باستخدامها:
Rالوقود الذي يحتوي على كبريت بنسبة تزيد عن 0,001
 %من الوزن
Rبوقود الديزل البحري
Rوقود تربينات الطائرات
Rزيوت التدفئة
Rقاعدة دهنية حمضية ) FAMEأصناف وقود الديزل
الحيوي(
أنواع الوقود هذه تضر بالمحرك وبنظام معالجة غازات العادم
العامل بتقنية ® BlueTecوتُقلل بشكل كبير من العمر
الإفتراضي المتوقع.
! لا يجوز التزود بالبنزين في السيارات ذات محرك الديزل.
إذا قمت سهواً باستخدام صنف الوقود الخاطئ ،فلا تقم
بتشغيل الإشعال .وإلا فقد يتسرّب الوقود إلى دورة الوقود.
فإضافة كميات قليلة من الوقود الخطأ قد تؤدي إلى حدوث
أضرار بدورة الوقود والمحرك .تكاليف التصليح تكون
باهظة .قم بإبلاغ ورشة فنية متخصصة وقم بتفريغ خزان
الوقود وكذلك توصيلات الوقود بشكل كامل.
! لا تخلط أية إضافات وقود خاصة مع وقود الديزل.
تؤدي إضافات الوقود الخاصة عند الضرورة إلى:
Rاختلالات وظيفية
Rأضرار بدورة العادم/نظام معالجة غازات العادم
Rأضرار بالمحرك
! إذا قمت بملء خزان الوقود بشكل زائد ،فقد تُلحق الضرر
بدورة الوقود.
! احرص على ألا تنسكب أي كمية من الوقود على الأجزاء
المطلية .وإلا فقد يتعرض الطلاء للضرر.
! عند تزويد السيارة بالوقود من البراميل أو الصفائح،
احرص على ترشيح الوقود قبل ملئه.
وبذلك تتجنب حدوث اختلالات بدورة الوقود من خلال الوقود
الملوث.
! استخدم من أجل التزود بالوقود مسدسات الضخ الخاصة
بالشاحنات .عندما تستخدم مسدس الضخ الخاص بسيارات
الركاب ،من الممكن أن تلحق الضرر بفوهات الملء .إذا
اضطررت لاستخدام مسدس الضخ الخاص بسيارات
الركاب ،انتبه عند الإخراج إلى طرف التثبيت .لا تسحب
مسدس الضخ الخاص بسيارات الركاب ،إنما أدره أو اقلبه إلى

التزود بالوقود
أسفل ومن ثم يمكنك إخراج مسدس الضخ الخاص بسيارات
الركاب.
 Hمن أجل بيئتك
عند التعامل بطريقة غير سليمة فنياً مع مواد الوقود تنشأ أخطار
على الانسان والبيئة .احرص على عدم وصول مواد الوقود إلى
مصارف المياه أو المسطحات المائية أو المياه الجوفية أو التربة.

عملية التزود بالوقود

◀ قم بتأمين قفل غطاء خزان الوقود = باستخدام المفتاح.
◀ السيارات المزودة بفلتر الوقود الأولي المزود بفاصل الوقود
من الماء :قم بشكل منتظم بتصريف الماء من فلتر الوقود
الأولي )\ صفحة .(288

مادة ®AdBlue
إرشادات السلامة الهامة
! احرص على عدم وجود أي تسرب لوقود الديزل داخل
خزان مادة ® .AdBlueوإلا فقد تُلحق أضراراً بنظام
معالجة غازات العادم.
! لا تستخدم إلا مادة  AdBlue®/DEFطبقاً للمواصفة
 .DIN 70070/ISO 22241لا تستخدم أية إضافات.
إذا لامست مادة  AdBlue®/DEFعند التزود بها الأسطح
المطلية أو الأسطح المصنوعة من الألومنيوم ،قم على الفور
بشطف الأسطح المعنية بكمية وفيرة من الماء.
! لا تخلط مادة ® AdBlueبمادة إضافية .لا تخفف مادة
® AdBlueبماء الحنفية .من خلال ذلك قد يتم تدمير نظام
معالجة غازات العادم.
! قم دائماً بغلق خزان مادة ® AdBlueبشكل صحيح .وغلا
فقد تتسرب الإتساخات إلى نظام معالجة غازات العادم وتلحق
به أضراراً.

خزان الوقود للطراز ) U 318مثال(

◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ اسحب المفتاح من قفل المقود.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بإيقاف التدفئة الإضافية )\ صفحة .(92
◀ ارفع غطاء القفل ; قليلاً وحركه إلى الجانب.
◀ قم بتحرير قفل غطاء خزان الوقود = باستخدام المفتاح.
◀ أدر غطاء خزان الوقود = إلى اليسار واخلعه من خزان
الوقود .:
◀ احرص على مراعاة درجة جودة الوقود )\ صفحة .(329
◀ أدخل فوهة ملء مسدس الضخ بشكل كامل داخل فتحة خزان
الوقود وعلقها وتزود بالوقود.
◀ استمر في ملء خزان الوقود ،فقط إلى أن يتوقف مسدس
الضخ.
 iبعد إيقاف مسدس الضخ أوتوماتيكياً للمرة الأولى لا تقم
بإضافة أي كمية من الوقود .وإلا فقد يتسرب الوقود.
◀ قم بوضع غطاء خزان الوقود = وأدره حتى النهاية.

! احرص على مراعاة عدم ملء خزان مادة ®/AdBlue
مادة DEFبشكل زائد عن الحد .وإلا فقد يتعرض خزان مادة
®/AdBlueمادة  DEFللضرر ،في درجات الحرارة
المنخفضة جداً.
عندما تقوم بفتح خزان مادة ® ،AdBlueمن الممكن أن تتسرب
كمية قليلة من أبخرة النشادر.
أبخرة النشادر لها رائحة لاذعة ومهيجه على وجه الخصوص
Rللبشرة
Rللأغشية المخاطية
Rللعين
قد يؤدي ذلك إلى حرق العين والأنف والحنجرة بالإضافة للسعال
وسيلان دموع العين.
لا تستنشق أبخرة النشادر التي تخرج .قم بملء خزان مادة
® AdBlueفقط في نطاقات ذات تهوية كافية.
لا يجوز أن تلامس مادة ® AdBlueالبشرة ،العينين أو الملابس
ولا يجوز ابتلاعها .احتفظ بمادة ® AdBlueبعيداً عن متناول
الأطفال.

Z

عملية القيادة

لا تصعد مرة أخرى إلى السيارة أثناء عملية التزود بالوقود .فقد
تنشحن مرة أخرى بشحنة الكهرباء الساكنة.
إذا قمت بملء خزان الوقود بشكل زائد عن الحد ،من الممكن أن
يتسرب وقود عند إبعاد مسدس الضخ.
تجد المزيد من المعلومات حول الوقود في فصل "مواد التشغيل"
)\ صفحة .(329
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المقطورة
عند ملامستك مادة ® AdBlueاحرص على مراعاة ما يلي:

عملية القيادة

Rقم على الفور بشطف مادة ® AdBlueالموجودة على البشرة
باستخدام الماء والصابون.
Rعند ملامسة مادة ® AdBlueللعين ،فقم بشطفها فوراً بالماء
الصافي بعناية .استعن بمساعدة طبية بدون تأخير.
Rإذا تم ابتلاع مادة ® ،AdBlueفإنه ينبغي شطف الفم جيداً
وشرب كمية كبيرة من الماء .استعن بمساعدة طبية بدون
تأخير.
Rاستبدل الملابس المتسخة بمادة ® AdBlueفوراً.
لا يعد الملء بمادة ® AdBlueجزءاً من حجم أعمال الصيانة.
لهذا قم أثناء تشغيل السيارة بملء الخزان بانتظام أو على الأكثر
بعد استلام أول بلاغ حدث عن طريق حاسوب السيارة.
تجد المزيد من المعلومات حول مادة ® AdBlueفي فصل "مواد
التشغيل" )\ صفحة .(330

قبل التزود بالوقود

= .عند تسرب مادة ® AdBlueللخارج ،فقم بغسل المكان
فوراً بالماء الوفير.
تحول فوهة الملء بشكل خاص دون تزويدك لخزان مادة
® = AdBlueبوقود الديزل.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ اسحب المفتاح من قفل المقود.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بإيقاف التدفئة الإضافية )\ صفحة .(92
◀ الغطاء القابل للغلق :اطو غطاء الغلق ; على الغطاء
الأزرق .:
◀ قم بتحرير قفل الغطاء الأزرق  :بواسطة مفتاح منفصل.
◀ جميع السيارات :أدر الغطاء الأزرق  :ببطء إلى اليسار ثم
اخلعه.

المقطورة
وصلة جر المقطورة
تُعد وصلة جر المقطورة من أهم أجزاء الشاحنة .احرص على
مراعاة دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة بدقة فيما يتعلق
بالاستعمال والعناية والصيانة.
أثناء جر المقطورة لا تقد إلا الشاحنات الخالية من العيوب الفنية.
تجد القيم الخاصة بالأوزان والأحمال المسموح بها والتي لا
يجوز تجاوزها في أوراق شاحنتك .تجد أيضاً القيم على لوحات
صنع كل من تجهيزة جر المقطورة والمقطورة والشاحنة .وعند
وجود اختلافات تسري القيمة الأدنى.

خزان مادة ® AdBlueللطراز ) U 318مثال(

توصيل المقطورة
 Gتحذير
في حالة وجود خلوص طولي كبير للغاية بوصلة جر المقطورة،
فإنه من الممكن أن تنفصل المقطورة .نتيجة لذلك قد تفقد
المقطورة .يوجد خطر الحوادث!
احرص يومياً على فحص ما إذا كان هناك خلوص طولي بوصلة
جر المقطورة .لهذا الغرض قم بتحريك جسم قضيب الجر الخاص
بوصلة جر المقطورة بقوة إلى الأمام والخلف.احرص على إزالة
الخلوص الطولي الموجود فوراً لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

خزان مادة ® AdBlueللطراز ) U 218مثال(

عندما تكون هناك كمية كافية من مادة ® AdBlueفي خزان مادة
® ،= AdBlueمن الممكن أن يحدث موازنة للضغط عند إدارة
الغطاء  .:وقد تتسرب مادة ® AdBlueللخارج أثناء ذلك .لهذا
قم بإدارة الغطاء  :بحرص من فوق خزان مادة ®AdBlue

 Gتحذير
عند توصيل المقطورة من الممكن أن تحدث ضربة لقضيب
القطر .في هذه الحالة يتحرك قضيب القطر بشكل غير مراقب .إذا
كان أثناء ذلك شخص ما في نطاق الخطر ،يوجد خطر الإصابة!

المقطورة
تأكد من عدم وجود أي شخص في نطاق الخطر .قم بضبط
الارتفاع الصحيح لقضيب القطر قبل التوصيل ،مثلاً بواسطة
تجهيزة ضبط الارتفاع.

قم بتوصيل المقطورة عن طريق الرجوع للخلف بالسيارة
القاطرة .لا تجعل المقطورة تسير أبداً.
 Gتحذير
عندما تقوم بفصل مقطورة مزودة بفرملة تقاربية وهي في حالة
التقارب ،من الممكن أن تحصر يدك بين السيارة وقضيب الجر.
يكون هناك خطر الإصابة!
لا تفصل المقطورة وهي في حالة التقارب.
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توصيل الكوابل وتوصيلات الهواء المضغوط
عرض عام
! قم بتمرير الكابل وتوصيلة الهواء المضغوط بحيث تتراخى
في مسار الانعطاف ،دون حدوث شد أو إنثناء أو احتكاك .انتبه
قبل توصيل الكابل إلى جهد الأجهزة المستهلكة للتيار في
المقطورة.

عملية القيادة

توصيلات المقطورة )مثال(
:
;
=
?
A
.

.

.

وصلة الجر مؤمَّنة )مثال(
 :ذراع تشغيل
; خوابير توصيل

.

.

رأس التوصيل لتوصيلة الفرامل )أصفر(
رأس توصيل خط الإمداد )أحمر(
مقبس كهربائي  12فلط
مقبس كهربائي لنظام  7 ،ABSأقطاب
مقبس كهربائي  24فلط

.

.

توصيل توصيلات الهواء المضغوط والكوابل

وصلة الجر مفتوحة )مثال(
 :مسمار التأمين
; ذراع تشغيل

◀ قم بتوصيل عملية الإمداد بالجهد الكهربائي في المقبس
الكهربائي  12فلط = أو  24فلط .A
◀ قم بتوصيل كابل التحكم في المقبس الكهربائي الخاص بنظام
الفرامل المانع للانغلاق .? ABS
◀ قم بتوصيل رأس توصيل توصيلة الفرامل ) :أصفر(.
◀ قم بتوصيل رأس توصيل خط الإمداد ; )أحمر(.
◀ قم بضبط منظم قوة الفرامل في المقطورة بعد توصيل
توصيلات الهواء المضغوط في السيارة ،إن وجدت )انظر
دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة(.
◀ قم بفحص وحدة الإضاءة في السيارة القاطرة وفي المقطورة
من حيث الوظيفة والنظافة.
◀ قم بفحص نظام فرامل المقطورة من حيث الوظيفة.

◀ قم بتوصيل/فصل المقطورة )انظر دليل التشغيل الصادر عن
الجهة الصانعة لوصلة جر المقطورة(.

فك توصيلات الهواء المضغوط وفصل الكابل

.

.

 Gتحذير
عندما تقوم بسحب رؤوس التوصيل بالتتابع الخاطىء ،تتحرر
فرملة المقطورة وقد تتحرك المقطورة .يوجد خطر الحوادث!
]
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التشغيل في الشتاء
يجب الحفاظ على ترتيب الخطوات الصحيح عند خلع رؤوس
التوصيل.

! احرص بعد فصل وصلات الهواء المضغوط على أن تكون
أغطية رؤوس التوصيل بالسيارة مُغلقة .إذا لم تكن الأغطية
مُغلقة ،قد تتعرّض رؤوس التوصيل للاتّساخ وقد يؤدي ذلك
إلى حدوث خلل وظيفي.

عملية القيادة

◀ قم بفصل عملية الإمداد بالجهد الكهربائي من المقبس
الكهربائي  12فلط = أو  24فلط .A
◀ قم بفصل كابل التحكم من المقبس الكهربائي لنظام الفرامل
المانع للإنغلاق ).? (ABS
◀ قم بشد فرملة تأمين الوقوف في السيارة القاطرة
)\ صفحة .(148
◀ قم بوضع سنادات أسفل المقطورة.
◀ قم بشد فرملة تأمين الوقوف الخاصة بالمقطورة )انظر دليل
التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة(.
◀ اخلع رأس توصيل خط الإمداد ; )أحمر(.
◀ اخلع رأس توصيل توصيلة الفرامل ) :أصفر(.

التشغيل في الشتاء
القيادة في الشتاء
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقوم بتشغيل الفرملة المستمرة على مسار سير زلق أو تقوم
بالنقل لتعشيقة أدنى ،من أجل زيادة التأثير الفرملي للمحرك ،من
الممكن أن تفقد عجلات الدفع الالتصاق بالطريق .ويكون هناك
خطر متزايد من التعرض للانزلاق أو لحادث!
لا تقم بتشغيل الفرملة المستمرة أو النقل لتعشيقة أدنى على مسار
سير زلق من أجل زيادة التأثير الفرملي للمحرك.

قبل السير
قبل حلول فصل الشتاء يجب التأكد
Rأن سائل التبريد يحتوي على قدر كاف من مادة منع التجمد
)\ صفحة (328
Rأن الوقود المستخدم آمن للاستخدام في فصل الشتاء
)\ صفحة (329
Rمن إجراء التغيير في الوقت المناسب عند استخدام زيوت
المحرك أحادية المجال )\ صفحة (327
Rأن جهاز غسل الزجاج يحتوي على قدر كاف من مادة منع
التجمد )\ صفحة (265

Rأن إطارات ذات مداس قادر على الالتصاق بالطريق مركبة،
إن أمكن إطارات ) M+Sإطارات شتوية(
Rأن سلاسل الثلج موجودة بالسيارة.
توجّه في بداية فصل الشتاء إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة
لإعداد سيارتك للقيادة في الشتاء.
◀ في حالة وجود جليد ووحل الثلج والثلج قم بتركيب سلاسل
الثلج في الوقت المناسب )\ صفحة .(197

أثناء القيادة
احرص على القيادة بحذر في حالة السير على الطرق الزلقة.
وتجنب التسارع الشديد وعمليات التوجيه والفرملة المفاجئة.
◀ احرص على مواءمة طريقة القيادة مع ظروف الطريق.
إذا كانت السيارة على وشك الانزلاق أو إذا تعذر إيقافها مع
السرعة المنخفضة:
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد.
◀ حاول الحفاظ على السيطرة على السيارة من خلال عمليات
تصحيح التوجية.
مبين درجة الحرارة الخارجية ليس مُعد للتحذير من الجليد ولذلك
فهو غير مناسب لهذا الغرض .يتم إظهار درجة الحرارة
الخارجية المتغيرة في وقت متأخر.
درجات الحرارة المعروضة فوق درجة التجمد بقليل ،ليست
ضماناً لأن الطريق خال من الثلج .على الرغم من ذلك قد يكون
الشارع متجمداً ،بصفة خاصة على طرق الغابات وفوق
الجسور .إذا لم تقم بموائمة طريقة قيادتك قد تتعرض السيارة
للانزلاق .لذا احرص دائماً على مواءمة طريقة قيادتك وسرعة
سيارتك مع أحوال الطقس.
يجب أن ينصب انتباهك على حالة الطرق بشكل خاص ،فور
اقتراب درجات الحرارة من نقطة التجمد.

الزجاج الأمامي
قم في درجات الحرارة البالغة حوالي  † 5حتى  † Ò5وفي
حالة تساقط الثلوج ،بتوجيه الهواء بواسطة منظم توزيع الهواء
إلى الزجاج الأمامي  \) zصفحة  .(90بالإضافة لذلك
يمكنك أيضاً تشغيل تدفئة الزجاج الأمامي )\ صفحة .(81

القيادة في برودة شديدة
في درجات الحرارة الخارجية الأقل من :† Ò20

◀ تأكد من وجود مخزون ضغط كاف في نظام الفرامل
)\ صفحة  (144وأنه تم الوصول لدرجة حرارة التشغيل
لسائل التبريد )\ صفحة .(111
◀ تجنب الإجهاد العالي قبل البدء في القيادة.

التشغيل في الشتاء
◀ قم بالتعشيق مبكراً وتجنب عدد لفات عالي.
◀ قم بقيادة السيارة لمدة  20دقيقة للتسخين ،ومن ثم قم بزيادة
الإجهاد.

التوقف في برودة شديدة

◀ قم بقطع الإمداد بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح فصل
البطارية )\ صفحة .(82
◀ إذا لزم الأمر قم بتأمين إضاءة السيارة من خلال وحدة
الإضاءة الخارجية )على سبيل المثال مصباح التحذير(.
◀ تأكد من ملء خزان الوقود وخزان مادة ® AdBlueفوق
كمية الاحتياطي.
 iبعد فترة توقف طويلة مع انخفاض مستوى الوقود بشدة قد
يكون من الضروري تفريغ الهواء من دورة الوقود
)\ صفحة .(289

◀ في أوقات التوقف الطويلة :قم بشحن البطاريات كل يومين.
أو
◀ قم بفك البطاريات وخزنها في درجات حرارة أعلى من .† 0

سلاسل الثلج
إرشادات السلامة الهامة
توفر سلاسل الثلج قدرة جر أفضل للسيارة في ظروف الطرق
الشتوية.
تنص التشريعات على إعادة فك سلاسل الثلج في حالة خلو
الطريق من الثلوج بشكل مبكر قدر الإمكان .وتتأثر خصائص
أداء القيادة والأداء الفرملي سلباً عند السير باستخدام سلاسل
الثلج على طريق خال من الثلوج.

بالشاحنة .إذا كانت لديك استفسارات ،توجه إلى إحدى الورش
الفنية المتخصصة.
! تنصحك شركة مرسيدس  -بنز بتركيب سلاسل الثلج على
جميع عجلات المحور الأمامي والخلفي.
عندما لا يتم تركيب سلاسل الثلج على جميع المحاور بخلاف
توصية مرسيدس  -بنز ،يجب في الشاحنات المزودة بالدفع
بجميع العجلات المستمر على الأقل تعشيق القفل الطولي .وإلا
فهناك خطر كبير من تضرر موازنة ناقل الحركة في الاتجاه
الطولي.
عندما يتم تركيب سلاسل الثلج بشكل قطري بخلاف توصية
مرسيدس  -بنز ،هناك خطر كبير من تضرر موازنة ناقل
الحركة في الاتجاه العرضي .أضرار في موازنة ناقلات
الحركة من الممكن أن تحدث نتيجة إعادة دوران ودوران
العجلات لفترة طويلة.
قد تكون هناك اختلافات في بعض البلدان عما ذكر هنا بخصوص
استخدام سلاسل الثلج ،وذلك تبعاً للتشريعات القانونية .احرص
على مراعاة التشريعات القانونية الخاصة بكل دولة.
احرص عند تركيب سلاسل الثلج على مراعاة تعليمات التركيب
الصادرة عن الجهة الصانعة لسلاسل الثلج.

فحص حرية حركة العجلات
! عندما تكون المسافة بين سلسلة الثلج وقضبان التوجيه أقل
من  25مم ،يمكن أن تتسبب سلسلة الثلج في الإضرار بقضبان
التوجيه .في هذه الحالة قم بفك سلاسل الثلج من جديد .احرص
على فحص هندسة نظام التوجيه لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.
يراعى في حالة تركيب سلاسل الثلج على المحور الأمامي:
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتركيب سلاسل الثلج طبقاً لتعليمات التركيب الصادرة عن
الجهة الصانعة لسلاسل الثلج.
◀ قم بتشغيل المحرك.

 Gتحذير
عندما تسير بسلاسل الثلج بسرعة عالية ،قد تتمزق .يمكنك من
خلال ذلك إصابة أشخاص أخرين وأن تلحق أضرار بالسيارة.
هناك خطر وقوع حادث!
حافظ على السرعة القصوى المسموح بها للقيادة بسلاسل الثلج.

! لا تستخدم إلا سلاسل الثلج المصرح والموصى بها
لمرسيدس ـ بنز .ومن خلال ذلك فإنك تتجنب حدوث أضرار

المسافة بين سلسلة الثلج وقضيب التوجيه

Z

عملية القيادة

عند إيقافك السيارة في درجات حرارة خارجية أدنى من
 ،† Ò30لا يمكن ضمان قدرة بدء الدوران — أيضاً مع
مجموعة البرودة— .تنصحك مرسيدس  -بنز ،بعدم إيقاف
االسيارة في درجات حرارة خارجية أدنى من  † 30Òفي مكان
مفتوح.
عند إيقافك السيارة في برودة شديدة في مكان مفتوح ،هناك
إجراءات خاصة ضرورية:

197

198

التشغيل في الشتاء
◀ أدر المقود إلى اليمين ،حتى النهاية.
في حالة الإدارة الكاملة لجهاز التوجيه يجب أن تبلغ المسافة
بين سلاسل الثلج وقضيب التوجيه  25مم على الأقل.

مجموعة التشغيل في الطقس البارد
الإرشادات العامة
التجهيزات الخاصة التالية من الممكن أن تضمن قدرة بدء دوران
السيارة في درجات حرارة خارجية منخفضة:

عملية القيادة

Rالمقبس الكهربائي لبدء الدوران بمساعدة خارجية
Rالتدفئة الإضافية
Rالتسخين الأولي للوقود المزود بفاصل الماء
بالإضافة لذلك يمكنك لاحقاً تركيب تجهيزة التسخين الأولي
لسائل التبريد لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة .يتم تشغيل
هذه بشكل منفصل عن شبكة السيارة بتيار مقداره  230فلط.
 iعند كثرة استعمال السيارة في درجة برودة كبيرة تنصح
شركة مرسيدس ـ بنز بتزويد السيارة بالتجهيزات التالية:
Rمولد الكهرباء المعزز
Rزجاج أمامي قابل للتدفئة
Rتدفئة المقعد

حدود بدء الدوران على البارد
سيارتك قادرة على بدء الدوران بدون تجهيز خاص حتى
 .† Ò15مع التجهيزات الخاصة وملء بمواد تشغيل مقاومة
للبرودة تكون سيارتك قادرة على بدء الدوران حتى .† Ò26
 iعندما تبرد السيارة إلى درجات حرارة أقل من حدود بدء
الدوران على البارد المعطاة ،من الممكن أن تتأثر قدرة بدء
الدوران على البارد بالرغم من الإجراءات المعنية.

مواد التشغيل المقاومة للبرودة
مواد التشغيل

ملاحظة

وقود الديزل

وقود الديزل الشتوي

زيت المحرك

الزيت المقاوم للبرودة
SAE 5W-30

سائل التبريد

نسبة الخلط % 50
سائل التبريد % 50/ماء

المحاور

001 989 53 03 12

جهاز التوجيه

001 989 24 03 12

وحدة هيدروليكية

الزيت المقاوم للبرودة
SAE 5W-40

قم بإجراء التحويل إلى مواد التشغيل المقاومة للبرودة لدى ورشة
فنية متخصصة.

قبل تشغيل المحرك على البارد
إذا بردت السيارة إلى درجات حرارة منخفضة ،هناك ضرورة
لإجراءات خاصة قبل بدء الدوران على البارد:
◀ قم بشحن البطاريات قبل بدء الدوران.
◀ قم بإذابة البطاريات المتجمدة قبل الشحن.
 iفي البرودة الشديدة من الممكن أن يتجمد سائل البطارية
للبطاريات الفارغة الشحنة.
◀ لا تقم بشحن سريع للبطاريات الباردة.
◀ عندما تكون البطاريات واقعة تحت درجات حرارة أدنى من
 † Ò25بشكل مستمر :قم بشحن البطاريات كل يومين.
أو
◀ قم بفك البطاريات وخزنها في درجات حرارة أعلى من .† 0
 iمع البرودة المتزايدة يتم التأثير سلباً على سعة البطارية.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentقم بطي دواسة القابض للخارج
)\ صفحة .(162
 iيتم تسهيل تشغيل المحرك من خلال دواسة الدبرياج
المطوية للخارج .عندما يصل المحرك لدرجة حرارة
التشغيل ،يمكنك الضغط على دواسة الدبرياج.

تشغيل المحرك
! عندما يكون هناك جهد كهربائي منخفض لشبكة الشاحنة ،لا
تقم بتشغيل المحرك .يكون هذا هو الحال مثلاً عندما تكون
الإضاءة ضعيفة أو عندما يضيء مصباح الكنترول 3
في نطاق حالة حاسوب الشاحنة .محاولات التشغيل من
الممكن أن تلحق الضرر بالبطاريات الباردة أو الغير مشحونة
بشكل تام.
◀ قم بإنشاء الإمداد بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح فصل
البطارية )\ صفحة .(82
◀ قم بإيقاف جميع الأجهزة المستهلكة للتيار الغير ضرورية
)مثلاً راديو أسطوانات الليزر ،المروحة وإلخ(.
◀ في درجات الحرارة الأقل من  † Ò25وفي السيارات
المزودة بتجهيزة التسخين الأولي لسائل التبريد :قم بالتسخين

التشغيل في الشتاء

عملية القيادة

الأولي لسائل التبريد بواسطة تجهيزة التسخين الأولي لسائل
التبريد لمدة  90دقيقة على الأقل.
◀ عند الضرورة قم بتشغيل التدفئة الإضافية )\ صفحة  (92أو
التسخين الأولي للمحرك )\ صفحة .(94
◀ جميع السيارات :أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ تأكد أن الجهد الكهربائي لشبكة السيارة كاف ،من أجل تشغيل
المحرك .احرص لهذا الغرض على مراعاة مبين درجة
الحرارة في مجموعة أجهزة القياس والبيان وعلى مؤشرات
انخفاض الجهد الكهربائي لشبكة السيارة.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentاضغط على دواسة الدبرياج حتى النهاية.
◀ جميع السيارات :قم بتشغيل المحرك.
◀ اترك المحرك يسخن بعدد لفات منخفض والسيارة متوقفة .في
درجات الحرارة الخارجية الأقل من  † Ò20حوالي 20
دقيقة.
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! في درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تتضرر القدرة
على التزييت لزيت المحرك وزيت ناقل الحركة .عند القيادة
والسيارة باردة ،من الممكن أن يؤدي هذا لأضرار في وحدة
الإدارة وأجهزة الحركة.

يتعذر تشغيل المحرك
! لا تقم بتشغيل بادىء الحركة باستمرار .تشغيل مستمر من
الممكن أن يؤدي لضرر في المجموعة الكهربائية .قم بقطع
محاولة تشغيل المحرك بعد  60ثانية على الأكثر لمدة لا تقل
عن  60ثانية.
في حالة عدم دوران المحرك بعد ثلاث محاولات ،يجب وضع
استراحة لا تقل عن خمس دقائق.
◀ قبل تشغيل المحرك من جديد :أدر المفتاح في قفل المقود على
الوضع .0
◀ اترك بادىء الحركة يبرد وقم بإعادة محاولة بدء الدوران.
أو
◀ قم بإجراء بدء الدوران بمساعدة خارجية  24فلط
)\ صفحة .(297

Z
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عرض عام
عناصر استعمال المجموعة الهيدروليكية

جدير بالمعرفة

ذراع الاستعمال

يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

إرشادات السلامة الهامة

وحدة هيدروليكية

 Gتحذير
توجد الوحدة الهيدروليكية تحت ضغط كبير وقد يكون الزيت
الهيدروليكي ساخناً للغاية .في حالة القيام بأعمال على الوحدة
الهيدروليكية بطريقة غير سليمة فنياً ،فقد يتدفق زيت هيدروليكي
تحت ضغط كبير إلى الخارج .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
احرص دائماً على تنفيذ الأعمال التي يتم إجراؤها في الوحدة
الهيدروليكية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

:
;
=
?
A
.

.

.

.

 Hإرشاد بيئي
الزيوت الهيدروليكية المحافظة على البيئة يجب تخزينها
وتجميعها والتخلص منها بشكل منفصل طبقاً للوائح.

.

B
.

! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية فقط عندما يكون جهاز
ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية .وإلا فقد تتعرض الوحدة
الهيدروليكية للضرر.

.

C
.

عرض عام

.

تجهيزات المجموعة الهيدروليكية
قد تتكون المجموعة الهيدروليكية من عدة دوائر غير مرتبطة
ببعضها البعض:
Rهيدروليك العمل للدائرة  ،Iمع أو بدون تحرير محراث الثلج
Rهيدروليك العمل للدائرة  ،IIالسيارات المزودة بمضخة العجلة
المسننة
Rهيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام ،السيارات المزودة
بمضخة متغيرة
Rهيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف ،السيارات
المزودة بمضخة متغيرة
Rهيدروليك القدرة للدائرة III/IV

D
.

.

E
.

.

زر  ،uتغيير اتجاه القيادة
زر ،Fضبط عدد اللفات
الزر الأصفر ،إجراء أوضاع الضبط
الزر الأسود ،استدعاء القوائم
الزر الأحمر ،استدعاء وظيفة وضع السباحة
)\ صفحة  (218أو تحرير محراث الثلج
)\ صفحة (220
إنزال جهاز التحكم:
الوصلة الهيدروليكية الحمراء  2أو في حالة الضغط في
نفس الوقت على الزر الأبيض  Gالوصلة الهيدروليكية
الصفراء 6
تحريك جهاز التحكم لليمين:
الوصلة الهيدروليكية الخضراء  4أو في حالة الضغط في
نفس الوقت على الزر الأبيض  Gالوصلة الهيدروليكية
الزرقاء 8
رفع جهاز التحكم:
الوصلة الهيدروليكية الحمراء  1أو في حالة الضغط في
نفس الوقت على الزر الأبيض  Gالوصلة الهيدروليكية
الصفراء 5
تحريك جهاز التحكم لليسار:
الوصلة الهيدروليكية الخضراء  3أو في حالة الضغط في
نفس الوقت على الزر الأبيض  Gالوصلة الهيدروليكية
الزرقاء 7

عرض عام
 Fيمكن حجز الزر الأزرق بوظائف معينة
)\ صفحة (214
 Gالزر الأبيض ،يقوم بتفعيل استخدام الوصلات الهيدروليكية
الصفراء  6 ،5أو الوصلات الهيدروليكية الزرقاء 8 ،7
.
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الأزرار ،السيارات المزودة بمضخة متغيرة

.

الأزرار ،السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة

.

.

.

.

.
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.

P
.

Q
.

R
.

S
.

T
.

U
.

إيقاف الوحدة الهيدروليكية بأكملها
تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة I
تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة II
تشغيل الكميات لتدفق الكميات للدائرة  Iأو الدائرة II
تشغيل كمي لكميات التدفق بين الدائرة  Iوالدائرة II
تشغيل/إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة III
تشغيل/إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة IV
تشغيل/إيقاف تحرير محراث الثلج ،الوصلة الهيدروليكية
الحمراء  1و 2
تشغيل/إيقاف الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة،
الوصلة الهيدروليكية الخضراء 3
تشغيل/إيقاف الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة،
الوصلة الهيدروليكية الحمراء 1
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الزرقاء  7و 8
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الصفراء  5و 6
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الخضراء  3و 4
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الحمراء  1و 2

P
.

Q
.

R
.

S
.

T
.

U
.

V
W
.

.

تشغيل/إيقاف الوحدة الهيدروليكية
◀ الإيقاف :اضغط الزر .H
يضيء مصباح الكنترول في الزر .H

Z

وحدة هيدروليكية

H
I
M
N
O

إيقاف الوحدة الهيدروليكية بأكملها
تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة I
تشغيل/إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة III
تشغيل/إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة IV
تشغيل/إيقاف تحرير محراث الثلج ،الوصلة الهيدروليكية
الحمراء  1و 2
تشغيل/إيقاف الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة،
الوصلة الهيدروليكية الخضراء 3
تشغيل/إيقاف الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة،
الوصلة الهيدروليكية الحمراء 1
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الزرقاء  7و 8
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الصفراء  5و 6
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الخضراء  3و 4
تفعيل/إبطال تفعيل وضع السباحة ،الوصلة الهيدروليكية
الحمراء  1و 2
تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام
تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف
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الوصلات الهيدروليكية
الوحدة الهيدروليكية بأكملها متوقفة .استخدام الوحدة
الهيدروليكية عن طريق الأزرار وعن طريق ذراع
الاستعمال مغلق.
◀ التشغيل :اضغط على الزر .H
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .H
استخدام الوحدة الهيدروليكية عن طريق الأزرار وعن طريق
ذراع الاستعمال متاح.

يمكن التحكم بالوصلات الهيدروليكية  1حتى  8بواسطة ذراع
الاستعمال بشكل مناسب .يمكنك توصيل الجهاز التركيبي ذو
كمية تدفق ثابتة إما بالوصلة الهيدروليكية  1أو بالوصلة
الهيدروليكية  ،3قم بتشغيل/إيقاف الجهاز المستهلك للتيار بصفة
مستمرة )\ صفحة .(224

الوصلات الهيدروليكية
إرشادات السلامة الهامة

وحدة هيدروليكية

 Gتحذير
عندما تقوم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية يظل ضغط متبقي في
النظام الهيدروليكي .من جراء ذلك قد تتحرك الأجهزة المركبة أو
قد تستمر في العمل .يوجد خطر الحوادث والإصابة!
Rقم دائماً بتأمين الأجهزة المركبة بعد إيقاف الوحدة
الهيدروليكية من خلال غلق حنفية المنع الخاصة بالجهاز
المعني.
Rضع وسيلة تأمين النقل.
Rتأكد من عدم وجود أشخاص في نطاق الخطر للجهاز
المركب.

مقدمة السيارة يساراً
:
;
=
?
.

.

.

.

الوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4الدائرة I

! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية فقط عندما يكون جهاز
ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية .وإلا فقد تتعرض الوحدة
الهيدروليكية للضرر.

هيدروليك العمل للدائرة  Iوالدائرة II
الوصلات الهيدروليكية
 Gخطر
عندما تقوم بتوصيل الوصلات الهيدروليكية ذات نفس اللون في
الأمام وفي الخلف بنفس الوقت ،يتم تزويد جميع الوصلات
الهيدروليكية بنفس الضغط .عندئذ من الممكن أن تتحرك الأجهزة
التركيبية بشكل خارج عن السيطرة .قد يتعرض الأشخاص
المتواجدون في منطقة الخطر لإصابات خطيرة أو حتى مميتة.
تأكد أنه يتم دائماً توصيل جهاز تركيبي واحد بالوصلات
الهيدروليكية ذات نفس اللون.

مقدمة السيارة يميناً
A
B
C
D
E
.

.

.

.

.

F
.

من الممكن أن تكون هيدروليك العمل مجهزة في مقدمة السيارة
بحتى ثمانية وصلات هيدروليكية وبحتى أربعة وصلات
هيدروليكية في النطاق الخلفي .تم دمج الوصلات الهيدروليكية
في المصدم الأمامي والمصدم الخلفي .تم تمييز الوصلات
الهيدروليكية بالألوان.

الوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،5الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،6الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،7الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،8الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل للدائرة  Iأو
الدائرة II
الوصلة الهيدروليكية للدائرة II

الوصلات الهيدروليكية
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وصلات  ،Load-Sensingالسيارات المزودة بمضخة
متغيرة
عرض عام للوصلات

.

.

.

.

.

B
.

وحدة هيدروليكية

النطاق الخلفي يميناً
:
;
=
?
A

الوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل ،الدائرة  Iأو
الدائرة II
الوصلة الهيدروليكية للدائرة II

مقدمة السيارة يميناً
 :وصلة Load-Sensing
.

النطاق الخلفي يميناً

 :وصلة Load-Sensing
.

إطار السيارة يميناً

 :الوصلة الهيدروليكية ،الدائرة II
; الوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل ،دائرة II
.

.

إطار السيارة يميناً

 :وصلة Load-Sensing
.

Z
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الوصلات الهيدروليكية
توصيل جهاز تركيبي بوصلة Load-Sensing
عندما تقوم بتوصيل جهاز تركيبي بوصلة ،Load-Sensing
عندئذ يتم التحكم بكمية التدفق الضرورية من الجهاز التركيبي
هذا نفسه .عندئذ يتم توصيل الجهاز التركيبي مباشرة بالمضخة
المتغيرة ،فور قيامك في نافذة الإدخال باختيار "هيدروليك" LS
)\ صفحة .(210
◀ تأكد أن المحرك مطفأ.
◀ قم بتوصيل الجهاز التركيبي ذو وصلة Load-Sensing
المزودة بميزان ضغط فردي )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة(.
◀ قم بإجراء فحص السلامة وفحص الأداء الوظيفي بالجهاز
التركيبي )انظر دليل تشغيل الجهة الصانعة(.

وحدة هيدروليكية

الوصلات الهيدروليكية
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مشاكل عند توصيل الخطوط الهيدروليكية بهيدروليك العمل للدائرة II

لا يمكن توصيل الخطوط
الهيدروليكية للجهاز التركيبي
بالوصلات الهيدروليكية
لهيدروليك العمل للدائرة .II

الضغط الموجود في الخطوط الهيدروليكية لهيدروليك العمل للدائرة  IIمرتفع للغاية.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة :قم بتحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIلوهلة
قصيرة لطريقة الإستعداد )\ صفحة .(225
يتم تقليل الضغط الموجود في الخط الهيدروليكي لهيدروليك العمل للدائرة .II
أو
◀ السيارات المزودة بمضخة متغيرة :قم بتحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام
)\ صفحة  (227هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف )\ صفحة  (228لوهلة
قصيرة لطريقة الإستعداد.
يتم تقليل الضغط الموجود في الخط الهيدروليكي لهيدروليك العمل للدائرة .II

وحدة القدرة الهيدروليكية
! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية للقدرة فقط عندما يكون
جهاز ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية للقدرة .وإلا فقد
تتعرض الوحدة الهيدروليكية للقدرة للضرر.
يجب عليك بعد كل استخدام للجهاز وقيادة نقل إيقاف الوحدة
الهيدروليكية للقدرة.
! عندما يتم تفعيل دائرة هيدروليكية ،يتم شحن التوصيلات
الهيدروليكية المعنية في الأمام والخلف في الشاحنة بالضغط.
لذلك لا يجوز استخدام الأجهزة الملحقة في نفس الوقت
بالتصويلات الهيدروليكية الأمامية والخلفية لنفس الدائرة
الهيدروليكية.

مقدمة السيارة مع الدائرة  IIIوالدائرة IV
:
;
=
?
A
.

.

.

.

.

الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،خط الضغط III
الوصلة الهيدروليكية الخضراء ،خط الضغط للدائرة IV
الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،رجوع للدائرة III
الوصلة الهيدروليكية الخضراء ،رجوع للدائرة IV
الوصلة الهيدروليكية السوداء ،رجوع حر

مقدمة السيارة مع الدائرة III

 :الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،خط الضغط III
; الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،خط الرجوع III
= الوصلة الهيدروليكية السوداء ،رجوع حر
.

.

.

Z

وحدة هيدروليكية

المشكلة

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول
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القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
الدليل المختصر للاستخدام بواسطة الأزرار بالمقود
◀ اختيار المدخل :اضغط على الزر  rأو .s
◀ تغيير القيمة :اضغط على الزر  uأو .t
◀ استدعاء قوائم أو وظائف ،إنهاء الإدخال :اضغط على الزر
.9

الدليل المختصر للاستخدام بواسطة ذراع الاستخدام

النطاق الخلفي مع الدائرة III

 :الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،خط الضغط III
; الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،خط الرجوع III
= الوصلة الهيدروليكية السوداء ،رجوع حر
.

.

وحدة هيدروليكية

.

:
;
=
?
F
.

النطاق الخلفي مع الدائرة  IIIوالدائرة IV
:
;
=
?
A
.

.

.

.

.

الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،خط الضغط III
الوصلة الهيدروليكية الخضراء ،خط الضغط للدائرة IV
الوصلة الهيدروليكية الحمراء ،رجوع للدائرة III
الوصلة الهيدروليكية الخضراء ،رجوع للدائرة IV
الوصلة الهيدروليكية السوداء ،رجوع حر

القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
الدليل المختصر
الإرشادات العامة
يمكنك استدعاء القوائم ،القوائم الفرعية ونافذة الإدخال
للهيدروليك بواسطة الأزرار بالمقود وعن طريق ذراع
الاستعمال .فيما يلي تجد دليلاً مختصراً .في جميع الشروحات
الأخرى سيتم فقط شرح الأزرار بالمقود.

.

.

.

.

زر  ،uتغيير اتجاه القيادة
زر ،Fضبط عدد اللفات
الزر الأصفر ،إجراء أوضاع الضبط
الزر الأسود ،استدعاء القوائم
يمكن حجز الزر الأزرق بوظائف معينة
)\ صفحة (214

◀ اختيار مدخل :اضغط الزر الأصفر = ،واحتفظ به
مضغوطاً واضغط الزر  : uإلى أعلى أو إلى أسفل،
حتى يتم اختيار المدخل المرغوب
◀ تغيير القيمة :اضغط الزر الأصفر = ،واحتفظ به
مضغوطاً واضغط الزر  ; Fإلى أعلى أو إلى أسفل،
حتى يتم إظهار القيمة المرغوبة.
◀ استدعاء قوائم أو وظائف ،إنهاء الإدخال :اضغط الزر
الأسود ?.

نافذة قائمة "هيدروليك"
فيما يلي تم شرح القوائم ،القوائم الفرعية ونافذة الإدخال
للهيدروليك.

القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة

الاختيار

طريقة التشغيل والصيانة
â

Axles (Axles
"المحاور"(
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Tyres (Tyres
"الإطارات"(
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(

نافذة قائمة الهيدروليك ،السيارات المزودة بمضخة متغيرة )مثال(
:
;

") Trailerالمقطورة"(
.

=
?
.

.

A
B
C
D
E
F
.

.

.

.

.

.

نافذة قائمة الهيدروليك ،السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة
)مثال(
 :رموز هيدروليك العمل للدائرة وهيدروليك القدرة للدائرة
; كميات التدفق
= الوصلات الهيدروليكية
? رموز لبيان نوع التشغيل :الأجهزة المستهلكة للتيار بصفة
.

.

◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى التشغيل والصيانة
 \) âصفحة .(104
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى نافذة القائمة
" Hydraulics (Hydraulicsالهيدراوليك"(.
يتم إظهار نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .يتم إظهار جميع حالات التشغيل لهيدروليك
العمل وهيدروليك القدرة.

.

.

A
B
C
D
E
.

.

.

.

.

مستمرة ،التحكم المناسب أو تحرير محراث الثلج
الوصلات الهيدروليكية
هيدروليك القدرة للدائرة  IVمتوقفة عن العمل
هيدروليك القدرة للدائرة  IIIمشغلة
هيدروليك العمل للدائرة  IIفي طريقة الاستعداد
الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة  Iمشغلة

نافذة قائمة "وظائف العمل"
بشكل عام ،يكون من الأسهل عندما تستخدم حاسوب السيارة عن
طريق الأزرار بالمقود .إلا أنه يمكنك استدعاء نافذة القائمة
Working functions) Working functions
"وظائف العمل"( أيضاً بواسطة ذراع الاستعمال وإجراء
أوضاع الضبط أيضاً عند الحاجة.
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة

الاختيار

طريقة التشغيل والصيانة
â
Z

وحدة هيدروليكية

Maintenance
(Maintenance
"الصيانة"(

.

.

رموز هيدروليك العمل للدائرة وهيدروليك القدرة للدائرة
الجهاز التركيبي المزود بتدفق كمية ثابتة :كميات التدفق
الجهاز التركيبي مع  :Load-Sensingالبيان LS
الوصلات الهيدروليكية
رموز لبيان نوع التشغيل :الأجهزة المستهلكة للتيار بصفة
مستمرة ،التحكم المناسب أو تحرير محراث الثلج
الوصلات الهيدروليكية
هيدروليك القدرة للدائرة  IVمتوقفة عن العمل
هيدروليك القدرة للدائرة  IIIمتوقفة عن العمل
هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف مشغلة
هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام في طريقة الاستعداد
الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة مشغلة
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القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(
Hydraulics Working functions
)(Hydraulics Working functions
"الهيدراوليك"(
"وظائف العمل"(
Load profile 1
)( Load profile 1
Load profile 2
)( Load profile 2
( Settings) Settings

وحدة هيدروليكية

( Back) Back
الاستخدام عن طريق الأزرار بالمقود
◀ تأكد أن السيارة متوقفة.
◀ تصفح بواسطة الزر  uأو  tإلى التشغيل والصيانة
.â
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل
" Hydraulics (Hydraulicsالهيدراوليك"(.
يتم إظهار نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"(.
◀ اضغط على الزر .9
تظهر القائمة Working) Working functions
" functionsوظائف العمل"(.
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل المرغوب.
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة الإدخال المرغوبة.

الاستخدام بواسطة ذراع الاستخدام
◀ تأكد أن السيارة متوقفة.
◀ اضغط على الزر الأسود ?.
تظهر القائمة Working) Working functions
" functionsوظائف العمل"( .نافذة الإدخال
" Hydraulics (Hydraulicsالهيدراوليك"( مختارة.
◀ اضغط على الزر الأسود ?.
يتم إظهار نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"(.
◀ قم باختيار المدخل ،تغيير القيمة وتأكيد الوظيفة
)\ صفحة .(208

نافذة الإدخال "هيدروليك"
 Gخطر
في السيارة المزودة بمضخة متغيرة يكون الجهاز التركيبي
موصلاً بتدفق كميات ثابتة .عندما تختار عندئذ في نافذة الإدخال
"هيدروليك"  ،LSيصبح الجهاز التركيبي في وضع السباحة فور
قيامك بتشغيل دائرة العمل المعنية .عندئذ يتم إنزال الجهاز
التركيبي بشكل خارج عن السيطرة .قد يتعرض الأشخاص
المتواجدون في منطقة الخطر لإصابات خطيرة أو حتى مميتة.
احرص على مراعاة ما يلي قبل أن تقوم بتشغيل هيدروليك العمل:
في الأجهزة التركيبية المزودة بتدفق كميات ثابتة يجب أن يتم في
نافذة الإدخال "هيدروليك" دائماً إظهار كمية التدفق وليس .LS

القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
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السيارة
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البيان

طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(
Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(
نافذة إدخال الهيدروليك
ظاهرة

.

;
.

=
?
A
B
C
D
.

.

.

.

.

.

E
.

العمل
هيدروليك العمل وهيدروليك القدرة للدائرة في طريقة
الإستعداد
هيدروليك العمل وهيدروليك القدرة للدائرة مشغلة
هيدروليك القدرة للدائرة IV
هيدروليك القدرة للدائرة III
هيدروليك العمل للدائرة II
تحرير محراث الثلج
الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة
الهيدروليكية الخضراء 3
الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة
الهيدروليكية الحمراء 1

نافذة إدخال الهيدروليك ،السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة
)مثال(
 :رمز هيدروليك العمل للدائرة  :Iالجهاز المستهلك للتيار
.

بصفة مستمرة بالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الجهاز
المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة الهيدروليكية
الخضراء  3أو تحرير محراث الثلج
; كمية التدفق للجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة أو قيمة
تخفيف الجهد لتحرير محراث الثلج
= كميات التدفق
? رموز هيدروليك العمل للدائرة وهيدروليك القدرة للدائرة
.

.

.

نافذة إدخال الهيدروليك ،السيارات المزودة بمضخة متغيرة )مثال(
 :رمز هيدروليك العمل للدائرة  :Iالجهاز المستهلك للتيار
.

بصفة مستمرة بالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الجهاز
المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة الهيدروليكية
الخضراء  3أو تحرير محراث الثلج
; قيمة تخفيف الجهد لتحرير محراث الثلج أو
الجهاز التركيبي المزود بتدفق كمية ثابتة :كميات التدفق
الجهاز التركيبي مع  :Load-Sensingالبيان LS
= الجهاز التركيبي المزود بتدفق كمية ثابتة :كميات التدفق
.

.

.

.

Z

وحدة هيدروليكية

Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(

رموز نافذة إدخال الهيدروليك ،السيارات المزودة بمضخة العجلة
المسننة )مثال(
 :هيدروليك العمل وهيدروليك القدرة للدائرة متوقفة عن
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.

الجهاز التركيبي مع  :Load-Sensingالبيان LS
? رموز هيدروليك العمل للدائرة وهيدروليك القدرة للدائرة
.

Rهيدروليك العمل للدائرة )\ صفحة (217
Rهيدروليك القدرة للدائرة )\ صفحة (229
يتم تمييز الرمز المعني بواسطة إطار ملون .يومض مصباح
الكنترول في الزر المعني.
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالدائرة الهيدروليكية
المرغوبة.
◀ الجهاز التركيبي المزود بتدفق كميات ثابتة :قم بتغيير القيمة.
لهذا الغرض اضغط على الزر  uأو .t
أو
◀ جهاز تركيب مع  :Load-Sensingاضغط على الزر
 ،tحتى يظهر في نافذة الإدخال .LS
تشغيل الدائرة الهيدروليكية

وحدة هيدروليكية

رموز نافذة إدخال الهيدروليك ،السيارات المزودة بمضخة العجلة
المسننة )مثال(
 :هيدروليك العمل وهيدروليك القدرة للدائرة متوقفة عن

◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يضيء مصباح الكنترول في الزر المعني.
يصبح الرمز المعني ملوناً.

;

تحويل الدائرة الهيدروليكية لطريقة الاستعداد مرة أخرى

.

.

=
?
A
B
C
D
E
.

.

.

.

.

.

.

F
.

العمل
هيدروليك العمل وهيدروليك القدرة للدائرة في طريقة
الإستعداد
هيدروليك العمل وهيدروليك القدرة للدائرة مشغلة
هيدروليك القدرة للدائرة IV
هيدروليك القدرة للدائرة III
هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف
هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام
تحرير محراث الثلج
الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة
الهيدروليكية الخضراء 3
الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة
الهيدروليكية الحمراء 1

استدعاء نافذة الإدخال "هيدروليك"
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Working functions
)" Working functionsوظائف العمل"(
)\ صفحة .(209
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل
" Hydraulics (Hydraulicsالهيدراوليك"(.
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"(.
تغيير القيمة
◀ تحويل عند الضرورة دائرة الهيدروليك المرغوبة في طريقة
الإستعداد:
Rتحرير محراث الثلج )\ صفحة (220
Rالأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة
)\ صفحة (224

◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sدائرة هيدروليكية
مشغلة.
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يومض مصباح الكنترول في الزر المعني.
يوجد للرمز إطار ملون.
إيقاف الدائرة الهيدروليكية
◀ إيقاف الدائرة الهيدروليكية المرغوبة بواسطة الزر المعني:
Rتحرير محراث الثلج )\ صفحة (220
Rالأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة
)\ صفحة (224
Rهيدروليك العمل للدائرة )\ صفحة (217
Rهيدروليك القدرة للدائرة )\ صفحة (229
ينطفىء مصباح الكنترول في الزر المعني .يكون الرمز
رمادياً.

وظيفة "تحميل الصيغة  "1أو "تحميل الصيغة "2
إذا كنت قد قمت بتخزين صيغة ما للجهاز التركيبي
)\ صفحة  ،(215يمكنك مرة أخرى استدعاء أوضاع الضبط
المخزنة من هذه الصيغة .وإلا فسيكون جهازك التركيبي جاهزاً
للتشغيل فوراً.
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة
طريقة التشغيل والصيانة
â

الاختيار

القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(

( Reset) Reset
( Back) Back

وظائف العمل
Load profile 1
) ( Load profile 1أو
Load profile 2
)( Load profile 2

نافذة قائمة "أوضاع الضبط"
أوضاع الضبط
الاختيار

نافذة قائمة "أوضاع الضبط"" ،التحديدات"
يمكنك في نافذة الإدخال التحديدات ،تحديد تحديدات بالنسبة
لحركات الضبط المناسبة بالوصلات الهيدروليكية  1حتى .8
عن طريق التحديد تقوم بتحديد ،ما إذا وكم سرعة حركة الضبط
بالوصلات الهيدروليكية سيتم إجراؤها من خلال ذراع
الاستعمال .كلما كانت قيمة التحديد أقل ،كلما كان بإمكانك إجراء
حركات الضبط بحساسية أكثر .يمكنك ضبط التحديد أيضاً أثناء
قيامك بإجراء حركات الضبط بواسطة ذراع الاستعمال .من
خلال ذلك يمكنك فحص وضع الضبط الخاص بك مباشرة.
لا يسري التحديد على الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة.
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة

الاختيار

طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(

طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(

Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(

Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(
( Settings) Settings

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Working functions
)" Working functionsوظائف العمل"(
)\ صفحة .(209
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل Settings
).( Settings
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة القائمة .( Settings) Settings
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل المرغوب.

( Settings) Settings
التحديدات
التحديدات

نافذة إدخال التحديدات
ظاهرة

الزر الوظيفي
الطريقة الأوتوماتيكية
( Save) Save
Z

وحدة هيدروليكية

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Working functions
)" Working functionsوظائف العمل"(
)\ صفحة .(209
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل Load
 ( Load profile 1) profile 1أو Load profile 2
).( Load profile 2
◀ اضغط على الزر .9
يتم تحميل الصيغة المخزنة واعتماد قيم وضع الضبط .يُظهر
حاسوب السيارة في وحدة العرض لوهلة قصيرة البلاغ
 ( Profile 1 loaded) Profile 1 loadedأو
.( Profile 2 loaded) Profile 2 loaded

هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة
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القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
نافذة قائمة "أوضاع الضبط"" ،الزر الوظيفي"
يمكنك حجز الزر الأزرق بذراع الاستعمال بوظيفة معينة .عندما
تقوم عندئذ بتوجيه ذراع الاستعمال ،يتم التحكم بالوصلات
الهيدروليكية الحمراء والخضراء .عندما لا تكون أية وظيفة
محجوزة وتقوم بتوجيه ذراع الاستعمال بينما الزر الأزرق
مضغوطاً ،لا يتم التحكم بالوصلات الهيدروليكية.
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة
نافذة إدخال التحديدات للصمامات النسبية )مثال(
 :جهة التحكم للصمامات النسبية
; الوصلات الهيدروليكية
= رموز الصمامات النسبية
? علامة صفراء
 Aعلامة حمراء
.

.

وحدة هيدروليكية

.

.

.

تكون في حالة الوصلات الهيدروليكية ذات نفس اللون
Rتم وضع علامة حمراء واحدة ،عندئذ يمكن التحكم فقط
بالوصلة الهيدروليكية بواسطة العلامة الصفراء.
Rثم وضع إثنتين من العلامات الحمراء ،عندئذ تكون كلتا
الوصلتين الهيدروليكيتين مغلقتين .عندئذ تكون رموز
الوصلات الهيدروليكية رمادية.
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة ( Settings) Settings
)\ صفحة .(213
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل التحديدات.
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة الإدخال التحديدات.
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالوصلة الهيدروليكية
المرغوبة.
◀ ضبط التحديد :اضغط على الزر  uأو  ،tحتى
تكون العلامة الصفراء ? موجودة بالموضع المرغوب.
أو
◀ غلق الوصلة الهيدروليكية :اضغط على الزر t
واحتفظ به مضغوطاً ،حتى تكون العلامة الصفراء ? على
أقل قيمة.
◀ اترك الزر  tواضغطه مجدداً ،حتى تظهر العلامة
الحمراء .A
◀ الجميع :اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة القائمة Working functions
)" Working functionsوظائف العمل"(.

الاختيار

طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(
Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(
( Settings) Settings
الزر الوظيفي

عدد لفات العمل
وظيفة الجهاز
Joystick) Joystick
"عصا التحكم"(
Work Drive

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة ( Settings) Settings
)\ صفحة .(213
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل الزر
الوظيفي.
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة الاختيار الزر الوظيفي.
◀ اختيار عن طريق الزر  rأو  sالوظيفة
المرغوبة:
Rعدد لفات العمل :يتم تشغيل/إيقاف تثبيت عدد لفات العمل
)\ صفحة .(236
Rوظيفة الجهاز :من الممكن أن يكون الجهاز التركيبي
مجهزاً بوظيفة تحويل كهربائية للوصلات الهيدروليكية
)انظر دليل تشغيل الجهة الصانعة( .وظيفة التحويل
للوصلات الهيدروليكية يمكن تشغيلها وإيقافها .من خلال
ذلك يمكن التحكم بوصلات هيدروليكية إضافية.

القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
" Joystick) JoystickRعصا التحكم"( :عندما تكون
آلية القيادة الهيدروستاتيكية مشغلة ،يمكن تسريع وإبطاء
السيارة بواسطة ذراع الاستعمال )\ صفحة (184
 :Work DriveRعندما تكون آلية القيادة الهيدروستاتيكية
مشغلة ،يمكن التنقل بين طريقة القيادة „ “driveوطريقة
العمل „ \) “workصفحة .(179
◀ تشغيل الوظيفة المرغوبة :اضغط على الزر .u
يتم تمييز المربع بجانب الوظيفة المرغوبة.
أو
◀ إيقاف الوظيفة المرغوبة :اضغط على الزر .u
لا يتم تمييز المربع بجانب الوظيفة المرغوبة.
◀ اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة الاختيار الزر الوظيفي.

هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة

الاختيار

طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(
Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(
( Settings) Settings
الطريقة الأوتوماتيكية

Snow plough
)( Snow plough

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة ( Settings) Settings
)\ صفحة .(213
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل الطريقة
الأوتوماتيكية.
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة الاختيار الطريقة الأوتوماتيكية.

◀ تشغيل الوظيفة :اضغط على الزر .u
يتم تمييز المربع بجانب الوظيفة.
أو
◀ إيقاف الوظيفة :اضغط على الزر .u
لا يتم تمييز المربع بجانب الوظيفة.
◀ اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة الاختيار الطريقة الأوتوماتيكية.

نافذة قائمة "أوضاع الضبط"" ،التخزين"
عندما تكون تعمل بعدة أجهزة عمل ،يمكنك بالنسبة لجهازيّ
عمل إثنين تخزين جميع أوضاع الضبط في صيغة خاصة .يمكنك
عندئذ تحميل الصيغة لجهاز العمل في أي وقت
)\ صفحة .(212
يتم تخزين أوضاع الضبط التالية في صيغة ما:
Rالتحديدات للوصلات الهيدروليكية ،انظر "أوضاع الضبط"،
"التحديدات" )\ صفحة (213
Rحجز الوظيفة للزر الأزرق بذراع الاستعمال ،انظر "أوضاع
الضبط"" ،الزر الوظيفي" )\ صفحة (214
Rالوظيفة الأوتوماتيكية لمحراث الثلج ،انظر "أوضاع
الضبط"" ،الطريقة الأوتوماتيكية" )\ صفحة (215
Rقيمة تخفيف الجهد لتحرير محراث الثلج ،انظر نافذة الإدخال
"هيدروليك" )\ صفحة (210
Rكميات التدفق للجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة،
هيدروليك العمل للدائرة وهيدروليك القدرة للدائرة ،انظر نافذة
الإدخال "هيدروليك" )\ صفحة (210
Rعدد لفات العمل ،انظر تثبيت عدد لفات العمل
)\ صفحة (235
Rفي التشغيل الهيدروستاتي تعشيقة بدء السير لطريقة القيادة
„ “driveو „ ،“workانظر القيادة بآلية القيادة
الهيدروستاتيكية )\ صفحة (179
Rالسرعة المخزنة لمثبت سرعة العمل )\ صفحة (180
Rقيمة الإجهاد ،انظر محدد العمل )\ صفحة (182
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة

الاختيار

طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(
Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(
Z

وحدة هيدروليكية

نافذة قائمة "أوضاع الضبط"" ،الطريقة الأوتوماتيكية"
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القوائم ونافذة الإدخال في حاسوب السيارة
( Settings) Settings
( Save) Save

( Settings) Settings
( Profile 1) Profile 1
( Profile 2) Profile 2
( Back) Back

وحدة هيدروليكية

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة ( Settings) Settings
)\ صفحة .(213
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل Save
).( Save
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة الإدخال .( Save) Save
◀ تخزين الصيغة :تصفح بواسطة الزر  rأو s
للوظيفة المرغوبة:
 :( Profile 1) Profile 1Rيمكن تخزين جميع أوضاع
الضبط التي تم القيام بها.
 :( Profile 2) Profile 2Rيمكن تخزين جميع أوضاع
الضبط التي تم القيام بها.
◀ اضغط على الزر .9
تم تخزين الوظيفة .يُظهر حاسوب السيارة في وحدة العرض
لوهلة قصيرة البلاغ Profile 1) Profile 1 saved
 ( savedأو .( Profile 2 saved) Profile 2 saved
يتم غلق نافذة الاختيار التخزين.
◀ عدم تخزين الصيغة :تصفح بواسطة الزر  rأو s
للوظيفة ( Back) Back
◀ اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة الاختيار .( Save) Save

نافذة قائمة "أوضاع الضبط"" ،الإرجاع"
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة
طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(
Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(

الاختيار

( Reset) Reset
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة ( Settings) Settings
)\ صفحة .(213
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل Reset
).( Reset
◀ اضغط على الزر .9
تم إرجاع جميع أوضاع الضبط للهيدروليك على أوضاع
ضبط المصنع.
يتم غلق الاختيار .( Reset) Reset

نافذة قائمة "أوضاع الضبط"" ،الرجوع"
هيكلة التسلسل في حاسوب
السيارة

الاختيار

طريقة التشغيل والصيانة
â
Hydraulics
(Hydraulics
"الهيدراوليك"(
Working functions
)Working functions
"وظائف العمل"(
( Settings) Settings
( Back) Back
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة ( Settings) Settings
)\ صفحة .(213
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالمدخل Back
).( Back
◀ اضغط على الزر .9
يتم إظهار نافذة القائمة Working functions
)" Working functionsوظائف العمل"(.

الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I
الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I
تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة I
تشغيل هيدروليك العمل للدائرة I
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التحكم بالوصلات الهيدروليكية
الوصلات الهيدروليكية الصفراء  6 ،5والوصلات
الهيدروليكية الزرقاء 8 ،7

! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية فقط عندما يكون جهاز
ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية .وإلا فقد تتعرض الوحدة
الهيدروليكية للضرر.

السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة )مثال(

◀ قم بتوصيل أجهزة التركيب )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة( بهيدروليك العمل )\ صفحة .(204
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تأكد أن الوحدة الهيدروليكية مشغلة )\ صفحة .(203
◀ اضغط على الزر .I
فيضيء مصباح الكنترول بالزر  .Iهيدروليك العمل
للدائرة  Iمشغلة.

إيقاف هيدروليك العمل للدائرة I
◀ اضغط على الزر .I
فينطفئ مصباح الكنترول في الزر  .Iهيدروليك العمل
للدائرة  Iمتوقفة.
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

◀ اضغط على الزر الأبيض  ،Gاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .D
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،6إنزال جهاز التحكم
◀ اضغط على الزر الأبيض  ،Gاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .B
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،7تحريك جهاز التحكم
لليسار
◀ اضغط على الزر الأبيض  ،Gاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .E
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،8تحريك جهاز التحكم
لليمين
◀ اضغط على الزر الأبيض  ،Gاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .C

Z

وحدة هيدروليكية

◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) Iصفحة .(217
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،5رفع جهاز التحكم
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الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I
الوصلات الهيدروليكية الحمراء  2 ،1والوصلات
الهيدروليكية الخضراء  ،4 ،3وظيفة "عصا التحكم
بالقيادة" غير مختارة في حاسوب السيارة

◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) Iصفحة .(217
◀ تأكد أن الوظيفة Driv.) Driv. joystick active
" joystick activeعصا التحكم بالقيادة فعال"( مختارة
)\ صفحة .(214
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1رفع جهاز التحكم
◀ اضغط على الزر الأزرق  ،Fاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .D
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2إنزال جهاز التحكم
◀ اضغط على الزر الأزرق  ،Fاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .B

وحدة هيدروليكية

◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) Iصفحة .(217
◀ تأكد أن الوظيفة Driv.) Driv. joystick active
" joystick activeعصا التحكم بالقيادة فعال"( غير
مختارة )\ صفحة .(214
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1رفع جهاز التحكم
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .D

التحكم بالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3تحريك جهاز التحكم
لليسار
◀ اضغط على الزر الأزرق  ،Fاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .E
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4تحريك جهاز التحكم
لليمين
◀ اضغط على الزر الأزرق  ،Fاحتفظ به مضغوطاً وقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه .C

التحكم بالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2إنزال جهاز التحكم
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .B
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3تحريك جهاز التحكم
لليسار
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .E
التحكم بالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4تحريك جهاز التحكم
لليمين
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .C

الوصلات الهيدروليكية الحمراء  2 ،1والوصلات
الهيدروليكية الخضراء  ،4 ،3وظيفة "عصا التحكم
بالقيادة" مختارة في حاسوب السيارة

نظام تحكم بالخفض
يتم التحكم بحركات الضبط عن طريق هيدراوليك الشاحنة
بواسطة ذراع الاستعمال .من الممكن من خلال ذلك خفض
الأحمال الساحبة بواسطة حركة سريعة بطريقة غير مراقبة.
احرص على مراعاة ذلك خاصة عند تفعيل وضع السباحة.
للأجهزة المركبة التي من الضروري لها وظيفة إنزال مفرملة،
يجب لهذا الغرض أن يتم تركيب جهاز إنزال موائم لوزن الجهاز
على جهاز التركيب .تجد مزيد من المعلومات حول جهاز الإنزال
في تعليمات التركيبات العلوية في بوابة مرسيدس ـ بنز للجهات
الصانعة للتركيبات العلويةhttp://bb- :
portal.mercedes-benz.com

أوضاع السباحة
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقوم بتفعيل وضع السباحة ،من الممكن أن يتم إنزال
الأجهزة المركبة بشكل غير مراقب .يوجد خطر الحوادث
والإصابة!

الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I
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Rتأكد عند تفعيل وضع السباحة من عدم وجود أشخاص في
نطاق الخطر للجهاز المركب.
Rتأكد أنه يتم تشغيل الأجهزة الثقيلة المركبة بواسطة جهاز
إنزال مناسب ،لكي يتم التمكن من إنزال الجهاز بشكل
مراقب.

تفعيل/إبطال تفعيل أوضاع السباحة عن طريق مجموعة
الأزرار

وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الصفراء 6 ،5

وحدة هيدروليكية

◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .S
يضيء مصباح الكنترول في الزر .S
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .S
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .S

وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الحمراء 2 ،1
◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .U
يضيء مصباح الكنترول في الزر .U
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .U
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .U

وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الصفراء 8 ،7
◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .R
يضيء مصباح الكنترول في الزر .R
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .R
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .R

وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الخضراء 4 ،3
◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .T
يضيء مصباح الكنترول في الزر .T
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :اضغط على الزر .T
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .T

Z
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الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I
تفعيل/إيقاف تفعيل أوضاع السباحة بواسطة ذراع
الاستعمال

تحرير محراث الثلج
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقوم بتشغيل أو إيقاف تحرير محراث الثلج أو الوحدة
الهيدروليكية بينما محراث الثلج مرفوع ،من الممكن أن ينخفض
محراث الثلج بشكل مفاجىء .قد تتعرض أثناء ذلك أنت أو
أشخاص آخرون للإنحصار .بالإضافة لذلك من الممكن أن تفقد
السيطرة على السيارة أثناء القيادة .يوجد خطر الحوادث
والإصابة!
قم بتشغيل أوإيقاف تحرير محراث الثلج فقط عندما يكون محراث
الثلج منزلاً.
تأكد من عدم قيام أي شخص آخر

وحدة هيدروليكية

Rبتشغيل الوحدة الهيدروليكية بينما محراث الثلج مرفوع
Rبالتواجد في نطاق الخطر بينما وسيلة تأمين النقل مفكوكة.

وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الحمراء 2 ،1
◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط الزر الأحمر  Aواحتفظ به
مضغوطاً.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .B
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :قم بتوجيه ذراع الاستعمال في
اتجاه  Bأو .D
وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الخضراء 4 ،3
◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط الزر الأحمر  Aواحتفظ به
مضغوطاً.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .C
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :قم بتوجيه ذراع الاستعمال في
اتجاه  Cأو .E
وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الصفراء 6 ،5
◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط الزر الأبيض  Gوالزر
الأحمر  Aواحتفظ بهما مضغوطين.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .B
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :اضغط الزر الأبيض  Gوقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه  Bأو .D
وضع السباحة للوصلات الهيدروليكية الصفراء 8 ،7
◀ تفعيل وضع السباحة :اضغط الزر الأبيض  Gوالزر
الأحمر  Aواحتفظ بهما مضغوطين.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .C
◀ إبطال تفعيل وضع السباحة :اضغط الزر الأبيض  Gوقم
بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه  Cأو .E

عن طريق تحرير محراث الثلج لديك إمكانية نقل وزن الجهاز
الملحق بشكل جزئي على السيارة .تنصح شركة مرسيدس  -بنز
باستخدام تحرير محراث الثلج فقط لمحراث الثلج.
من خلال تغيير مكان الوزن
Rترتفع قدرة الجر بالمحور الأمامي
Rتتحسن خصائص القيادة من خلال خصائص توجيه
وخصائص جانبية أفضل
Rينخفض التآكل في قضيب الجرف لمحراث الثلج
Rينخفض تزايد الضجيج في طريقة تشغيل التنظيف.
تنصحك شركة مرسيدس  -بنز بضبط قيمة تخفيف الجهد
لمحراث الثلج تبعاً لوزن محراث الثلج ما بين  % 5حتى .% 20
يتم إظهار قيمة تخفيف الجهد في حاسوب السيارة في نافذة قائمة
الهيدروليك )\ صفحة  (208وفي قائمة إدخال الهيدروليك
)\ صفحة  (210بالنسبة المئوية:

الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I

% 100

ضغط كامل في الأسطوانة
الهيدروليكية .محراث الثلج
مرفوع.

% 50

ضغط نصفي في الأسطوانة
الهيدروليكية .يضغط
محراث الثلج بنصف وزنه
على الشارع.

%1

ضغط قليل في الأسطوانة
الهيدروليكية .يضغط
محراث الثلج بوزنه الكامل
على الشارع.

مختاراً .رمز تحرير محراث الثلج له إطار ملون .تحرير
محراث الثلج في طريقة الإستعداد.
◀ تغيير قيمة تخفيف الجهد :قم بواسطة الزر  uأو
 tبالمقود بزيادة أو خفض قيمة تخفيف الجهد \.
◀ اختر بواسطة الزر اختر بواسطة الزر  rأو s
بالمقود المدخل .( Back) Back
◀ اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .والآن لا يكون من الممكن تعديل القيمة عن
غير قصد.
تشغيل تحرير محراث الثلج

وحدة هيدروليكية

قيمة تخفيف الجهد بالنسبة
المئوية %

المعنى
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تشغيل/إيقاف تحرير محراث الثلج
تحويل تحرير محراث الثلج لطريقة الاستعداد

◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) Iصفحة .(217
◀ اضغط على الزر .O
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Oيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .يكون السطر لقيمة تخفيف الجهد Z
Z
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الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I
◀ التشغيل بواسطة ذراع الاستعمال :اضغط الزر الأحمر A
واحتفظ به مضغوطاً.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .B
الوصلات الهيدروليكية الحمراء  2 ،1في وضع السباحة،
طالما أن الزر الأحمر  Aمضغوطاً .يضغط محراث الثلج
بوزنه الكامل على الشارع.
◀ اترك الزر الأحمر .A
يتم رفع محراث الثلج ،إلى أن يتم الوصول لقيمة تخفيف
الجهد .يضيء مصباح الكنترول في الزر  Oويضيء
مصباح الكنترول  Xفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة.
تحرير محراث الثلج مشغل.

تحويل تحرير محراث الثلج عن طريق ذراع الاستعمال لطريقة
الاستعداد مرة أخرى

وحدة هيدروليكية

◀ التشغيل عن طريق الأزرار بالمقود :تأكد أنه يتم في حاسوب
السيارة إظهار قائمة الإدخال Hydraulics
" (Hydraulicsالهيدراوليك"( وأن السطر لقيمة تخفيف
الجهد لمحراث الثلج مختاراً )\ صفحة .(208
◀ اضغط الزر  9بالمقود واحتفظ به مضغوطاً.
الوصلات الهيدروليكية الحمراء  2 ،1في وضع السباحة،
طالما أن الزر  9مضغوطاً .يضغط محراث الثلج بوزنه
الكامل على الشارع.
◀ اترك الزر  9بالمقود.
يتم رفع محراث الثلج ،إلى أن يتم الوصول لقيمة تخفيف
الجهد .يضيء مصباح الكنترول في الزر  Oويضيء
مصباح الكنترول  Xفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة.
تحرير محراث الثلج مشغل.
تغيير قيمة تخفيف الجهد
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sتحرير محراث الثلج
.Z
◀ قم بواسطة الزر  uأو  tبزيادة أو خفض قيمة
تخفيف الجهد \.
◀ تصفح بواسطة الزر  rأو  sإلى الاختيار Back
).( Back
◀ اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .والآن لا يكون من الممكن تعديل القيمة عن
غير قصد.

◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه  ،Dحتى يتم رفع
محراث الثلج بالكامل.
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Oتحرير محراث الثلج
في طريقة الإستعداد.
◀ تشغيل تحرير محراث الثلج مرة أخرى :اضغط الزر الأحمر
 Aواحتفظ به مضغوطاً.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في اتجاه .B
الوصلات الهيدروليكية الحمراء  2 ،1في وضع السباحة،
طالما أن الزر الأحمر  Aمضغوطاً .يضغط محراث الثلج
بوزنه الكامل على الشارع.
◀ اترك الزر الأحمر .A
يتم رفع محراث الثلج ،إلى أن يتم الوصول لقيمة تخفيف
الجهد .يضيء مصباح الكنترول في الزر  Oويضيء
مصباح الكنترول  Xفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة.
تحرير محراث الثلج مشغل.

الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I

إيقاف تحرير محراث الثلج
◀ قم برفع محراث الثلج.
◀ اضغط على الزر .O
ينطفىء مصباح الكنترول في الزر  Oومصباح الكنترول
 Xفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة.
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

الطريقة الأوتوماتيكية لمحراث الثلج
إذا كنت قد اخترت الطريقة الأوتوماتيكية لمحراث الثلج ،يتم رفع
محراث الثلج ،عندما تقوم بتعشيق التعشيقة الخلفية.
اختيار الطريقة الأوتوماتيكية لمحراث الثلج:
◀ تشغيل تحرير محراث الثلج )\ صفحة (221
◀ اختر الطريقة الأوتوماتيكية Snow) Snow plough
 ،( ploughانظر أوضاع الضبط ،الطريقة الأوتوماتيكية
)\ صفحة .(215

جعل محراث الثلج في وضع السباحة

وحدة هيدروليكية

تحويل تحرير محراث الثلج عن طريق الأزرار بالمقود لطريقة
الاستعداد مرة أخرى
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sتحرير محراث الثلج.
◀ اضغط على الزر  ،9حتى يتم رفع محراث الثلج بشكل تام.
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Oتحرير محراث الثلج
في طريقة الإستعداد .رمز تحرير محراث الثلج له إطار
ملون.
◀ تشغيل تحرير محراث الثلج مرة أخرى :اضغط الزر 9
بالمقود واحتفظ به مضغوطاً.
الوصلات الهيدروليكية الحمراء  2 ،1في وضع السباحة،
طالما أن الزر  9مضغوطاً .يضغط محراث الثلج بوزنه
الكامل على الشارع.
◀ اترك الزر  9بالمقود.
يتم رفع محراث الثلج ،إلى أن يتم الوصول لقيمة تخفيف
الجهد .يضيء مصباح الكنترول في الزر  Oويضيء
مصباح الكنترول  Xفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة.
تحرير محراث الثلج مشغل .رمز تحرير محراث الثلج
ملون.
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◀ اضغط الزر الأحمر  Aواحتفظ به مضغوطاً.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال لمدة ثانية واحدة تقريباً حتى
النهاية في الاتجاه .B
يصبح محراث الثلج في وضع السباحة ويضغط على الشارع
بوزنه الكامل .يومض مصباح الكنترول في الزر .O

ضغط محراث الثلج لوهلة قصيرة على الشارع
◀ تأكد أن تحرير محراث الثلج مشغل.
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال في الاتجاه  ،Bإلى أن يضغط
محراث الثلج بقوة الضغط المرغوبة على الشارع.
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Oيصبح تحرير
محراث الثلج في طريقة الإستعداد.
◀ تشغيل محراث الثلج مرة أخرى :قم بتوجيه ذراع الاستعمال
في الوضع الأساسي.

Z
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الوحدة الهيدروليكية للعمل الدائرة I
الأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة
الإرشادات العامة
! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية فقط عندما يكون جهاز
ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية .وإلا فقد تتعرض الوحدة
الهيدروليكية للضرر.
يمكنك توصيل جهاز تركيبي ذو كمية تدفق ثابتة إما بالوصلة
الهيدروليكية الحمراء  1أو بالوصلة الهيدروليكية الخضراء .3
عندما تقوم عندئذ بتشغيل الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة،
يتم إمداد الجهاز التركيبي بكمية تدفق ثابتة .عندئذ لا يمكن التحكم
بالجهاز التركيبي بواسطة ذراع الاستعمال.

تشغيل/إيقاف الأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة

وحدة هيدروليكية

◀ الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة
الهيدروليكية الحمراء  :1اضغط على الزر .Q
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Qيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .تكون الوصلة الهيدروليكية الحمراء 1
للجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة  Zمختارة .رمز
الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة له إطار ملون .الجهاز
المستهلك للتيار بصفة مستمرة في طريقة الاستعداد.
أو
◀ الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة بالوصلة
الهيدروليكية الخضراء  :3اضغط على الزر .P
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Pيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .تكون الوصلة الهيدروليكية الخضراء 3
للجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة  Zمختارة .رمز
الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة له إطار ملون .الجهاز
المستهلك للتيار بصفة مستمرة في طريقة الاستعداد.
◀ تغيير كمية التدفق :قم بواسطة الزر  uأو  tبزيادة
أو خفض كمية التدفق \.
تشغيل الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يضيء مصباح الكنترول في الزر  Qأو
.P
يتم تشغيل الجهاز المعني المستهلك للتيار بصفة مستمرة .رمز
الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة  Zملون.
تحويل الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة لطريقة الاستعداد
مرة أخرى

تحويل الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة لطريقة الاستعداد
◀ قم بتوصيل الجهاز التركيبي )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة( إما بالوصلة الهيدروليكية الحمراء  1أو بالوصلة
الهيدروليكية الخضراء  \) 3صفحة .(204
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تأكد أن الوحدة الهيدروليكية مشغلة )\ صفحة .(203
◀ تأكد أن الأجهزة الغير ضرورية المستهلكة للتيار بصفة
مستمرة وتحرير محراث الثلج )\ صفحة  (221غير
مشغلة.

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sالجهاز المعني
المستهلك للتيار بصفة مستمرة .Z
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يومض مصباح الكنترول في الزر  Qأو
.P
رمز الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة  Zله إطار
ملون .الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة في طريقة
الاستعداد.
إيقاف الجهاز المستهلك للتيار بصفة مستمرة
◀ اضغط على الزر  Qأو .P
ينطفىء مصباح الكنترول في الزر  Qأو .P
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203

هيدروليك العمل للدائرة II
أو

◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

هيدروليك العمل للدائرة II
هيدروليك العمل للدائرة  ،IIالسيارات المزودة بمضخة
العجلة المسننة
تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة II
 iيمكنك تشغيل اختيارك ،كما هو مشروح فيما يلي ،عن
طريق الزر  9بالمقود أو عن طريق الزر الأسود في ذراع
الاستعمال.

"الهيدراوليك"( .يكون السطر لهيدروليك العمل للدائرة II
 Zمختاراً .هيدروليك العمل للدائرة  IIفي طريقة
الاستعداد.
◀ قم بفحص كمية التدفق ،عند الضرورة قم بزيادة أو خفض
كمية التدفق .لهذا الغرض قم برفع أو خفض عدد لفات العمل
طبقاً لذلك )\ صفحة (234
تشغيل هيدروليك العمل للدائرة II
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يضيء مصباح الكنترول في الزر .J
هيدروليك العمل مع الدائرة  IIمشغلة .رمز هيدروليك العمل
للدائرة  Z IIملون.
تحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIلطريقة الاستعداد مرة أخرى
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ بواسطة الزر  rأو  sاختر هيدروليك العمل
للدائرة .II
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يومض مصباح الكنترول في الزر .J
رمز هيدروليك العمل للدائرة  Z IIله إطار ملون .هيدروليك
العمل للدائرة  IIفي طريقة الاستعداد.
إيقاف هيدروليك العمل للدائرة II
◀ اضغط على الزر .J
يتنطفئ مصباح الكنترول بالزر .J
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

إلحاق كمية التدفق ،السيارات المزودة بوحدة هيدروليكية
ثنائية الدائرة

تحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIلطريقة الاستعداد
◀ قم بتوصيل أجهزة التركيب )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة( بهيدروليك العمل )\ صفحة .(204
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تأكد أن الوحدة الهيدروليكية مشغلة )\ صفحة .(203
◀ اضغط على الزر .J
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Jيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics

الإرشادات العامة
يتم إنتاج كمية التدفق من مضختين إثنتين للعجلة المسننة .كمية
التدفق للدائرة  32 Iلتر/دقيقة وللدائرة  55 IIلتر/دقيقة .كميات
التدفق المعطاة تعود على عدد لفات المحرك البالغ 2200
لفة/دقيقة .يمكنك تغيير كمية التدفق للدوائر كل على حده .لهذا
الغرض يجب أن تكون جميع كميات التدفق متوقفة عن العمل قبل
ذلك.

Z

وحدة هيدروليكية

! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية فقط عندما يكون جهاز
ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية .وإلا فقد تتعرض الوحدة
الهيدروليكية للضرر.
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هيدروليك العمل للدائرة II
تحويل الكميات

Rهيدروليك العمل للدائرة  Iمتوقفة )\ صفحة (217
Rهيدروليك العمل للدائرة  IIمتوقفة )\ صفحة (225
Rالأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة متوقفة
)\ صفحة .(224
◀ اضغط على الزر .L
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر  .Lيتم تحويل كميات
التدفق بين الدائرة  Iوالدائرة .II
تشغيل الكميات

وحدة هيدروليكية
عن طريق الزر  Lيمكنك تحويل كميات التدفق بين هيدروليك
العمل للدائرة  Iوالدائرة .II
تشغيل تحويل الكميات
◀ تأكد أن
Rهيدروليك العمل للدائرة  Iمتوقفة )\ صفحة (217
Rهيدروليك العمل للدائرة  IIمتوقفة )\ صفحة (225
Rالأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة متوقفة
)\ صفحة .(224
◀ اضغط على الزر .L
فيضيء مصباح الكنترول بالزر  .Lيتم تحويل كميات
التدفق بين الدائرة  Z Iوالدائرة .\ II
◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) Iصفحة .(217
◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) IIصفحة .(225
إيقاف تحويل الكميات
◀ تأكد أن

مجموع كميات التدفق في هيدروليك العمل للدائرة ) IIمثال(

عن طريق الزر  Kيمكنك تشغيل كميات التدفق لهيدروليك
العمل للدائرة  Iوالدائرة  IIمعاً .إلا أن كمية التدفق تكون محدودة
على  87لتر/دقيقة .من خلال ذلك يمكنك استعمال كلتا الدائرتين
من أجل تشغيل أحد الأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة في
الدائرة  Iأو الدائرة .II
تشغيل تشغيل الكميات
◀ تأكد أن

هيدروليك العمل للدائرة II

وحدة هيدروليكية

Rهيدروليك العمل للدائرة  Iمتوقفة )\ صفحة (217
Rهيدروليك العمل للدائرة  IIمتوقفة )\ صفحة (225
Rالأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة متوقفة
)\ صفحة .(224
◀ اضغط على الزر .K
فيضيء مصباح الكنترول بالزر  .Kتم اختيار تشغيل
المجموع بشكل مسبق.
◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) Iصفحة .(217
مجموع كميات تدفق الدائرة  Iوالدائرة  IIموجود بالدائرة I
.Z
أو
◀ قم بتشغيل هيدروليك العمل للدائرة  \) IIصفحة .(225
مجموع كميات تدفق الدائرة  Iوالدائرة  IIموجود بالدائرة II
\.
إيقاف تشغيل الكميات
◀ تأكد أن
Rهيدروليك العمل للدائرة  Iمتوقفة )\ صفحة (217
Rهيدروليك العمل للدائرة  IIمتوقفة )\ صفحة (225
Rالأجهزة المستهلكة للتيار بصفة مستمرة متوقفة
)\ صفحة .(224
◀ اضغط على الزر .K
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر  .Kيتم توزيع كميات
التدفق مرة أخرى على الدائرة  Z Iوالدائرة .Z II

هيدروليك العمل للدائرة  ،IIالسيارات المزودة بمضخة
متغيرة
الإرشادات العامة
كميات التدفق لهيدروليك العمل انظر "المواصفات الفنية"
)\ صفحة .(339

تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام
! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية فقط عندما يكون جهاز
ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية .وإلا فقد تتعرض الوحدة
الهيدروليكية للضرر.
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تحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام لطريقة الاستعداد
◀ قم بتوصيل أجهزة التركيب )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة( بهيدروليك العمل )\ صفحة .(204
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تأكد أن الوحدة الهيدروليكية مشغلة )\ صفحة .(203
◀ اضغط على الزر .V
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Vيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .يكون سطر هيدروليك العمل للدائرة  IIفي
الأمام  Zمختاراً .هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام في
طريقة الاستعداد.
اختيار طريقة التشغيل
◀ جهاز تركيب مع حجم تدفق ثابت :تأكد أن لا يكون في نافذة
الإدخال  .LSعند الضرورة اضغط على الزر  ،uحتى
يتم إظهار كمية التدفق.
أو
◀ جهاز تركيب مع  :Load-Sensingاضغط على الزر
 ،tحتى يظهر في نافذة الإدخال .LS
جهاز تركيب مع حجم تدفق ثابت ،تغيير كمية التدفق
◀ قم عن طريق الأزرار  uو  tبزيادة أو تقليل كمية
التدفق.

Z
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هيدروليك العمل للدائرة II
تشغيل هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يضيء مصباح الكنترول في الزر .V
هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام مشغلة .رمز هيدروليك
العمل للدائرة  IIفي الأمام  Zملون.
تحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام لطريقة الاستعداد
مرة أخرى

وحدة هيدروليكية

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ بواسطة الزر  rأو  sاختر هيدروليك العمل
للدائرة  IIفي الأمام.
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يومض مصباح الكنترول في الزر .V
رمز هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام  Zله إطار ملون.
هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام في طريقة الاستعداد.
إيقاف هيدروليك العمل للدائرة  IIفي الأمام
◀ اضغط على الزر .V
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .V
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

تشغيل/إيقاف هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف
! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية فقط عندما يكون جهاز
ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية .وإلا فقد تتعرض الوحدة
الهيدروليكية للضرر.

تحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف لطريقة
الاستعداد
◀ قم بتوصيل أجهزة التركيب )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة( بهيدروليك العمل )\ صفحة .(204
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تأكد أن الوحدة الهيدروليكية مشغلة )\ صفحة .(203
◀ اضغط على الزر .W
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Wيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .يكون سطر هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً
وفي الخلف \ مختاراً .هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً
وفي الخلف في طريقة الاستعداد.
اختيار طريقة التشغيل
◀ جهاز تركيب مع حجم تدفق ثابت :تأكد أن لا يكون في نافذة
الإدخال  .LSعند الضرورة اضغط على الزر  ،uحتى
يتم إظهار كمية التدفق.
أو
◀ جهاز تركيب مع  :Load-Sensingاضغط على الزر
 ،tحتى يظهر في نافذة الإدخال .LS
جهاز تركيب مع حجم تدفق ثابت ،تغيير كمية التدفق
◀ قم عن طريق الأزرار  uو  tبزيادة أو تقليل كمية
التدفق.
تشغيل هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يضيء مصباح الكنترول في الزر .J
هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف مشغلة .رمز
هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف \ ملون.

هيدروليك القدرة للدائرة III/IV
تحويل هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف لطريقة
الاستعداد مرة أخرى
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ بواسطة الزر  rأو  sاختر هيدروليك العمل
للدائرة  IIجانباً وفي الخلف.
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يومض مصباح الكنترول في الزر .W
رمز هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف \ له
إطار ملون .هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف في
طريقة الاستعداد.
إيقاف هيدروليك العمل للدائرة  IIجانباً وفي الخلف

تشغيل/إيقاف هيدروليك القدرة
الإرشادات العامة
! قم بتشغيل الوحدة الهيدروليكية للقدرة فقط عندما يكون
جهاز ملحق موصل بالوحدة الهيدروليكية للقدرة .وإلا فقد
تتعرض الوحدة الهيدروليكية للقدرة للضرر.
يجب عليك بعد كل استخدام للجهاز وقيادة نقل إيقاف الوحدة
الهيدروليكية للقدرة.
كميات التدفق
Rهيدروليك القدرة للدائرة  125 :IIIلتر/دقيقة
Rهيدروليك القدرة للدائرة  125 IVلتر/دقيقة
مجموع كمية التدفق لهيدروليك القدرة محدد على 180
لتر/دقيقة .كميات التدفق المعطاة تعود على عدد لفات المحرك
البالغ  2200لفة/دقيقة.

تشغيل/إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة III

هيدروليك القدرة للدائرة III/IV
الإرشادات العامة
)®(VarioPower

في
تم تركيب الوحدة الهيدروليكية للقدرة
إطار منفصل في إطار الناقلة المسطحة المساعد .فهذا يجلب
مزايا كبيرة للحمولة الصافية ،مثلاً في خدمة الشتاء ويحمي
أجزاء الهيدراوليك من الصدأ .عندما لا تحتاج الوحدة
الهيدروليكية للقدرة ،يمكن فكها مع الإطار من إطار الناقلة
المسطحة المساعد .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات
لدى مركز خدمة مرسيدس ــ بنز.
يوجد في إطار الناقلة المسطحة المساعد أجزاء الوحدة
الهيدروليكية للقدرة التالية:
Rخزان الزيت الهيدروليكي
Rمبرد الزيت
Rمضخات هيدروليكية
Rفلتر الزيت
يتم إدارة المضخات الهيدروليكية عن طريق عامود إدارة خاص
بوحدة القدرة الإضافية القابلة للتشغيل المرتبطة بالمحرك.
تتكون الوحدة الهيدروليكية للقدرة من دائرتي زيت مفتوحتين.
وهي تخدم من أجل تشغيل أجهزة مستهلكة للتيار بصفة مستمرة
أو أجهزة تركيبية ،والتي تحتاج فقط لأخذ كمية قليلة من الزيت.

السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة )مثال(

السيارات المزودة بمضخة متغيرة )مثال(

تحويل هيدروليك القدرة للدائرة  IIIلطريقة الاستعداد
◀ قم بتوصيل أجهزة التركيب )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة( هيدروليك القدرة )\ صفحة .(204
◀ قم بتشغيل وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك
)\ صفحة .(237
Z

وحدة هيدروليكية

◀ اضغط على الزر .W
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .W
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1
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هيدروليك القدرة للدائرة III/IV
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تأكد أن الوحدة الهيدروليكية مشغلة )\ صفحة .(203
◀ اضغط على الزر .M
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Mيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .يكون السطر لهيدروليك القدرة للدائرة III
 Zمختاراً .هيدروليك القدرة للدائرة  IIIفي طريقة
الاستعداد.

تشغيل/إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة IV

تغيير كمية التدفق
◀ قم بواسطة الزر  uأو  tبزيادة أو خفض كمية
التدفق.
تشغيل هيدروليك القدرة للدائرة III

السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة )مثال(

وحدة هيدروليكية

◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يضيء مصباح الكنترول في الزر .M
هيدروليك القدرة للدائرة  IIIمشغلة .رمز هيدروليك القدرة
للدائرة  Z IIملون.
تحويل هيدروليك القدرة للدائرة  IIIلطريقة الاستعداد مرة
أخرى
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sهيدروليك القدرة
للدائرة .III
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يومض مصباح الكنترول في الزر .M
رمز هيدروليك القدرة للدائرة  Z IIله إطار ملون .هيدروليك
القدرة للدائرة  IIIفي طريقة الاستعداد.
إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة III
◀ اضغط على الزر .M
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .M
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

السيارات المزودة بمضخة متغيرة )مثال(

تحويل هيدروليك القدرة للدائرة  IVلطريقة الاستعداد
◀ قم بتوصيل أجهزة التركيب )انظر دليل تشغيل الجهة
الصانعة( هيدروليك القدرة )\ صفحة .(204
◀ قم بتشغيل وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك
)\ صفحة .(237
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ تأكد أن الوحدة الهيدروليكية مشغلة )\ صفحة .(203
◀ اضغط على الزر .N
يومض مصباح الكنترول في الزر  .Nيتم في حاسوب
السيارة فتح نافذة الإدخال Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( .يكون السطر لهيدروليك القدرة للدائرة IV
\ مختاراً .هيدروليك القدرة للدائرة  IVفي طريقة
الاستعداد.
تغيير كمية التدفق
◀ قم بواسطة الزر  uأو  tبزيادة أو خفض كمية
التدفق.

هيدروليك القدرة للدائرة III/IV
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تشغيل هيدروليك القدرة للدائرة IV
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يضيء مصباح الكنترول في الزر .N
هيدروليك القدرة للدائرة  IVمشغلة .رمز هيدروليك القدرة
للدائرة  \ IVملون.
تحويل هيدروليك القدرة للدائرة  IVلطريقة الاستعداد مرة
أخرى

وحدة هيدروليكية

◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Hydraulics (Hydraulics
"الهيدراوليك"( )\ صفحة .(210
◀ اختر بواسطة الزر  rأو  sهيدروليك القدرة
للدائرة .IV
◀ اضغط على الزر  9بالمقود أو الزر الأسود بذراع
الاستعمال ،حتى يومض مصباح الكنترول في الزر .N
رمز هيدروليك القدرة للدائرة  \ IVله إطار ملون.
هيدروليك القدرة للدائرة  IVفي طريقة الاستعداد.
إيقاف هيدروليك القدرة للدائرة IV
◀ اضغط على الزر .N
ينطفئ مصباح الكنترول في الزر .N
أو
◀ قم بإيقاف الوحدة الهيدروليكية )\ صفحة .(203
أو
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

Z
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تشغيل الأجهزة
جدير بالمعرفة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

ثقل موازنة/أوزان

طريقة تشغيل العمل

! حافظ على أحمال المحاور وأحمال العجلات المسموح بها.
لا تتجاوز الوزن الإجمالي المسموح به .في قيادة النقل يجوز
أن يبلغ فارق حمل العجلة بين الجهة اليسرى واليمنى % 10
كحد أقصى.
وإلا فقد تتعرض أجزاء الشاحنة التالية للضرر:
Rالإطارات
Rشاسيه الشاحنة
Rالمحور
تتغير خصائص القيادة وقدرة الفرامل وأداء توجيه الشاحنة في
حالة تعليق أو تركيب أجهزة ،وذلك بفعل البروز الممتدة وكتلة
طرد الأجهزة .قم بالقيادة بحرص شديد.
لقد روعي التصميم الخفيف للشاحنة  Unimogكي تستوعب
أعلى قيم ممكنة للأوزان من الأجهزة أو الأحمال الصافية .لذا
يجب في أعمال الجر الصعبة تحميلها بأحمال موازنة .يجب أن
يتناسب وزن الشاحنة  Unimogمع متطلبات العمل.

عدد اللفات أوتوماتيكياً .ينطفئ مصباح الكنترول  Fفي
نطاق الحالة بحاسوب السيارة.

تشغيل طريقة عدد اللفات أوتوماتيكياً
عندما تقوم بتشغيل أحد الأنظمة التالية ،يتم تشغيل طريقة عدد
اللفات أوتوماتيكياً:
Rآلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية )\ صفحة (177
Rوحدة القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة
)\ صفحة (236
Rوحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك
)\ صفحة (236
Rمحور الضخ الأمامي )\ صفحة (238
عدد لفات العمل
◀ قم بتشغيل تثبيت عدد لفات العمل في حاسوب السيارة
)\ صفحة .(235
أو
◀ قم بضبط عدد لفات العمل عن طريق دواسة الوقود.

تشغيل/إيقاف طريقة عدد اللفات يدوياً
لا تقم بتشغيل طريقة عدد اللفات إلا عندما يتطلب العمل بالأجهزة
المعنية هذه الوظيفة .يكون هذا هو الحال عندما يكون أحد
الأجهزة موصلاً بدائرة العمل الهيدروليكي.

تشغيل الأجهزة
طريقة عدد اللفات
الإرشادات العامة
عندما تكون طريقة عدد اللفات مشغلة ،يمكنك القيادة أثناء تشغيل
الأجهزة بعدد لفات ثابت للمحرك أعلى من عدد لفات الوضع
المحايد.
يختلف أداء القيادة في طريقة عدد اللفات بشكل واضح عن القيادة
بطريقة التشغيل العادية .عن طريق دواسة الوقود لا يتم تنظيم
عزم الدوران ،إنما يتم تنظيم عدد لفات المحرك .من أجل بدء
السير على الطرق الصاعدة في الشوارع يجب أن تكون طريقة
عدد اللفات غير مشغلة.
فرملة المحرك لا تكون متاحة في طريقة عدد اللفات .إذا قمت
بالقيادة بسرعة تزيد عن حوالي  25كم/ساعة ،يتم إيقاف طريقة

◀ التشغيل :اضغط على المفتاح .:
يضيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
يضيء مصباح الكنترول  Fفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة.

تشغيل الأجهزة
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentتُظهر وحدة عرض حاسوب السيارة برنامج
القيادة اليدوي .M
◀ قم بتشغيل تثبيت عدد لفات العمل في حاسوب السيارة
)\ صفحة .(235
أو
◀ قم بضبط عدد لفات العمل عن طريق دواسة الوقود.
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح =
ينطفيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
ينطفئ مصباح الكنترول  Fفي نطاق الحالة بحاسوب
السيارة.

ضبط عدد اللفات

يمكنك ضبط عدد لفات الوضع المحايد وتشغيل تثبيت عدد لفات
العمل.

ضبط عدد لفات الوضع المحايد
◀ الضبط والتشغيل :كرر الضغط على الزر  Ùبالمقود المتعدد
الوظائف ،حتى تظهر نافذة الإدخال Rotational
" speed (Rotational speedعدد اللفات"( في
حاسوب السيارة.
◀ عن طريق الزر  sأو  rقم بزيادة أو خفض عدد
اللفات تدريجياً بمقدار  20لفة/دقيقة.
◀ اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة الإدخال.
أو
◀ انتظر مدة ثلاث ثوان تقريباً.
يتم غلق نافذة الإدخال.

◀ الإيقاف :كرر الضغط على الزر  Ùحتى تظهر نافذة
الإدخال Rotational speed (Rotational speed
"عدد اللفات"( في حاسوب السيارة.
◀ اضغط على الزر Deactivate (Deactivate u
"إبطال الفعالية"(.
يتم أوتوماتيكياً إيقاف وضع ضبط عدد لفات الوضع المحايد،
عندما تقوم بإدارة المفتاح في قفل المقود على الوضع .1

تثبيت عدد لفات العمل
التشغيل/الإيقاف بواسطة الأزرار بالمقود
◀ التشغيل والضبط :تأكد أن طريقة عدد اللفات مشغلة
)\ صفحة .(234
◀ كرر الضغط على الزر  Ùبالمقود المتعدد الوظائف ،حتى
تظهر نافذة الإدخال Rotational speed
" (Rotational speedعدد اللفات"( في حاسوب
السيارة.
◀ عن طريق الزر  sأو  rقم بزيادة أو خفض عدد
اللفات تدريجياً بمقدار  20لفة/دقيقة.
◀ اضغط على الزر .9
يتم غلق نافذة الإدخال.
أو
◀ انتظر مدة ثلاث ثوان تقريباً.
يتم غلق نافذة الإدخال.
◀ الإيقاف :كرر الضغط على الزر  Ùحتى تظهر نافذة
الإدخال Rotational speed (Rotational speed
"عدد اللفات"( في حاسوب السيارة.
◀ اضغط على الزر Deactivate (Deactivate u
"إبطال الفعالية"(.
يمكن ضبط عدد لفات العمل مرة أخرى عن طريق دواسة
الوقود.
التشغيل/الإيقاف بواسطة ذراع الاستعمال وبدون الزر الأزرق
◀ التشغيل والضبط :تأكد أن طريقة عدد اللفات مشغلة
)\ صفحة .(234
◀ اضغط الزر  Fإلى أعلى أو إلى أسفل.
تظهر نافذة الإدخال Rotational speed
" (Rotational speedعدد اللفات"( في حاسوب السيارة.
يتم رفع أو خفض عدد اللفات تدريجياً بمقدار حوالي 20
لفة/دقيقة حتى القيمة المقررة.
◀ ضبط عدد لفات العمل عن طريق القيمة المقررة :اضغط الزر
 Fإلى أعلى أو إلى أسفل ،حتى يتم الوصول للقيمة
المقررة.
◀ اترك الزر  Fومن ثم اضغطه إلى أعلى أو إلى أسفل.

طريقة تشغيل العمل

الإرشادات العامة
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تشغيل الأجهزة
◀ تغيير القيمة المقررة وتخزينها :اضغط الزر  Fإلى
أعلى أو إلى أسفل ،حتى يتم الوصول لعدد لفات العمل
المرغوب.
◀ اضغط الزر  ( SET) SET tبالمقود.
يتم تخزين القيمة المقررة.
◀ الإيقاف :اضغط الزر  Fإلى أعلى أو إلى أسفل.
◀ اضغط على الزر Deactivate (Deactivate u
"إبطال الفعالية"( بالمقود.
يمكن ضبط عدد لفات العمل مرة أخرى عن طريق دواسة
الوقود.

طريقة تشغيل العمل

التشغيل/الإيقاف بواسطة ذراع الاستعمال وبواسطة الزر
الأزرق
◀ التشغيل :تأكد أن طريقة عدد اللفات مشغلة
)\ صفحة .(234
◀ اختر بالنسبة للزر الأزرق بذراع الاستعمال وظيفة عدد لفات
العمل ،انظر نافذة القائمة "أوضاع الضبط"" ،الزر الوظيفي"
)\ صفحة .(214
◀ اضغط على الزر الأزرق في ذراع الاستعمال.
يتم تشغيل تثبيت عدد لفات العمل .يتم ضبط عدد لفات العمل
على القيمة المقررة.
◀ الإيقاف :اضغط على الزر الأزرق في ذراع الاستعمال.
يتم إيقاف تثبيت عدد لفات العمل .يمكن ضبط عدد لفات العمل
مرة أخرى عن طريق دواسة الوقود.

وحدات القدرة الإضافية
الإرشادات العامة
تكون وحدات القدرة الإضافية مخصصة لتشغيل أجهزة الحركة
الإضافية .تبعاً لظروف الاستخدام يجب تشغيل المحرك
ووحدات القدرة الإضافية بعدد لفات/عدد لفات عمل محدد .تبعاً
لتجهيز السيارة يمكن ضبط عدد لفات العمل عن طريق دواسة
الوقود أو عن طريق تشغيل تثبيت عدد لفات العمل.
في السيارات المزودة بخاصية تحديد عدد اللفات لا يمكن تجاوز
عدد لفات المحرك المضبوطة بينما وحدة القدرة الإضافية
مُشغلة.
في السيارات المزودة بأجهزة تركيبية أو أجهزة علوية احرص
على مراعاة دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة للأجهزة
قبل تشغيل وحدة القدرة الإضافية.

الطرازات الخاصة بوحدات القدرة الإضافية
في حالة وحدات القدرة الإضافية يتم التفريق بين وحدات القدرة
الإضافية المرتبطة بناقل الحركة ووحدات القدرة الإضافية
المرتبطة بالمحرك.

وحدات القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة
الإرشادات العامة
يمكن تشغيل وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة
Rعندما تكون السيارة متوقفة
Rعند قيادة السيارة للأمام في التعشيقة الأولى حتى الرابعة
Rعند قيادة السيارة للخلف في التعشيقة الأولى حتى الخامسة.
يمكن أيضاً تشغيل وحدة القدرة المرتبطة بناقل الحركة ،عندما
تكون تعشيقات العمل )\ صفحة  (163أو تعشيقات الزحف
)\ صفحة  (164مشغلة.
تشغيل/إيقاف وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة
! عندما تكون وحدة القدرة الإضافية مشغلة ،لا يجوز القيام
بتغيير التعشيقة إلا عندما تكون الشاحنة متوقفة .وإلا فقد تلحق
الضرر بناقل الحركة.

◀ التشغيل :تأكد أن المحرك دائر والسيارة متوقفة.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على القابض.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentقم بتعشيق ناقل الحركة على الوضع
المحايد.
◀ جميع السيارات :اضغط على المفتاح .:
يومض مصباح الكنترول ; في المفتاح بضع ثوان .ويتم
تشغيل وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة بعد عدة
ثوانٍ.
عندما تكون وحدة القدرة الإضافية مشغلة ،يظهر في نافذة
الحدث لحاسوب السيارة البيان المعني لمدة ثانيتين تقريباً.
يضيء مصباح الكنترول  Iفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة ومصباح الكنترول ; في المفتاح.
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentتدور وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بناقل
الحركة .في حالة التعشيقة المعشقة لا يتم إدارة وحدة القدرة
الإضافية المرتبطة بناقل الحركة إلا عند بدء السير.

تشغيل الأجهزة
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاترك
القابض ببطء وابدء بالسير.
تدور وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بناقل الحركة.
◀ جميع السيارات :احرص على مراعاة الإرشادات العامة حول
موضوع طريقة عدد اللفات )\ صفحة .(234
◀ قم بتشغيل تثبيت عدد لفات العمل )\ صفحة .(235
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح =
ينطفىء مصباح الكنترول  Iفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة ومصباح الكنترول ; في المفتاح.

وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك
! ينبغي تشغيل وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك فقط
في حالة توقف المحرك.

◀ التشغيل :قم بإيقاف المحرك.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ اضغط على المفتاح . :
يضيء مصباح الكنترول  Iفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة ومصباح الكنترول ; في المفتاح .تكون وحدة
القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك مُشغّلة.
يظهر في نافذة الحدث لحاسوب السيارة البيان المعني لمدة
ثانيتين تقريباً.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ احرص على مراعاة الإرشادات العامة حول موضوع طريقة
عدد اللفات )\ صفحة .(234
◀ قم بتشغيل تثبيت عدد لفات العمل )\ صفحة .(235
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح =
ينطفىء مصباح الكنترول  Iفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة ومصباح الكنترول ; في المفتاح.

بدء السير مع تشغيل الأجهزة
السيارات المزودة بنظام التعشيق ®Telligent
◀ من أجل بدء السير بعدد اللفات المضبوط:
Rقم بتشغيل تعشيقات الزحف )\ صفحة  ،(164اختر
إحدى التعشيقات
Rقم بتشغيل تعشيقات العمل )\ صفحة  ،(163اختر
التعشيقة الأولى حتى الخامسة
Rالسيارات الغير مزودة بتعشيقات العمل ،اختر التعشيقة
الأولى
◀ قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف.
◀ ابدء السير.
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
®Telligent
لا يتم تعشيق التعشيقة إلا من خلال استعمال الذراع المتعدد
الوظائف .ولا يجوز أثناء ذلك الضغط على دواسة الوقود .بعد
تعشيق التعشيقة يجب الضغط على دواسة الوقود لبدء السير.
◀ من أجل بدء السير بعدد اللفات المضبوط:
Rقم بتشغيل تعشيقات الزحف )\ صفحة  ،(164اختر
إحدى التعشيقات
Rقم بتشغيل تعشيقات العمل )\ صفحة  ،(163اختر
التعشيقة الأولى حتى الخامسة
Rالسيارات الغير مزودة بتعشيقات العمل ،اختر التعشيقة
الأولى
◀ قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف.
◀ ابدء السير.
في حالة الضغط على دواسة الوقود بدءاً من  % 50تواصل
السيارة السير ،أيضاً بعد ترك دواسة الوقود.

التعشيق مع تشغيل الأجهزة
السيارات المزودة بنظام التعشيق ®Telligent
لا يتم تغيير التعشيقة إلا عن طريق الضغط على دواسة القابض.
◀ اختر تعشيقة.
◀ اضغط على دواسة القابض .ولا يجوز أثناء ذلك الضغط على
دواسة الوقود.
◀ انتظر عملية التعشيق.
◀ ترك دواسة القابض )الدبرياج(.
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
®Telligent
لا يتم تعشيق التعشيقة إلا من خلال استعمال الذراع المتعدد
الوظائف .ولا يجوز أثناء ذلك الضغط على دواسة الوقود.

طريقة تشغيل العمل

يتم استخدام وحدة القدرة الإضافية المرتبطة بالمحرك في المقام
الأول من أجل وحدة القدرة الهيدروليكية .ويمكن استعمالها أيضاً
لأجهزة تركيبية أخرى )مثلاً لتشغيل مضخة(.
عندما يتم إجراء التجديد الأوتوماتيكي لفتلتر جزيئات الديزل،
يرتفع عدد لفات المحرك.
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تشغيل الأجهزة
بعد تغيير التعشيقة يجب الضغط مرة أخرى على دواسة الوقود.
في حالة الضغط على دواسة الوقود بدءاً من  % 50وبعد ترك
دواسة القابض )الدبرياج( تواصل السيارة السير ،أيضاً بعد ترك
دواسة الوقود.

التوقف أثناء تشغيل الأجهزة
◀ اضغط على دواسة الفرامل أو قم بضبط ناقل الحركة على
الوضع المحايد.
تكون وحدات القدرة الإضافية متوقفة عن العمل.
يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة  Mلإدارة المحرك
العادية.

 Gتحذير
في الجهة الأمامية لمحور ضخ ناقل الحركة تتكون درجات
حرارة تصل إلى حتى  .† 90إذا قمت بفك الغطاء أسفل محور
الضخ الأمامي ،قد تتعرض للإصابة بحروق .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
قبل الفك اترك المحرك يبرد وقم بإرتداء قفازات الأمان.

! إذا كان طرف محور الضخ الأمامي غير مًغطّى ،فقد
يتعرّض للاتساخ.
قم بوضع الغطاء على طرف محور الضخ الأمامي ،وذلك بعد
فك الجهاز الملحق.

الاستعمال المطابق للتعليمات
محور الضخ الأمامي

طريقة تشغيل العمل

إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقوم بتشغيل محور الضخ أثناء السير ،قد يتم خفض عدد
لفات المحرك وتقوم السيارة بالفرملة بشدة .يوجد خطر
الحوادث!
لا تقم بتشغيل محور الضخ إلا عندما تكون السيارة متوقفة.
 Gتحذير
عندما تقوم بتشغيل محور الضخ يكون هناك خطر الإصابة من
جراء دوران الأجزاء التركيبية والجهاز المركب/الجهاز العلوي
المشغل!
احرص قبل تشغيل محور الضخ على مراعاة تعليمات السلامة
السارية ودليل التشغيل المنفصل للجهاز المركب/الجهاز
العلوي .تأكد قبل تشغيل محور الضخ وأثناء التشغيل من عدم
تواجد أي شخص في نطاق الخطر.
 Gتحذير
عندما تقوم بإيقاف محور الضخ يكون هناك خطر الإصابة من
جراء استمرار تشغيل الجهاز المركب/الجهاز العلوي!
تأكد بعد إيقاف محور الضخ من عدم تواجد أي شخص في نطاق
الخطر.
 Gتحذير
في درجات الحرارة المنخفضة للغاية يمكن أن يدور محور الضخ
عند تشغيل المحرك ،لفترة قصيرة .يكون هناك خطر الإصابة من
جراء دوران الأجزاء التركيبية والجهاز المركب/الجهاز العلوي
المشغل!
تأكد عند تشغيل المحرك من عدم تواجد أي شخص في نطاق
الخطر.

محور الضخ الأمامي  :هو ناقل حركة .يعمل فقط على تشغيل
الأجهزة الملحقة وأجهزة التركيب العلوية )\ صفحة ،(240
ولا يجوز استخدامه إلا لهذا الغرض.

الطريقة الوظيفية
محور الضخ الأمامي :
Rهو ناقل حركة أحادي المرحلة مع درجة تأثير عالية.
Rومُوصّل مباشرة بطرف عمود ذراع الإدارة الأمامي
للمحرك .لا يتم قطع نقل الحركة في محور ضخ المحرك عند
تغيير التعشيقة.
Rوهو مزوّد بقابض شرائح هيدوليكي الزيت مع فرملة خلوص
وبه دائرة زيت ذاتية .يتم تبريد زيت محور ضخ ناقل الحركة
عن طريق المبدل الحراري المدمج في ناقل الحركة.
Rيمكن استخدامه أثناء توقف السيارة ،وكذلك أثناء القيادة دون
الحاجة إلى التعشيق.

تشغيل الأجهزة
غطاء محور الضخ الأمامي
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تحديد عدد لفات العمل لمحور الضخ الأمامي

◀ قبل تركيب الجهاز :اسحب غطاء محور الضخ الأمامي .:
◀ بعد تركيب الجهاز :اضغط الغطاء على محور الضخ
الأمامي .:
◀ افحص الجلوس الصحيح .لهذا الغرض أدر الغطاء.

تشغيل/إيقاف محور الضخ الأمامي

◀ عند الضرورة قم بتحديد عدد لفات العمل لمحور الضخ
الأمامي على  620لفة/دقيقة )\ صفحة .(239
◀ الإيقاف :اضغط الغطاء  :إلى أسفل واتركه يثبت بصوت
مسموع.
يتم ضغط مسمار المفتاح ; إلى الأسفل.
ينطفىء في وحدة عرض حاسوب السيارة لمحور الضخ
الأمامي الرمز وعدد الفات.
ينطفئ مصباح الكنترول  Wفي نطاق الحالة بحاسوب
السيارة.

لوحة التركيب الأمامية
 Gتحذير
في حالة عدم تركيب لوحة التركيب الأمامية ولا أيضاً حامل
الماسورة العرضي ،يصبح إطار شاسيه السيارة غير متوازن.
يمكن أن تتعرض السيارة للانزلاق عند التوجيه والفرملة .يوجد
خطر الحوادث!
تأكد قبل القيادة أنه تم تركيب إما لوحة التركيب الأمامية أو حامل
الماسورة العرضي.

 :لوحة التركيب الأمامية
.

Z

طريقة تشغيل العمل

◀ التشغيل :تأكد أن المحرك دائر.
◀ حرك الغطاء  :إلى أعلى.
◀ اسحب مسمار المفتاح ; للخارج.
يظهر في وحدة عرض حاسوب السيارة لمحور الضخ
الأمامي الرمز وعدد الفات.
يضيء مصباح الكنترول  Wفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة.
◀ احرص على مراعاة الإرشادات العامة حول موضوع طريقة
عدد اللفات )\ صفحة .(234
◀ قم بتشغيل تثبيت عدد لفات العمل )\ صفحة .(235
 iيبلغ عدد لفات العمل الأقصى المسموح به لمحور الضخ
الأمامي  1000لفة/دقيقة تقريباً.

يمكن تحديد عدد لفات المحرك على  1328لفة/دقيقة كحد
أقصى .وهذا يعادل عدد لفات العمل لمحور الضخ الأمامي
مقداره  620لفة/دقيقة كحد أقصى.
◀ التشغيل :قم بتشغيل محور الضخ الأمامي )\ صفحة .(239
◀ اضغط على المفتاح . :
◀ احرص على مراعاة الإرشادات العامة حول موضوع طريقة
عدد اللفات )\ صفحة .(234
◀ قم بتشغيل تثبيت عدد لفات العمل )\ صفحة .(235
◀ الإيقاف :اضغط على المفتاح ;
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تشغيل الأجهزة
◀ عند توصيل وفصل الأجهزة افحصها من حيث النظافة.
◀ لا تدخل بين السيارة والجهاز المركب.
استخدم فقط الخطوط الهيدروليكية ،المخصصة لضغط النظام
الأقصى لمجموعة الهيدروليك.

نقل الأجهزة
إرشادات السلامة الهامة
 :ماسورة الحامل العرضي ،الشاحنات الغير مزودة بلوحة
التركيب الأمامية )مثال(
.

تركيب الأجهزة

طريقة تشغيل العمل

إرشادات السلامة الهامة
يرجى مراعاة الإرشادات التالية:
Rتجد الإرشادات حول تركيب الأجهزة في تعليمات التركيبات
العلوية في بوابة مرسيدس ـ بنز للجهات الصانعة للتركيبات
العلويةhttp://bb-portal.mercedes- :
benz.com
Rاستعلم عن تعليمات تجنب الحوادث السارية.
Rاستخدم الأجهزة التركيبية للاستعمالات التي حددتها الجهة
الصانعة المعنية كمطابقة للقانون فقط.
Rتدرب قبل التشغيل الأول.
Rاقرأ بعناية دليل التشغيل ،دليل الصيانة ودليل العناية التي تم
توريدها .في حالة وجود استفسارات أو أسئلة توجه للجهة
الصانعة للأجهزة أو لمركز خدمة مرسيدس  -بنز.
احرص قبل تركيب الأجهزة على مراعاة الإرشادات التالية:
Rقم بصف السيارة على أرض صلبة ومستوية.
Rقم بإيقاف المحرك.
Rقم بشدّ فرملة تأمين الوقوف.
Rتأكد من عدم وجود أشخاص في السيارة.
Rتأكد من عدم وجود أشخاص بين السيارة والجهاز.

إرشادات حول توصيل وفصل الأجهزة
! وسخ في وحدة هيدروليكية يسبب أضرار واختلالات
وظيفية في وحدة هيدروليكية.
◀ قم بتفعيل وضع السباحة )\ صفحة .(218
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بتوصيل وفصل الأجهزة والسيارة متوقفة فقط .يتم من
خلال ذلك تجنب حركات ضبط غير مقصودة.

! حافظ على أحمال المحاور وأحمال العجلات المسموح بها.
لا تتجاوز الوزن الإجمالي المسموح به .في قيادة النقل يجوز
أن يبلغ فارق حمل العجلة بين الجهة اليسرى واليمنى % 10
كحد أقصى.
وإلا فقد تتعرض أجزاء الشاحنة التالية للضرر:
Rالإطارات
Rشاسيه الشاحنة
Rالمحور
تتغير خصائص القيادة وقدرة الفرامل وأداء توجيه السيارة في
حالة تعليق أو تركيب أجهزة ،وذلك بفعل البروز الممتدة ووزن
طرد الأجهزة.
قم بالقيادة بحرص شديد.

الإرشادات العامة
يرجى مراعاة الإرشادات التالية:
Rيجب ضمان قدرة توجيه السيارة الكافية .يبلغ حمل المحور
الأمامي مع الأجهزة الملحقة والتركيبات العلوية المعنية في
جميع حالات التحميل على الأقل  % 33من الوزن الإجمالي
الفعلي.
Rيجب أن يبلغ حمل المحور الخلفي في جميع حالات التحميل
أكثر من  % 33من الوزن الإجمالي الفعلي.
Rقم بتأمين الأجهزة الجانبية أو الملحقة أثناء القيادة من أو إلى
مكان العمل ،أساساً بتجهيزات التأمين الموجودة جهة
الجهاز.
Rاحرص على مراعاة أن تكون وحدات القدرة الإضافية ووحدة
الهيدروليك متوقفة.
Rيتغير وزن السيارة والأبعاد بعد تركيب الأجهزة .هذا قد يؤثر
بشكل ملحوظ على أداء القيادة.
Rتأكد من المحافظة على أحمال المحور المسموح بها ومطابقة
أبعاد السيارة للتعليمات المرورية السارية .تحصل على الدعم
لدى أي مركز من مراكز خدمة مرسيدس  -بنز.

تشغيل الأجهزة
الأعمال بالأجهزة
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
من الممكن أن يتواجد أشخاص بدون ملاحظتك في نطاق الخطر
وأن يصطدموا بالسيارة أو الأجزاء المركبة .بالإضافة لذلك من
الممكن أن تتطاير أشياء أو أوساخ من الأجهزة الملحقة بعيداً.
وهناك خطر التعرض للإصابة أو حتى الموت.
تأكد قبل بدء العمل وأثناء التشغيل من عدم وجود أشخاص في
نطاق الخطر.

الأجهزة ذات البروز الزائد
 Gتحذير
عند العمل مع الأجهزة الملحقة والتركيبات العلوية ذات التفريغ
من الممكن أن تنقلب السيارة .يوجد خطر الحوادث والإصابة.
Rلا تقود السيارة إلا على مساحات ذات سطح أرضي ثابت.
Rقم بالسير على منحدر دائماً في اتجاه السقوط )خط مستقيم
للأمام أو للخلف( ولا تقم بالتوجيه.
Rتأكد في الأعمال المحلية أن الأرضية قادرة على التحمل بشكل
كاف.
Rاستعمل دائماً تجهيزات الدعم المخصصة من جانب الجهاز.

احرص دائماً على مراعاة أن تقف السيارة على قاعدة ثابتة عند
الاستخدامات التي يوجد عندها خطر الانقلاب.
بهذا الصدد تعد مثلاً الأعمال بكل من:
Rرافعة العمل
Rونش
Rحفار ملحق
احرص دائماً على وجود مسافة أمان كافية من:

حافظ على مسافة أمان قدرها  5أمتار على الأقل من أسلاك الجهد
العالي .اطلب قطع الإمداد بالجهد الكهربائي إذا لم يكن الحفاظ
على مسافة الأمان مضموناً في كل وقت.
احرص عند التعامل مع الأجهزة الملحقة على عدم وجود
أشخاص في نطاق العمل .كما يُعتبر النطاق ،الذي يمكن أن
تنزلق فيه الأوساخ أو الأحجار مثلاً إلى داخل الجهاز نفسه،
نطاق عمل أيضاً.
إذا لزم الأمر قم بمنع المارة من السير في مجال العمل.
قم بتحذير مستخدمي الطريق الآخرين من خلال تأمين نطاق
الخطر طبقاً للتعليمات المرورية السارية بهذا الشأن.
احرص على عدم قيام أشخاص بإدخال الأيدي في الأجزاء
المتحركة للأجهزة الملحقة.

Rالبروزات
Rالحواف
Rالمنحدرات
Rالأرضية غير الآمنة
إذا لم تكن هناك مساحة ثابتة ،ينبغي عليك اتخاذ إجراءات الأمان
المناسبة.
لا تستخدم الجهاز الملحق إلا على أماكن الاستخدام التي تحددها
الجهة الصانعة.
احرص عند العمل بالأجهزة الملحقة على عدم وجود أشخاص في
مجال العمل.

الأجهزة الخاصة بالأعمال الأرضية

الأجهزة الخاصة بالعناية بالأرض الخضراء وحماية النباتات

احرص على التعرف على المنطقة المحيطة بك قبل بدء العمل.
وبذلك يمكن تفادي الاصطدام بعوائق لا تستدعي انتباهك
كسائق.
الأشياء التي من الممكن عدم رؤيتها مثلاً:

 Gتحذير
عندما تلامس مواد قابلة للاحتراق ،مثلاً أوراق الشجر ،أعشاب
أو فروع الشجر ،مجموعة غازات العادم ،من الممكن أن تشتعل
هذه المواد .هناك خطر الحريق!
افحص بشكل منتظم قاع السيارة السفلي عند القيادة في الطرق
الغير ممهدة أو في الأراضي الوعرة .قم بإزالة على وجه
الخصوص أجزاء النباتات المنحصرة أو المواد الأخرى القابلة
للاشتعال .قم في حالة وجود أضرار بتبليغ إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

Rأسلاك الجهد العالي
Rتوصيلات الإمداد
Rالأشياء المكسوة بالأشجار
Rالأشياء المغطاة بالثلوج
قم بإبعاد الأشياء من مجال العمل .قم بتمييز مسار توصيلات
الإمداد واطلب قطع الإمداد إذا لزم الأمر .قم بإبلاغ السلطات
المعنية.

قم بتنظيف السيارة عند اتساخها بعد السير في الطرق الوعرة،
قبل أن تسير بها مرة أخرى في الطرق العمومية ،أنظر لائحة
الفحص بعد القيادة على الأراضي الوعرة )\ صفحة .(188
Z

طريقة تشغيل العمل

 Gتحذير
أثناء العمل على الأجهزة الملحقة والتركيبات العلوية من الممكن
أن تلامس أو تسبب ضرر لوصلات الإمداد ،خاصة في الأعمال
الأرضية .وهناك خطر التعرض للإصابة أو حتى الموت.
قم دائماً بتحديد وبتمييز مكان وصلات الإمداد مثلاً للغاز ،الماء
والكهرباء .عند الضرورة احرص على قطع الإمداد.
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ناقلة مسطحة ذات قلاب
تشغيل المنصة الأمامية

لا تقم بإجراء أي أعمال في الأجهزة المحلقة،

 Gتحذير
عندما تقوم بنقل أشخاص على المنصة الأمامية ،بدون استخدام
تجهيزات السلامة الضرورية وبدون موائمة السيارة لهذا
الغرض ،قد يتعرض هؤلاء الأشخاص للسقوط .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
تأكد قبل نقل الأشخاص ،من أن

Rعندما يكون المحرك دائر
Rعندما تكون فرملة تأمين الوقوف مفتوحة
Rعندما تكون السيارة واقفة على أرض غير مستوية
Rعندما تكون الوحدة الهيدروليكية تحت ضغط ،من الممكن أن
يتم عند الضرورة تفعيل وضع السباحة من أجل تقليل الضغط
)\ صفحة (218
Rعندما يوجد أشخاص آخرون في مقصورة السائق.
لا تقم بتعطيل أي من تجهيزات السلامة .ارتدي ملابس ضيقة.

Rهناك صمام هيدروليكي مركب مصرح باستخدامه ومناسب
لتشغيل سلة العمل
Rهناك سلة عمل خاصة مركبة وبها جميع تجهيزات السلامة
الضرورية.

طريقة تشغيل العمل

لا يجوز تركيب سوى المنصات الأمامية التي تفي بمتطلبات
مواصفات التركيبات العلوية للسيارة  .Unimogتشتمل
المنصات الأمامية المختبرة على تصريح للتركيب لشركة دايملر
المساهمة .ستجد تعليمات التركيبات العلوية على الإنترنت في
موقعناhttp://bb-portal.mercedes- :
benz.com
عندما تقوم بفك أو تركيب أو استخدام أو صيانة المنصة الأمامية،
يلزم مراعاة تعليمات السلامة الخاصة بالمنصة الأمامية )انظر
دليل التشغيل الصادر عن الجهة الصانعة(.
لنقل بضائع معينة ،مثل الألواح ولفات القش ،يجب عليك تركيب
التجهيزة المخصصة لذلك في المنصة الأمامية.
إذا كانت المنصة الأمامية مرفوعة ،يلزم مراعاة ارتفاع المرور،
مثلاً في المداخل والأنفاق.
عندما تقوم بإيقاف السيارة ،يجب عليك إنزال المنصة الأمامية
على الأرض قبل مغادرة السيارة .وبذلك لا يمكن إنزال المنصة
الأمامية دون قصد.
غير مسموح بنقل البضائع على المنصة الأمامية في الطرق
العمومية.

الأعمال على الأجهزة
 Gتحذير
عندما تقوم بإيقاف محور الضخ يكون هناك خطر الإصابة من
جراء استمرار تشغيل الجهاز المركب/الجهاز العلوي!
تأكد بعد إيقاف محور الضخ من عدم تواجد أي شخص في نطاق
الخطر.

! لا يجوز إجراء أعمال في الأجهزة الملحقة إلا بواسطة فنيين
مختصين .يمكنك تلقي تدريب من قبل الجهة الصانعة للأجهزة
واحرص على مراعاة دليل التشغيل ودليل الصيانة الصادر
عن الجهة الصانعة للأجهزة.

ناقلة مسطحة ذات قلاب
الإرشادات العامة
الاستخدام طبقاً للتعليمات

تُستخدم الناقلة المسطحة ذات القلاب  :لنقل الحمولات السائبة
والمغلفة ولا يجوز استخدامها إلا لهذا الغرض.

الطريقة الوظيفية
الناقلة المسطحة ذات القلاب هي سطح تحميل يكون مغلقاً من
جميع جوانب جدران الناقلة المسطحة .اختيارياً يمكن قلب الناقلة
المسطحة ذات القلاب على ثلاث جوانب أو تثبيتها من خلال
خوابير إدخال.
جدران تحميل الناقلة المسطحة الجانبية والخلفية يمكن فتحها من
خلال ذراع الغلق .ويمكن فك الدعامات.
يتم تأمين الحمولات السائبة والمغلفة على سطح التحميل من
خلال حلقات الربط ،أو اختيارياً من خلال أجزاء التثبيت
المخصصة لذلك من مرسيدس ـ بنز.

تحميل الناقلة المسطحة ذات القلاب
! تثبيت التركيب العلوي )مثلاً لماكينة النثر( في حلقات
التثبيت غير مسموح به .استخدم لتثبيت التركيب العلوي حبال

ناقلة مسطحة ذات قلاب
التثبيت لماكينة النثر على الناقلة المسطحة .حلقات التثبيت
تستخدم فقط لتأمين الحمولة.

أنت كسائق مسؤول بشكل أساسي أن تكون الحمولة مؤمنة ضد
التزحلق ،الانقلاب ،التحرك أو السقوط .يجب مراعاة تأمين
الحمولة الصحيح في ظروف حركة المرور العادية وكذلك في
مناورات التجاوز ،الفرملة الكاملة وعلى الطرق سيئة الأحوال.
في حالة عدم مطابقة تأمين الحمولة الخاصة بك للمتطلبات
والقوانين السارية الخاصة بتقنية تأمين الحمولة ،من الممكن أن
يكون هذا مخالف للقانون .هذا مرتبط بالمُشرع وبالعواقب
النابعة عن ذلك.
لذلك احرص على مراعاة التشريعات القانونية المتبعة في كل بلد
من البلدان.
افحص تأمين الحمولة قبل بدء كل قيادة وفي فترات منتظمة أثناء
رحلة طويلة .قم عند الضرورة بتصحيح تأمين الحمولة الخطأ أو
الغير كاف.
 iتحصل على وسائل التثبيت المفحوصة طبقاً للمواصفات
)مثلاً  (DIN ENلدى أي مصنع فني أو لدى أي مركز من
مراكز خدمة مرسيدس  -بنز.
يمكنك الحصول على المعلومات حول تأمين الحمولة بطريقة
فنية سليمة لدى الجهات الصانعة للوسائل المساعدة في النقل
لتأمين الحمولة أو وسائل الربط لتأمين الحمولة.
لحلقات التثبيت في أرضية الناقلة المسطحة الأولوية في تأمين
الحمولة ،خاصة عندما تريد تأمين حمولة ثقيلة.
قم بتحميل حلقات التثبيت بالتساوي.
ينبغي عليك تأمين الحمولة السائبة خاصة على سطح تحميل
الناقلة المسطحة ذات قلاب باستخدام شبكة تثبيت أو غطاء
الحمولة.

تأمين الحمولة
 Gتحذير
عندما تقوم بتحميل السيارة بشكل غير متساو ،من الممكن أن تتأثر
خصائص القيادة وكذلك أداء التوجيه والأداء الفرملي إلى حد كبير
بشكل سلبي .يوجد خطر الحوادث!
قم بتحميل السيارة بشكل متساو .قم بتأمين الحمولة ضد التزحلق.

! احرص على الانتباه لبيانات قدرة التحميل القصوى لنقاط
الربط.
عند الفرملة الكاملة مثلاً تؤثر القوى التي تصل إلى أضعاف
مضاعفة لقوة وزن الحمولة .لذلك استخدم دائماً عدة نقاط
ربط ،لتوزيع القوة المؤثرة وقم بتحميلها بشكل متساوٍ.
يتغير أداء القيادة والفرامل والتوجيه للسيارة حسب نوع الحمولة،
الوزن ومركز ثقل الحمولة.

ملصق الناقلة المسطحة ذات القلاب لأقصى حمولة لنقطة التثبيت
)مثال(

◀ قم بتأمين الحمولة القابلة للانقلاب والحمولة الثابتة ،تبعاً
لتجهيز السيارة ،في جميع الاتجاهات بنقاط أو بحلقات التثبيت
على مسطح التحميل .استعمل وسائل ربط مفحوصة ،على
سبيل المثال شبكة الربط وحزام الربط فقط طبق القواعد
المعمول بها )مثلاً .(DIN EN
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قبل أن تقوم بتحميل الناقلة المسطحة ذات القلاب ،قم بتأمين
القواعد الكروية  :بواسطة مسامير الإدخال = المخصصة
لذلك .يجب دائماً أن تكون مقابض مسامير الإدخال = متجهة
نحو الأسفل ومؤمَّنة بواسطة مسامير التأمين ;.
قبل كل عملية تحميل ،قم بإنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب
بواسطة الزر أو بواسطة ذراع الاستعمال )\ صفحة .(246
ومن خلال ذلك يتم تجنب الأضرار على الأسطوانة وعلى الناقلة
المسطحة ذات القلاب.
◀ قم بسكب الحمولة السائبة من ارتفاع منخفض قدر الإمكان في
الناقلة المسطحة ذات القلاب.
◀ ويراعى تحميل الناقلة المسطحة ذات القلاب بحيث يكون
مركز الثقل في المنتصف قدر الإمكان.
◀ تأكد بعد غلق جدار تحميل الناقلة المسطحة أنه تم تحريك أقفال
جدار تحميل الناقلة المسطحة إلى الأسفل حتى النهاية
)\ صفحة .(244
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ناقلة مسطحة ذات قلاب
قم دائماً باستخدام نقطة التثبيت القريبة قدر الامكان من
الحمولة من أجل التأمين ،وقم بتغطية الحواف الحادة.
◀ قم دائماً بتثبيت شبكة التثبيت أو غطاء الحمولة في جميع نقاط
التثبيت المتاحة .انتبه إلى أن يكون مشبك الربط مؤمَّناً ضد
الفتح الغير متعمد.

تركيب جهاز على ناقلة مسطحة ذات قلاب
 Gتحذير
عندما تقوم بتشغيل أجهزة علوية مثبتة بشكل خاطىء أو غير
مؤمَّنة  ،من الممكن أن تنقلب هذه الأجهزة .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
لا تقم بتثبيت الأجهزة العلوية مثلاً أجهزة التحكم ،بحلقات ربط بل
في أجزاء التثبيت المقررة لها.

طريقة تشغيل العمل

! تثبيت التركيب العلوي )مثلاً لماكينة النثر( في حلقات
التثبيت غير مسموح به .استخدم لتثبيت التركيب العلوي حبال
التثبيت لماكينة النثر على الناقلة المسطحة .حلقات التثبيت
تستخدم فقط لتأمين الحمولة.
تجد الإرشادات حول تركيب الأجهزة في تعليمات التركيبات
العلوية في بوابة مرسيدس ـ بنز للجهات الصانعة للتركيبات
العلويةhttp://bb-portal.mercedes- :
benz.com

دعامة تأمين
 Gخطر
أثناء الأعمال أسفل الناقلة المسطحة ذات القلاب/ناقلة مسطحة
للتغيير السريع مرفوعة من الممكن أن تنخفض هذه نتيجة
استعمال خاطىء أو نظام هيدروليكي غير محكم ضد التسريب.
من الممكن أن تتعرض نتيجة لذلك للسحق .يوجد خطر الموت!
قم قبل العمل أسفل الناقلة المسطحة ذات القلاب/ناقلة مسطحة
للتغيير السريع مرفوعة بتأمينها بواسطة سنادة تأمين .لا يجوز أن
تكون الناقلة المسطحة ذات القلاب/ناقلة مسطحة للتغيير السريع
مُحملة.

◀ تأمين الناقلة المسطحة ذات القلاب :قم برفع الناقلة المسطحة
ذات القلاب )\ صفحة .(246
◀ اسحب دعامة التأمين  :من الحامل ; وحركها باتجاه
السهم إلى أسفل حتى النهاية.
◀ قم بإنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب )\ صفحة ،(246
إلى أن تثبت دعامة التأمين  :في القاعدة =.

جدران تحميل الناقلة المسطحة
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عند فتح أقفال جدار التحميل من الممكن أن يرتد جدار التحميل إلى
أسفل .يسري هذا خاصة عندما يكون جدار التحميل محمل
بحمولة ويكون تحت ضغط نتيجة لذلك .هناك خطر الإصابة!
احرص قبل الفتح على عدم وجود أشخاص في نطاق تحرك جدار
التحميل .افتح أقفال جدار التحميل دائماً جانباً من جدار التحميل
الذي يجب فتحه .وكن حريصاً كل الحرص عندما لا تستطيع فتح
أقفال جدار التحميل ببذل القوة المعتادة.
 Gتحذير
عندما تقوم بالضغط على ذراع القفل إلى أسفل ،يُسرع تلقائياً إلى
الوضع النهائي .من الممكن نتيجة لذلك انحصار الأصابع مثلاً.
يكون هناك خطر التعرض لإصابة!
اضغط ذراع القفل دائماً بواسطة اليد المسطحة إلى أسفل.

! لا يجوز بأي حال من الأحوال إسناد أجهزة التركيب العلوية
جانبياً على جدران تحميل الناقلة المسطحة المصنوعة من
الألومونيوم أو الدعامات.
لا يجب على الجهة الصانعة أن تقوم بتجهيز وتسليم ماكينات
الرش أو ما شابه ذلك بدعامات جانبية.

ناقلة مسطحة ذات قلاب
فتح جدار الناقلة المسطحة الجانبي
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جدار الناقلة المسطحة الخلفي
فتح جدار تحميل الناقلة المسطحة الخلفي

جدار الناقلة المسطحة الجانبي )مثال(

فك جدار الناقلة المسطحة الجانبي
لتأمين وسحب جدار الناقلة المسطحة يجب وجود شخص آخر
للمساعدة.
◀ تأكد أن الناقلة المسطحة ذات القلاب فارغة.
◀ حرك ذراع القفل في الأمام  :وفي الخلف = إلى أعلى.
يتم تحرير قفل جدار الناقلة المسطحة الجانبي.
◀ قم بفك الدعامة ; )\ صفحة .(246
◀ حرك جدار الناقلة المسطحة الجانبي في خط مواز لمسطح
الحمولة واسحب خابور التثبيت للخارج.
◀ قم بخلع جدار الناقلة المسطحة.
◀ قم بتحريك ذراع القفل في الأمام  :إلى الأسفل ،حتى
النهاية.

لا يجوز تحرير قفل الذراع لوسيلة تأمين قفل جدار الناقلة
المسطحة عندما يكون جدار الناقلة المسطحة الخلفي مفتوحاً.
تأرجح جدار الناقلة المسطحة الخلفي
! في حالة استخدامك وظيفة التأرجح ،لا يجوز لك فتح ذراع
قفل جدار الناقلة المسطحة في الخلف .وإلا فقط يسقط جدار
الناقلة المسطحة الخلفي ويتعرض للضرر.

◀ تأكد بأن أذرع القفل في الخلف  :يساراً ويميناً مغلقة.
◀ اسحب ذراع وسيلة تأمين جدار الناقلة المسطحة ; في اتجاه
السهم.
يكون جدار الناقلة المسطحة في وظيفة التأرجح.

Z
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◀ حرك ذراع القفل في الأمام  :وفي الخلف = إلى أعلى.
يتم تحرير قفل جدار الناقلة المسطحة الجانبي.
◀ حرك جدار الناقلة المسطحة الجانبي إلى أسفل.
◀ حرك ذراع القفل في الأمام  :وفي الخلف = إلى الأسفل
حتى النهاية.

◀ حرك ذراع القفل في الخلف  :يساراً ويميناً إلى أعلى.
يتم تحرير قفل جدار الناقلة المسطحة في الخلف.
◀ حرك جدار الناقلة المسطحة الخلفي إلى أسفل.
◀ حرك ذراع القفل في الخلف  :يساراً ويميناً إلى أسفل حتى
النهاية.
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ناقلة مسطحة ذات قلاب
فك جدار الناقلة المسطحة الخلفي
 Gتحذير
عندما تكون أذرع االقفل وذراع التأمين لجدار التحميل الخلفي
مفتوحة ،تكون معلقة في الحامل .من الممكن أن يسقط جدار
التحميل .يكون هناك خطر التعرض لإصابة!
احرص قبل الفتح على عدم وجود أي أشخاص خلف جدار
التحميل.

طريقة تشغيل العمل

لتأمين وسحب جدار الناقلة المسطحة يجب وجود شخص آخر
للمساعدة.
◀ تأكد أن الناقلة المسطحة ذات القلاب فارغة.
◀ اسحب ذراع وسيلة تأمين جدار الناقلة المسطحة ; في اتجاه
السهم.
◀ حرك ذراع القفل في الخلف  :يساراً ويميناً إلى أعلى.
يتم تحرير قفل جدار الناقلة المسطحة في الخلف.
◀ تعليق جدار الناقلة المسطحة.
◀ حرك ذراع القفل في الخلف  :يساراً ويميناً إلى أسفل حتى
النهاية.

وسيلة المساعدة على الصعود لجدار الناقلة المسطحة
الخلفي

استخدم لتأمين الصعود إلى مسطح التحميل وسيلة المساعدة
لصعود جدار الناقلة المسطحة.
◀ افتح جدار الناقلة المسطحة )\ صفحة .(245
◀ قم بطي درجة الصعود =.
◀ استخدم مقبض المسك  ،:درجة الصعود ; ودرجة
الصعود القابلة للطي =.

فك الدعامة
تشغيل القلاب
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقود السيارة بينما الناقلة المسطحة ذات القلاب مرفوعة،
فمن الممكن أن تظل معلقاً على المباني ،الجسور ،والأشجار على
سبيل المثال.يوجد خطر الحوادث!
تأكد دائماً قبل بدء السير من أنه تم إنزال الناقلة المسطحة ذات
القلاب وأنها مؤمَّنة بشكل صحيح.

◀ تأكد أن الناقلة المسطحة ذات القلاب فارغة.
◀ قم بتحريك جميع أذرع القفل  :إلى أعلى وجدران تحميل
الناقلة المسطحة إلى أسفل.
◀ قم بتحريك جميع أذرع القفل  :إلى أسفل حتى النهاية.
◀ قم بفك مسامير = الدعامة ; للخارج.
◀ اسحب الدعامة ;.

أثناء عملية القلب يجوز إجهاد النقاط الكروية بمقدار  2,3طن.
تسري القيمة فقط على السيارة المتوقفة.

قبل عملية القلب
الإرشادات العامة
احرص على مراعاة الإرشادات التالية عند رفع أو خفض الناقلة
المسطحة ذات القلاب:
Rيجب أن تكون السيارة متوقفة على أرضية صلبة وبشكل
أفقي.
Rالناقلة المسطحة ذات القلاب يجب دائما أن تكون مؤمنة
بواسطة مسامير الإدخال على الجانب ،الذي يتم القلب عليه.
من أجل عدم تبديل مسامير الإدخال أو عدم إدخالها بشكل
قطري ،تحتوي مسامير الإدخال على أشكال مختلفة.

ناقلة مسطحة ذات قلاب
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Rيجب أن يكون مقبض مسمار الإدخال دائماً موجه إلى أسفل
وأن يتم تأمينه بواسطة مسمار تأمين.
Rاحرص على توفير مسافة أمان كافية.
Rاحرص على مراعاة أن تنفتح جدران التحميل أو أن تكون
مفتوحة.

رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب ،السيارات الغير
مزودة بهيدروليك العمل
إتاحة/منع وظيفة القلاب

رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بالسيارة

رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بالمقطورة

Z
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◀ إتاحة وظيفة القلاب :اضغط المفتاح .:
يضيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
يكون زر رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب متاحاً.
◀ منع وظيفة القلاب اضغط المفتاح =.
ينطفيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
يكون زر رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب ممنوعاً.

◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بإتاحة وظيفة القلاب )\ صفحة .(247
◀ تأكد في السيارات المزودة بناقلة مسطحة ذات قلاب
بالمقطورة أن المفتاح  Cمضغوط.
◀ رفع الناقلة المسطحة ذات القلاب :اضغط على الزر ?
واحتفظ به مضغوطاً ،حتى تصل الناقلة المسطحة ذات
القلاب إلى الوضع المرغوب.
يضيء مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة.
◀ إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب :تأكد أن المفتاح في قفل
المقود على الوضع .2
◀ اضغط على الزر  Aواحتفظ به مضغوطاً ،حتى تصل
الناقلة المسطحة ذات القلاب إلى الوضع المرغوب.
عندما يتم إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بشكل تام،
ينطفىء مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة.
◀ قم بمنع وظيفة القلاب )\ صفحة .(247

248

ناقلة مسطحة ذات قلاب
تكون وظيفة ذراع استعمال رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات
القلاب متاحة.
◀ منع وظيفة القلاب :اضغط المفتاح =.
ينطفيء مصباح الكنترول ; في المفتاح.
تكون وظيفة ذراع استعمال رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات
القلاب ممنوعة.
رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بالسيارة

طريقة تشغيل العمل

◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بإتاحة وظيفة القلاب )\ صفحة .(247
◀ اضغط على المفتاح .B
يمكن رفع أو إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بالمقطورة.
◀ رفع الناقلة المسطحة ذات القلاب :اضغط على الزر ?
واحتفظ به مضغوطاً ،حتى تصل الناقلة المسطحة ذات
القلاب إلى الوضع المرغوب.
◀ إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب :تأكد أن المفتاح في قفل
المقود على الوضع .2
◀ اضغط على الزر  Aواحتفظ به مضغوطاً ،حتى تصل
الناقلة المسطحة ذات القلاب إلى الوضع المرغوب.
◀ اضغط على المفتاح .C
لم تعد الناقلة المسطحة ذات القلاب بالمقطورة مختارة.
◀ قم بمنع وظيفة القلاب )\ صفحة .(247

رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب ،السيارات المزودة
بهيدروليك العمل
إتاحة/منع وظيفة القلاب

◀ إتاحة وظيفة القلاب :اضغط المفتاح .:
يضيء مصباح الكنترول ; في المفتاح .يظهر في وحدة
عرض حاسوب السيارة البلاغ Joystick Y
" activeعصا التحكم فعالة"  .يضيء مصباح الكنترول
 åفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة.

◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بإتاحة وظيفة القلاب )\ صفحة .(248
◀ تأكد في السيارات المزودة بناقلة مسطحة ذات قلاب
بالمقطورة أن المفتاح  Dمضغوط.
◀ رفع الناقلة المسطحة ذات القلاب :قم بتوجيه ذراع
الاستعمال ? في الاتجاه  Bواحتفظ به على هذا النحو،
حتى تصل الناقلة المسطحة ذات القلاب إلى الوضع
المرغوب.
يضيء مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة.
◀ إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب :تأكد أن المفتاح في قفل
المقود على الوضع .2

ناقلة مسطحة ذات قلاب
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال ? في الاتجاه  Aواحتفظ به
على هذا النحو ،حتى تصل الناقلة المسطحة ذات القلاب إلى
الوضع المرغوب.
عندما يتم إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بشكل تام،
ينطفىء مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة.
◀ قم بمنع وظيفة القلاب )\ صفحة .(248
رفع/إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بالمقطورة

◀ اضغط على المفتاح .D
لم تعد الناقلة المسطحة ذات القلاب بالمقطورة مختارة.
◀ قم بمنع وظيفة القلاب )\ صفحة .(248

فك وتركيب الناقلة المسطحة ذات القلاب المزودة برافعة
إرشادات السلامة الهامة

◀ تأكد أن الناقلة المسطحة ذات القلاب فارغة.

فك الناقلة المسطحة ذات القلاب المزودة برافعة
 Gتحذير
من الممكن أن يتعطل ذراع كباس الأسطوانة بسبب تفريغ الضغط
عند رفع الناقلة المسطحة ذات القلاب ويعرضك من جراء ذلك
للإنحصار .يكون هناك خطر التعرض لإصابة!
تأكد من عدم وجود أشخاص في نطاق الخطر للناقلة المسطحة
ذات القلاب.

عند فك الناقلة المسطحة ذات القلاب يجب أن يقدم شخص آخر
المساعدة.
◀ تأكد أن مسامير الإدخال مركبة في القواعد الكروية الخلفية
)\ صفحة .(242
◀ افتح جدار تحميل الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244

Z

طريقة تشغيل العمل

 Gخطر
إذا قمت باستخدام عدة رفع غير مناسبة من أجل تركيب أو فك
الناقلة المسطحة ذات القلاب ،من الممكن أن تتحرر .من الممكن
أن تسقط الناقلة المسطحة ذات القلاب وتعرضك أنت أو
الأشخاص الآخرون المتواجدون في نطاق الخطر للناقلة
المسطحة ذات القلاب لإصابات بالغة أو حتى مميتة .يوجد خطر
الموت!
استخدم أدوات رفع مناسبة للإجهادات.
 Gتحذير
إذا قمت برفع أو إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بواسطة
رافعة ،فمن الممكن أن تتأرجح بشكل خارج عن السيطرة من
خلال تغيير وضع مركز الثقل .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
تأكد عند الرفع والإنزال باستخدام الرافعة من عدم تواجد أشخاص
في نطاق الخطر.

◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بإتاحة وظيفة القلاب )\ صفحة .(248
◀ اضغط على المفتاح .C
يمكن رفع أو إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بالمقطورة.
◀ رفع الناقلة المسطحة ذات القلاب :قم بتوجيه ذراع
الاستعمال ? في الاتجاه  Bواحتفظ به على هذا النحو،
حتى تصل الناقلة المسطحة ذات القلاب إلى الوضع
المرغوب.
◀ إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب :تأكد أن المفتاح في قفل
المقود على الوضع .2
◀ قم بتوجيه ذراع الاستعمال ? في الاتجاه  Aواحتفظ به
على هذا النحو ،حتى تصل الناقلة المسطحة ذات القلاب إلى
الوضع المرغوب.
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ناقلة مسطحة ذات قلاب

طريقة تشغيل العمل

◀ قم بتعليق عدة الرفع ; في نقطتيّ التثبيت الأماميتين :
على أرضية الناقلة المسطحة.
◀ أغلق جدار الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم برفع الناقلة المسطحة ذات القلاب بواسطة ذراع
الاستعمال/المفتاح )\ صفحة  (246ثم قم بتأمينها باستخدام
سنادة التأمين )\ صفحة .(244
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم برفع الناقلة المسطحة ذات القلاب = باستخدام الرافعة
برفق.

◀ قم بتعليق عدة الرفع  Dفي نقطتيّ التثبيت الخلفيتين E
على أرضية الناقلة المسطحة.
◀ أغلق جدار الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244

◀ قم بإخراج مسامير التأمين  Hيساراً ويميناً من مسامير
الإدخال .F
◀ أدر مسامير الإدخال  Fيساراً ويميناً بالقواعد الكروية
الخلفية  Gبواسطة المقبض إلى أعلى ومن ثم اسحبها
للخارج.
◀ ارفع الناقلة المسطحة ذات القلاب بواسطة الرافعة بحذر
وبشكل أفقي ومن ثم اخلعها.
◀ قم بفك مسمارين ? بشكل قطري للأسطوانة  Bبالجهة
السفلية للناقلة المسطحة ذات القلاب.
◀ قم باستبدال كلا المسمارين ? بمسمارين  M12 x 50مم.
◀ قم بفك المسمارين .A
◀ قم برفع الناقلة المسطحة ذات القلاب باستخدام الرافعة برفق
وقم بطي سنادة التأمين  Cللداخل.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ قم بنفس الوقت بإنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بواسطة
ذراع الاستخدام/المفتاح )\ صفحة  (246وبواسطة
الرافعة ،حتى تصبح الناقلة المسطحة ذات القلاب تماماً
بمحاذاة القواعد الكروية.
◀ افتح جدار تحميل الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244

◀ قم بفك المغناطيس  Iمن الناقلة المسطحة ذات القلاب.

ناقلة مسطحة ذات قلاب

تركيب الناقلة المسطحة ذات القلاب
عند تركيب الناقلة المسطحة ذات القلاب يجب أن يقدم شخص
آخر المساعدة.
◀ قم بفك كلا المسمارين  M12 x 50مم في الأسفل بأرضية
الناقلة المسطحة.
◀ قم بفك المغناطيس  Iالموجود بالمفتاح .J
◀ قم بربط المغناطيس  Iبالناقلة المسطحة ذات القلاب.
◀ قم بتعليق عدة الرفع ; في نقطتيّ التثبيت الأماميتين :
على أرضية الناقلة المسطحة.
◀ قم بتعليق عدة الرفع  Dفي نقطتيّ التثبيت الخلفيتين E
على أرضية الناقلة المسطحة.
◀ قم بوضع الناقلة المسطحة ذات القلاب بحذر وأفقياً باستخدام
الرافعة.
يجب أن توضع جميع القواعد الكروية الأربع  Gللناقلة
المسطحة ذات القلاب بشكل كامل على الكرات.
◀ قم بإدخال مسامير الإدخال  Fيساراً ويميناً بالقواعد
الكروية الخلفية  Gثم أدر المقبض إلى أسفل.
◀ قم بتركيب مسامير التأمين  Hبكلا مسماريّ الإدخال .F
◀ افتح جدار تحميل الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244
◀ قم بفك عدة الرفع  Dمن نقطتيّ التثبيت الخلفيتين  Eعلى
أرضية الناقلة المسطحة.
◀ أغلق جدار الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244

◀ قم برفع الناقلة المسطحة ذات القلاب باستخدام الرافعة من كلا
نقطتيّ التثبيت الأماميتين  :ثم قم بتأمينها باستخدام سنادة
التأمين  \) Cصفحة .(244
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بإخراج الأسطوانة  Bالخاصة بالناقلة المسطحة ذات
القلاب بواسطة ذراع الاستعمال/المفتاح بحذر حتى أرضية
الناقلة المسطحة )\ صفحة .(246
◀ قم بتثبيت الأسطوانة  Bبواسطة  4مسامير ? A ،في
أرضية الناقلة المسطحة.
◀ أنزل الناقلة المسطحة ذات القلاب ثم قم بفك عدة الرفع.
◀ افحص الناقلة المسطحة ذات القلاب ومصباح الكنترول
 Yفي نطاق الحالة لحاسوب السيارة من حيث الأداء
الوظيفي.

نظام التغيير السريع للناقلة المسطحة ذات القلاب
إرشادات السلامة الهامة
 Gخطر
إذا قمت باستخدام عدة رفع غير مناسبة من أجل تركيب أو فك
الناقلة المسطحة ذات القلاب ،من الممكن أن تتحرر .من الممكن
أن تسقط الناقلة المسطحة ذات القلاب وتعرضك أنت أو
الأشخاص الآخرون المتواجدون في نطاق الخطر للناقلة
المسطحة ذات القلاب لإصابات بالغة أو حتى مميتة .يوجد خطر
الموت!
استخدم أدوات رفع مناسبة للإجهادات.
 Gتحذير
إذا قمت برفع أو إنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب بواسطة
رافعة ،فمن الممكن أن تتأرجح بشكل خارج عن السيطرة من
خلال تغيير وضع مركز الثقل .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
تأكد عند الرفع والإنزال باستخدام الرافعة من عدم تواجد أشخاص
في نطاق الخطر.
 Gتحذير
عندما تسير مع ناقلة مسطحة مفصولة للتغيير السريع من الممكن
أن تسقط أثناء مناورات فرملية أو تغييرات الاتجاه .يوجد خطر
الحوادث والإصابة.
قم بالسير دائماً مع ناقلة مسطحة للتغيير السريع مؤمنة الأقفال
ومؤمنة.

◀ تأكد أن الناقلة المسطحة ذات القلاب فارغة.
لا يجوز تحويل ذراع القفل الموجود بالناقلة المسطحة للتغيير
السريع بينما الناقلة المسطحة للتغيير السريع مقلوبة.
Z

طريقة تشغيل العمل

◀ قم بتثبيت المغناطيس  Iبالمفتاح  ،Jمثلاً بواسطة شريط
لاصق.
يبقى مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة متوقفاً عن العمل عندما تكون الناقلة المسطحة ذات
القلاب مفكوكة.
◀ تأكد أن الأسطوانة  Bمدخلة بشكل كامل.
◀ قم بشد الأسطوانة  Bبالإطار.
بذلك تتجنب حدوث أضرار بالأجزاء التركيبية.
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ناقلة مسطحة ذات قلاب
فك نظام التغيير السريع للناقلة المسطحة ذات قلاب
عند الفك يجب أن يكون هناك شخص آخر للمساعدة.
◀ قم بإيقاف السيارة في وضع أفقي.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ تأكد أنه تم إنزال الناقلة المسطحة للتغيير السريع بشكل كامل.
يجب أن يكون مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة
لحاسوب السيارة مطفأ ،ويجب أن تكون القواعد الكروية
للناقلة المسطحة للتغيير السريع موضوعة بشكل كامل على
الكرات.
◀ قم بإيقاف المحرك.

طريقة تشغيل العمل

◀ افتح جدار تحميل الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244
◀ قم بتعليق عدة الرفع  Cالأمامية والخلفية في نقاط التثبيت
 Dعلى أرضية الناقلة المسطحة.
◀ أغلق جدار الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244
◀ قم برفع وسحب الناقلة المسطحة للتغيير السريع بواسطة عدة
رفع بحرص وبشكل أفقي.

◀ قم بإخراج مسامير التأمين = يساراً ويميناً من مسامير
الإدخال .:
◀ أدر مسامير الإدخال  :يساراً ويميناً بالقواعد الكروية
الخلفية ; بواسطة المقبض إلى أعلى ومن ثم اسحبها
للخارج.
◀ قم بفك المغناطيس  Eمن الناقلة المسطحة للتغيير السريع.

◀ اسحب زرّ التأمين  Bالموجود بذراع القفل  Cللخارج.
◀ اضغط ذراع القفل  Cللداخل في اتجاه السهم إلى أن يثبت في
زنبرك التثبيت ?.
تكون الأسطوانة مفصولة من الناقلة المسطحة للتغيير السريع
يدوياً .تكون الناقلة المسطحة للتغيير السريع موضوعة مع
القواعد الكروية ; فقط على  4كرات.

◀ قم بتثبيت المغناطيس  Eبالمفتاح  ،Fمثلاً بواسطة شريط
لاصق.
يبقى مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة متوقفاً عن العمل عندما تكون الناقلة المسطحة للتغيير
السريع مفكوكة.

ناقلة مسطحة ذات قلاب

◀ تأكد أن جزء التوصيل  Gللناقلة المسطحة للتغيير السريع قد
ثبت في زنبركات التثبيت .H
◀ قم بشد جزء التوصيل  Gبالإطار.
بذلك تتجنب حدوث أضرار بالأجزاء التركيبية.
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◀ افحص خوابير تأمين القفل  Iبين الناقلة المسطحة للتغيير
السريع وجزء التوصيل من حيث صحة التركيب.
◀ قم بإنزال الناقلة المسطحة للتغيير السريع )\ صفحة .(246

طريقة تشغيل العمل

تركيب الناقلة المسطحة للتغيير السريع
عند التركيب يجب أن يكون هناك شخص آخر للمساعدة.
◀ تأكد عندما تكون الناقلة المسطحة للتغيير السريع مفكوكة ،أن
جزء التوصيل  Gللناقلة المسطحة للتغيير السريع قد ثبت في
زنبركات التثبيت .H
◀ قم بفك المغناطيس  Eالموجود بالمفتاح .F
◀ قم بتعليق عدة الرفع  Cالأمامية والخلفية في نقاط التثبيت
 Dعلى أرضية الناقلة المسطحة.
◀ قم برفع الناقلة المسطحة للتغيير السريع بواسطة عدة رفع
بحرص وبشكل أفقي ثم قم بوضعها.
يجب أن تكون القواعد الكروية ; للناقلة المسطحة للتغيير
السريع بشكل كامل على الكرات.
◀ اضغط ذراع القفل  Cللخارج عكس اتجاه السهم إلى أن يثبت
في زنبرك التثبيت .A
◀ قم بتأمين ذراع القفل  Cبواسطة مسمار التأمين .B
◀ قم بإدخال مسامير الإدخال  :يساراً ويميناً بالقواعد
الكروية الخلفية ; ثم أدر المقبض إلى أسفل.
◀ قم بتركيب مسامير التأمين = بكلا مسماريّ الإدخال .:
◀ افتح جدار تحميل الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244
◀ قم بفك عدة الرفع  Cمن نقاط التثبيت  Dبأرضية الناقلة
المسطحة.
◀ أغلق جدار الناقلة المسطحة الخلفي )\ صفحة .(244
◀ مراجعة التركيب :قم برفع الناقلة المسطحة للتغيير السريع
)\ صفحة .(246
◀ قم بربط المغناطيس  Eبالناقلة المسطحة للتغيير السريع.
◀ افحص مصباح الكنترول  Yفي نطاق الحالة لحاسوب
السيارة من حيث الأداء الوظيفي.
Z
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التنظيف والعناية
جدير بالمعرفة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

التنظيف والعناية
إرشادات العناية

الصيانة والعناية

 Hمن أجل بيئتك
احرص على تنظيف السيارة فقط في مكان غسل مخصص لذلك.
وتخلص من العبوات الفارغة ومواد التنظيف المستعملة بشكل
لايضر بالبيئة.

العناية المنتظمة تحافظ على قيمة سيارتك.
تجد في الدليل الإضافي معلومات أخرى تخص العناية والصيانة
في علاقتها مع المجالات الخاصة التي تستخدم فيها سيارتك في
موضوع "نصائح للحفاظ على قيمة السيارة".
تنصحك شركة مرسيدس  -بنز باستخدام فقط مواد العناية التي
صرحت بها لشركة مرسيدس  -بنز .ويمكنك الحصول على مواد
العناية هذه لدى أي مركز من مراكز خدمة مرسيدس – بنز.
عندما تقوم بتنظيف بعض الأجزاء المرتفعة من السيارة فاستخدم
دائماً سلالم مناسبة أو وسائل مساعدة ثابتة للصعود عليها.

التنظيف الداخلي
التنظيف الرطب لمقصورة السيارة الداخلية
! احرص على مراعاة النقاط التالية عند التنظيف الرطب
للمقصورة الداخلية للسيارة:
Rلا تستخدم بأي حال من الأحوال جهاز التنظيف العامل
بالضغط العالي.
Rاحرص على مراعاة ألا تتسرب السوائل إلى الشقوق أو
حيزات الفراغ أو ألا تبقى متجمعة هناك.
Rاحرص أثناء التنظيف على وجود دخول وخروج هواء
كاف.
Rاحرص على مراعاة أن يجف الحيز الداخلي للسيارة بشكل
تام بعد التنظيف.

تنظيف كسوات المقاعد
قم بتنظيف الكسوات المصنوعة من القماش بواسطة محلول
صابوني بنسبة  ،%1مثل مادة تنظيف الأواني ،منديل ناعم مبلل.
تتجنب الحواف من خلال تنظيف أجزاء الكسوات بشكل كامل من
خلال المسح بعناية .ثم اترك المقعد يجف .نتيجة التنظيف تتعلق
بنوع وعمر الاتساخ.

تنظيف أحزمة الأمان
! احرص على مراعاة الإرشادات التالية لتنظيف أحزمة
الأمان:
Rقم بإزالة البقع والاتساخات على الفور .من خلال ذلك
تتجنب البقايا والأضرار.
Rلا تقم بتبييض أو صباغة أحزمة الأمان .فقد يؤثر ذلك سلباً
على وظيفة أحزمة الأمان.
Rلا تجفف أحزمة الأمان في أشعة الشمس المباشرة أو في
درجات حرارة تزيد عن .† 80
قم بتنظيف أحزمة الأمان باستخدام محلول غسل خفيف.

التنظيف الخارجي
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تتحرك مسَّاحات الزجاج أثناء تنظيف الزجاج الأمامي أو
تتحرك أنصال المسَّاحات ،من الممكن أن تنحصر .هناك خطر
الإصابة!
قم دائماً بإيقاف مسَّاحات الزجاج والإشعال ،قبل أن تقوم بتنظيف
الزجاج الأمامي أو أنصال المسَّاحات.
 Gتحذير
عندما تستخدم فتحات الشاسيه أو أجزاء مركبة كدرجة صعود،
يمكنك
Rأن تنزلق و/أو تسقط
Rالتسبب بضرر السيارة ونتيجة لذلك تسقط.
هناك خطر الإصابة!
استخدم دائماً وسائل مساعدة للصعود ثابتة للصعود والوقوف،
مثلاً سُلم ملائم.

! لا تستخدم أجزاء السيارة أو فتحات جسم السيارة كدرجات
للصعود ،على سبيل المثال غطاء صندوق البطارية أو خزان
الوقود/خزان مادة ® .AdBlueوإلا فقد تعرّض أجزاء
السيارة أو فتحات جسم الشاحنة للضرر.

التنظيف والعناية
! لتجنب سيارتك أضرار لاحقة ،قم على الفور بإزالة
الأضرار نتيجة ارتطام الحجارة والإتساخات الشديدة ،خاصة
Rبقايا الحشرات
Rفضلات الطيور
Rصدأ متطاير
Rصمغ الشجر
Rالزيوت والشحوم
Rأصناف الوقود
Rبقع القطران
Rتراكمات ملح إذابة الثلج
قم بغسل سيارتك بشكل متكرر في حالة تكرر مثل هذه
الحالات.
! في السيارات المزودة بختم حماية شاسيه مرسيدس  -بنز:

استخدم من أجل تنظيف السيارة درجات الصعود المناسبة
بالسيارة ومقابض المسك أو وسيلة صعود ثابتة ،مثلاً سلم
مناسب.
الخدوش والرواسب الضارة والتأثيرات الكاوية والأضرار التي
تنشأ بسبب أساليب العناية المهملة أو الخاطئة لا يمكن إزالتها
بدون أثار في بعض الأحيان .توجّه في مثل هذه الحالة إلى إحدى
الورش الفنية المتخصصة.

الهيكل والتركيبات العلوية
 Gتحذير
عندما تلامس مواد قابلة للاحتراق ،مثلاً أوراق الشجر ،أعشاب
أو فروع الشجر ،مجموعة غازات العادم ،من الممكن أن تشتعل
هذه المواد .هناك خطر الحريق!
افحص بشكل منتظم قاع السيارة السفلي عند القيادة في الطرق
الغير ممهدة أو في الأراضي الوعرة .قم بإزالة على وجه
الخصوص أجزاء النباتات المنحصرة أو المواد الأخرى القابلة
للاشتعال .قم في حالة وجود أضرار بتبليغ إحدى الورش الفنية
المتخصصة.

في الأعمال كثيرة الاتساخات وفي المناطق كثيرة الاتساخات
يجب تنظيف السيارة والتركيبة العلوية بشكل منتظم والعناية
بهما .وأثناء ذلك يجب إزالة الأجزاء والترسبات من المواد القابلة
للإشتعال الموجودة على إطار السيارة والتركيبة العلوية .وبذلك
يقل خطر أن تشتعل المواد القابلة للإشتعال من جراء مكونات
السيارة الساخنة أو مكونات التركيبة العلوية الساخنة.
أمثلة لأعمال كثيرة الاتساخات أو مناطق كثيرة الاتساخات:
Rوقاية النباتات وتسميدها :ملامسة ،تجريد وتجمع أجزاء
النباتات ،مثل سنابل الحبوب بشاسيه السيارة والتركيبة العلوية
Rحصاد العلف الأخضروالعناية بالغطاء النباتي على جانب
الطريق مثلاً بواسطة الجزازة ،آلة التمهيد ،آلة الكبس ،سيارة
الشحن :تراكم الغبار ،العشب ،أجزاء النباتات والتبن على
شاسيه السيارة والتركيبة العلوية
Rالحصاد أو العناية بالزراعة مثلاً بواسطة آلة الكبس ،سيارة
الشحن أو آلة تقطيع الخشب :تراكم الغبار ،القش ،الذرة وقطع
الخشب على شاسيه السيارة والتركيبة العلوية
Rسيارات جمع النفايات :تراكم النفاية القابلة للاشتعال على
شاسيه السيارة ،مثلاً الورق
Rالحماية المدنية ومكافحة الحرائق خلال عمليات تشغيلها في
مناطق الغابات والمناطق السطحية :تراكم مثلاً العشب،
أجزاء النباتات ،الأغصان المقطوعة

درجات الصعود

Z

الصيانة والعناية

Rلا تستخدم من أجل التنظيف أي جهاز تنظيف عامل
بالضغط العالي مزود بفوهات رش مستديرة.
Rلغرض التنظيف قم باستخدام ضغط ماء يصل حتى 30
بار كحد أقصى.
Rقم بتنظيف السيارة بماء تصل درجة حرارته حتى † 40
كحد أقصى.
Rاحرص على المحافظة على مسافة  30سم على الأقل بين
الفوهة والسيارة.
Rلا تستخدم سوى المنظفات المحايدة بنسبة الخلط المقررة
من قبل الجهة الصانعة ،ولا تستخدم أية منتجات قلوية أو
حمضية.
Rلا تستخدم مواد محللة بالبنزين ،زيت الذرة ،الديزل
والبنزين أو أية مواد مذيبة أخرى.
Rقم بإزالة المواد التي تساعد على الصدأ باستخدام الماء،
وذلك بعد كل مرة تقوم فيها بتشغيل السيارة.
Rافحص طبقة الحماية من الصدأ قبل وبعد الاستخدام في
ظروف التشغيل الشتوية واعمل على تحسينها عند
الضرورة.
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التنظيف والعناية
حافظ على خلو درجات الصعود ; ومقابض المسك  :من
الاتساخات ،مثلاً من:
Rالوحل
Rالطين
Rالثلج
Rالجليد
وبذلك تزيد من أمان الصعود.

التنظيف بالضغط العالي

الصيانة والعناية

 Gتحذير
التيار المائي لفوهة الرش المستديرة )كاشطات الاتساخات( من
الممكن أن يؤدي لأضرار غير مرئية للإطارات ،أجزاء هيكل
السيارة أو نوابض التعليق .وقد تتعطل المكونات المتضررة بهذا
الشكل بصورة غير متوقعة .هناك خطر وقوع حادث!
لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي مزودة بفوهات رش
مستديرة لتنظيف السيارة .احرص في أسرع وقت ممكن على
تغيير الإطارات ،أجزاء مجموعة التعليق أو نوابض التعليق
المتضررة.

لا توجه التيار المائي على
Rفتحات الباب
Rمنافيخ النوابض
Rخراطيم الفرامل
Rأوزان الموازنة
Rالأجزاء الكهربائية
Rتوصيلات كهربائية
Rعناصر الإحكام
! في السيارات المزودة بختم حماية شاسيه مرسيدس  -بنز:
Rلا

تستخدم من أجل التنظيف أي جهاز تنظيف عامل
بالضغط العالي مزود بفوهات رش مستديرة.
Rلغرض التنظيف قم باستخدام ضغط ماء يصل حتى 30
بار كحد أقصى.
Rقم بتنظيف السيارة بماء تصل درجة حرارته حتى † 40
كحد أقصى.
Rاحرص على المحافظة على مسافة  30سم على الأقل بين
الفوهة والسيارة.
وإلا فمن الممكن أن تلحق الضرر بختم حماية شاسيه
مرسيدس  -بنز.

! لا تستخدم بأي حال من الأحوال جهاز التنظيف العامل
بالضغط العالي في الحيز الداخلي للسيارة .حيث إن كمية الماء
الناشئة مع الضغط من خلال جهاز التنظيف العامل بالضغط
العالي وكذلك الرذاذ المرتبط بذلك من الممكن أن تلحق
أضرار جسيمة بالسيارة.

 Hمن أجل بيئتك
احرص على تنظيف السيارة فقط في مكان غسل مخصص لذلك.
وتخلص من العبوات الفارغة ومواد التنظيف المستعملة بشكل
لايضر بالبيئة.

! ينبغي تنظيف نظام معالجة غازات العادم العامل بتقنية
® BlueTecعندما يكون في حالة باردة فقط .وإلا فقد
تتعرض المستشعرات للتلف.
احرص عند التنظيف على عدم توجيه تيار الماء داخل
ماسورة العادم بأي حال من الأحوال .وإلا فقد يتعرض نظام
معالجة غازات العادم للتلف.

احرص أيضاً على مراعاة الإرشادات بخصوص تنظيف المبرد
)\ صفحة .(269

! عند التنظيف بالضغط العالي احتفظ بمسافة بُعد دنيا بين
فتحة الضغط العالي وأجزاء الشاحنة .وإلا فقد تعرّض أجزاء
الشاحنة أو المحرك للضرر.
احرص على مراعاة الأبعاد الدنيا التالية:
 70Rسم تقريباً بالنسبة لفوهات الرش المستديرة
 30Rسم تقريباً بالنسبة لفوهات الرش المسطحة بزاوية
˚25
 30Rسم تقريباً بالنسبة لكاشطات الاتساخات
! قم بتحريك تيار الماء باستمرار أثناء عملية التنظيف .فمن
خلال ذلك تتجنب حدوث أضرار.

محطة الغسل الآلي
 Gتحذير
بعد غسل السيارة يكون لفرامل سيارتك تأثير فرملي مُنخفض.
هناك خطر وقوع حادث!
قم بفرملة السيارة بعد غسل السيارة مع مراعاة حركة السير
بحذر ،حتى يتم إعادة التأثير الفرملي الكامل مرة أخرى.

! قم بإيقاف مسَّاحات الزجاج وبتحريك المرايا الجانبية
للداخل قبل غسل الشاحنة في محطة الغسل الآلي .وإلا فقد
تلحق أضرار بالمرايا الجانبية ومسَّاحات الزجاج.
احرص عند الخروج من محطة الغسل الآلي على أن تكون
المرايا الخارجية مفرودة إلى الخارج تماماً.
قم بتنظيف أولي للشاحنة في حالة وجود اتساخات شديدة قبل
الدخول إلى محطة الغسل الآلي.

التنظيف والعناية
قم بإزالة الشمع عن الزجاج الأمامي ومطاط المسَّاحات بعد
الانتهاء من الغسل الآلي .فتتجنب بذلك تكون آثار تلطيخ على
الزجاج وتقلل من ضوضاء المسَّاحات التي يمكن أن تنجم عن
المخلفات المتبقية على الزجاج.

غسل المحرك
! احرص على مراعاة الإرشادات التالية عند غسل المحرك.
تتجنب من خلال ذلك اختلالات وأضرار للمحرك.

! عند استخدام أجهزة التنظيف بالضغط العالي أو التنظيف
بالبخار لا تقم بتوجيه تيار الماء مباشرة إلى أضلاع المبرد،
الأجزاء الكهربائية وأطراف التوصيل الكهربائية.
إضافة لذلك احرص على مراعاة الإرشادات الواردة في فصل
"التنظيف بالضغط العالي" )\ صفحة .(258

تنظيف العجلات المصنوعة من المعدن الخفيف
! عندما تقوم بتنظيف العجلات المصنوعة من المعدن
الخفيف ،لا تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الأحماض أو
القلويات .فقد تتسبب هذه المنظفات في تكوُّن الصدأ على
صواميل العجلة أو زنبرك التأمين الخاص بأثقال الموازنة.
! لا تقم في أجهزة التنظيف العاملة بالضغط العالي أو البخار
بتوجيه تيار الماء مباشرة على أوزان الموازنة للعجلة
المصنوعة من معدن خفيف .فمن جراء ذلك من الممكن أن
تنفك هذه الأوزان وتتسبب في حدوث عدم توازن وزيادة تآكل
الإطارات.
قم بتنظيف العجلات المصنوعة من معدن خفيف بشكل منتظم.
إضافة لذلك احرص على مراعاة الإرشادات الواردة في فصل
"التنظيف بالضغط العالي" )\ صفحة .(258

بعد السير في الأراضي الوعرة أو مواقع العمل
! مرر تيار الهواء المضغوط ،تيار البخار أو تيار الماء فقط
بشكل رأسي على سطح المبرد .احرص على عدم تضرر
اضلاع المبرد .قم بإزالة الاتساخ من أضلاع المبرد .أضلاع
المبرد المتضررة أو المليئة بالوسخ ممكن أن تؤدي إلى
تعرض المحرك لسخونة مفرطة .احرص على فحص جهاز
التبريد والتدفئة في حالة فقدان سائل التبريد أو حدوث ضرر
لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
أثناء القيادة من الممكن أن تتطاير الأجسام الغريبة المنحصرة،
مثلاً الحجارة في مداس الإطار.
بعد كل قيادة على الأرض الوعرة وقبل السير على الطرق
العامة ،قم بفحص الإطارات من حيث وجود أجسام غريبة
منحصرة .أبعد الأجسام الغريبة المنحصرة.
الاتساخ والوحل على الإطارات وعلى الطريق يقلل الالتصاق
بالأرض ،وخصوصاً في حالة ابتلال الطريق .وقد يتسبب ذلك
في تعرض شاحنتك للانزلاق.
تقلل الاتساخات والوحل الموجود على درجات الصعود ومداخل
الشاحنة من سلامة الصعود .حيث يمكن أن تنزلق من فوق
درجات الصعود وتتعرض للإصابة.
لذا احرص دائماً على تنظيف شاحنتك بعناية بعد اجتياز أراض
وعرة أو مناطق عمل قبل السير على الشوارع العمومية.
في القيادة في الأراضي الوعرة من الممكن مثلاً وصول
اتساخات  ،رمال ،وحل وماء وكذلك زيت متسخ للفرامل .هذا قد
يؤدي لتأثير فرملي منخفض أو لتعطل كامل للفرامل أيضاً من
خلال تآكل شديد .خصائص الفرملة تتغير تبعاً للمواد الدخيلة .قم
بتنظيف الفرامل بعد كل قيادة في الأراضي الوعرة .وإذا اكتشفت
حينها تأثير فرملي منخفض أو وجود ضوضاء ناتجة عن
الاحتكاك ،فاعمل على فحص نظام الفرامل في أسرع وقت لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة .قم بمواءمة طريقة قيادتك مع
خصائص الفرملة المتغيرة.
قم على وجه الخصوص بتنظيف الأجزاء التالية من الشاحنة:
Rمجموعة الأضواء
Rالنوافذ
Rالمرايا الجانبية
Rدرجات الصعود والمداخل
Rمقابض المسك
Rالعجلات ،الإطارات ومبيت العجلات
Rنظام التوجيه ،المحاور والفرامل
Rعناصر التعليق وشاسيه الشاحنة
Rلوحة رقم الشاحنة
Rالمبرد ،المحرك وناقل الحركة
◀ قم بإزالة الأجسام الغريبة المنحصرة ،مثل الأحجار
Z

الصيانة والعناية

Rعند استخدام أجهزة التنظيف بالضغط العالي أو التنظيف
بالبخار لا تقم بتوجيه تيار الماء مباشرة إلى الأجزاء
الكهربائية وأطراف التوصيل الكهربائية.
Rاحرص على عدم تسرب ماء لفتحات الشفط والتهوية
وتنفيس الهواء.
Rقم بمعالجة المحرك بالمواد الحافظة بعد غسله .احرص
أثناء ذلك على حماية السيور من المواد الحافظة.
Rاستخدم فقط مادة حماية من الشمع لمحركات وفق النشرة
رقم  385.4من تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد
التشغيل.
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الصيانة
بعد قيادة الشاحنة على وحل أو رمال أو مياه أو بعد ظروف تسبب
اتساخات متشابهة:
◀ قم بتنظيف أقراص الفرامل ،بطانات الفرامل ،العجلات
ومفاصل المحاور وافحصها من حيث وجود أضرار.
◀ قم بتشحيم مفاصل المحاور إذا لزم الأمر ،احرص على
مراعاة البيانات الواردة في دفتر الصيانة.
◀ قم بتجربة الفرامل.

حماية الشاسيه والقاع السفلي
! للمحافظة على الحماية من الصدأ يجب عليك مراعاة النقاط
التالية:

الصيانة والعناية

Rقم بتنظيف الشاحنة على الأقل بعد  4اسابيع من تسليم
الشاحنة.
Rاحرص عند تنظيف الشاسيه والقاع السفلي بواسطة جهاز
الضغط العالي على ألا تتجاوز درجة حرارة الماء † 40
وضغط الرش  30بار.
Rلا تستخدم زيت الذرة ،البنزين ،الديزل أو أية مواد مذيبة
للتنظيف .هذه المواد تؤدي لتكوين وتحليل نظام الحماية
ثنائي الطبقة.
Rاستخدم فقط مواد تنظيف محايدة ولا تستخدم منتوجات
قلوية أو حمضية.
Rلا تستخدم أية مواد أخرى للحماية من الصدأ.
Rقم بإزالة المواد المساعدة على تكون الصدأ بواسطة الماء
بعد كل استخدام ،مثلاً في التشغيل الشتوي مع ملح
الرطوبة.
شاحنة  Unimogتم معالجتها في الشاسيه والقاع السفلي بحماية
نظام معالجة وقائية ثنائية الطبقة.
نظام المعالجة الوقائي ثنائي الطبقة مكون من طبقة شمعية مانعة
للنفاذ ) (Carlofon 3650وطبقة شمعية لحماية القاع السفلي
 .(Carlofon 4941الطبقة الشمعية المانعة للنفاذ تُحسن
الحماية من الصدأ في الأجزاء المتحركة وكذلك الشقوق ،الفتحات
والطيات .تُشمع الطبقة الشمعية المانعة للنفاذ شاسيه الشاحنة
بشكل مستمر.
 iنصائح أخرى للعناية في الشاحنة تجدها في الدليل الإضافي
في موضوع "نصائح للحفاظ على قيمة الشاحنة".

الصيانة
إرشادات السلامة الهامة
 Hإرشاد بيئي
إذا قمت بإجراء أعمال صيانة لأسباب فنية تتعلق بالتشغيل
بنفسك ،فاحرص على مراعاة إجراءات حماية البيئة .كما يجب
أيضاَ مراعاة اللوائح القانونية عند التخلص من مواد التشغيل،
كزيت المحرك مثلاً .ويدخل في نطاق ذلك أيضاً جميع الأجزاء
التي لامست مواد التشغيل ،كالفلتر مثلاً.
تخلص من العبوات الفارغة ومناديل التنظيف ومواد العناية بشكل
غير ضار بالبيئة.
احرص على مراعاة تعليمات استعمال مواد العناية.
لا تترك المحرك مُشغلاً لفترة أطول من اللازم أثناء توقف
السيارة.

تحتاج الشاحنة إلى العناية والصيانة شأنها شأن أي جهاز تقني.
يتوقف حجم ومدى تكرار أعمال الصيانة في المقام الأول على
ظروف التشغيل التي غالباً ما تختلف فيما بينها اختلافاً شديداً.
في حالة إجراء أعمال أسفل الشاحنة يجب عليك تأمين الشاحنة
باستخدام سنادات ذات قدرة تحميلية كافية .لا تستخدم مرفاع
الشاحنة بأي حال من الأحوال كبديل .فقد يتحرك المرفاع وتسقط
الشاحنة من فوقه .إن مرفاع الشاحنة مخصص فقط لرفع الشاحنة
لفترة قصيرة مثلاً عند تغيير العجلات.
عند إجراء أعمال على الشاحنة احرص على مراعاة تعليمات
السلامة ،على سبيل المثال تعليمات التشغيل ولوائح المواد
الخطرة وتعليمات حماية البيئة والأمن الصناعي وكذلك تعليمات
الوقاية من الحوادث.
يحتوي دفتر الصيانة المرفق على معطيات حول حجم وعدد
أعمال الصيانة وكذلك إرشادات لضمان العيوب المادية ،مواد
التشغيل وأعمال الصيانة.
تقوم الورشة الفنية المتخصصة بتأكيد الأعمال التي تم إجراؤها
في دفتر الصيانة.
ولتنفيذ أعمال الفحص والصيانة يشترط توافر خبرة فنية خاصة،
وهذه الخبرة الفنية لا يمكن شرحها في إطار دليل التشغيل هذا.
احرص دائماً على تنفيذ هذه الأعمال وكذلك أعمال الصيانة لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.

فتح/غلق الغطاء الأمامي
عرض عام
 Gتحذير
إذا قمت بفتح الغطاء الأمامي بينما المحرك ساخن للغاية أو بينما
هناك حريق في حيز المحرك ،من الممكن أن تتعرض لملامسة

الصيانة
غازات ساخنة أو مواد تشغيل أخرى متسربة .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
اترك المحرك الساخن للغاية يبرد قبل أن تقوم بفتح الغطاء
الأمامي .اترك الغطاء الأمامي مغلقاً في حالة وجود حريق في
حيز المحرك ،وابلغ فريق مكافحة الحرائق.

تحرير/تأمين أقفال الغطاء الأمامي

فتح الغطاء الأمامي
◀ السيارات المزودة بباب القص :قم بتحرير قضيب التثبيت ثم
حرك المرآة الإضافية إلى أسفل )\ صفحة .(65
◀ جميع السيارات :تأكد أثناء فتح الغطاء الأمامي من عدم تواجد
أجسام غريبة على غطاء حيز المحرك ،مثل الثلج،
الاتساخات ،ورق الشجر.
وبذلك لا تدخل الأجسام الغريبة إلى قناة إدخال الهواء الخاصة
بجهاز التدفئة/مكيف الهواء.
◀ اخرج المفتاح رباعي الحواف من حقيبة عدة السيارة
)\ صفحة .(280
◀ قم بتحرير الأقفال  :بواسطة المفتاح رباعي الحواف في
اتجاه السهم ;.
◀ قم بتحريك الغطاء الأمامي من الوسط إلى أعلى.
◀ اسحب دعامة التأمين  Aمن الحامل ? وحركها إلى
الأسفل.
◀ ضع دعامة التأمين  Aفي القاعدة .B

 Gتحذير
من الممكن أن ينفتح الغطاء الأمامي المحرر القفل أثناء السير
ويحجب عنك الرؤية .يوجد خطر الحوادث!
تأكد قبل كل عملية قيادة من أن قفل الغطاء الأمامي مؤمَّناً.

◀ ارفع الغطاء الأمامي.
◀ قم بتحريك دعامة التأمين  Aإلى أعلى وثبتها في
الحامل ?.
◀ قم بتحريك الغطاء الأمامي من الوسط إلى أسفل .انتبه إلى أن
تدخل خوابير التمركز  Cللغطاء الأمامي في القواعد .D
◀ قم بتأمين الأقفال  :بواسطة المفتاح رباعي الحواف في
اتجاه السهم =.
◀ السيارات المزودة بباب القص :حرك المرآة الإضافية إلى
أعلى وقم بتثبيت قضيب التثبيت )\ صفحة .(65

فك/تركيب الغطاء الأمامي
عرض عام
غلق الغطاء الأمامي

 Gتحذير
إذا قمت بفتح الغطاء الأمامي بينما المحرك ساخن للغاية أو بينما
هناك حريق في حيز المحرك ،من الممكن أن تتعرض لملامسة
غازات ساخنة أو مواد تشغيل أخرى متسربة .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!

]

الصيانة والعناية

غلق الغطاء الأمامي

فتح/غلق الغطاء الأمامي
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الصيانة
اترك المحرك الساخن للغاية يبرد قبل أن تقوم بفتح الغطاء
الأمامي .اترك الغطاء الأمامي مغلقاً في حالة وجود حريق في
حيز المحرك ،وابلغ فريق مكافحة الحرائق.

◀ قم بتأمين الأقفال = بواسطة المفتاح رباعي الحواف في
اتجاه السهم .A
◀ قم بإحكام ربط الأقفال سريعة الغلق ; الموجودة بمقبض
المسك .:
◀ السيارات المزودة بباب القص :حرك المرآة الإضافية إلى
أعلى وقم بتثبيت قضيب التثبيت )\ صفحة .(65

مستوى سائل التبريد
 Gتحذير
يقع نظام تبريد المحرك تحت ضغط ،خاصة عندما يكون المحرك
ساخناً .إذا قمت بفتح غطاء الغلق ،من الممكن أن تتعرض
لحروق من جراء سائل التبريد الساخن المتدفق للخارج .يكون
هناك خطر الإصابة!
اترك المحرك يبرد ،قبل أن تقوم بفتح غطاء الغلق .قم عند الفتح
بارتداء قفازات ونظارة واقية .افتح غطاء الغلق ببطء ،من أجل
تنفيس الضغط.

الصيانة والعناية
تحرير/تأمين أقفال الغطاء الأمامي

عند فك/تركيب الغطاء الأمامي يجب أن تتلقى المساعدة من
شخص ثان.

فك الغطاء الأمامي
◀ السيارات المزودة بباب القص :قم بتحرير قضيب التثبيت ثم
حرك المرآة الإضافية إلى أسفل )\ صفحة .(65
◀ جميع السيارات :اخرج المفتاح رباعي الحواف من حقيبة عدة
السيارة )\ صفحة .(280
◀ أدر الأقفال سريعة الغلق ; الموجودة بمقبض المسك :
للخارج.
◀ قم بتحرير الأقفال = بواسطة المفتاح رباعي الحواف في
اتجاه السهم ?.
◀ قم بخلع الغطاء الأمامي إلى أعلى.

تركيب الغطاء الأمامي
◀ ضع الغطاء الأمامي.
◀ ضع الأقفال سريعة الغلق ; الموجودة بمقبض المسك :
وأدرها للداخل بعض الشيء.

 Gتحذير
مواد التشغيل قد تكون سامة ومضرة بالصحة.يكون هناك خطر
الإصابة!
احرص عند استخدام ،تخزين والتخلص من مواد التشغيل على
مراعاة الطباعات على العبوات الأصلية المعنية .قم بالحفاظ
دائماً على مواد التشغيل في العبوات الأصلية المغلقة .أبعد دائماً
الأطفال عن مواد التشغيل.

! لا تقم بتشغيل الشاحنة بينما مستوى سائل التبريد منخفضاً
للغاية .وإلا فقد يتعرض المحرك للضرر.
◀ قم بإيقاف السيارة في وضع أفقي.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ انقل قفل المقود إلى الوضع .0
◀ عند مراجعة/استكمال ملء سائل التبريد ،احرص على أن
تقف بشكل آمن.

الصيانة
◀ المراجعة :قم بمراجعة درجة حرارة سائل التبريد في حاسوب
السيارة )\ صفحة .(111
من أجل مراجعة مستوى سائل التبريد بشكل صحيح ،يجب أن
تكون درجة حرارة سائل التبريد بين  † 0و .† 25
◀ قم بمراجعة مستوى سائل التبريد.
يجب أن تكون مادة التبريد في خزان تعويض مادة التبريد :
بين العلامات " = "MINو " 6 MAXأسطوانات مع
. ; "Allison
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احرص عند استخدام ،تخزين والتخلص من مواد التشغيل على
مراعاة الطباعات على العبوات الأصلية المعنية .قم بالحفاظ
دائماً على مواد التشغيل في العبوات الأصلية المغلقة .أبعد دائماً
الأطفال عن مواد التشغيل.

! زيت الفرامل يضر الطلاء ،البلاستيك والمطاط .في حالة
ملامسة زيت الفرامل للطلاء ،البلاستيك أو المطاط ،اغسله
فوراً بالماء.
احرص على تغيير زيت الفرامل بشكل منتظم لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة .اطلع على مواعيد تغيير زيت الفرامل في
دفتر الصيانة.

مراجعة مستوى الزيت واستكمال الملء
السيارات المزودة بنظام التعشيق ® Telligentأو المزودة
بنظام التعشيق الأوتوماتيكي ®Telligent

عندما يكون مستوى سائل التبريد منخفضاً للغاية داخل خزان
تعويض سائل التبريد  ،:فسيظهر حاسوب السيارة نافذة الحدث
الحمراء مع الرمز *.

نظام تشغيل القابض الهيدروليكي
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
مواد التشغيل قد تكون سامة ومضرة بالصحة.يكون هناك خطر
الإصابة!

الصيانة والعناية

◀ استكمال الملء :تأكد أن درجة حرارة سائل التبريد أقل من
.† 50
◀ أدر الغطاء الأخضر  Bببطء إلى اليسار وقم بتنفيس الضغط
الزائد.
◀ واصل إدارة الغطاء الأخضر  Bثم اخلعه.
أو
◀ اسحب الزنبرك  Aواخلع الغطاء ? بتحريكه إلى أعلى.
◀ احرص على مراعاة المعلومات لسائل التبريد ،مكونات سائل
التبريد وجودة الماء به )\ صفحة .(328
◀ استكمل ملء سائل التبريد حتى العلامة "الحد الأقصى 6
أسطوانات مع .; "Allison
◀ ضع الغطاء الأخضر  Bوأدره حتى النهاية إلى أن يثبت.
أو
◀ اضغط الغطاء ? وقم بتركيب الزنبرك .A

:
;
=
?
A
.

.

.

.

.

مسامير
غطاء
غطاء
علامة الحد الأقصى
علامة الحد الأدنى

◀ قم بفك المسامير .:
◀ اخلع الغطاء ;.
◀ الفحص :قم بفحص مستوى زيت الفرامل في خزان
التعويض.
يجب أن يكون مستوى زيت الفرامل على علامة الحد
الأقصى ?.
عندما ينخفض مستوى زيت الفرامل أسفل علامة الحد
الأقصى ? بشكل ملحوظ ،من الممكن أن يكون نظام تشغيل
القابض غير محكم ضد التسريب .احرص بأسرع وقت ممكن
على فحص نظام تشغيل القابض لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.
◀ استكمال الملء :أدر الغطاء = من أجل فتحه.

Z
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الصيانة
◀ احرص على مراعاة المعلومات بخصوص زيت الفرامل
)\ صفحة .(326
◀ تأكد أن المصفاة مركبة.
◀ استكمال ملء زيت الفرامل.
قم بملء خزان التعويض فقط حتى علامة الحد الأقصى ?.
◀ قم بوضع الغطاء = وأدره حتى النهاية.
◀ قم بوضع الغطاء ; وادر المسامير  :بإحكام.
السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
®Telligent

◀ قم بإنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب )\ صفحة .(246
أو
◀ قم بقلب مقصورة السائق للخلف في وضع القيادة
)\ صفحة .(282

قابض محول العزم
الإرشادات العامة
عندما يكون مستوى الزيت في قابض محول العزم منخفضاً
للغاية ،يضيء مصباح الكنترول  Ôفي نطاق الحالة
لحاسوب الشاحنة.

فحص مستوى الزيت

الصيانة والعناية

 :غطاء
; علامة الحد الأقصى
= علامة الحد الأدنى
.

.

.

◀ قم برفع مقطورة القلاب )\ صفحة .(246
أو
◀ قم بقلب مقصورة السائق إلى الأمام )\ صفحة .(282
◀ الفحص :قم بفحص مستوى زيت الفرامل في خزان
التعويض.
يجب أن يكون مستوى زيت الفرامل على علامة الحد
الأقصى ;.
عندما ينخفض مستوى زيت الفرامل أسفل علامة الحد
الأقصى ; بشكل ملحوظ ،من الممكن أن يكون نظام تشغيل
القابض غير محكم ضد التسريب .احرص بأسرع وقت ممكن
على فحص نظام تشغيل القابض لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.
◀ استكمال الملء :أدر الغطاء  :من أجل فتحه.
◀ احرص على مراعاة المعلومات بخصوص زيت الفرامل
)\ صفحة .(326
◀ تأكد أن المصفاة مركبة.
◀ استكمال ملء زيت الفرامل.
قم بملء خزان التعويض فقط حتى علامة الحد الأقصى ;.
◀ قم بوضع الغطاء  :وأدره حتى النهاية.

 :عصا قياس مستوى الزيت
; مسمار تصريف الهواء
= مسمار ملء الزيت
.

.

.

عندما يكون مستوى الزيت في قابض محول العزم منخفضاً
للغاية ،يضيء مصباح الكنترول  Ôفي نطاق الحالة
لحاسوب الشاحنة.
◀ قم بإيقاف الشاحنة في وضع أفقي.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ اسحب عصا قياس مستوى الزيت  :للخارج.
يجب أن يكون مستوى الزيت عند العلامة .FULL

استكمال ملء الزيت
◀ ادر مسمار ملء الزيت = لإخراجه.
◀ احرص على مراعاة المعلومات بخصوص الزيت
)\ صفحة .(332
◀ استكمل ملء الزيت

الصيانة
◀ افحص مستوى الزيت مرة أخرى.
◀ قم بشد مسمار ملء الزيت =.

جهاز غسل الزجاج
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
إذا وصلت مادة غسل الزجاج المركزة على الأجزاء الساخنة
للمحرك أو مجموعة غازات العادم ،من الممكن أن تشتعل .هناك
خطر الحريق والإصابة!
تأكد من عدم وجود مادة غسل الزجاج المركزة بجانب فتحة
الملء.

استكمال ملء ماء الغسل

مستوى زيت المحرك
مراجعة مستوى زيت المحرك
قم بفحص مستوى زيت المحرك ،قبل كل عملية قيادة.
◀ قم بفحص مستوى زيت المحرك عن طريق حاسوب السيارة
)\ صفحة .(111
◀ استكمل ملء كمية الزيت الموضحة في حاسوب السيارة
)\ صفحة .(265

استكمال ملء زيت المحرك
! استخدم فقط الزيوت المصرح بها للسيارة والتي تفي بفئات
 SAEالمقررة.
لا تقم بملء كثير من الزيت .عندما تقوم بملء كثير من الزيت
من الممكن أن يتضرر المحرك أو مجموعة غازات العادم .قم
بشفط الزيت الزائد عن الحد.

الصيانة والعناية

اخلط ماء الغسل مع مادة غسل الزجاج المركزة طوال العام طبقاً
للنشرة رقم  371.0لتعليمات مواد التشغيل الخاصة بمرسيدس -
بنز .احرص على مواءمة نسبة الخلط مع درجات الحرارة
الخارجية.
عندما تتجاوز درجة الحرارة نقطة التجمد استخدم مادة غسل
الزجاج المركزة المخصصة للصيف لمقاومة تكون أثار التلطيخ.
في حالة خطر التجمد استخدم مادة غسل الزجاج المركزة
المخصصة للشتاء ،كي لا يتجمد ماء الغسل على الزجاج
الأمامي.

◀ اخلط مادة غسل الزجاج في وعاء بنسبة الخلط الصحيحة.
◀ اسحب غطاء  :خزان ماء غسل الزجاج ; بتحريكه إلى
أعلى.
◀ قم بملء خزان ماء غسل الزجاج ; ،كمية الملء
)\ صفحة .(332
◀ اضغط الغطاء  ،:حتى يثبت.

265

لا تقم باستكمال ملء كمية الزيت الموضحة في حاسوب السيارة
إلا عندما يظهر في نطاق الحالة لحاسوب السيارة الرمز 4
)\ صفحة .(130
◀ قم بإيقاف السيارة في وضع أفقي.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ أدر الغطاء  :ثم اخلعه.
◀ احرص على مراعاة المعلومات بخصوص زيت المحرك
)\ صفحة .(327
◀ استكمل ملء كمية الزيت الموضحة في حاسوب السيارة.
◀ قم بوضع الغطاء  :وأدره حتى النهاية.

عندما يكون مستوى ماء الغسل منخفضاً للغاية داخل خزان ماء
الغسل ،فسيعرض حاسوب السيارة نافذة الحدث الرمادية مع
الرمز ¦)\ صفحة .(116
Z
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الصيانة
مستوى زيت جهاز التوجيه
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
من الممكن أن تكون بعض الأجزاء في حيز المحرك ساخنة
للغاية ،مثلاً المحرك ،المبرد وأجزاء نظام العادم .في حالة تنفيذ
أعمال في حيز المحرك يكون هناك خطر الإصابة!
اترك المحرك يبرد حسب الإمكانية وقم بملامسة فقط الأجزاء
الموضحة فيما يلي.
 Gتحذير
يوجد في حيز المحرك مكونات تتحرك .من الممكن أن يستمر
تشغيل بعض المكونات حتى عندما يكون الإشعال مطفأ أو قد
تشتغل مرة أخرى بشكل مفاجىء ،مثلاً مروحة المبرد .يكون
هناك خطر الإصابة!
عندما يجب عليك إجراء أعمال في حيز المحرك،

الصيانة والعناية

Rقم بإطفاء الإشعال
Rلا تمسك أبداً في نطاق الخطر الذي تتحرك به الأجزاء
التركيبية ،مثلاً نطاق دوران المروحة
Rاخلع الحلى والساعات
Rحافظ على قطع الملابس والشعر بعيدة عن الأجزاء
المتحركة.

! إذا لم يصل الزيت إلى علامة الحد الأدنى ) (MINالسفلى،
فقد يكون هناك عطل بالوحدة الهيدروليكية للشاحنة.
احرص على فحص الوحدة الهيدروليكية فوراً لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة.

فحص مستوى الزيت واستكمال ملؤه

◀ قم بإيقاف السيارة في وضع أفقي.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ اقلب مقصورة السائق )\ صفحة .(282
◀ اضغط زنبرك التأمين = واسحب القابس ? لإخراجه.

◀ الفحص :اسحب عصا قياس مستوى الزيت ; للخارج.
◀ امسح عصا قياس مستوى الزيت ; بمنديل خال من الوبر.
◀ قم بتحريك عصا قياس مستوى الزيت ; مرة أخرى للداخل
حتى النهاية ثم اسحب العصا للخارج مجدداً.
◀ قم بفحص مستوى زيت جهاز التوجيه.
يجب أن يكون مستوى الزيت بين علامة الحد الأدنى )(MIN
 Bوعلامة الحد الأقصى ).A (MAX
◀ أدخل عصا قياس مستوى الزيت ; حتى النهاية للداخل.
◀ أدخل القابس ?.
◀ استكمال الملء :أدر الغطاء  :من أجل فتحه.
◀ احرص على مراعاة المعلومات بخصوص الزيت
)\ صفحة .(332
◀ قم باستكمال ملء كمية الزيت الضرورية.
◀ قم بوضع الغطاء  :وأدره حتى النهاية.

مستوى الزيت في الوحدة الهيدروليكية للعمل
الإرشادات العامة
عن طريق خزان الزيت الهيدروليكي يتم إمداد الأنظمة التالية
بالزيت الهيدروليكي:
Rوحدة العمل الهيدروليكية
Rالمروحة الهيدروليكية
Rأسطوانة الرفع للناقلة المسطحة ذات القلاب
Rجهاز التوجيه الإضافي بالمحور الخلفي

إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
توجد الوحدة الهيدروليكية تحت ضغط كبير وقد يكون الزيت
الهيدروليكي ساخناً للغاية .في حالة القيام بأعمال على الوحدة
الهيدروليكية بطريقة غير سليمة فنياً ،فقد يتدفق زيت هيدروليكي
تحت ضغط كبير إلى الخارج .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
احرص دائماً على تنفيذ الأعمال التي يتم إجراؤها في الوحدة
الهيدروليكية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

الصيانة
فحص مستوى الزيت
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فحص مستوى الزيت
افحص مستوى الزيت قبل كل عملية تشغيل لأجهزة التركيب
الهيدروليكية.
◀ افحص مستوى الزيت عن طريق حاسوب السيارة
)\ صفحة .(111

استكمال ملء الزيت
! في حالة عدم تليين جميع الأسطوانات الهيدروليكية ،لا تقم
بملء الزيت الهيدروليكي حتى الحد الأقصى.

استكمال ملء الزيت الهيدروليكي
◀ افتح الغطاء .:
◀ احرص على مراعاة المعلومات للزيت الهيدروليكي
)\ صفحة .(329
◀ قم بملء زيت هيدروليكي ،حتى يصل إلى منتصف النطاق
القابل للرؤية لمراقبة مستوى الملء ;.
◀ قم بوضع الغطاء  :وأدره حتى النهاية.

مستوى الزيت في الوحدة الهيدروليكية للقدرة
إرشادات السلامة الهامة

◀ افتح الغطاء .:
◀ احرص على مراعاة المعلومات للزيت الهيدروليكي
)\ صفحة .(329
◀ قم بملء الزيت الهيدروليكي ببطء.
◀ قم بوضع الغطاء  :وأدره حتى النهاية.
◀ افحص مستوى زيت الوحدة الهيدروليكية للقدرة
)\ صفحة .(111
يجب أن يُظهر مبين مستوى الزيت للوحدة الهيدروليكية
للقدرة حوالي  52لتر.
◀ قم بتشغيل ومرة أخرى إيقاف الوحدة الهيدروليكية للقدرة
)\ صفحة .(229

 Gتحذير
توجد الوحدة الهيدروليكية تحت ضغط كبير وقد يكون الزيت
الهيدروليكي ساخناً للغاية .في حالة القيام بأعمال على الوحدة
الهيدروليكية بطريقة غير سليمة فنياً ،فقد يتدفق زيت هيدروليكي
تحت ضغط كبير إلى الخارج .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
احرص دائماً على تنفيذ الأعمال التي يتم إجراؤها في الوحدة
الهيدروليكية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

Z

الصيانة والعناية

◀ قم بإنزال الناقلة المسطحة ذات القلاب )\ صفحة .(246
◀ قم بإدخال قضبان مكبس أسطوانات العمل الموجودة بجهاز
التركيب )انظر دليل تشغيل الجهة الصانعة(.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بفحص مستوى الزيت في فحص مستوى الملء ;.
يجب أن يصل مستوى الزيت إلى النطاق الظاهر لفحص
مستوى الملء ;.
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الصيانة
مستوى الزيت في طريقة القيادة الهيدروستاتيكية
فحص مستوى الزيت

احرص على صيانة وإصلاح ناقل حركة محور الضخ :
الأمامي لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

تغيير أنصال المسَّاحات
إرشادات السلامة الهامة

◀ يجب أن يكون مستوى الزيت بين علامة الحد الأدنى )(MIN
? وعلامة الحد الأقصى ).= (MAX

استكمال ملء الزيت

الصيانة والعناية

◀ افتح الغطاء الأحمر .:
◀ احرص على مراعاة المعلومات للزيت الهيدروليكي
)\ صفحة .(329
◀ قم بملء زيت هيدروليكي ببطء في الخزان ; حتى علامة
الحد الأقصى =.
◀ قم بوضع الغطاء الأحمر  :وأدره حتى النهاية.

محور الضخ الأمامي

 Gتحذير
عندما تقوم أثناء تغيير أنصال المسَّاحات باستعمال درجات
الصعود ومقابض المسك الموجودة في الأمام بمقصورة السائق،
من الممكن أن تنزلق و/أو تقع .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
استخدم دائماً عند تغيير أنصال المسَّاحات وسائل صعود آمنة
الوقوف ،مثلاً سلم مناسب.
 Gتحذير
عندما تشتغل مسَّاحات الزجاج أثناء تغيير أنصال المسَّاحات،
من الممكن أن تنحصر في ذراع المسَّاحة .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
قم بإيقاف مسَّاحات الزجاج وإطفاء الإشعال ،قبل أن تقوم بتغيير
أنصال المسَّاحات.

! لا تقم بمسك نصل المساحة إلا من ذراعها .وإلا فقد تُلحق
أضراراً بمطاط المسّاحات.
عندما تكون أنصال المسَّاحات متآكلة ،لا يتم مسح الزجاج بشكل
صحيح .من خلال ذلك لا يكون بمقدورك مراقبة حركة السير.

أنصال مسَّاحات الزجاج الأمامي
الإرشادات العامة
! الشاحنات المزودة بحاجب الشمس الخارجي :لا تقم بطي
أذرع المسَّاحات إلى أعلى .وإلا ستعرّض حاجب الشمس
الخارجي للضرر.
! احرص عند تركيب أنصال المسَّاحات الجديدة على
ضرورة مراعاة الطول المختلف:

بعد كل تشغيل عمل:
◀ قم بتنظيف خلوص محور الضخ الأمامي  :باستخدام خرقة
ناعمة.
◀ قم بتزييت خلوص محور الضخ الأمامي  :بشكل خفيف.
◀ حرك الغطاء على محور الضخ الأمامي .:
◀ افحص الجلوس الصحيح .لهذا الغرض أدر الغطاء.

Rنصل المسَّاحة الأيسر  900مم
Rنصل المسَّاحة الأيمن  1000مم
وإلا فقد يتعرض جهاز المسح للضرر.

الصيانة

◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ قم بتحريك مسَّاحات الزجاج إلى الوضع النهائي الجانبي
)\ صفحة .(80
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ اسحب المفتاح من قفل المقود.
◀ قم بفك الصامولة ; الموجودة بنصل المسَّاحة ?.
◀ ارفع ذراع المسَّاحة =.
◀ اسحب المسمار  Aلإخراجه.
◀ مسَّاحة الزجاج اليسرى :اخلع الحامل المزود بعجلة .:
◀ كلا مسَّاحتيّ الزجاج :اخلع أنصال المسَّاحات ?.
◀ ضع ذراع المسَّاحة = بحرص على الزجاج الأمامي.

◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ اسحب المفتاح من قفل المقود.
◀ الفك :قم بفك الصامولة = الموجودة بنصل المسَّاحة .:
◀ ارفع ذراع المسَّاحة ;.
◀ قم بخلع نصل المسَّاحة .:
◀ ضع ذراع المسَّاحة ; بحرص على الزجاج.
◀ التركيب :ارفع ذرع المسَّاحة ; بحرص بعيداً عن
الزجاج.
◀ قم بتركيب نصل المسَّاحة  :الجديد.
◀ قم بربط الصامولة = الجديدة ثم قم بإحكام ربطها.
◀ اطو نصل المسَّاحة  :على الزجاج.

التركيب
◀ ارفع ذرع المسَّاحة = بحرص بعيداً عن الزجاج الأمامي.
◀ قم بتركيب نصل المسَّاحة ? الجديد.
◀ مسَّاحة الزجاج اليسرى :قم بتركيب الحامل المزود
بعجلة .:
◀ كلا مسَّاحتيّ الزجاج :قم بتركيب المسمار .A
◀ قم بربط الصامولة ; الجديدة.
◀ قم بإحكام ربط الصامولة ; فقط بحيث يتحرك نصل
المسَّاحة ? في ذراع المسَّاحة =.
◀ اطو نصل المسَّاحة ? على الزجاج الأمامي.

تنظيف المبرد
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما تقوم بتنظيف مبرد ،مكثف مكيف الهواء والمحرك ساخن،
من الممكن أن تتعرض للاحتراق من الأجزاء الساخنة .يكون
هناك خطر التعرض لإصابة!
اترك الممحرك يبرد قبل أن تقوم بتنظيف المبرد ،المكثف الخاص
بمكيف الهواءأو شبكة الحماية .استعمل أثناء ذلك قفازات واقية.

! مرر تيار الهواء المضغوط ،تيار البخار أو تيار الماء فقط
بشكل رأسي على سطح المبرد .احرص على عدم تضرر
اضلاع المبرد .قم بإزالة الاتساخ من أضلاع المبرد .أضلاع
المبرد المتضررة أو المليئة بالوسخ ممكن أن تؤدي إلى
تعرض المحرك لسخونة مفرطة .احرص على فحص جهاز
التبريد والتدفئة في حالة فقدان سائل التبريد أو حدوث ضرر
لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
Z

الصيانة والعناية

الفك

نصل مسَّاحة باب القص
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الصيانة
على حسب نوعية تشغيل سيارتك يمكن أن يتسخ مبرد المحرك
ومبرد هواء الشحن.
قم بفحص مبرد المحرك ومبرد هواء الشحن عند كل تزود
بالوقود من حيث الاتساخ الخارجي.
في حالة التعرض الشديد للاتساخ ،على سبيل المثال عملية
الحصد ،قم بفحص مبرد المحرك عدة مرات يومياً وقم بتنظيفه
إذا لزم الأمر.
◀ قم بمراجعة درجة حرارة سائل التبريد في جاسوب السيارة
)\ صفحة .(111
قم بتنظيف المبرد فقط ودرجة حرارة سائل التبريد أقل من
.† 50

◀ حرك مكثف مكيف الهواء = وشبكة الحماية  :مرة أخرى
إلى الوضع الأصلي.
◀ اسحب الذراع ; وحركه نحو وسيلة التأمين إلى اليسار.

تنظيف مبرد هواء الشحن ومبرد زيت مروحة الهيدروليك
تنظيف شبكة الحماية لمبرد هواء الشحن ومبرد زيت مروحة
الهيدروليك

 iتجد المزيد من الإرشادات حول تنظيف مبرد المحرك
ومبرد هواء الشحن في الدليل الإضافي "إرشادات حول
الحفاظ على القيمة".

تنظيف مبرد المحرك والمكثف الخاص بمكيف الهواء

الصيانة والعناية

◀ قم بتنظيف شبكة الحماية  :من خلال فتحات التهوية في
الغطاء الأمامي ;.
تنظيف مبرد هواء الشحن ومبرد زيت مروحة الهيدروليك

◀ اسحب الذراع ; وحركه إلى اليمين.
◀ افتح شبكة الحماية .:

◀ حرك المكثف الخاص بمكيف الهواء = إلى الأمام.
◀ قم بتنظيف أضلاع المبرد الموجودة بمكثف مكيف الهواء =
وبمبرد المحرك ?.

تم تصميم شبكة الحماية = ،بحيث أنه لا يجب تنظيف أضلاع
المبرد الخاصة بمبرد هواء الشحن/مبرد الزيت ; إلا بعد
أعمال اتساخات شديدة.
◀ افتح الغطاء الأمامي )\ صفحة .(260
◀ قم بفك المسامير المجنحة  :الموجودة بشبكة الحماية =.
◀ انزع شبكة الحماية = للخارج.
◀ قم بتنظيف أضلاع المبرد الخاصة بمبرد هواء الشحن /مبرد
زيت مروحة الهيدروليك ;.

الصيانة
مبرد زيت هيدروليك القدرة

◀ قم برفع الناقلة المسطحة ذات القلاب ثم قم بتأمينها باستخدام
سنادة التأمين )\ صفحة .(246
◀ قم بتنظيف أضلاع المبرد الخاصة بمبرد زيت وحدة القدرة
الهيدروليكية .:
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تنظيف مبرد زيت آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية/
محول وصلة التعشيق

مبرد الزيت في الخلف يساراً

◀ قم بتنظيف شبكة الحماية  :وأضلاع المبرد الخاصة بمبرد
زيت آلية حركة القيادة الهيدروستاتيكية/محول وصلة
التعشيق ;.

تنظيف مبرد زيت الوحدة الهيدروليكية للعمل

الصيانة والعناية

تنظيف فلتر الغبار الناعم أو فلتر الفحم النشط

مبرد الزيت في الخلف يميناً

◀ قم بتنظيف شبكة الحماية  :وأضلاع المبرد الخاصة بمبرد
زيت هيدروليك العمل ;.

فلتر الغبار الناعم )مثال(

افحص في حالة وجود اتساخ شديد ،مثلاً وجود نباتات ،فلتر
الغبار الناعم أو فلتر الفحم النشط يومياً عدة مرات وقم بتنظيفه
عند الضرورة.
◀ افتح الغطاء الأمامي )\ صفحة .(260
◀ قم بتنظيف شبكة الاتساخات الخشنة ?.
◀ فك فلتر الغبار الناعم أو فلتر الفحم النشط :افتح المشبك .:
◀ قم بطي الغطاء = ثم اخلعه.
◀ اسحب فلتر الغبار الناعم أو فلتر الفحم النشط ; وقم بتنظيفه،
وعند الضرورة في حالة وجود اتساخ شديد قم بتغييره.
◀ قم بتنظيف العلبة  Aبمنديل مبلول.
◀ تركيب فلتر الغبار الناعم أو فلتر الفحم النشط :ضع فلتر
الغبار الناعم أو فلتر الفحم النشط ;.
Z
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الصيانة
◀ ضع الغطاء = جهة اليمين في القضيب الدليلي ثم اطوه
لغلقه.
◀ علق المشبك  :بالغطاء = وقم بغلقه.

تنظيف صمام التصريف بخرطوم شفط الهواء

تنظيف فلتر الهواء

على حسب نوعية تشغيل شاحنتك يمتلئ صمام التصريف على
هذا الأساس.
◀ اضغط صمام التصريف  :بخرطوم شفط الهواء ; على
بعضه البعض لفترة قصيرة.
فتسقط جزيئات الغبار الموجودة بداخله.

الصيانة والعناية

تفريع الماء من خزان الهواء المضغوط

افحص في حالة وجود اتساخ شديد ،مثلاً وجود نباتات ،فلتر
الهواء وقم بتنظيفه عند الضرورة.
◀ فك فلتر الهواء :افتح الباب الأيمن.
◀ افتح المشابك ;.
◀ انزع الغطاء .:
◀ حرك فلتر الهواء ? في اتجاه السهم = إلى اليسار واسحبه
للخارج.
◀ التنظيف :قم بتنظيف فلتر الهواء ? وقم بتغييره عند
الضرورة في حالة اتساخات شديدة.
◀ قم بتنظيف العلبة  Aمن الداخل بمنديل مبلول .انتبه إلى ألا
تدخل أجسام غريبة داخل العلبة.
◀ تركيب فلتر الهواء :ضع فلتر الهواء ? وحركه عكس اتجاه
السهم = إلى اليمين حتى النهاية.
◀ ضع الغطاء .:
◀ أغلق المشابك ;.
◀ أغلق الباب الأيمن.

افحص كل  14يوم ،ما إذا تجمع ماء متكثف في خزانات الهواء
المضغوط .عندما يتعرف مستشعر الماء المتكثف في خزان
الهواء المضغوط للدائرة  1على وجود كمية كبيرة من الماء
المتكثف ،يتم إظهار نافذة الحدث الصفراء في حاسوب السيارة
Condensation in compressed-air +
reservoir (Condensation in compressed-air
" reservoirماء متكثف في خزان الهواء المضغوط"(
)\ صفحة .(121
◀ افحص مخزون الضغط في نظام الفرامل العامل بالهواء
المضغوط )\ صفحة .(144
◀ قم بإيقاف المحرك.

الصيانة
◀ نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط ،خزان الهواء
المضغوط للدائرة  :; 1اسحب الغطاء =.
◀ اضغط صمام التصريف  :إلى أعلى وقم بتصريف الماء
المتكثف.
◀ اضغط الغطاء =.
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فحص أجهزة الحركة بالسيارة
 Hإرشاد بيئي
التعامل الغير سليم فنياً مع مواد التشغيل ضار بالبيئة.
احرص على ألا تصل مواد التشغيل إلى مصارف المياه أو
المسطحات المائية أو المياه الجوفية أو التربة.

افحص مدى إحكام أجهزة الحركة بالشاحنة ضد التسريب
بانتظام .عند اكتشافك لحالة فقدان السوائل ،على سبيل المثال
بقعات زيت فوق سطح الإيقاف ،فقم بإصلاح السبب في أسرع
وقت ممكن لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

فحص طبقة الحماية من الصدأ

◀ خزان الهواء المضغوط لجهاز تنظيم ضغط هواء
الإطارات ::افتح مسمار التصريف ; بمقدار ¼ لفة كحد
أقصى وقم بتصريف الماء المتكثف.
◀ أحكم ربط مسمار التصريف ;.
◀ عندما يخرج من إحدى مسامير التصريف أو من صمام
التصريف أكثر من  4سنتي لتر من الماء المتكثف أو عندما
يظهر الخلل بشكل متكرر :احرص على فحص نظام الفرامل
العامل بالهواء المضغوط ومجفف الهواء لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة.

قد تكون السيارة مزودة ببرشام Mercedes-Benz
 Chassisللحماية .برشام Mercedes-Benz Chassis
للحماية عبارة عن شمع مانع للصدأ ذو مواصفات حماية
ممتازة.
في السيارات الغير مزودة ببرشام Mercedes-Benz
 Chassisللحماية تم تزويد مقصورة السائق بطبقة حافظة
للتجاويف وطبقة حماية قاع السيارة.
◀ قم بانتظام بفحص السيارة وتوصيلات الهواء المضغوط
والتوصيلات الهيدروليكية على وجه الخصوص من أي
ضرر ناتج عن الصدأ.
◀ قم برش مادة حافظة ذات قاعدة شمعية على قاع السيارة
السفلي على سبيل الوقاية.
◀ احرص على تحسين أضرار الحماية من الصدأ من قبل
المصنع في ورشة فنية متخصصة.
◀ السيارات الغير مزودة ببرشام Mercedes-Benz
 Chassisللحماية :قم برش الجهة السفلية للسيارة بمادة
شمعية حافظة للقاع السفلي طبقاً للنشرة رقم 385.1
لتعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد التشغيل.
 iاحرص على مراعاة الإرشادات الموجودة في الدليل
الإضافي "إرشادات حول الحفاظ على القيمة".

Z
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◀ نظام الفرامل العامل بالهواء المضغوط ،خزان الهواء
المضغوط للدائرة  :: 2افتح مسمار التصريف ; بمقدار
¼ لفة كحد أقصى وقم بتصريف الماء المتكثف.
◀ أحكم ربط مسمار التصريف ;.

! أملاح إذابة الثلج لها تأثير سلبي .احرص في فصل الشتاء
على غسل السيارة باستمرار لإزالة بقايا أملاح إذابة الثلوج.
وإلا فقد تُلحِق بقايا أملاح إذابة الثلوج الضرر بطبقة الحماية
من الصدأ.
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الصيانة والعناية

 Gتحذير
تنتج البطارية أثناء الشحن غاز الهيدروجين .إذا تسببت بحدوث
قفلة كهربائية أو حدث تكون شرارات ،من الممكن أن يشتعل غاز
الهيدروجين .هناك خطر الانفجار!
Rاحرص دائماً على عدم ملامسة الطرف الموجب لبطارية
موصلة بأجزاء السيارة
Rلا تضع أبداً أية أجسام معدنية أو عدة على البطاريات.
Rاحرص عند توصيل أو فصل البطارية على ضرورة ترتيب
أطراف البطارية الموضحة.
Rاحرص دائماً عند المساعدة على بدء الدوران على توصيلك
فقط لأطراف البطارية ذات نفس القطبية.
Rمن الضروري حرصك عند المساعدة على بدء الدوران على
التتابع الموضح لتوصيل أو فصل كابل المساعدة على بدء
الدوران.
Rلا تقم أثناء تشغيل المحرك بتوصيل أو بفصل أطراف
البطارية.
 Gتحذير
حمض البطارية من المواد الكاوية .يكون هناك خطر التعرض
لإصابة!
تجنب ملامسات مع البشرة ،الأعين أو الملابس .لا تستنشق
غازات البطارية أبداً .عند القيام بأعمال صيانة البطارية قم
بارتداء سترة واقية مقاومة للأحماض ،ونظارة واقية على وجه
الخصوص وقفاز لحماية اليدين ومئزر .لا تمل بجسمك فوق
البطارية .أبعد الأطفال عن البطاريات.
في حالة ملامستك لأحماض البطارية ،احرص على مراعاة
التعليمات التالية:
Rاغسل حمض البطارية الموجود على البشرة بكثير من الماء
الصافي وبشكل جذري في أسرع وقت ممكن واستعن بدون
تردد بمساعدة طبية.
Rعند ملامسة حمض البطارية لعينيك ،فقم بغسل عينك بكثير
من الماء الصافي في أسرع وقتٍ ممكن .استعن بدون تردد
بمساعدة طبية.
 Gتحذير
من الممكن أن يؤدي الشحن الكهروستاتي لتكون شرار ومن
خلال ذلك اشتعال خليط الغاز سهل الانفجار لبطارية ما .هناك
خطر الانفجار!
إلمس قبل مسك البطارية هيكل السيارة المعدني ،من أجل تفريغ
الشحن الكهروستاتي الموجود.

يتكون خليط الغازات السهل الاشتعال عند شحن البطارية وكذلك
عند المساعدة على بدء الدوران.
احرص دائماً على عدم شحنك أنت والبطارية بشحنة
إلكتروستاتية .يتكون الشحن الإلكتروستاتي مثلاً
Rمن خلال ارتداء ملابس اصطناعية
Rمن خلال احتكاك الملابس بالمقعد
Rعندما تسحب أو تحرك البطارية فوق أرضية سجادة أو مواد
اصطناعية أخرى
Rعندما تحك بواسطة خرقة أو مناديل ببطارية.

H

من أجل بيئتك
تحتوي البطاريات على مواد ضارة.
يحظر القانون التخلص من البطاريات
عن طريق وضعها مع القمامة المنزلية.
حيث يجب تجميعها بشكل منفصل
وإخضاعها لعملية إعادة الاستخدام بشكل
لا يضر بالبيئة.
تخلص من البطاريات بشكل غير ضار
بالبيئة .قم بتسليم البطاريات فارغة
الشحنة لدى ورشة فنية متخصصة.
قم بنقل وتخزين البطاريات المملوءة في
وضع مستقيم .وقم بتأمينها عند نقلها ضد
الانقلاب .احرص على أنه يمكن لحمض
البطارية أن يتسرب من فتحات تهوية
الأغطية وأن يصل للبيئة.

احرص على مراعاة إرشادات السلامة ووسائل الحماية عند
التعامل مع البطارية.
خطر الإنفجار

لذا يحظر تقريب نار أو ضوء مكشوف وكذلك
التدخين عند التعامل مع البطارية .تجنب تولد
الشرر.
حمض البطارية من المواد الكاوية .تجنب تلامس
مع البشرة ،الأعين أو الملابس.
ارتدي ملابس واقية مناسبة خاصة قفازات ،مئزر
وواقي للوجه.
اشطف رذاذ الحمض فوراً بماء صاف .توجه
عند الضرورة للطبيب.
البس نظارة واقية.

الصيانة
احرص على إبعاد الأطفال.

احرص على مراعاة دليل التشغيل.

◀ التركيب :ضع غطاء البطاريات ; وحركه في القضيب
الدليلي = إلى الداخل.
◀ قم بتعليق ذراع القفل  :ثم قم بطيه إلى أسفل.

فصل/توصيل البطاريات
فصل البطاريات
! السيارات المزودة بمعالجة غازات العادم بتقنية
® :BlueTecقم بفك البطارية بعد إيقاف المحرك بعد وقت لا
يقل عن خمس دقائق .يتم من خلال ذلك ضمان وظيفة نظام
معالجة غازات العادم بعد إعادة التشغيل.
! الشاحنات المزودة بتدفئة إضافية :في طريقة تشغيل التدفئة
وفي مرحلة تبريد التدفئة الإضافية لا يجوز قطع الإمداد
بالجهد الكهربائي عن طريق مفتاح فصل البطارية إلا في حالة
الخطر .إذا تم قطع الإمداد بالجهد الكهربائي في طريقة تشغيل
التدفئة ،لا يمكن تشغيل مرحلة التبريد وقد تتعرض التدفئة
الإضافية للضرر من جراء ذلك .تجد مزيد من المعلومات في
فصل "التدفئة الإضافية".
يُرجى مراعاة إرشادات السلامة عند التعامل مع البطاريات.
◀ اسحب المفتاح من قفل المقود وانتظر حوالي خمس دقائق.
◀ أوقف جميع الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار.
◀ السيارات المزودة بتدفئة إضافية :تأكد أن التدفئة الإضافية
متوقفة وأن مرحلة التبريد قد انتهت )\ صفحة .(93
◀ جميع السيارات :أدر مفتاح فصل البطارية إلى الوضع g
)\ صفحة .(82
◀ قم بفك غطاء البطاريات )\ صفحة .(275

فك/تركيب غطاء البطاريات

يُرجى مراعاة إرشادات السلامة عند التعامل مع البطاريات.
◀ الفك :اطو ذراع القفل  :إلى أعلى وقم بفكه.
◀ اسحب غطاء البطاريات ; من القضيب الدليلي = للخارج
واخلعه.

◀ افصل الأطراف السالبة.
◀ افصل الأطراف الموجبة.
توصيل البطاريات
يُرجى مراعاة إرشادات السلامة عند التعامل مع البطاريات.
◀ تأكد أن
Z
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لدواعي السلامة تنصح شركة مرسيدس ــ بنز بالاقتصار على
استخدام البطاريات التي فحصتها وصرحت بها شركة مرسيدس
ــ بنز خصيصاً لطراز سيارتك .تقدم هذه البطاريات حماية تعطل
عالية من أجل عدم إكتواء الركاب في حالة تضرر بطارية عند
وقوع حادث.
يجب أن تكون بطارية السيارة دائماً مشحونة بشكل كاف ،من
أجل وصولها للعمر الإفتراضي الكامل لها.
عندما لا تستخدم السيارة ،من الممكن أن تفرغ شحنة بطارية
السيارة كما هو الحال في بطاريات أخرى مع مرور الوقت .في
هذه الحالة احرص على فك البطارية لدى ورشة فنية متخصصة.
من أجل الحفاظ على الشحنة ،يمكنك أيضاً توصيل جهاز شحن
موصى به من قبل مرسيدس  -بنز .توجه إلى إحدى الورش الفنية
المتخصصة لمزيد من المعلومات.
إذا كنت تقود سيارتك في الغالب لمسافات قصيرة أو تقوم بإيقاف
السيارة لفترات طويلة نسبياً ،فاحرص دائماً على مراجعة حالة
شحن البطاريات .عندما ترغب بإيقاف سيارتك لفترة طويلة ،قم
بتلقي المشورة لدى ورشة فنية متخصصة.
في حالة عطب إحدى البطاريتين ينبغي دائماً تغيير كلتا
البطاريتين .وبذلك فقط يتم ضمان أن تستطيع البطاريات توفير
القدرات الضرورية.
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الصيانة
Rالمفتاح مسحوب من قفل المقود و
Rجميع الأجهزة المستهلكة للتيار الكهربائي متوقفة.
◀ قم بتوصيل طرف التوصيل الموجب.
◀ قم بتوصيل طرف التوصيل السالب.
◀ قم بتركيب غطاء البطاريات )\ صفحة .(275
يلزم بعد انقطاع التيار الكهربائي ،على سبيل المثال عند إعادة
توصيل البطارية ،إجراء الأعمال التالية:
◀ إبطال تفعيل الحماية من السرقة لراديو أسطوانات الليزر
)\ صفحة .(134
◀ اضبط الوقت ،يوم الأسبوع والاختيار المسبق لتشغيل التدفئة
مرة أخرى )\ صفحة .(92

مراجعة مستوى السائل

الصيانة والعناية

! قم بمراجعة مستوى سائل البطارية كل نصف سنة أو بعد
 600ساعة تشغيل على الأكثر .في ظل شروط تشغيل معينة،
على سبيل المثال عملية الحصد في درجات الحرارة المحيطة
المرتفعة ،يجب مراجعة مستوى سائل البطارية على فترات
متقاربة جداً.
يجب أن يكون السائل في كل خلية من خلايا البطارية أعلى من
الحافة العليا للألواح بمقدار  15مم تقريباً.
إن ماء الصنبور يقلل من قدرة البطاريات .لذلك قم دائماً
باستكمال الملء بماء مقطر أو بماء خال من الأيونات .ولا
تستخدم قمع معدني لغرض استكمال الملء .وإلا سيكون هناك
خطر حدوث قفلة كهربائية.

يجب أن يكون السائل في كل خلية من خلايا البطارية أعلى من
الحافة العليا للألواح بمقدار  15مم تقريباً .احرص على
مراعاة علامة الحد الأدنى والأقصى جانبياً على صندوق
البطارية.
◀ قم بتركيب سدادات البطارية.
◀ قم بتركيب غطاء البطاريات )\ صفحة .(275

العناية بالبطارية
! رجاءاً احرص على مراعاة النقاط التالية:
Rتتسبب أطراف البطارية والأسطح الخارجية للبطارية غير
النظيفة في تسرب التيار ،وهو ما يؤدي إلى فقدان شحنة
البطاريات .احرص على أن تظل أطراف البطارية
والأسطح الخارجية للبطارية دائماً نظيفة وجافة .قم
بتشحيم أطراف البطارية وخاصة الجوانب السفلية منها
بشكل خفيف ،وذلك باستخدام شحم مقاوم للأحماض.
Rقم بتنظيف البطاريات والسدادات مركبة ،وإلا فقد يمكن
دخول اتساخ لخلايا البطارية.
Rمواد التنظيف التي تحتوي على أحد أصناف الوقود تتسبب
في تآكل علبة البطارية .قم بتنظيف علبة البطارية بواسطة
مواد التنظيف المتداولة في الأسواق.
Rيجب أن تكون تجاويف تصريف الهواء للسدادات مفتوحة،
وذلك لضمان خروج الغازات .وقم بتنظيف تجاويف
تصريف الهواء المسدودة باستخدام أداة مناسبة ،كقطعة من
السلك مثلاً .وقبل القيام بذلك قم بفك السدادات ،وإلا
سيكون هناك خطر حدوث قفلة كهربائية.
Rقم بإعادة شحن البطاريات غير المستخدمة بجهد كهربائي
ساكن يقل عن  12,4فلط.

شحن البطاريات

مستوى سائل البطارية

 :علامة الحد الأقصى
; علامة الحد الأدنى

 Gتحذير
أثناء عملية الشحن وأثناء المساعدة على بدء الدوران من الممكن
أن يتسرب خليط غاز البطارية سريع الانفجار .هناك خطر
الانفجار!
يجب عليك تجنب النار ،الضوء المكشوف ،تكون الشرر
والدخان .احرص أثناء عملية الشحن وأثناء المساعدة على بدء
الدوران على وجود تهوية كافية .لا تنثني بجسمك فوق البطارية.

.

.

يُرجى مراعاة إرشادات السلامة عند التعامل مع البطاريات.
◀ قم بفك غطاء البطاريات )\ صفحة .(275
◀ قم بفك سدادات البطارية.
◀ قم بمراجعة مستوى سائل البطارية وقم بتصحيحه عند
الضرورة.

 Gتحذير
بطارية فارغة الشحنة قد تتجمد في درجات الحرارة القريبة من
نقطة التجمد .عندما تحاول إعطاء مساعدة على بدء الدوران أو
شحن البطارية ،من الممكن أن يخرج غاز البطارية .هناك خطر
الانفجار!
اترك دائماً البطارية المتجمدة لتذوب ،قبل شحنها أو إعطاء
مساعدة على بدء الدوران.

الصيانة
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! استخدم لشحن البطاريات جهاز الشحن المتداول بالأسواق.
انتبه إلى الجهد الصحيح للشحن .لا تقم بشحن البطاريات
الجديدة عن طريق الشحن السريع .في البطاريات المستعملة
يجوز أن يبلغ تيار الشحن في حالة الشحن السريع  % 75كحد
أقصى من قدرة البطارية .وإلا فقد تعرض البطاريات
للضرر.
لا ينبغي أن يتجاوز تيار الشحن ) % 10في حالة الشحن السريع
 % 75كحد أقصى( من قدرة البطارية .ولا تقم بشحن البطاريات
الجديدة بطريقة الشحن السريع.
يُرجى مراعاة إرشادات السلامة عند التعامل مع البطاريات.
◀ قم بفك سدادات البطاريات.
◀ قم بفصل طرف البطارية في البطاريات )\ صفحة .(275
لا تفصل كابل التوصيل بين البطاريات.
◀ انتبه إلى الجهد الصحيح للشحن 12 ،فلط أو  24فلط.
◀ احرص على مراعاة دليل تشغيل جهاز الشحن.
◀ قم بتوصيل البطاريات بجهاز الشحن )انظر دليل التشغيل
الخاص بالجهة الصانعة(.

الصيانة والعناية

إيقاف السيارة لفترة طويلة
عندما تقوم بإيقاف سيارتك لفترة طويلة ،من الضروري القيام
بخطوات خاصة وفقاً للنشرة رقم  383.0لتعليمات مرسيدس -
بنز الخاصة بمواد التشغيل .في السيارات المزوّدة بنظام التعشيق
الأوتوماتيكي ® Telligentيجب على سبيل المثال طي دواسة
القابض للخارج .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى
مركز خدمة مرسيدس ــ بنز.

Z
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أين تجد غايتك
جدير بالمعرفة

درج الحفظ في الخلف في مقصورة السائق

يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

أين تجد غايتك

◀ اسحب المقبض ; إلى أعلى واطو الغطاء  :إلى أعلى.

عدة السيارة وأجهزة الطوارئ

يوجد في درج الحفظ = كل من:

عند إجراء أعمال على السيارة احرص على مراعاة تعليمات
السلامة ،على سبيل المثال تعليمات التشغيل ولوائح المواد
الخطرة وتعليمات حماية البيئة والأمن الصناعي وكذلك تعليمات
الوقاية من الحوادث.

Rخرطوم ملء الإطارات
Rحقيبة الإسعافات الأولية
Rدعامة تأمين مقصورة السائق
Rمصباح التحذير
Rمثلث التحذير

مكان التخزين يساراً في الخلف في مقصورة السائق

درج الحفظ يساراً أسفل مقصورة السائق

 :حقيبة عدة السيارة مع عدة السيارة ،مفتاح رباعي الحواف،
مفتاح العجلة ،ذراع الضخ )مكون من جزئين(
; مرفاع السيارة
= مطفأة الحريق

◀ قم بفتح الباب الأيسر.
◀ قم بطي الغطاء ; إلى الأسفل.

إرشادات السلامة الهامة

المساعدة في حالات الأعطال

.

.

.

يوجد في درج الحفظ  :مسدس الهواء المضغوط مع خرطوم
الهواء المضغوط ومساحة زجاج/ملقط.

أين تجد غايتك
مساحة زجاج/ملقط مساحة زجاج مع ساق تليسكوبي
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استخدم ذراع الضخ لتشغيل
Rمرفاع السيارة
Rمفتاح العجلة
Rمضخة قلب مقصورة السائق.

.

.

.

.

.

◀ افتح درج الحفظ = )\ صفحة  (280واخرج مساحة
الزجاج/الملقط.
◀ اضغط الساق التلسكوبي  :إلى أسفل )سهم( واسحبه إلى
الخلف لإخراجه.
◀ قم بتركيب مساحة الزجاج/الملقط على الساق
التلسكوبي .:
◀ قم بتحرير وصلة الساق التلسكوبي.:
◀ أخرج الجزء المتحرك للساق التلسكوبي  :وأحكم ربطه.
◀ قم بتنظيف النوافذ ،احرص على مراعاة الإرشادات
)\ صفحة .(256
◀ قم بتحرير وصلة الساق التلسكوبي.:
◀ أدخل الجزء المتحرك للساق التلسكوبي  :وأحكم ربطه.
◀ قم بفك مساحة الزجاج/الملقط من الساق التلسكوبي :
وضعها في درج الحفظ =.
◀ حرك الساق التلسكوبي  :من الأمام في المجرى الدليلي ;
واضغطه من الخلف إلى أعلى ،حتى يثبت في مشبك
التثبيت ?.

.

◀ أخرج ذراع الضخ من حقيبة عدة السيارة ،في مكان التخزين
يساراً خلف مقصورة السائق )\ صفحة .(280
◀ تركيب ذراع الضخ :ادخل ذراع الضخ في مسمار التأمين =
والتجويف ? مع بعضهما البعض.
◀ أدر ذراع الضخ.
يثبت مسنار التأمين = في التجويف .A
◀ تفكيك ذراع الضخ :اضغط على مسمار التأمين = وفَكك
ذراع الضخ.

سنادة

تركيب/فك ذراع الضخ )مكون من جزئين(
 Gتحذير
إذا لم تقم بتركيب ذراع الضخ كما هو مشروح ،من الممكن أن
ينزلق الذراع من القضيب الدليلي عند الضخ .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
تأكد أن مسمار التأمين لذراع الضخ مثبت في التجويف المقرر
له.

سنادات )مثال(

◀ إخراج السنادة :اسحب مسمار التأمين ; للخارج
◀ قم بفك زنبركات التأمين =.
◀ اسحب السنادة السفلية  :في اتجاه السهم للخارج.
Z

المساعدة في حالات الأعطال

:
;
=
?
A
B

تجويف )مرفاع السيارة(
القاعدة )مفتاح العجلة/مضخة قلب مقصورة السائق(
مسمار التأمين
التجويف )استخدام المرفاع الحبلي ومرفاع السيارة(
تجويف لمسمار التأمين
جلبة الشد
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مقصورة السائق
مقصورة السائق
قلب مقصورة السائق

! عندما لا تكون الشاحنة مزودة بهيدراوليك القلب ،يجوز قلب
مقصورة الشاحنة فقط لدى ورشة فنية متخصصة.

إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
إذا قمت بقلب مقصورة السائق بينما المحرك ساخن للغاية أو بينما
هناك حريق في حيز المحرك ،من الممكن أن تتعرض لملامسة
غازات ساخنة أو مواد تشغيل أخرى متسربة .يكون هناك خطر
التعرض لإصابة!
اترك المحرك الساخن للغاية يبرد قبل أن تقوم بقلب مقصورة
السائق .اترك مقصورة السائق في وضع القيادة في حالة وجود
حريق في حيز المحرك ،وابلغ فريق مكافحة الحرائق.

المساعدة في حالات الأعطال

 Gتحذير
من الممكن أن تكون بعض الأجزاء في حيز المحرك ساخنة
للغاية ،مثلاً المحرك ،المبرد وأجزاء نظام العادم .في حالة تنفيذ
أعمال في حيز المحرك يكون هناك خطر الإصابة!
اترك المحرك يبرد حسب الإمكانية وقم بملامسة فقط الأجزاء
الموضحة فيما يلي.

إرشاد لحفط نطاق حر لنطاق القلب

 Gتحذير
يوجد في حيز المحرك مكونات تتحرك .من الممكن أن يستمر
تشغيل بعض المكونات حتى عندما يكون الإشعال مطفأ أو قد
تشتغل مرة أخرى بشكل مفاجىء ،مثلاً مروحة المبرد .يكون
هناك خطر الإصابة!
عندما يجب عليك إجراء أعمال في حيز المحرك،
Rقم بإطفاء الإشعال
Rلا تمسك أبداً في نطاق الخطر الذي تتحرك به الأجزاء
التركيبية ،مثلاً نطاق دوران المروحة
Rاخلع الحلى والساعات
Rحافظ على قطع الملابس والشعر بعيدة عن الأجزاء
المتحركة.
 Gتحذير
من الممكن أن تسقط مقصورة السائق فجأة عند قلبها للأمام إلى
الوضع النهائي .يوجد للأشخاص المتواجدين في نطاق القلب
خطر الإصابة!
لا تقلب مقصورة السائق إلا في حالة عدم وجود أي شخص في
نطاق القلب .لا تقف أسفل حيز قلب مقصورة السائق إلى بعد قلب
مقصورة السائق بالكامل.

! لتجنب تضرر الغطاء الأمامي عند القلب ،يجب فتح الغطاء
الأمامي قبل القلب.

إرشاد لتأمين مقصورة السائق

أثناء عملية القلب لا يجوز تواجد أي أشخاص في نطاق القلب
لمقصورة الشاحنة.
اقلب مقصورة السائق بشكل أساسي حتى النهاية إلى الأمام ثم قم
بتأمينها بواسطة دعامة التأمين.

قلب مقصورة السائق للأمام
◀ قم بإيقاف الشاحنة على سطح مستو.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.

مقصورة السائق
◀ قم بإيقاف المحرك.
◀ قم بإيقاف التدفئة الإضافية )\ صفحة .(93
◀ يتم تشغيل المحرك بعد القلب :أدر المفتاح في قفل المقود على
الوضع .2
أو
◀ لا يتم تشغيل المحرك بعد القلب :أدر المفتاح في قفل المقود
على الوضع  .0لا يجوز أن يثبت قفل المقود.
◀ قم بإبعاد جميع الأشياء غير الثابتة ،كالزجاجات والعدد
والحقائب مثلاً ،عن مقصورة السائق.
◀ لدواعي السلامة احتفظ في المجال أمام مقصورة السائق
فارغاً.
◀ احرص على وجود مسافة أمان كافية في مجال القلب.
◀ أغلق جميع الأبواب وأدراج الحفظ بمقصورة السائق.
◀ قم بتأمين الشاحنة ضد التدحرج بالسنادات بشكل إضافي.
◀ افتح الغطاء الأمامي )\ صفحة .(260

◀ استمر بتحريك ذراع الضخ  Aإلى الأسفل وإلى الأعلى،
حتى تصل مقصورة السائق إلى الوضع النهائي.
يتم تحرير تأمين مقصورة السائق هيدروليكياً من خلال
المضخة الهيدروليكية ;.
◀ اخلع مفتاح العجلة ? مع ذراع الضخ .A

 Gتحذير
مقصورة سائق غير مؤمنة الأقفال من الممكن عند تباطؤ السيارة
أن تسبب الأخطار التالية:

◀ أدخل ذراع الضخ  Aضمن عدة الشاحنة في مفتاح
العجلة ? )\ صفحة .(280
◀ قم بوضع مفتاح العجلة ? مع ذراع الضخ  Aفي
القاعدة .:

Rقد تنقلب للأمام.
Rمن الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة.
Rمن الممكن أن يتطاير الأشخاص الموجودين في مقصورة
السائق للأمام.
Rمن الممكن إصابة الأشخاص أو الأشياء الموجودة في نطاق
التحرك.
يوجد خطر الحوادث والإصابة!
تأكد قبل كل رحلة من أن
Rمقصورة السائق مؤمنة الأقفال
Rمقصورة السائق مثبتة في وضع القيادة وذراع الصمام في
وضع القيادة
Rينطفىء مصباح الكنترول بعد تشغيل المحرك.

◀ قم بفك سنادة التأمين  Dمن ذراع الكباس .C

Z

المساعدة في حالات الأعطال

◀ قم بتعليق خطاف  Bدعامة التأمين  Dأعلى على ذراع
الكباسات .C
◀ قم بتحريك دعامة التأمين  Dإلى أسفل.
◀ قم بتأمين دعامة التأمين  .Dلهذا الغرض قم بإدخال مسمار
 Eفي الثقب وقم بشد الصامولة.

القلب للخلف إلى وضع القيادة

◀ قم بضبط ذراع الصمام = على المضخة الهيدروليكية ;
من الوضع  2على "القلب إلى الأمام" .1

283

284

مقصورة السائق

◀ اضبط ذراع الصمام = في المضخة الهيدروليكية ; من
الوضع  1على "القلب للخلف" في وضع القيادة .2

المساعدة في حالات الأعطال

◀ قم بوضع مفتاح العجلة ? مع ذراع الضخ  Aفي
القاعدة .:
◀ استمر بتحريك ذراع الضخ  Aإلى الأسفل وإلى الأعلى،
حتى تصل مقصورة السائق إلى الوضع النهائي.
يتم تأمين قفل وسيلة تأمين مقصورة السائق أوتوماتيكياً.
◀ اخلع مفتاح العجلة ? مع ذراع الضخ .A
◀ اغلق الغطاء الأمامي )\ صفحة .(260
◀ تأكد بأن يكون ذراع الصمام = أثناء القيادة على "القلب
للخلف" .2
◀ افحص ما إذا كان ينطفىء بعد إدارة المحرك مصباح
الكنترول  ºفي مجموعة أجهزة القياس والبيان.
عندما ينطفىء مصباح الكنترول  ،ºتكون مقصورة
السائق مؤمَّنة الأقفال .إذا لم ينطفىء مصباح الكنترول
 ،ºقم بتكرار العملية واقلب مقصورة السائق للخلف مرة
أخرى.

المحرك
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مشاكل عند قلب مقصورة السائق
المشكلة

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

لا يمكن قلب مقصورة السائق.

يوجد ذراع صمام المضخة الهيدروليكية على وضع "القلب للخلف".
◀ قم بضبط ذراع الصمام على المضخة الهيدروليكية على وضع "القلب إلى الأمام"
)\ صفحة .(282
وحدة القلب الهيدروليكية غير محكمة ضد التسريب أو معطلة.
◀ احرص على اصلاح وحدة القلب الهيدروليكية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

المحرك
تشغيل وإيقاف المحرك بينما مقصورة السائق مقلوبة

 Gتحذير
يوجد في حيز المحرك مكونات تتحرك .من الممكن أن يستمر
تشغيل بعض المكونات حتى عندما يكون الإشعال مطفأ أو قد
تشتغل مرة أخرى بشكل مفاجىء ،مثلاً مروحة المبرد .يكون
هناك خطر الإصابة!
عندما يجب عليك إجراء أعمال في حيز المحرك،
Rقم بإطفاء الإشعال
Rلا تمسك أبداً في نطاق الخطر الذي تتحرك به الأجزاء
التركيبية ،مثلاً نطاق دوران المروحة
Rاخلع الحلى والساعات
Rحافظ على قطع الملابس والشعر بعيدة عن الأجزاء
المتحركة.

يجب مراعاة الحالة المرورية عند إجراء أعمال على الطرق
العمومية ،واحرص على تأمين مكان الوقوف بالشكل المناسب.

قبل تشغيل وإيقاف المحرك
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
◀ قم بقلب مقصورة السائق إلى الأمام )\ صفحة .(282
تشغيل المحرك
◀ كرر الضغط على الزر الخارجي لتشغيل-إيقاف المحرك :
إلى أن يدور المحرك.
تشغيل المحرك وزيادة عدد لفات المحرك
◀ استمر في الضغط على الزر الخارجي لتشغيل-إيقاف
المحرك  :واحتفظ به مضغوطاً ،إلى أن يصل المحرك إلى
عدد اللفات المرغوب.
يزداد عدد لفات المحرك بعد حوالي ثلاث ثوان .بعد تحرير
الزر الخارجي لتشغيل-إيقاف المحرك  :يبدأ المحرك في
الدوران بعدد اللفات المضبوطة حالياً.
يمكن رفع عدد لفات المحرك حتى الحد التنظيمي لعدد
اللفات.
إيقاف المحرك
◀ اضغط مجدداً على الزر الخارجي لتشغيل-إيقاف
المحرك .:
◀ ارجع مقصورة السائق للخلف إلى وضع القيادة
)\ صفحة .(282
Z

المساعدة في حالات الأعطال

 Gتحذير
من الممكن أن تكون بعض الأجزاء في حيز المحرك ساخنة
للغاية ،مثلاً المحرك ،المبرد وأجزاء نظام العادم .في حالة تنفيذ
أعمال في حيز المحرك يكون هناك خطر الإصابة!
اترك المحرك يبرد حسب الإمكانية وقم بملامسة فقط الأجزاء
الموضحة فيما يلي.
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المحرك
تغيير الفلتر الأولي للوقود
 Gتحذير
من الممكن أن تكون بعض الأجزاء في حيز المحرك ساخنة
للغاية ،مثلاً المحرك ،المبرد وأجزاء نظام العادم .في حالة تنفيذ
أعمال في حيز المحرك يكون هناك خطر الإصابة!
اترك المحرك يبرد حسب الإمكانية وقم بملامسة فقط الأجزاء
الموضحة فيما يلي.
 Gتحذير
يوجد في حيز المحرك مكونات تتحرك .من الممكن أن يستمر
تشغيل بعض المكونات حتى عندما يكون الإشعال مطفأ أو قد
تشتغل مرة أخرى بشكل مفاجىء ،مثلاً مروحة المبرد .يكون
هناك خطر الإصابة!
عندما يجب عليك إجراء أعمال في حيز المحرك،

المساعدة في حالات الأعطال

Rقم بإطفاء الإشعال
Rلا تمسك أبداً في نطاق الخطر الذي تتحرك به الأجزاء
التركيبية ،مثلاً نطاق دوران المروحة
Rاخلع الحلى والساعات
Rحافظ على قطع الملابس والشعر بعيدة عن الأجزاء
المتحركة.
 Gتحذير
مواد الوقود هي مواد سهلة الإشتعال .في حالة التعامل مع الوقود
بشكل غير صحيح هناك خطر الحريق والانفجار!
يجب عليك تجنب النار ،الضوء المكشوف ،الدخان وتكون
الشرر .قم بإطفاء الإشعال والتدفئة الإضافية قبل العمل على نظام
الوقود .استعمل قفاز لحماية اليدين.
 Hإرشاد بيئي
تخلص من خليط الماء والوقود بطريقة محافظة على البيئة.
 Hإرشاد بيئي
تخلّص من ولائج الفلتر وعناصر الإحكام المستهلكة ،وكذلك بقايا
الوقود المستهلك طبقاً للتعليمات السارية الموجودة في مكان
العمل.

◀ قم بقلب مقصورة السائق إلى الأمام )\ صفحة .(282

◀ افتح غطاء الغلق  :في علبة الفلتر ;.
◀ اسحب غطاء الغلق  :مع وليجة الفلتر ?.
◀ قم بفك وليجة الفلتر ? من غطاء الغلق .:
◀ قم بتنظيف علبة الفلتر ; وغطاء الغلق .:
◀ قم بتجديد حلقة الإحكام =.
◀ قم بتركيب وليجة الفلتر الجديدة ? بغطاء الغلق .:
◀ قم بتركيب غطاء الغلق  :مع وليجة الفلتر ? في علبة
الفلتر ;.
◀ أحكم ربط غطاء الغلق  .:عزم الربط حوالي 25
نيوتن متر.
◀ قم بتفريغ الهواء من دورة الوقود )\ صفحة .(289
◀ قم بقلب مقصورة السائق للخلف في وضع القيادة
)\ صفحة .(282

تغيير فلتر الوقود
 Gتحذير
من الممكن أن تكون بعض الأجزاء في حيز المحرك ساخنة
للغاية ،مثلاً المحرك ،المبرد وأجزاء نظام العادم .في حالة تنفيذ
أعمال في حيز المحرك يكون هناك خطر الإصابة!
اترك المحرك يبرد حسب الإمكانية وقم بملامسة فقط الأجزاء
الموضحة فيما يلي.

المحرك
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 Gتحذير
يوجد في حيز المحرك مكونات تتحرك .من الممكن أن يستمر
تشغيل بعض المكونات حتى عندما يكون الإشعال مطفأ أو قد
تشتغل مرة أخرى بشكل مفاجىء ،مثلاً مروحة المبرد .يكون
هناك خطر الإصابة!
عندما يجب عليك إجراء أعمال في حيز المحرك،
Rقم بإطفاء الإشعال
Rلا تمسك أبداً في نطاق الخطر الذي تتحرك به الأجزاء
التركيبية ،مثلاً نطاق دوران المروحة
Rاخلع الحلى والساعات
Rحافظ على قطع الملابس والشعر بعيدة عن الأجزاء
المتحركة.

 Hإرشاد بيئي
تخلص من خليط الماء والوقود بطريقة محافظة على البيئة.
 Hإرشاد بيئي
تخلّص من ولائج الفلتر وعناصر الإحكام المستهلكة ،وكذلك بقايا
الوقود المستهلك طبقاً للتعليمات السارية الموجودة في مكان
العمل.

◀ قم بقلب مقصورة السائق إلى الأمام )\ صفحة .(282

قم بتصريف الماء من فلتر الوقود الأولي المزود بفاصل
الماء ،تغييره
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
مواد الوقود هي مواد سهلة الإشتعال .في حالة التعامل مع الوقود
بشكل غير صحيح هناك خطر الحريق والانفجار!
يجب عليك تجنب النار ،الضوء المكشوف ،الدخان وتكون
الشرر .قم بإطفاء الإشعال والتدفئة الإضافية قبل العمل على نظام
الوقود .استعمل قفاز لحماية اليدين.
 Hإرشاد بيئي
تخلص من خليط الماء والوقود بطريقة محافظة على البيئة.
 Hإرشاد بيئي
تخلّص من ولائج الفلتر وعناصر الإحكام المستهلكة ،وكذلك بقايا
الوقود المستهلك طبقاً للتعليمات السارية الموجودة في مكان
العمل.
Z

المساعدة في حالات الأعطال

 Gتحذير
مواد الوقود هي مواد سهلة الإشتعال .في حالة التعامل مع الوقود
بشكل غير صحيح هناك خطر الحريق والانفجار!
يجب عليك تجنب النار ،الضوء المكشوف ،الدخان وتكون
الشرر .قم بإطفاء الإشعال والتدفئة الإضافية قبل العمل على نظام
الوقود .استعمل قفاز لحماية اليدين.

◀ افتح غطاء الغلق  :في علبة الفلتر ;.
◀ اسحب غطاء الغلق  :مع وليجة الفلتر ?.
◀ قم بفك وليجة الفلتر ? من غطاء الغلق .:
◀ قم بتنظيف علبة الفلتر ; وغطاء الغلق .:
◀ قم بتجديد حلقة الإحكام =.
◀ قم بتركيب وليجة الفلتر الجديدة ? بغطاء الغلق .:
◀ قم بتركيب غطاء الغلق  :مع وليجة الفلتر ? في علبة
الفلتر ;.
◀ أحكم ربط غطاء الغلق  .:عزم الربط حوالي 25
نيوتن متر.
◀ قم بتفريغ الهواء من دورة الوقود )\ صفحة .(289
◀ قم بقلب مقصورة السائق للخلف في وضع القيادة
)\ صفحة .(282
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المحرك
تصريف الماء من الفلتر الأولي للوقود

تغيير الفلتر الأولي للوقود

احرص على تصريف الماء من الفلتر الأولي للوقود  :بصورة
منتظمة:
◀ قم بفك المسامير ; في لوحة الغطاء =.
◀ اخلع لوحة الغطاء =.

المساعدة في حالات الأعطال

مثال توضيحي
:
;
=
?
A
B
C
D
E
.

.

.

.

.

.

.

.

.

مثال توضيحي
?
A
B
C
.

.

.

.

مضخة يدوية
صمام الغلق
عدسة زجاجية
مسمار التصريف

◀ ضع وعاء تجميع مناسب أسفل مسمار التصريف .C
◀ افتح صمام التصريف  .Cلهذا الغرض أدر صمام التصريف
جهة اليسار.
◀ اضغط على المضخة اليدوية ? عدة مرات متتالية ثم قم
بتجميع خليط الماء والوقود.
◀ أغلق مسمار التصريف  .Cلهذا الغرض احكم ربط صمام
التصريف جهة اليمين.
◀ قم بتفريغ الهواء من دورة الوقود )\ صفحة .(289
◀ افحص إحكام دورة الوقود ضد التسريب.

رأس الفلتر
مضخة يدوية
مسمار تصريف الهواء
صمام الغلق
وليجة الفلتر
حلقة الإحكام
حلقة الإحكام
فاصل الماء
مسمار التصريف

◀ ضع وعاء تجميع مناسب أسفل مسمار التصريف .E
◀ افتح مسمار التصريف  Eومسمار تصريف الهواء = .قم
بتجميع خليط الماء والوقود المتسرب.
◀ قم بفك وليجة الفلتر  Aعن رأس الفلتر .:
◀ قم بفك فاصل الماء  Dعن وليجة الفلتر  Aوتنظيفه أو
تغييره عند الحاجة.
◀ قم بتغيير وليجة الفلتر .A
◀ قم بتشحيم حلقة الإحكام الجديدة  Cبزيت المحرك تشحيماً
خفيفاً.
◀ قم بربط فاصل الماء  Dبواسطة حلقة الإحكام  Cفي وليجة
الفلتر  Aيدوياً.
◀ قم بتشحيم حلقة الإحكام الجديدة  Bبزيت المحرك تشحيماً
خفيفاً.
◀ قم بربط وليجة الفلتر  Aبواسطة حلقة الإحكام الجديدة B
في رأس الفلتر  :يدوياً.
◀ أغلق مسمار التصريف  Eومسمار تصريف الهواء =.

المحرك
◀ قم بتفريغ الهواء من دورة الوقود )\ صفحة .(289
◀ افحص إحكام دورة الوقود ضد التسريب.
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إذا دار المحرك :اترك المحرك يدور لمدة دقيقة تقريباً .فيتم
تفريغ الهواء من دورة الوقود تلقائياً.

تفريغ الهواء من دورة الوقود
دورة الوقود بدون الفلتر الأولي للوقود
! لا تحاول تفريغ هواء دورة الوقود من خلال إدارة المحرك
لمدة طويلة .وإلا فقد تعرض بادىء الحركة للضرر.

المساعدة في حالات الأعطال

◀ قم بملء خزان الوقود فوق علامة الاحتياطي
)\ صفحة .(192
◀ قم بتشغيل المحرك )\ صفحة  (285أو )\ صفحة .(144
إذا لم يدر المحرك :قم بقطع عملية تشغيل المحرك بعد مضي
 20ثانية ثم قم بإعادة محاولة بدء الدوران بعد فترة توقف لمدة
حوالي دقيقة .بعد إجراء ثلاث محاولات لتشغيل المحرك
انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريباً.
إذا دار المحرك :اترك المحرك يدور لمدة دقيقة تقريباً .فيتم
تفريغ الهواء من دورة الوقود تلقائياً.

دورة الوقود المزودة بالفلتر الأولي للوقود
! لا تحاول تفريغ هواء دورة الوقود من خلال إدارة المحرك
لمدة طويلة .وإلا فقد تعرض بادىء الحركة للضرر.

◀ قم بملء خزان الوقود فوق علامة الاحتياطي
)\ صفحة .(192
◀ اضغط المضخة اليدوية  :لفلتر الوقود الأولي ; حوالي
خمسين مرة متتالية.
يتم ملء علبة الفلتر بالوقود.
◀ قم بتشغيل المحرك )\ صفحة  (285أو )\ صفحة .(144
إذا لم يدر المحرك :قم بقطع عملية تشغيل المحرك بعد مضي
 20ثانية ثم قم بإعادة محاولة بدء الدوران بعد فترة توقف لمدة
حوالي دقيقة .بعد إجراء ثلاث محاولات لتشغيل المحرك
انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريباً.

Z
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عطب الإطارات
يتعذر تشغيل المحرك
المشكلة

الأسباب/العواقب المحتملة و ◀ الحلول

المحرك لا يدور.

في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة :تصبح درجة سيولة وقود الديزل غير كافية بسبب
انفصال مادة البارافين.
◀ قم بإزالة الاختلالات الناتجة عن انفصال مادة البارافين عن طريق تدفئة دورة الوقود
بالكامل على سبيل المثال من خلال إيقاف الشاحنة في قاعة مدفئة.
◀ إذا لم يدر المحرك بعد محاولات أخرى لإدارته ،فاحرص على إزالة السبب لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة.
هناك خلل بإلكترونيات المحرك.
من الممكن أن يكون مانع إدارة المحرك فعال.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود إلى الوضع الأصلي حتى النهاية.
◀ أدر المحرك مجدداً.

المساعدة في حالات الأعطال

عطب الإطارات
تغيير العجلة عند وقوع عطب في الإطار
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
على الطرق الصاعدة والمنحدرات من الممكن والسيارة مرتفعة
أن ينقلب مرفاع السيارة .هناك خطر الإصابة!
لا تقم أبداً بتغيير العجلة على طريق صاعد أو منحدر .أبلغ إحدى
الورش الفنية المتخصصة.
 Gتحذير
إذا لم تقم بتركيب مرفاع السيارة في المكان المعني بالسيارة ،فقد
ينزلق مرفاع السيارة عندما تكون السيارة مرفوعة .يكون هناك
خطر الإصابة!
قم بتركيب مرفاع السيارة فقط في المكان المعني يالسيارة .يجب
أن تكون قاعدة مرفاع السيارة بشكل عمودي أسفل مكان التركيب
بالسيارة.

احرص عند رفع السيارة على مراعاة ما يلي:
Rاستخدم فقط مرفاع السيارة المخصص للسيارة والذي تم
فحصه والتصريح به من شركة مرسيدس  -بنزمن أجل رفع
السيارة .في حالة عدم استخدام مرفاع السيارة بطريقة سليمة
فنياً من الممكن أن ينقلب مرفاع السيارة عندما تكون
السيارةمرفوعة.
Rإن مرفاع السيارة مخصص فقط لرفع السيارة لفترة قصيرة
عند تغيير العجلات .وهو غير مناسب للقيام بأعمال الصيانة
أسفل السيارة.

Rقم بتركيب مرفاع السيارة فقط على القاعدة المعنية بالسيارة.
افحص ثبات مرفاع السيارة بشكل صحيح على القاعدة ،قبل
رفع السيارة.
Rقم بتأمين السيارة ضد التحرك قبل رفعها ،وذلك باستخدام
فرملة تأمين الوقوف والسنادات .لا تقم أبداً بتحرير فرملة
تأمين الوقوف عندما تكون السيارة مرفوعة.
Rسطح وقوف مرفاع السيارة يجب أن يكون مستوياً وثابتاً
وآمناً ضد الإنزلاق .على الأرضية الرخوة يجب عليك
استخدام سنادة كبيرة وقادرة على الحمل .على الأرضية الزلقة
يجب عليك استخدام سنادة آمنة ضد الإنزلاق مصنوعة من
المطاط ،مثلاً على البلاط.
Rلا تستخدم سنادات خشبية أو ما شابه كدعامة أسفل مرفاع
السيارة .وإلا فقد لا يصل مرفاع السيارة إلى قدرته التحميلية
بسبب الارتفاع المحدود.
Rفي السيارات المزودة بوحدة رافعة التحميل أو باب تحميل ،لا
يجوز رفع السيارة باستخدام تجهيزة التدعيم الهيدروليكية.
حيث أنه قد ينتج عن ذلك أضرار في إطار الشاسيه.
Rانتبه إلى أنه لا يجوز أن تزيد المسافة بين الجانب السفلي
للإطار والأرض على  3سم كحد أقصى.
Rلا تبقي أيديك أو أرجلك أبداً أسفل السيارة المرفوعة.
Rلا تستلقي أبداً أسفل السيارة المرفوعة.
Rألا تقم أبداً بتشغيل المحرك عندما تكون السيارة مرفوعة.
Rلا تقم أبداً بفتح أو غلق أحد الأبواب عندما تكون السيارة
مرفوعة.
Rاحرص على مراعاة عدم وجود أشخاص في السيارة أثناء
الرفع.

عطب الإطارات
◀ السيارات المزودة بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات :قم
بإيقاف الطريقة الأوتوماتيكية لتنظيم ضغط هواء الإطارات
)\ صفحة .(167
◀ قم بإيقاف السيارة على سطح مستو وعلى أرض ثابتة.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ قم بتأمين السيارة ضد التحرك باستخدام السنادات.
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◀ إذا كان الإطار فارغاً من الهواء ،فتحرك بالسيارة على سنادة
خشبية.
◀ قم بتركيب مرفاع السيارة  :على ماسورة حامل
المحور ; قريباً قدر الإمكان من ناقل الحركة الأوسط.

فك العجلة

تركيب مرفاع السيارة
المحور الأمامي

◀ إذا كان الإطار فارغاً من الهواء ،فتحرك بالسيارة على سنادة
خشبية.
◀ العجلة الأمامية اليسرى :أدر العجلات الأمامية إلى اليمين
قليلاً ،لكي يتحرك ذراع توصيل حركة جهاز التوجيه =
إلى الجانب.
قم بتركيب مرفاع السيارة  :على ماسورة حامل
المحور ; قريباً قدر الإمكان من ناقل الحركة الأوسط.
◀ العجلة الأمامية اليمنى :اضبط العجلات الأمامية على الوضع
المستقيم وقم بتركيب مرفاع السيارة  :على ماسورة حامل
المحور ; قريباً قدر الإمكان من ناقل الحركة الأوسط.
المحور الخلفي

تركيب خرطوم الهواء المضغوط ،السيارات المزودة بجهاز
تنظيم ضغط هواء الإطارات
 Gتحذير
السيارات المزودة بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات :عندما
تقوم بفك وصلة خرطوم الهواء المضغوط من الإطار أو غطاء
صمام الإطار من العجلة الإحتياطية ،يتسرب هواء تحت ضغط
عال .أثناء ذلك من الممكن أن تتطاير جزيئات .من الممكن أن
تدخل هذه إلى العينين ،الأنف ،الفم أو الأذنين أو أن تسبب تهيجها.
يكون هناك خطر التعرض لإصابة!
البس نظارة واقية عند الفك.

العجلة الخلفية اليمنى )مثال(
Z

المساعدة في حالات الأعطال

العجلة الأمامية اليسرى )مثال(

◀ قم بفك غطاء صامولة العجلة.
◀ السيارات المزودة بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات:
اضغط جزء التوصيل = في وصلة الهواء المضغوط :
واحتفظ به على هذا النحو.
◀ حرك حلقة التأمين ; إلى الخلف واحتفظ بها في هذا
الوضع.
◀ اسحب جزء التوصيل = من وصلة الهواء المضغوط :
للخارج ،واترك حلقة التأمين ;.
◀ جميع السيارات :قم بحل جميع صواميل العجلة وقم بفكها ما
عدا صامولتين في مواضع متقابلة.
◀ إذا تأكدت أن العجلة تستقر على خوابير العجلة بدون شد ،قم
بفك آخر صامولتين.
◀ فك العجلة
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عطب الإطارات
للضرر .يجب مراعاة عزم الربط الخاص بصواميل
العجلات.
! قم بفحص ضغط هواء الإطار سريعاً بعد تغيير العجلة.
احرص على مراعاة الإرشادات الخاصة بسلامة التشغيل
والسلامة المرورية.
عند تغيير العجلة:

العجلة المخلوعة )مثال(

◀ استخدم فقط صواميل العجلات المصرح بها لسيارتك.
تختلف صواميل العجلة للعجلات المصنوعة من الفولاذ
والعجلات المصنوعة من معدن خفيف عن بعضها البعض
ولا يجوز الخلط بينها.
قبل تركيب العجلة:
◀ قم بتزييت أسطح الاحتكاك ما بين القرص الضاغط وصامولة
العجلة بطبقة خفيفة من الزيت.
◀ قم بإزالة الصدأ والاتساخات عن أسطح تلامس صرة العجلة،
والجنط وصواميل العجلات.

المساعدة في حالات الأعطال

العجلة الإحتياطية )مثال(

◀ ضع النظارة الواقية.
◀ قم بفك الوصلة ; من صمام العجلة = واخلع خرطوم
الهواء المضغوط .:
◀ قم في العجلة الإحتياطية بفك غطاء الصمام  Aمن صمام
العجلة ? وقم فوراً بتركيب خرطوم الهواء المضغوط :
مع الوصلة ; ثم احكم الربط.

تركيب العجلة
 Gتحذير
من الممكن أن تنفك صواميل العجلات نتيجة مواضع حلزونية
لصواميل عجلات أو خوابير عجلة أو حلقات تعليق كروية مزيتة،
مشحمة أو متضررة .من الممكن أن تفقد من خلال ذلك إحدى
العجلات أثناء القيادة .يوجد خطر الحوادث!
لا تقم أبداً بتزييت أو تشحيم المواضع الحلزونية أو حلقات التعليق
الكروية .قم في حالة وجود مواضع حلزونية متضررة أو حلقة
تعليق كروية متضرر بإخبار ورشة فنية متخصصة بأسرع وقت
ممكن .احرص على تغيير صواميل العجلات ،خوابير العجلات
أو حلقات التعليق الكروية .لا تواصل السير.

! افحص صواميل العجلات بشكل منتظم من حيث التثبيت
الجيد ،وأحكم ربطها عند اللزوم .قم بتغيير أغطية الحماية
لصواميل العجلات أو غطاء صواميل العجلات المتعرضة

بعد تركيب العجلة:
◀ قم بإحكام ربط صواميل العجلة بالتقابل .يرجى مراعاة عزم
الربط )\ صفحة .(323
◀ السيارات المزودة بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات:
اضغط جزء التوصيل = في وصلة الهواء المضغوط ،:
حتى تثبت حلقة التأمين ;.
◀ جميع السيارات :قم بتركيب غطاء صواميل العجلة.
◀ السيارات الغير مزودة بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات:
افحص ضغط هواء الإطارات )\ صفحة .(306
◀ السيارات المزودة بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات :قم
بتشغيل الطريقة الأوتوماتيكية لتنظيم ضغط هواء الإطارات
)\ صفحة .(167
◀ جميع السيارات :أعد إحكام ربط صواميل العجلات بعد السير
لمسافة  50كم )\ صفحة .(293

المصاهر )الفيوزات( الكهربائية
إحكام ربط صواميل العجلة
 Gتحذير
إذا لم تقم بشد مسامير العجلة أو صواميل العجلة بعزم الربط
المقرر ،فقد تنحل العجلات .يكون هناك خطر وقوع حادث!
احرص بعد تبديل العجلة على فحص عزم الربط بأقرب وقت
ممكن لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

! افحص صواميل العجلات بشكل منتظم من حيث التثبيت
الجيد ،وأحكم ربطها عند اللزوم .قم بتغيير غطاء صواميل
العجلة المتضرر .يجب مراعاة عزم الربط الخاص بصواميل
العجلات.
يجب مراعاة عزم الربط الخاص بصواميل العجلات
)\ صفحة .(323
افحص عزم الربط في الجنطات الجديدة أو التي تم طلاءها بعد
حوالي  1000حتى  5000كم من القيادة.

 iعندما يكون ضغط هواء الإطارات منخفضاً يتحسن
التنظيف الذاتي للإطارات ،مثلاً في الطرق الموحلة أو
الرطبة.

المصاهر )الفيوزات( الكهربائية
جهاز إضافي مستهلك
التركيب اللاحق لأجهزة إضافية مستهلكة للتيار أو تجهيزات
كهربائية يتطلب معرفة فنية خاصة.

المصاهر
إرشادات السلامة الهامة
المصاهر المحترقة يجب استبدالها بمصاهر لها نفس القيم ،يتم
التعرف عليها من خلال اللون ورقم الأمبير ،لأرقام الأمبير
الموصى بها المقررة في مخطط توزيع المصاهر .يمكنك
الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز خدمة مرسيدس
ــ بنز.
 Gتحذير
إذا قمت بالتلاعب على أحد المصاهر المعطلة ،قنطرته أو تغييره
بأحد المصاهر التي لها رقم أمبير أعلى ،من الممكن أن تجهد
الخطوط الكهربائية بشكل مفرط .من خلال ذلك قد ينشب حريق.
يوجد خطر الحوادث والإصابة!
قم بتغيير المصاهر المعطلة بمصاهر محددة جديدة ذات رقم
الأمبير الصحيح.

قبل تغيير المصاهر
يجوز لك نفخ الإطارات عن طريق دورة الهواء المضغوط فقط،
عندما يكون بسيارتك وصلة نفخ الإطار .في الوصلات الأخرى
يكون مخزون الضغط مرتفع للغاية .في مثل هذه الوصلات من
الممكن أن تنفجر خراطيم الضغط والإطارات أثناء عملية النفخ.
◀ نفخ الإطار :اسحب الغطاء الموجود بوصلة نفخ الإطار .:
◀ اخرج خرطوم نفخ الإطارات من درج التخزين خلف
مقصورة السائق )\ صفحة .(280
◀ اخرج ضغط الهواء الموجود بوصلة نفخ الإطار .:
◀ عند القيادة في الغالب على الشوارع المعبدة :حافظ على
ضغط هواء الإطارات المقرر.
◀ في الأراضي الوعرة وفي الأراضي التي تكون فيها القدرة
التحميلية منخفضة ،مثلاً الرمال :قم بخفض ضغط هواء
الإطارات )\ صفحة .(318
ومن خلال ذلك تتحسن قدرة جر الإطارات.

◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .0
◀ أوقف جميع الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار.

فتح/غلق صندوق المصاهر

يوجد صندوق المصاهر خلف المقعد الأيمن.
Z

المساعدة في حالات الأعطال

وصلة نفخ الإطار

293

294

المصاهر )الفيوزات( الكهربائية
◀ الفتح :حرك المقعد الأيمن إلى الأمام.
◀ افتح الأقفال السريعة =.
◀ اسحب غطاء صندوق المصاهر .:
◀ اسحب كسوة صندوق المصاهر ; إلى أعلى لإخراجها.
◀ الغلق :قم بوضع كسوة صندوق المصاهر ;.
◀ قم بوضع غطاء صندوق المصاهر .:
◀ أغلق الأقفال السريعة =.
◀ حرك المقعد إلى الخلف إلى الوضع المرغوب.

المساعدة في حالات الأعطال
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ترتيب المصاهر والمرحلات

وحدة المصاهر FA1

الجهاز المستهلك

A

الجهاز المستهلك

A

F01

منظم القيادة ) / (OPCالتاكوجراف
) (DTCOطرف 30

20

F02

منظم القيادة ) / (OPCوحدة خاصة
قابلة للمعايرة ) / (PSMجهاز التحكم
بناقل الحركة لسيارة Unimog
) (TCMUطرف 15

10

F03

تبديل جهاز التوجيه  /مانع تشغيل
المحرك ،طرف 30

7,5
F12

F04

المقبس الكهربائي  24فلط في الكونسول 10
الأوسط ،طرف 15R

F13

F05

المقبس الكهربائي  24فلط خلف مقعد
السائق ،طرف 15R

25

F06

الراديو ،الطرف )30 (TCC

5

المقابس الكهربائية  12فلط; خلف مقعد 15
السائق  /الكونسول الأوسط  /محول
الجهد الكهربائي لتنظيم مدى الإضاءة
)محول الجهد الكهربائي للإدخال(
الطرف 30

F07

وحدة خاصة قابلة للمعايرة )(PSM
طرف 30

15

F14

F08

وصلة التشخيص  16قطب )(OBDII
الطرف 30

10

المقابس الكهربائية  12فلط; خلف مقعد 15
السائق  /الكونسول الأوسط )محول
الجهد الكهربائي للإخراج( الطرف
 12فلط

F09

إدارة المحرك ) / (MCMنظام معالجة 10
غازات العادم ) (ACMوحدة الإمداد
بمادة ® ،AdBlueطرف 15

F10

مفبس المقطورة  15قطب  /مقبس
المقطورة  7أقطاب في الأمام ،طرف
30

20

F11

مقبس المقطورة لنظام  7 ABSأقطاب20 ،
طرف 30
مقبس المقطورة لنظام  7 ABSأقطاب15 ،
طرف 15

Z
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المصاهر )الفيوزات( الكهربائية
وحدة المصاهر FA3

وحدة المصاهر FA2

المساعدة في حالات الأعطال

الجهاز المستهلك

A

F01

مجموعة أجهزة القياس والبيان
) / (ICUCتاكوجراف )/ (DTCO
مستشعرات مخزون الضغط & K1
 / K2نظام  -كاميرا  -شاشة )،(KMS
طرف 15

5

F02

مجموعة أجهزة القياس والبيان
) / (ICUCالبوابة المركزية
) / (CGWوحدة نطاق مفاتيح )،(MSF
طرف 30

5

F03

نطاق استعمال النوافذ الكهربائية  /تأمين 15
الأقفال مركزياً ،الطرف 15R

F04

نطاق استعمال النوافذ الكهربائية /
الراديو  /مرحلات منع الإدخال لجهاز
التوجيه  ،WLطرف 15R

15

F05

الإضاءة الداخلية ،طرف 30

10

الجهاز المستهلك
F03

A

تدفئة النوافذ الجانبية لباب القص ،طرف 15
30

F04

Special Truck Control Unit
) ،(STCUطرف 15

5

F05

Special Truck Control Unit
) ،(STCUطرف 30

5

F06

الإمداد بالتيار الكهربائي ) (CANكتلة
الصمام الطرف 30

20

F07

مروحة ناقل الحركة الهيدروستاتيكي 25 /
مروحة محول وصلة التعشيق ،طرف
30

F08

مروحة وحدة القدرة الهيدروليكية ،طرف 30
30

F09

F06

نظام  ،ABSطرف 30

20

مروحة وحدة العمل الهيدروليكية ،طرف 15
30

F07

التدفئة الإضافية ،طرف 30

20

F10

المصباح الدوار ) ،(RKLطرف 30

10

F08

التدفئة ،طرف 15R

20

F11

المقبس الكهربائي للأجهزة  32قطب و 10
 11قطب ،طرف 15

F09

تدفئة الزجاج الأمامي ،طرف 30

25

F12

تأمين الأقفال مركزياً ،طرف 30

15

F10

جهاز التحكم بناقل الحركة لسيارة
) ،Unimog (TCMUطرف 30

20

F13

الإمداد بالتيار الكهربائي القابل للتشغيل
 24فلط في السقف ،طرف 15

15

F11

جهاز التحكم بناقل الحركة لسيارة
) ،Unimog (TCMUطرف 30

20

F14

الأسطوانة  /مفتاح درجة حرارة مروحة 5
قابض محول العزم ،طرف 15

F12

تدفئة المقعد  /مقعد القص ،طرف 15

10

F13

فاصل الماء من الوقود  /التجهيز الأولي 15
لسلاسل التناوب ،طرف 15

F14

25

جهاز مسح الزجاج ،طرف 15R
وحدة المصاهر FA3
الجهاز المستهلك

A

F01

مانع تشغيل المحرك ،طرف 50

5

F02

جهاز مسح زجاج باب القص ،طرف 10 15

وحدة المرحلات A32
التسمية
K01

مروحة وحدة القدرة الهيدروليكية

K02

مروحة ناقل الحركة الهيدروستاتيكي  /مروحة
محول وصلة التعشيق

K03

مروحة وحدة العمل الهيدروليكية

K04

التدفئة الإضافية

K05

تدفئة الزجاج الأمامي يساراً

K06

تدفئة الزجاج الأمامي يميناً

المساعدة على بدء الدوران ،القطر والجر
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وحدة المرحلات A31
التسمية

K02

المصباح الدوار )(RKL

K03

مانع تشغيل المحرك

K04

تدفئة النافذة الجانبية لباب القص

K05

وصلة كمبريسور سائل التبريد

K06

مضخة التدوير الخاصة بالتدفئة

K07

التدفئة الإضافية )التحكم الإضطراري بالمروحة(

K08

الإمداد بالتيار الكهربائي ) (CANكتلة الصمام

K09

التدفئة الإضافية )إيقاف التسخين الأولي للمحرك في
(D+

K10

تأمين الأقفال مركزياً

◀ ملء الهواء المضغوط :اسحب الغطاء الموجود بوصلة
الملء .:
◀ قم بملء ضغط الهواء بوصلة الملء  .:يجب أثناء ذلك أن
يعادل ضغط الملء ضغط دائرة الفرامل  1أو دائرة الفرامل
 ،2انظر بيانات التشغيل لنظام الهواء المضغوط
)\ صفحة .(323

المساعدة على بدء الدوران ،القطر والجر
المساعدة على بدء الدوران

مصاهر إضافية لنظام FleetBoard

إرشادات السلامة الهامة

وحدة المصاهر FA302
الجهاز المستهلك

A

F01

نظام  ،FleetBoardالطرف 30

7,5

F02

نظام  ،FleetBoardالطرف 15

5

توجد المصاهر الإضافية لنظام  FleetBoardفي صندوق
المصاهر خلف حامل المصاهر .احرص على تغيير المصاهر
المحترقة لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

نظام الهواء المضغوط
ملء دورة الهواء بهواء خارجي
في حالة وجود ضرر بالمحرك وعدم وجود مخزون ضغط،
يمكن ملء وإمداد سيارتك بضغط الهواء عن طريق وصلة
الملء .من خلال ذلك يتم تحرير أسطوانات فرملة تأمين الوقوف
الزنبركية الخاصة بفرملة تأمين الوقوف.

 Gتحذير
أثناء عملية الشحن وأثناء المساعدة على بدء الدوران من الممكن
أن يتسرب خليط غاز البطارية سريع الانفجار .هناك خطر
الانفجار!
يجب عليك تجنب النار ،الضوء المكشوف ،تكون الشرر
والدخان .احرص أثناء عملية الشحن وأثناء المساعدة على بدء
الدوران على وجود تهوية كافية .لا تنثني بجسمك فوق البطارية.
 Gتحذير
بطارية فارغة الشحنة قد تتجمد في درجات الحرارة القريبة من
نقطة التجمد .عندما تحاول إعطاء مساعدة على بدء الدوران أو
شحن البطارية ،من الممكن أن يخرج غاز البطارية .هناك خطر
الانفجار!
اترك دائماً البطارية المتجمدة لتذوب ،قبل شحنها أو إعطاء
مساعدة على بدء الدوران.

Z
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تغيير التوجيه
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المساعدة على بدء الدوران ،القطر والجر
! احرص على مراعاة الإرشادات التالية .وإلا فقد تعرض
البطاريات أو الأجزاء الإلكترونية في الشاحنة للضرر:
Rلا تستخدم جهاز الشحن السريع للمساعدة على بدء
الدوران.
Rعندما تستخدم جهاز شحن نقال )بطاريات مزودة بمصدر
طاقة مستقل( ،اسحب مقبس الشبكة قبل البدء بالمساعدة
على بدء الدوران.
Rاحرص على بدء المساعدة على بدء الدوران فقط من
السيارات ذات دورة  24فلط.
Rاستخدم كابلات المساعدة على بدء الدوران المؤمَّنة ضد
انعكاس القطبية وذات مقطع عرضي للسلك يبلغ 50-35
مم 2تقريباً ولها أقطاب معزولة.
Rفي درجات الحرارة الخارجية التي تقل عن  ،† Ò10قد
تتجمد البطارية فارغة الشحنة .وفي هذه الحالة لا تقم
بإدارة المحرك .احرص على إذابة التجمد عنها أولاً.

عندما تكون البطاريات فارغة الشحنة ،قم بالمساعدة على بدء
الدوران من خلال سيارة أخرى.
◀ قبل القيام بعملية المساعدة على بدء الدوران ،قم بفصل أنظمة
الاتصالات الجوالة ،مثل الهاتف ،الجهاز اللاسلكي ،جهاز
التليفاكس ،من المجموعة الكهربائية.
◀ تأكد من عدم تلامس السيارتين.
◀ قم بجذب فرملة تأمين الوقوف.
◀ أوقف جميع الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار.
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .0

المساعدة على بدء الدوران عن طريق كابل المساعدة على
بدء الدوران

المساعدة في حالات الأعطال

! عندما تسحب كابل المساعدة على بدء الدوران ،اترك
المحرك للسيارة المستقبلة للكهرباء دائراً في عدد اللفات
المحايد .ومن خلال ذلك تتجنب أضرار في إلكترونيات
السيارة.
! لا تقم بتوصيل طرف القطب السالب لكابل المساعدة على
بدء الدوران بإطار الشاسيه .وإلا فقد تتعرّض أجزاء المحرك
أو ناقل الحركة للضرر.

H

من أجل بيئتك
تحتوي البطاريات على مواد ضارة.
يحظر القانون التخلص من البطاريات
عن طريق وضعها مع القمامة المنزلية.
حيث يجب تجميعها بشكل منفصل
وإخضاعها لعملية إعادة الاستخدام بشكل
لا يضر بالبيئة.
تخلص من البطاريات بشكل غير ضار
بالبيئة .قم بتسليم البطاريات فارغة
الشحنة لدى ورشة فنية متخصصة.
قم بنقل وتخزين البطاريات المملوءة في
وضع مستقيم .وقم بتأمينها عند نقلها ضد
الانقلاب .احرص على أنه يمكن لحمض
البطارية أن يتسرب من فتحات تهوية
الأغطية وأن يصل للبيئة.

الإرشادات العامة
احرص على مراعاة إرشادات السلامة وإجراءات الوقاية عند
التعامل مع البطارية )\ صفحة .(274
احرص على فحص البطاريات بعد المساعدة على بدء الدوران
لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

◀ توصيل كابل المساعدة على بدء الدوران :قم بفك غطاء
صندوق البطارية )\ صفحة .(275
◀ اخلع غطاء طرف التوصيل الموجب ; وغطاء طرف
التوصيل السالب .:
◀ قم أولاً بتوصيل مشبك القطب الموجب لكابل المساعدة على
بدء الدوران بالقطب الموجب للبطارية المساعدة ثم بالقطب
الموجب  qلبطارية بدء الدوران.
◀ قم أولاً بتوصيل مشبك القطب السالب لكابل المساعدة على
بدء الدوران بالقطب السالب للبطارية المساعدة ثم بالقطب
السالب  ±لبطارية بدء الدوران.
◀ اترك محرك السيارة المساعدة يدور بعدد لفات مرتفع.
◀ أدر المحرك واجعله يدور بعدد لفات الوضع المحايد.
◀ فك كابل المساعدة على بدء الدوران :قم أولاً بفصل مشابك
القطب السالب لكابل المساعدة على بدء الدوران من الأقطاب
السالبة.
◀ قم بفك مشابك القطب الموجب لكابل المساعدة على بدء
الدوران من الأقطاب الموجبه.
◀ أدخل غطاء طرف التوصيل الموجب ; وغطاء طرف
التوصيل السالب .:
◀ قم بتركيب غطاء صندوق البطاريات )\ صفحة .(275

المساعدة على بدء الدوران ،القطر والجر
المساعدة على بدء الدوران عن طريق مقبس بدء الدوران
بمساعدة خارجية
 Gتحذير
عندما تقوم بإعطاء مساعدة على بدء الدوران لسيارة التي تستهلك
الكثير من التيار ،من الممكن أن يتعرض المقبس الكهربائي
لإجهاد مفرط .يوجد خطر الحريق من خلال احتراق الكابل!
لا تقم بإعطاء مساعدة على بدء الدوان إلا لسيارات شبيهة ،مثلاً
سيارات التي يكون احتياج التيار بها نفس الشيء أو أقل .أثناء ذلك
يجب أن تكون السيارات مزودة بمجموعة  24فلط أو ببطارتيين
 12فلط مربوطتين في صف.

◀ قم بتركيب الغطاء ; على مقبس بدء الدوران بمساعدة
خارجية .:
◀ قم بتركيب غطاء صندوق البطاريات = )\ صفحة .(275

المناورة/الجر للمساعدة على بدء الدوران والقطر
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
عندما لا يكون المحرك دائر ،لا يعمل كل من آلية مؤازرة التوجيه
والإمداد بالهواء المضغوط .عندئذ ستحتاج لبذل قوة كبيرة جداً
من أجل التوجيه .في حالة فقدان الهواء المضغوط من الممكن أن
يتم تفعيل أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة بفرملة
تأمين الوقوف وبذلك يتم فرملة السيارة بشكل خارج عن
السيطرة .من الممكن أن تفقد السيطرة على السيارة من جراء
ذلك .يوجد خطر الحوادث!
استخدم دائماً عمود القطر .أمّن عملية الإمداد بالهواء
المضغوط ،مثلاً من خلال مصدر خارجي للهواء المضغوط.

! عندما لا يكون المحرك دائر ،احرص عند المناورة ،القطر
والجر على مراعاة ما يلي:

◀ قم بفك غطاء صندوق البطاريات = )\ صفحة .(275
◀ السيارة المعطية للتيار والسيارة المتلقية للتيار :أدر المفتاح
في قفل المقود إلى الوضع الأصلي حتى النهاية.
◀ قم بفك الغطاء ; من مقبس المساعدة على بدء الدوران
بمساعد خارجية .:
◀ قم بتوصيل كابل المساعدة على بدء الدوران .احرص على
مراعاة أن يكون البروز ملائم في التجويف.
◀ السيارة المعطية للتيار :قم بتشغيل المحرك واتركه يدور بعدد
لفات مرتفع.
◀ السيارة المتلقية للتيار :أدر المحرك واجعله يدور بعدد لفات
الوضع المحايد.
◀ السيارة المعطية للتيار :قم بإيقاف المحرك وأدر المفتاح في
قفل المقود إلى الوضع الأصلي حتى النهاية.
◀ كلا السيارتين :اخلع كابل المساعدة على بدء الدوران.

Rعندما يتم تفعيل أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية
الخاصة بفرملة تأمين الوقوف ،فقد يتسبب ذلك في سخونة
الفرامل بشكل مفرط واتلافها .قم بملء دورة الهواء
المضغوط أو تحرير فرملة تأمين الوقوف الزنبركية
الخاصة بفرملة تأمين الوقوف يدوياً.
Rعندما يتم قطر السيارة ،يكون كل من نظام الفرامل
وتعشيق ناقل الحركة بدون إمداد بالهواء المضغوط .وحدة
تشحيم ناقل الحركة تكون بدون وظيفة وهناك خطر وقوع
أضرار في ناقل الحركة .لذا يجب مراعاة موضوع "قطر
السيارة والمحرك غير مشغل".
! مرر الكوابل وتوصيلات الهواء المضغوط بحيث لا تكون
مشدودة ،معوجة او تحتك في جميع الحركات عند القيادة في
انعطافات وغيره وتكون مرنة بعض الشيء.
انتبه إلى أن حركات التوجيه أثناء التوقف تحتاج إلى بذل مجهود
أكبر بكثير من المجهود الذي تحتاجه أثناء تحرك السيارة .تجنب
حركات التوجيه أثناء توقف السيارة ،خاصة عند وجود أحمال
محور أمامي مرتفعة.
عندما تقوم بنقل السيارة على سيارة نقل منخفضة من الممكن أن
تتجاوز ارتفاع السيارة المسموح به .احرص على مراعاة ارتفاع
ممرات المنشآت ،مثل الجسور.
قبل القيام بعملية القطر قم بالاتفاق مع سائق السيارة القاطرة على
إشارات واضحة للتفاهم بينكما .واحرص أنت وسائق السيارة
القاطرة على مواءمة أسلوب قيادتك مع الظروف الصعبة.
Z

المساعدة في حالات الأعطال

 Gتحذير
عندما تقوم بإدخال القابس في المقبس الكهربائي ،من الممكن أن
يتكون شرار .إذا كنت أثناء ذلك متواجداً بجوار مواد سهلة
الإشتعال ،مثلاً وقود ،يكون هناك خطر الحريق والإنفجار!
لا تقم بإدخال القابس في المقبس الكهربائي عندما تتواجد بجوار
مواد سهلة الإشتعال.
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المساعدة على بدء الدوران ،القطر والجر
إذا تعذر ملء دورة فرامل الهواء المضغوط بالهواء ،يمكن
تحرير أسطوانات فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة
بفرملة تأمين الوقوف يدوياً  \).صفحة .(301

إرشادات حول الجر للمساعدة على بدء الدوران/القطر
يشترط للجر/القطر معرفة فنية خاصة ،التي لا يمكن طرحها هنا
في دليل التشغيل هذا .لا تقم بقطر سيارتك للمساعدة على بدء
الدوران/جرها إلا عن طريق شركات متخصصة في القطر
والإنقاذ .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز
خدمة مرسيدس ــ بنز.

تركيب عمود القطر

◀ جميع السيارات :قم بتعشيق تعشيقة.
يتم عرض التعشيقة المعشقة في وحدة عرض حاسوب
السيارة.
◀ ابدأ عملية جر السيارة للمساعدة على بدء الدوران.
لا تتجاوز سرعة جر مقدارها  20كم/ساعة.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاترك
دواسة القابض واضغط على دواسة الوقود.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentاضغط دواسة الوقود.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentفوراً بعد
تشغيل المحرك اضغط دواسة الدبرياج تماماً واختر تعشيقة
الوضع المحايد.
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
® :Telligentفوراً بعد تشغيل المحرك اختر تعشيقة
الوضع المحايد.

المساعدة في حالات الأعطال

 iالسيارات المزودة بنظام التعشيق الأوتوماتيكي
®:Telligent
Rالضغط البطيء على دواسة الوقود = وصل الحركة ببطء
Rالضغط السريع على دواسة الوقود = وصل الحرك بسرعة

قطر السيارة
قابض التوصيل )مثال(

فك التوصيل الأمامي مُعد للمناورة عند تشغيل المقطورة وكذلك
للجر/القطر للمساعدة على بدء الدوران.
◀ التحرير :حرك خابور التوصيل  :حوالي  °90للخلف ثم
أخرجه بجذبه لأعلى.
◀ قم بتركيب عمود القطر.
◀ التأمين :قم بتركيب خابور التوصيل  :مرة أخرى وحركه
 ˚90إلى الأمام.

جر السيارة للمساعدة على بدء الدوران
◀ قم بتركيب عمود القطر )\ صفحة .(300
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ قم باستدعاء نافذة القائمة Reserve pressure
" (Reserve pressureمخزون الضغط"(
)\ صفحة  (110وقم بمراجعة مخزون الضغط الحالي.
◀ في حالة مخزون ضغط ضئيل للغاية :قم بملء جهاز الهواء
المضغوط باستخدام هواء خارجي )\ صفحة .(297
◀ السيارات المزودة بنظام التعشيق ® :Telligentاضغط
على دواسة الدبرياج حتى النهاية.

بشكل عام
◀ قم بتركيب عمود القطر )\ صفحة .(300
◀ أدر المفتاح في قفل المقود على الوضع .2
◀ قم بتأمين الإمداد بالهواء المضغوط عن طريق السيارة
القاطرة ،انظر ملء نظام الهواء المضغوط عن طريق هواء
خارجي )\ صفحة .(297
قطر السيارة والمحرك متوقف
مسافة الجر حتى  5كم ،سرعة الجر حتى  20كم/ساعة كحد
أقصى:
! في حالة عدم دوران المحرك لا تعمل مضخة الزيت بناقل
الحركة .مما ينتج عنه خطر إلحاق ضرر بناقل الحركة.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة في الوضع المحايد.
مسافة الجر أكثر من  5كم:
◀ قم بفك عمود الإدارة للمحور الأمامي والخلفي.

المساعدة على بدء الدوران ،القطر والجر
قطر السيارات ذات أضرار في ناقل الحركة/صندوق التروس
الإضافي/المحاور
◀ قم بفك أعمدة الإدارة المتصلة بمحاور الدفع.
أو
◀ احرص على نقل السيارة على المنصة المنخفضة.
قطر السيارة والمحرك دائر
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد.
قطر السيارة ذات نظام تعشيق ناقل حركة قادر على العمل
تبلغ سرعة القطر حتى  40كم/ساعة كحد أقصى.
◀ قم بتشغيل المحرك.
◀ قم بتعشيق ناقل الحركة على الوضع المحايد.

الإرشادات العامة
في حالة نقص مخزون الضغط في نظام الفرامل يمكن في
الأحوال الإضطرارية تحرير أسطوانة فرملة تأمين الوقوف
الزنبركية الخاصة بفرملة تأمين الوقوف يدوياً ،وذلك للقيام
بعملية القطر .قبل أن تقوم مجدداً بتشغيل السيارة ،يجب إعادة
أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية مرة أخرى إلى وضع
التشغيل.

◀ قم بتأمين السيارة ضد التحرك باستخدام السنادات.
◀ اسحب الغطاء = من أسطوانة الفرامل الزنبركية ?
اليسرى واليمنى.
◀ أدر مسمار التحرير ; الموجود بأسطوانة الفرامل
الزنبركية ? اليسرى واليمنى للخارج )وضع التحرير(،
حتى يخرج قلم الفحص  :بشكل تام.
إعادة أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة بفرملة
تأمين الوقوف إلى وضع العمل
◀ تأكد أن مصباح التحذير  Jمطفأ في مجموعة أجهزة
القياس والبيان.
عندئذ يكون مخزون الضغط كافياً في نظام الهواء المضغوط
للسيارة.
◀ قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف )\ صفحة .(148
◀ اضغط مسمار التحرير ; الموجود بأسطوانة الفرامل
الزنبركية ? اليسرى واليمنى للداخل ثم أدره لإحكام ربطه
)وضع الفرملة( .عزم الربط  40حتى  50نيوتن متر.
يتم إدخال قلم الفحص  :بشكل تام.
◀ اضغط الغطاء = الموجود بأسطوانة الفرامل الزنبركية
اليسرى واليمنى.

U 423 / U 427 / U 430/ U 527 / U 530
عرض عام

U 216 / U 218 / U 318
عرض عام

أسطوانة الفرامل الزنبركية لفرملة تأمين الوقوف والفرملة الرئيسية

تحرير أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة بفرملة
تأمين الوقوف يدوياً
! قم بحل مسمار التحرير بعزم  70نيوتن متر بحد أقصى .لا
تستخدم المفك الدقاق .وإلا فقد تعرض الأسطوانة الزنبركية
للضرر.

تحرير أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة بفرملة
تأمين الوقوف يدوياً
! قم بحل مسمار التحرير بعزم  70نيوتن متر بحد أقصى .لا
تستخدم المفك الدقاق .وإلا فقد تعرض الأسطوانة الزنبركية
للضرر.
◀ قم بتأمين السيارة ضد التحرك باستخدام السنادات.
◀ أدر مسمار التحرير  :الموجود بأسطوانة الفرامل
الزنبركية ; اليسرى واليمنى للخارج حتى النهاية )وضع
التحرير(.
Z

المساعدة في حالات الأعطال

تحرير أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة
بفرملة تأمين الوقوف
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المساعدة على بدء الدوران ،القطر والجر
إعادة أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة بفرملة
تأمين الوقوف إلى وضع العمل
◀ تأكد أن مصباح التحذير  Jمطفأ في مجموعة أجهزة
القياس والبيان.
عندئذ يكون مخزون الضغط كافياً في نظام الهواء المضغوط
للسيارة.
◀ قم بتحرير فرملة تأمين الوقوف )\ صفحة .(148
◀ اضغط مسمار التحرير  :الموجود بأسطوانة الفرامل
الزنبركية ; اليسرى واليمنى للداخل ثم أدره لإحكام ربطه
)وضع الفرملة( .عزم الربط  40حتى  50نيوتن متر.

المساعدة في حالات الأعطال
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إرشادات السلامة الهامة
جدير بالمعرفة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

إرشادات السلامة الهامة
سلامة التشغيل والسلامة المرورية
الإرشادات العامة

العجلات والإطارات

تعتبر الإطارات من الأمور الهامة جداً لسلامة التشغيل والسلامة
المرورية الخاصة بالسيارة .لذا يجب القيام بمراجعة ضغط هواء
الإطارات وفحص مداسات الإطارات وحالتها بصفة منتظمة.
تحصل على المزيد من المعلومات لدى المتجر المتخصص ببيع
الإطارات أو لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة
Rالقدرة التحميلية للإطارات )مؤشر التحميل (L I
Rمؤشر السرعة
Rعمر الإطارات
Rأسباب ونتائج تآكل الإطارات
Rإجراءات في حالة أضرار الإطارات
Rطرازات الإطارات لمناطق معينة ،مناطق تشغيل معينة أو
ظروف تشغيل معينة للسيارة
Rإمكانيات تجهيز الإطارات وغيرها

ضغط هواء الإطارات
 Gتحذير
أثناء القيادة ترتفع درجة حرارة الإطارات وضغط هواء
الإطارات .إذا قمت بخفض ضغط هواء الإطارات بينما
الإطارات ساخنة ،يؤدي هذا إلى ضغط هواء إطارات منخفض
للغاية عندما تبرد الإطارات .ضغط هواء إطارات منخفض للغاية
يمكن أن يؤدي إلى إنفجار الإطار ،خاصة عند إزياد الحمولة
والسرعة .يوجد خطر الحوادث!
لا تقم أبداً بتقليل ضغط هواء الإطارات بينما الإطارات ساخنة.
حافظ على ضغط الهواء المقرر في الإطارات.

يجب أن يتم مراجعة ضغط هواء الإطارات المقرر بصفة منتظمة
عندما تكون الإطارات باردة ،على الأقل كل أسبوعين أو قبل

القيام برحلات طويلة .ويجب أن يكون ضغط الهواء في إطارات
أحد المحاور متساوياً دائماً.
Rعندما يكون ضغط هواء الإطارات منخفضاً للغاية ،فإن ذلك
يؤدي إلى سخونة الإطارات إلى حد كبير وإلى زيادة تآكلها،
كما يؤدي إلى تغير اتزان السيارة أثناء القيادة وزيادة استهلاك
الوقود.
Rعندما يكون ضغط هواء الإطارات مرتفعاً للغاية ،فإن ذلك
يؤدي إلى إطالة مسافة الفرملة وتدهور قدرة التصاق
الإطارات بالطريق وزيادة تآكل الإطارات.
Rتقوم أغطية الصمامات الموجودة على صمامات الإطارات
بحماية أجسام الصمامات من الرطوبة والاتساخات .لذلك
يجب دائماً إحكام ربط أغطية الصمامات على صمامات
الإطارات.
Rفي حالة تكرار فقدان ضغط هواء الإطارات ،فإنه يمكن أن
يكون سبب ذلك هو وجود أضرار خارجية أو أن تكون
صمامات الإطارات غير محكمة ضد التسريب .افحص
ضغط هواء الإطارات بشكل منتظم.
Rمزيد من المعلومات الهامة بخصوص ضغط هواء الإطارات
)\ صفحة .(306
Rيرجى مراعاة جدول ضغط هواء الإطارات
)\ صفحة .(308

مداس الإطارات
 Gتحذير
عندما يكون مداس الإطار قليلاً للغاية يقل إلتصاق الإطار
بالطريق .لا يكون مداس الإطار قادراً على تصريف الماء .من
جراء ذلك يزداد على الطرق المبتلة خطر الإنزلاق على الماء،
خاصة إذا لم تكن السرعة ملائمة .يكون هناك خطر وقوع
حادث!
في حالة وجود ضغط هواء إطارات مرتفع أو منخفض للغاية
يمكن أن تتآكل الإطارات بشكل مختلف ومن أماكن مختلفة لسطح
الإطار .لذلك قم بفحص عمق المداس وحالة سطح الإطار بشكل
منتظم على العرض الكامل لجميع الإطارات.
أدنى عمق للمداس في حالة
Rالإطارات الصيفية 3 :مم
Rإطارات  4 :M+Sمم
لدواعي السلامة قم بتغيير الإطارات قبل وصول عمق المداس
إلى الحد الأدنى المقرر قانونياً.

إرشادات السلامة الهامة
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عمر الإطارات
تتقادم الإطارات حتى في حالة عدم استخدامها أو في حالة
استخدامها بشكل بسيط .تقل سلامة التشغيل والسلامة المرورية
مع تقادم الإطارات .لذا احرص على تغيير الإطارات التي مر
عليها أكثر من ست سنوات.

أضرار الإطارات
تنشأ أضرار الإطارات على سبيل المثال بسبب:

 :علامة بيان تآكل الإطارات )مثال(
.

حالة الإطارات
 Gتحذير
الإطارات المتضررة تسبب فقدان ضغط هواء الإطارات .قد تفقد
السيطرة على السيارة من جراء ذلك .يكون هناك خطر وقوع
حادث!
قم بفحص الإطارات بشكل منتظم من حيث وجود أضرار
واستبدل الإطارات المتضررة بأسرع وقت ممكن.

يجب فحص حالة الإطارات بصورة منتظمة ،كل أسبوعين على
الأقل وقبل القيام برحلات طويلة ،على سبيل المثال من حيث:
Rالأضرار الخارجية
Rأجسام غريبة في مداس الإطارات
Rالشقوق ،الإنبعاجات ،الغرزات
Rاستهلاك المداس بشكل غير منتظم أو من جانب واحد

القدرة التحميلية للإطارات ،مؤشر السرعة ،ونوع الإطارات
 Gتحذير
يمكن أن يؤدي تخطي القدرة التحميلية المحدد للإطار أو مؤشر
السرعة المسموح بها إلى حدوث أضرار بالإطار وإلى إنفجاره.
يكون هناك خطر وقوع حادث!
لذا لا تسخدم إلا أنواع ومقاسات الإطارات المصرح بها لطراز
سيارتك .يرجى مراعاة القدرة التحميلية للإطارات ومؤشر
السرعة للإطارات.

يجب أيضاً مراعاة تعليمات الترخيص الخاصة بالبلد الذي
تتواجد فيه بشكل خاص .هذه التعليمات من الممكن أن تُحدد نوع
إطارات معين لسيارتك  .علاوة على ذلك من الممكن أن يوصى
باستخدام نوع معين من الإطارات بالنسبة لنطاقات معينة
ولتشغيل السيارة في مناطق معينة .يمكنك الحصول على مزيد
من المعلومات لدى المتاجر المتخصصة في بيع الإطارات ،لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة أو لدى مركز خدمة مرسيدس -
بنز.

تغيير العجلات
قم بتغيير الإطارات القياسية فقط بمقاسات الإطارات والجنطات
المصرح بها لطراز سيارتك .يمكنك الحصول على مزيد من
المعلومات لدى المتاجر المتخصصة في بيع الإطارات أو لدى
إحدى الورش الفنية المتخصصة.
بعد تغيير إطارات السيارة يجب اصطحاب تصريح تشغيل
مقاسات الإطارات والجنطات وكذلك وثيقة من الجهة المصنعة
حول تصريح تغيير الإطارات في السيارة .بالإضافة لذلك يجب
مواءمة عداد السرعة .احرص على مراعاة التعليمات القانونية
Z

العجلات والإطارات

هناك حد أدنى لعمق مداس الإطار مقرر حسب التشريعات
القانونية .احرص على مراعاة التعليمات القانونية الخاصة بكل
دولة.
قم — لدواعي السلامة — بتغيير الإطارات قبل وصول عمق
المداس إلى الحد الأدنى المقرر قانونياً.
عندما تصل الإطارات للحد الأدنى لعمق المداسات ،يكون بيان
تآكل الإطارات )السهم( متوحد مع مداس الإطارات.
كلما قل عمق مداس الإطار ،قل التصاق الإطارات بالأرض
وتدهورت خصائص الأداء بالنسبة للسيارة ،وخاصة على
الطرق المبتلة أو المغطاة بالثلوج.

Rظروف تشغيل السيارة
Rتقادم الإطارات
Rالحجارة
Rالأجسام الغريبة
Rانخفاض أو ارتفاع ضغط هواء الإطارات بشدة
Rمؤثرات الطقس والمؤثرات البيئية
Rالملامسة مع الزيوت ،الشحوم ،الوقود وغيرها
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ضغط هواء الإطارات
الخاصة بكل دولة .تحصل على المعلومات حول إصدار وثيقة
من الجهة المصنعة لدى أي مركز من مراكز خدمة مرسيدس -
بنز.

الإطارات المجددة
تنصح شركة مرسيدس ــ بنز باستخدام الإطارات والعجلات التي
فحصتها وصرحت باستخدامها شركة مرسيدس ــ بنز خصيصاً
لسيارتك.

ضغط هواء الإطارات
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
الإطارات ذات ضغط هواء إطارات منخفض للغاية أو عال للغاية
تحتوي على الأخطار التالية:

العجلات والإطارات

Rمن الممكن أن تنفجر الإطارات خاصة في حالة حمولة
وسرعة متزايدة.
Rحيث يتم تآكل الإطارات بشكل زائد و/أو بشكل غير منتظم،
مما يؤثر بشكل سلبي إلى حد كبير على التصاق الإطارات
بالأرض.
Rقد تتأثر خصائص القيادة وكذلك أداء التوجيه والفرامل بشكل
سلبي إلى حد كبير.
يوجد خطر الحوادث!
احرص على مراعاة ضغوط هواء الإطارات الموصى بها وقم
بفحص ضغط هواء جميع الإطارات بما في ذلك العجلة
الإحتياطية
Rكل يوم قبل بدء السير
Rفي حالة تغيير الحمولة
Rقبل بدء رحلة طويلة
Rفي حالة شروط تشغيل متغيرة ،مثلاً القيادة في الأراضي
الوعرة.
عند الضرورة قم بموائمة ضغط هواء الإطارات.
 Gتحذير
أثناء القيادة ترتفع درجة حرارة الإطارات وضغط هواء
الإطارات .إذا قمت بخفض ضغط هواء الإطارات بينما
الإطارات ساخنة ،يؤدي هذا إلى ضغط هواء إطارات منخفض
للغاية عندما تبرد الإطارات .ضغط هواء إطارات منخفض للغاية
يمكن أن يؤدي إلى إنفجار الإطار ،خاصة عند إزياد الحمولة
والسرعة .يوجد خطر الحوادث!
لا تقم أبداً بتقليل ضغط هواء الإطارات بينما الإطارات ساخنة.
حافظ على ضغط الهواء المقرر في الإطارات.

! عندما ترتفع/تقل درجة حرارة الهواء بمقدار ،† 10
يرتفع/يقل ضغط هواء الإطارات بمقدار  0,2بار تقريباً.
انتبه لتغير الضغط هذا – خاصة في الشتاء – عند مراقبة
ضغط هواء الإطارات في الجراجات مثلاً.
مثال:
تبلغ درجة حرارة المكان في الجراج  † 20تقريباً.
تبلغ درجة الحرارة الخارجية  † 0تقريباً.
قم بضبط ضغط هواء الإطارات على ضغط هواء الإطارات
المقرر في جدول ضغط هواء الإطارات مع زيادة مقدارها
 0,4بار.
وعندما تخرج من الجراج ،ينخفض ضغط هواء الإطارات
بمقدار  0,4بار تقريباً.

التحقق من ضغط هواء الإطار

علامة الإطار )مثال(

◀ قم بقراءة مقاس الإطار  :والقدرة التحميلية للإطار ;
على الإطار.
◀ قم بالتحقق من حمل المحور المسموح به للمحور المعني على
لوحة صنع الشاحنة )\ صفحة .(322
◀ تحقق من ضغط هواء الإطارات المقرر في الجدول
)\ صفحة .(308
◀ افحص ضغط هواء الإطارات بجميع الإطارات وصححه إذا
لزم الأمر.
 iاضبط ضغط هواء الإطارات الصحيح لكل محور من
محاور شاحنتك.
Rالمعطيات حول ضغط هواء الإطارات تعود على درجة
الحرارة العادية البالغة .† 20
Rفي جدول ضغط هواء الإطارات التالي يعود ضغط الهواء
على وزن الشاحنة المسموح به.
Rلا يأخذ بعين الاعتبار المحمور الأمامي الغير محمل بشكل
عام المعطيات المختلفة للمحور الأمامي .أقصى ضغط هواء
للإطارات على المحور الأمامي ضروري فقط عندما يكون

ضغط هواء الإطارات
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المحور مجهداً .معطيات ضغط هواء الإطارات هي فقط
للسير على الطرق المعبدة .في حالة الشك قم دائماً بضبط
ضغط هواء الإطارات الأعلى التالي .يشترط أن تكون القدرة
التحميلية للإطار كافية .تطابق معطيات حمل المحور
)\ صفحة  (322القيم المرتفعة المعنية والمناسبة في حمل
المحور الأمامي بالإرتباط مع حمل المحور الخلفي ،أحمال
المحاور المسموح بها في أوراق الشاحنة.
Rللتشغيل في الأراضي الوعرة يجب ضبط ضغط هواء
الإطارات تبعاً لجدول خصم ضغط هواء الإطارات
)\ صفحة .(318

العجلات والإطارات
Z
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ضغط هواء الإطارات
جدول ضغط هواء الإطارات
ضغط هواء الإطارات للأرضية الصلبة
 ،U 216 / U 218 / U 318الوزن الإجمالي 7500
الإطارات

LI

335/80R20
MPT81
SP T9

147K
149K

365/80R20
XZL
MPT81

152K
152K

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

العجلات والإطارات

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

4400 / 2900
4,0 / 2,3
4,0 / 2,3

4800
4,8
4,8

4400 / 2900
3,5 / 2,1
3,4 / 2,1

4800
4,1
4,1

405/70R20
XM47

136G

4400 / 3300
4,1 / 2,9

4400
4,1

405/70R20
SP T9

152J

4400 / 2900
3,4 / 2,1

4800
4,1

425/75R20
XM47

148G

4400 / 2900
2,7 / 1,6

4800
3,4

405/70R24
SP T9
AC70G

152J
149G

4400 / 2900
2,9 / 1,7
2,8 / 1,6

4800
3,2
3,4

295/60R22.5
Ultra Grip WTS

150K

4400 / 2900
5,4 / 3,0

4800
6,5

315/80R22.5
Goodyear

156K/L

4400 / 2900
4,1 / 2,4

4800
4,9

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.

ضغط هواء الإطارات
 ،U 216 / U 218 / U 318الوزن الإجمالي 8500
الإطارات

LI
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كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

335/80R20
MPT81
SP T9

147K
149K

4800 / 3900
4,4 / 3,4
4,4 / 3,4

4800
4,8
4,8

365/80R20
XZL
MPT81

152K
152K

4800 / 3900
3,9 / 3,0
3,7 / 2,9

4800
4,1
4,1

405/70R20
XM47

136G

4400 / 4300
4,1 / 4,0

4400
4,1

405/70R20
SP T9

152J

4800 / 3900
3,8 / 3,0

4800
4,1

425/75R20
XM47

148G

4800 / 3900
3,0 / 2,3

4800
3,4

405/70R24
SP T9
AC70G

152J
149G

4800 / 3900
3,2 / 2,5
3,2 / 2,4

4800
3,2
3,4

295/60R22.5
Ultra Grip WTS

150K

4800 / 3900
6,0 / 4,6

4800
6,5

315/80R22.5
Goodyear

156K/L

4800 / 3900
4,5 / 3,5

4800
4,9

العجلات والإطارات

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.
Z
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ضغط هواء الإطارات
 ،U 216 / U 218 / U 318الوزن الإجمالي 10000
الإطارات

LI

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

العجلات والإطارات

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

335/80R20
MPT81
SP T9

147K
149K

5200 / 4700
5,0 / 4,3
4,9 / 4,3

5500
5،9
5,7

365/80R20
XZL
MPT81

152K
152K

5200 / 4700
4,2 / 3,8
4,1 / 3,7

5500
4,8
4,8

405/70R20
SP T9

152J

5200 / 4700
4,2 / 3,7

5500
4,8

425/75R20
XM47

148G

5200 / 4700
3,3 / 2,9

5500
4,0

405/70R24
SP T9
AC70G

152J
149G

5200 / 4700
3,5 / 3,1
3,5 / 3,1

5500
3,7
4,0

295/60R22.5
Ultra Grip WTS

150K

5200 / 4700
6,6 / 5,8

5500
7,6

315/80R22.5
Goodyear

156K/L

5200 / 4700
5,0 / 4,4

5500
5،8

 ،U 318الوزن الإجمالي 11000

كجم2

الإطارات

LI

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

335/80R20
MPT81
SP T9

147K
149K

5500 / 5200
5,4 / 5,0
5,3 / 4,9

6000
6,5
6,4

365/80R20
XZL
MPT81

152K
152K

5500 / 5200
4,5 / 4,2
4,4 / 4,2

6000
5,4
5,3

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.

ضغط هواء الإطارات
 ،U 318الوزن الإجمالي 11000
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كجم2

الإطارات

LI

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

405/70R20
SP T9

152J

5500 / 5200
4,4 / 4,2

6000
5,3

425/75R20
XM47

148G

5500 / 5200
3,5 / 3,3

6000
4,1

405/70R24
SP T9
AC70G

152J
149G

5500 / 5200
3,7 / 3,5
3,7 / 3,5

6000
4,2
4,4

295/60R22.5
Ultra Grip WTS

150K

5500 / 5200
7,1 / 6,6

6000
8,5

315/80R22.5
Goodyear

156K/L

5500 / 5200
5,4 / 5,0

6000
6,4

الإطارات

LI

365/80R20
XZL
MPT81

152K
152K

العجلات والإطارات

 ،U 423 / U 427 / U 430الوزن الإجمالي 11990

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

6800 / 5200
5,8 / 4,2
5,7 / 4,2

7000
6,1
6,0

405/70R20
SP T9

152J

6800 / 5200
5,7 / 4,2

7000
6,0

365/85R20
XZL

164G

6800 / 5200
4,9 / 3,6

7000
5,6

375/75R22.5
MPT 23

165G

6800 / 5200
4,8 / 3,4

7000
5,2

315/80R22.5
Goodyear

156K/L

6800 / 5200
7,0 / 5,0

7000
7,8

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.
Z
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ضغط هواء الإطارات
 ،U 423 / U 427 / U 430الوزن الإجمالي 11990
الإطارات

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

LI

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

6800 / 5200
6,4 / 4,6
5,9 / 4,2

7000
7,0
6،2

445/65R22.5
AC70+
XZL

160G
168G

6800 / 5200
4,1 / 2,8
4,6 / 3,4

7000
4,8
5,1

445/70R24
XM47

151G

5500 / 5300
3,2 / 3,0

6900
4,1

275/90R22.5
SRT

153J

6100 / 5000
7,0 / 5,6

6100
7,4

153J

6800 / 5200
7,9 / 5,8

7000
8,5

385/65R22.5
HTC1 / HSW2 Scan
HDC

160K
162K/
164J

العجلات والإطارات

 ،U 423 / U 427 / U 430الوزن الإجمالي 12700
الإطارات

LI

445/70R24
XM47

151G

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

5800
3,4

6900
4,1

ضغط هواء الإطارات
كجم2

 ,U 423 / U 427 / U 430الوزن الإجمالي 13000
الإطارات

LI

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

275/90R22.5
SRT

153J

6900 / 6300
8,0 / 7,3

6900
8,5

365/85R20
XZL

164G

6800 / 5700
4,9 / 4,0

7500
6,0

375/75R22.5
MPT 23

165G

6800 / 5700
4,8 / 3,8

7500
5,7

6800 / 5700
6,4 / 5,1
5,9 / 4,8

7500
7,7
6,7

445/65R22.5
AC70+
XZL

160G
168G

6800 / 5700
4,1 / 3,2
4,6 / 3,7

7500
5,3
5,5

315/80R22.5
Goodyear

156K/L

6800 / 5700
7,0 / 5,6

7500
8,5

385/65R22.5
HTC1 / HSW2 Scan
HDC

 ،U 423 / U 427 / U 430الوزن الإجمالي 13800
الإطارات

LI

العجلات والإطارات

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

160K
162K/
164J
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كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

275/90R22.5
SRT

153J

6900
8,0

6900
8,5

365/85R20
XZL

164G

6900 / 6200
5,0 / 4,4

7800
6,3

375/75R22.5
MPT 23

165J

6900 / 6200
4,8 / 4,2

7800
6,0

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.
Z
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ضغط هواء الإطارات
 ،U 423 / U 427 / U 430الوزن الإجمالي 13800
الإطارات

385/65R22.5
HTC1 / HSW2 Scan
HDC
445/65R22.5
AC70+
XZL

LI

160K
162K/
164J
160G
168G

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

6900 / 6200
6,5 / 5,7
6,0 / 5,3

7800
8,0
7,0

6500 / 6000
3,8 / 3,4
4,4 / 4,0

7800
5,6
5،8

 ،U 423 / U 427 / U 430الوزن الإجمالي 14000

العجلات والإطارات

الإطارات

LI

365/85R20
XZL

164G

375/75R22.5
MPT 23

165J

385/65R22.5
HTC1 / HSW2 Scan
HDC

كجم2

160K
162K/
164J

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

7000 / 6200
5,1 / 4,4

8000
6,5

7000 / 6200
4،9 / 4،2

8000
6،2

7000 / 6200
6،6 / 5،7
6,2 / 5,3

8000
8،3
7,3

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.

ضغط هواء الإطارات
 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 11990
الإطارات

LI

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

365/85R20
XZL

164G

6800 / 5200
4,9 / 3,6

7000
5,6

395/85R20
XZL
XML

168G
161G

6800 / 5200
4,9 / 3,6
5,0 / 3,6

7000
5,6
5,7

375/75R22.5
MPT 23

165J

6800 / 5200
4,8 / 3,4

7000
5,2

6800 / 5200
6,4 / 4,6
5,9 / 4,2

7000
7,0
6،2

445/65R22.5
AC70+
XZL

160G
168G

6800 / 5200
4,1 / 2,8
4,6 / 3,4

7000
4,8
5,1

445/70R24
XM47

151G

5500 / 5300
3,2 / 3,0

6900
4,1

455/70R24
SP T9

154G

5500 / 5300
2,8 / 2,6

6900
3,7

495/70R24
XM47

155G

5600
2,8

6500
3,4

160K
162K/
164J

 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 12700
الإطارات

LI

445/70R24
XM47

151G

العجلات والإطارات

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

385/65R22.5
HTC / HSW Scan
HDC

315

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

5800
3,4

6900
4,1

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.
Z
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ضغط هواء الإطارات
 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 13000
الإطارات

LI

455/70R24
SP T9

154G

 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 13200
الإطارات

LI

495/70R24
XM47

155G

 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 15500

العجلات والإطارات

الإطارات

LI

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

5500
2,8

7500
4,0

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

5500
2,8

7700
4,1

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

365/85R20
XZL

164G

7200 / 6700
5,2 / 4,8

9000
7,5

395/85R20
XZL
XML

168G
161G

7200 / 6700
5,2 / 4,8
5,3 / 4,9

9000
7,4
7,0

375/75R22.5
MPT 23

165J

7200 / 6700
5,1 / 4,7

9000
7,2

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.

ضغط هواء الإطارات
 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 15500
الإطارات

385/65R22.5
HTC / HSW Scan
HDC
445/65R22.5
AC70+
XZL

كجم2

LI

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

160K
162K/
164J

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

7200 / 6700
6,9 / 6,3
6,4 / 5,8

9000
9,0
8,4

6500
3,8
4,4

9000
6,7
6,8

160G
168G

 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 16500

365/85R20
XZL

164G

كجم2

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار
في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

7500
5,5

9000
7,5

365/85R20
XZL

164G

7500 / 7200
5,5 / 5,2

9500
7,5

395/85R20
XZL
XML

168G
161G

7500
5,5
5,6

9000
7,4
7,0

395/85R20
XZL

168G

7500 / 7200
5,5 / 5,2

9500
7,5

375/75R22.5
MPT 23

165J

7500
5,4

9000
7,2

375/75R22.5
MPT 23

165J

7500 / 7200
5,4 / 5,1

9500
7,8

العجلات والإطارات

الإطارات

LI

317

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.
Z
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ضغط هواء الإطارات
كجم2

 ،U 527 / U 530الوزن الإجمالي 16500
الإطارات

حمل المحور بالكجم
ضغط هواء الإطارات مقاساً بالبار

LI

في الأمام
حتى  /حد أقصى

في الخلف

7500
7,2
6,7

9000
9,0
8,4

7500 / 7200
6,7 / 6,4

9500
9,0

445/65R22.5
AC70+
XZL

160G
168G

7500 / 6500
4,7 / 3,8
5,1 / 4,4

9000
6,7
6,8

445/65R22.5
XZL

168G

7500
5,1

9500
7,3

385/65R22.5
HTC / HSW Scan
HDC
385/65R22.5
HDC

160K
162K/
164J
162K/
164J

العجلات والإطارات

ضغط هواء الإطارات للتشغيل في الأراضي الوعرة منسوب إلى الضغط الإسمي
شروط التشغيل

الإطارات

 = Aأرض رخوة بشكل بسيط )أرض زراعية ،أرض خضراء ،ممر إنزلاق(،
أقصى 50كم/ساعة
 = Bأرض رخوة بشكل كبير )رمل ،وحل(v ،حد أقصى 20كم/ساعة
 = Cالتحرير فقط في حالة الطواريء ،فقط لوهلة قصيرة،
 0حتى  10كم/ساعة

335/80R20

A

B

C

XZL

% 80

% 45

% 33

SP T9

% 75

SPPG8
MPT 81
12.5R20

MPT 80

% 75

365/80R20

XZL

% 75

 2احرص على مراعاة الوزن الإجمالي الموجودة على لوحة صنع السيارة.

% 45

% 33

vحد

ضغط هواء الإطارات
الإطارات

319

شروط التشغيل
 = Aأرض رخوة بشكل بسيط )أرض زراعية ،أرض خضراء ،ممر إنزلاق(،
أقصى 50كم/ساعة

vحد

 = Bأرض رخوة بشكل كبير )رمل ،وحل(v ،حد أقصى 20كم/ساعة
 = Cالتحرير فقط في حالة الطواريء ،فقط لوهلة قصيرة،
 0حتى  10كم/ساعة
A

B

C

SP T9
MPT 81
SPPG8
14.5R20

MPT 80

395/85R20

XZL

% 80

% 45

% 33

XML

% 66

% 40

% 33

14.00R20

XZL

% 70

% 40

% 33

405/70R20

SP T9

% 75

% 55

% 40

AC 70 G

% 45

% 33

XM47

% 70

% 50

% 55

% 40

405/70R24

SP T9

% 75

العجلات والإطارات

365/85R20

XZL

% 80

% 45

% 33

AC 70 G
% 70

% 55

445/70R24

XM47

% 75

% 45

% 33

455/70R24

SP T9

% 75

% 55

% 40

445/65R22.5

AC 70+

% 75

% 45

% 33

AC 70 G

XZL
495/70R24

XM47

% 80

توضيحات للجدول
Rالمعطيات بالنسبة المئوية تعود على ضغط هواء الإطارات
الإسمي للشوارع.
Rلا يجوز تقليل خصم ضغط هواء الإطارات لعجلات السيارة
التي تسير بشكل ثابت .في حالة استخدام خصم ضغط هواء

% 75

% 55

الإطارات هذا لا تقم بإجراء قوى مستعرضة ،عمليات توجيه
حتى النهاية أو السير على طرق مائلة .قم بخفض ضغط هواء
الإطارات فقط كما هو لازم .خصم ضغط هواء الإطارات
يسري على الإطارات المبينة مباشرة في الجدول )المقاس،
المداس( .النقل إلى طرازات أخرى أو مداس غير مسموح
به.
Z

320

ضغط هواء الإطارات
Rملء الإطارات الساخنة من جراء التشغيل بعد الرحلة ،التي
بها ضغط هواء إطارات منخفض ،على مستوى الطرق
الممهدة مرة أخرى :اضبط ضغط هواء إطارات أعلى مما
موجود في الجدول الخاص بمواقع العمل.
Rالقيمة الإسترشادية :درجة حرارة تشغيل الإطار  .% 10+في
السيارات المزودة بجهاز تنظيم ضغط هواء الإطارات يخدم
ضغط هواء الإطارات المضبوط للقيادة على الطرق المعبدة
كقيمة مرجعية .قم بضبط ضغط هواء الإطارات في أقرب
فرصة بشكل صحيح .يجب فحص ضغط هواء الإطارات
وتصحيحه إذا لزم الأمر فقط عندما تكون الإطارات باردة.

العجلات والإطارات
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لوحات صنع السيارة
جدير بالمعرفة
يصف دليل التشغيل هذا كافة الطرازات ،التجهيزات القياسية
والخاصة لسيارتك ،التي كانت متوفرة عند مثول دليل التشغيل
هذا للطباعة .قد توجد اختلافات على حسب البلدان .انتبه إلى أن
سيارتك ليست بالضرورة مُزوّدة بجميع الوظائف التي تم
شرحها .وهذا يتضمن أيضاً الأنظمة والوظائف المتعلقة
بالسلامة.
اقرأ المعلومات حول الورشة الفنية المتخصصة
)\ صفحة .(28

Rرقم تمييز السيارة )(VIN
Rالوزن الإجمالي المسموح به )كجم(
Rالوزن الإجمالي للركب المسموح به )كجم(
Rأحمال المحاور المسموح بها )كجم(

رقم تمييز السيارة )(VIN

لوحات صنع السيارة
لوحة صنع السيارة
عرض عام
 :رقم تمييز السيارة على الكمرة الطولية اليمنى
.

لوحة صنع المحرك
تم تثبيت لوحة صنع المحرك على جهاز التحكم الخاص
بالمحرك.

المواصفات الفنية

البيانات على لوحة صنع السيارة

رقم المحرك  :محفور أسفل الجهة الأمامية لعلبة المرافق.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز خدمة
مرسيدس ــ بنز.

Rطراز السيارة
Rوضع الضبط الأساسي للكشافات
Rنسبة تخفيض المحور الخلفي
Rمُعامل الامتصاص ،دخان الديزل
Rرقم التصريح

بيانات التشغيل
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بيانات التشغيل
المحرك
U 216

U 218 / U 318

النوع

934.971

934.971

 115كيلو واط

 130كيلو واط

 4أسطوانات في الصف

 4أسطوانات في الصف

Euro 6

Euro 6

العزم )الأقصى( عند عدد
اللفات

 650نيوتن متر
عند  1200حتى  1600لفة/دقيقة

 750نيوتن متر
عند  1200حتى  1600لفة/دقيقة

عدد لفات الوضع المحايد

حوالي  720لفة/دقيقة

حوالي  720لفة/دقيقة

حوالي  1000حتى  3000لفة/دقيقة

حوالي  1000حتى  3000لفة/دقيقة

 2200لفة/دقيقة

 2200لفة/دقيقة

نموذج صنع المحرك
قدرة المحرك طبقاً للمواصفة
 DINعند عدد اللفات الإسمي
ترتيب الأسطوانات
فئة الإنبعاثات

فرملة المحرك )نطاق التأثير(
عدد اللفات الإسمي
المحرك
النوع

934.972

936.971

 170كيلو واط

 200كيلو واط

 4أسطوانات في الصف

 6أسطوانات في الصف

Euro 6

Euro 6

العزم )الأقصى( عند عدد
اللفات

 900نيوتن متر
عند  1200حتى  1600لفة/دقيقة

 1100نيوتن متر
عند  1200حتى  1600لفة/دقيقة

عدد لفات الوضع المحايد

حوالي  720لفة/دقيقة

حوالي  720لفة/دقيقة

حوالي  1000حتى  3000لفة/دقيقة

حوالي  1000حتى  3000لفة/دقيقة

 2200لفة/دقيقة

 2200لفة/دقيقة

نموذج صنع المحرك
قدرة المحرك طبقاً للمواصفة
 DINعند عدد اللفات الإسمي
ترتيب الأسطوانات
فئة الإنبعاثات

فرملة المحرك )نطاق التأثير(
عدد اللفات الإسمي

المواصفات الفنية

U 423

U 427 / U 527
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بيانات التشغيل
المحرك
النوع

U 430 / U 530
936.971

نموذج صنع المحرك
قدرة المحرك طبقاً للمواصفة
 DINعند عدد اللفات الإسمي
ترتيب الأسطوانات

 220كيلو واط
 6أسطوانات في الصف
Euro 6

فئة الإنبعاثات
العزم )الأقصى( عند عدد
اللفات

 1200نيوتن متر
عند  1200حتى  1600لفة/دقيقة

عدد لفات الوضع المحايد

حوالي  720لفة/دقيقة

فرملة المحرك )نطاق التأثير(

حوالي  1000حتى  3000لفة/دقيقة
 2200لفة/دقيقة

عدد اللفات الإسمي
درجة حرارة التشغيل )درجة حرارة سائل التبريد(
التشغيل العادي

حوالي † 103 – 70

طريقة التشغيل الشاقة
)خفض أوتوماتيكي لقدرة المحرك(

<† 103

درجة حرارة سائل التبريد القصوى المسموح بها

† 108

المواصفات الفنية

عمود مأخذ القدرة
حالة خلوص عمود مأخذ القدرة الأمامي

طبقاً للمواصفة EN 15432
يتعلق الإرتفاع بالإطارات.

نقل ناقل الحركة

) i=2,139إلى الأبطء(

معيار عدد اللفات

 1000لفة/دقيقة/جميع أعداد اللفات الأخرى )مثلاً 540
لفة/دقيقة( يمكن ضبطها عن طريق وضع ضبط عدد اللفات
)\ صفحة .(235

عدد لفات عمود مأخذ القدرة في الأمام في حالة عدد اللفات
الإسمي للمحرك

 1029لفة/دقيقة

عدد لفات المحرك في حالة عدد لفات عمود مأخذ القدرة في
الأمام  540لفة/دقيقة

 1160لفة/دقيقة

عدد لفات المحرك في حالة عدد لفات عمود مأخذ القدرة في
الأمام  1000لفة/دقيقة

 2140لفة/دقيقة

اتجاه الدوران

يميناً

بيانات التشغيل
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عمود مأخذ القدرة
قدرة تشغيل مستمر

 160كيلو واط

صيغة عمود مأخذ القدرة في الأمام طبقاً للمواصفة SAE
J499a

 1Øبوصة عمود دوران مخدد
خلوص محور الضخ الأمامي قابل للدوران وذلك لتسهيل
توصيل الأجهزة

ضغط هواء الإطارات
ضغط هواء الإطارات

)\ صفحة (308

الفارق المسموح به في إطارات المحور الواحد

 0,2بار

أقصى ضغط هواء مسموح به في دورة الهواء المضغوط للسيارة لنفخ الإطار

 10,0بار

قيم عزم ربط صواميل العجلات )نيوتن متر(
صحن ضغط الصواميل

U 216 / U 218 / U 318

M 20 x 1,5

 36 ± 450نيوتن متر

U 423 / U 427 / U 430 /
U 527 / U 530

M 22 x 1,5

 50 ± 600نيوتن متر

أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة بفرملة تأمين الوقوف
عزم التحرير الخاص بمسمار تحرير أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة أقصى حد  70نيوتن متر
بفرملة تأمين الوقوف

ضغط التحرير )مخزون الضغط في دورة الهواء المضغوط(

أدنى حد  6,5بار

دائرة الأجهزة الثانوية المستهلكة للتيار

حوالي  8,5بار

خلوص جهاز التوجيه
خلوص جهاز التوجيه الأقصى المسموح به )مقاساً على محيط المقود أثناء دوران
المحرك ،العجلات على الوضع المستقيم(

 30مم

نظام الهواء المضغوط
فرملة التشغيل

 18,3بار

دائرة الفرامل 1

أدنى حد  7,5بار

دائرة الفرامل 2

أدنى حد  7,5بار

دائرة فرامل المقطورة

أدنى حد  5,5بار

منظم الضغط )ضغط التشغيل/الإيقاف(

حوالي  18,3 / 15,8بار

المواصفات الفنية

عزم الربط الخاص بمسمار تحرير أسطوانة فرملة تأمين الوقوف الزنبركية الخاصة  50–40نيوتن متر
بفرملة تأمين الوقوف
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مواد التشغيل
نظام الهواء المضغوط
دائرة الخازن الزنبركي

أدنى حد 5,5 .بار

سعة خزان الهواء المضغوط )دائرة الفرامل  1و (2

مرتين  20,0لتر

مواد التشغيل
إرشادات السلامة الهامة
مواد التشغيل هي:
Rالمحلول المركز لسائل غسل الزجاج
Rأصناف الوقود ،مثلاً الديزل
Rمواد التشحيم ،مثلاً زيوت المحرك ،زيوت ناقل الحركة،
الشحوم
Rالزيوت الهيدروليكية
Rسائل التبريد
Rزيت الفرامل ،لنظام تشغيل القابض الهيدروستاتيكي
Rمادة ® ،AdBlueمادة اختزال لنظام معالجة غازات العادم
العامل بتقنية ®BlueTec

المواصفات الفنية

 Gتحذير
مواد التشغيل قد تكون سامة ومضرة بالصحة.يكون هناك خطر
الإصابة!
احرص عند استخدام ،تخزين والتخلص من مواد التشغيل على
مراعاة الطباعات على العبوات الأصلية المعنية .قم بالحفاظ
دائماً على مواد التشغيل في العبوات الأصلية المغلقة .أبعد دائماً
الأطفال عن مواد التشغيل.

! لمواد التشغيل المصرح بها لا توجد إضافات ضرورية أو
مصرح بها ،باستثناء المادة المضافة للوقود المصرح بها .قد
تؤدي الإضافات إلى حدوث أضرار بأجهزة الحركة .لذا لا
تخلط أيه مادة إضافية مع مواد التشغيل .استخدام الإضافات
يقع على مسؤوليتك الشخصية.
 Hمن أجل بيئتك
يراعى التخلص النهائي من مواد التشغيل بشكل لا يضر بالبيئة!

تفي مواد التشغيل المصرح بها بأعلى متطلبات الجودة وهي
مسجلة في تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد التشغيل .لذلك
لا تستخدم إلا مواد التشغيل المصرح بها لسيارتك .ويمكنك
الحصول على المعلومات حول مواد التشغيل المصرح بها لدى
أي مركز خدمة مرسيدس  -بنز.
تتعرف على مواد التشغيل المصرح بها من قبل شركة مرسيدس -
بنز عن طريق الكتابة التالية على رمز العبوة:
Rتصريح ) MBمثلاً تصريح (MB 228.51

أو
Rتصريح ) MBمثلاً تصريح (MB 228.51
أية تمييزات أو نصائح التي تشير إلى درجة جودة أو تخصيص،
ليست مصرحة بالضرورة من شركة مرسيدس  -بنز .يمكنك
الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز خدمة مرسيدس
ــ بنز.
 iيمكنك الحصول على معلومات حول مواد التشغيل التي
قامت شركة مرسيدس  -بنز بفحصها وصرحت بها لسيارتك،
على موقع الإنترنت تحتhttp://bevo.mercedes- :
benz.com
قد يتغير تخصيص وإتاحة مواد التشحيم .بعض مواد التشحيم
غير متاحة بشكل جزئي ،خاصة للسيارات القديمة .يمكنك
الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز خدمة مرسيدس
ــ بنز.

زيت الفرامل
 Gتحذير
مواد التشغيل قد تكون سامة ومضرة بالصحة.يكون هناك خطر
الإصابة!
احرص عند استخدام ،تخزين والتخلص من مواد التشغيل على
مراعاة الطباعات على العبوات الأصلية المعنية .قم بالحفاظ
دائماً على مواد التشغيل في العبوات الأصلية المغلقة .أبعد دائماً
الأطفال عن مواد التشغيل.
 Gتحذير
يمتص زيت الفرامل باستمرار الرطوبة من الجو الخارجي .ومن
خلال ذلك تنخفض درجة غليان زيت الفرامل .عندما تكون درجة
الغليان منخفضة ،من الممكن أن تتكون في حالة الإجهاد الحراري
العالي للفرامل فقاعات بخار في نظام الفرامل .ويؤدي هذا بدوره
إلى التأثير بشكل سلبي على نظام تشغيل القابض الهيدروليكي.
يوجد خطر الحوادث!
قم بتغيير زيت الفرامل في الموعد المقرر.

! زيت الفرامل يضر الطلاء ،البلاستيك والمطاط .في حالة
ملامسة زيت الفرامل للطلاء ،البلاستيك أو المطاط ،اغسله
فوراً بالماء.

مواد التشغيل
احرص على تغيير زيت الفرامل بشكل منتظم لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة .اطلع على مواعيد تغيير زيت الفرامل في
دفتر الصيانة.
لا تستخدم إلا زيت الفرامل الذي صرحت باستخدامه شركة
مرسيدس  -بنز طبقاً لتصريح  .331.0 MBتجد معلومات
بخصوص زيت الفرامل المصرح باستخدامه لدى أي ورشة فنية
متخصصة أو في الإنترنت تحت
.http://bevo.mercedes-benz.com
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تنصحك شركة مرسيدس  -بنز ،في درجات الحرارة
الخارجية تحت  †-20بضرورة استخدام زيوت محرك
طبقاً للفئة  SAE 5W-30أو .0W-30
استخدم فقط زيوت طوال العام.

زيوت المحركات
إرشادات حول زيوت المحرك
! لا يسمح باستخدام زيوت المحرك ذات درجة جودة أخرى
عن تلك المقررة في دليل التشغيل هذا.
لا تستخدم سوى زيوت المحرك التي تتطابق مع تعليمات
مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد التشغيل طبقاً للنشرة رقم
 228.51أو .228.31
زيوت المحرك طبقاً للنشرة رقم  228.51لها مستوى جودة
عالي وتؤثر بشكل إيجابي على كل من
Rطول مواعيد تغيير الزيت
Rتآكل المحرك
Rاستهلاك الوقود
Rانبعاثات العادم

قبل التسليم يتم ملء زيت المحرك طبقاً للنشرة رقم 228.51
والفئة .5W-30 SAE

نطاقات الاستعمال
زيوت المحرك المتعددة المجالات طبقاً للنشرة رقم  228.51أو
 228.31يمكن استعمالها طوال السنة .تقل مواعيد تغيير الزيت
وذلك تبعاً لجودة الوقود )نسبة الكبريت في الوقود(.

تغيير الزيت
! إذا كانت الفئة ) SAEاللزوجة( لزيت المحرك المملوء غير
مناسبة لدرجات الحرارة النخفضة بشكل مستمر تحت
 ،†-20قد يؤدي ذلك لحدوث أضرار بالمحرك.
تعود معطيات درجة الحرارة الخاصة بالفئة  SAEدائماً على
الزيوت الجديدة .أثناء التشغيل يتقادم الزيت من خلال السخام
وترسبات الوقود .ومن جراء ذلك تسوء خصائص زيت
المحرك بشكل واضح في درجات الحرارة الخارجية
المنخفضة.

ترتبط مواعيد تغيير الزيت بكل من
Rظروف تشغيل السيارة
Rدرجة جودة زيت المحرك المملوء.
◀ اختر الفئة  SAEلزيت المحرك طبقاً لدرجة الحرارة
الخارجية.
يتم الوصول إلى أقصى فترة فاصلة بين مواعيد تغيير الزيت فقط
مع استخدام زيوت محرك ذات درجة جودة عالية جداً ،طبقاً
للنشرة رقم  228.51من تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد
التشغيل.

ملء/استكمال ملء زيت المحرك
! في حالة استكمال ملء الزيت بشكل زائد عن الحد يكون
هناك خطر حدوث أضرار بالمحرك أو بجهاز تنقية العادم .قم
بشفط زيت المحرك الزائد عن الحد.
فيما يتعلق باستكمال الملء تنصح شركة مرسيدس  -بنز
بالاقتصار على استخدام زيت محرك من نفس درجة الجودة ومن
الفئة  SAEكالذي تم استخدامه في آخر مرة تم فيها تغيير الزيت.
قم بمراجعة مستوى زيت المحرك في حاسوب السيارة
)\ صفحة  ،(111قبل أن تقوم بإستكمال ملء زيت المحرك
)\ صفحة .(265

إمكانية خلط زيوت المحرك
عندما تقوم بخلط زيوت المحرك تقل مزايا زيوت المحرك عالية
الجودة.

Z

المواصفات الفنية

 iتجد درجة الجودة على عبوة الزيت ،مثلاً رقم النشرة
 ،228.51واللزوجة مثلاً الفئة .5W-30 SAE

زيوت المحرك طبقاً للفئة ) SAEاللزوجة(
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مواد التشغيل
تختلف زيوت المحرك فيما بينها تبعاً لكل من:
Rماركة زيت المحرك
Rدرجة الجودة )رقم النشرة(
Rالفئة ) SAEدرجة اللزوجة(
في الحالات الاستثنائية إذا لم يتوافر زيت المحرك المملوء في
يمكنك استكمال الملء بزيت محرك مصرح باستخدامه
لمرسيدس  -بنز.

زيوت ناقل الحركة
! إذا قمت عند تغيير الزيت بالتغيير من زيت تخليقي إلى زيت
ناقل حركة معدني ،فقد تلحق الضرر بجهاز الحركة .افحص
قبل تغيير الزيت إذا كان استخدام زيت ناقل حركة معدني
مسموح به .وتقدم جميع مراكز خدمة مرسيدس  -بنز
معلومات بهذا الصدد.

محاور الإدارة وناقل الحركة

المواصفات الفنية

تبعاً لطراز السيارة قد يكون كل من محاور الإدارة وناقل الحركة
ومحور ضخ ناقل الحركة قد تم ملئهم بزيت تخليقي ذي جودة
عالية.
إذا أردت استخدام زيت ناقل حركة معدني بدلاً من الزيت
التخليقي المملوء ،افحص إذا كان التغيير مسموح به .لا تستخدم
إلا زيوت ناقل الحركة التي صرحت باستخدامها شركة مرسيدس
 بنز .تجد معلومات بخصوص زيوت ناقل الحركة المصرحباستخدامها لدى أي ورشة فنية متخصصة أو في الإنترنت تحت
 .http://bevo.mercedes-benz.comتراعى
البيانات حول مواعيد تغيير الزيت الواردة في دفتر الصيانة.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز خدمة
مرسيدس ــ بنز.

سائل التبريد
 Gتحذير
إذا تسربت مادة الحماية من التجمد إلى الأجزاء الساخنة في حيز
المحرك ،من الممكن أن تشتعل .هناك خطر الحريق والإصابة!
اترك المحرك يبرد ،قبل أن تقوم باستكمال ملء مادة الحماية من
التجمد .تأكد من عدم تسرب مادة الحماية من التجمد بجانب فتحة
الملء .قم بتنظيف الأجزاء المتسخة بمادة الحماية من التجمد
بشكل جذري ،قبل أن تقوم بتشغيل المحرك.

يتم ملء سائل تبريد في المصنع ،يوفر الحماية من التجمد ،الصدأ
وتأثيرات حماية أخرى مهمة.
سائل التبريد هو خليط من الماء ومادة منع الصدأ/التجمد.

مادة منع الصدأ/الحماية من التجمد في سائل التبريد يوجد لها
الخواص التالية:
Rتصريف الحرارة
Rالحماية من الصدأ
Rحماية من تكون تجاويف )حماية من التآكل(
Rالحماية من التجمد
Rزيادة درجة الغليان
اترك سائل التبريد طوال السنة في نظام تبريد المحرك — حتى في
البلدان التي تسودها درجات حرارة خارجية مرتفعة.
يراعى مراجعة نسبة تركيز مادة منع الصدأ/التجمد في سائل
التبريد كل ستة أشهر.
احرص على تغيير سائل التبريد بشكل منتظم لدى إحدى الورش
الفنية المتخصصة .اطلع على مواعيد تغيير سائل التبريد في دفتر
الصيانة.
لا تستخدم إلا مادة منع الصدأ/الحماية من التجمد المصرح بها
من شركة مرسيدس  -بنز طبقاً للنشرة رقم  325.5أو .326.5
فبذلك تتجنب حدوث أضرار بنظام تبريد المحرك وبالمحرك.
تجد معلومات بخصوص مادة منع الصدأ/الحماية من التجمد
المصرح باستخدامها لدى أي ورشة فنية متخصصة أو في
الإنترنت تحت http://bevo.mercedes-
.benz.com
إذا قمت بتغيير سائل التبريد ،فاحرص على مراعاة أن يكون
بسائل التبريد  % 50من مادة منع الصدأ/الحماية من التجمد.
وتكفل هذه النسبة الحماية من التجمد حتى درجة حرارة .† Ò37
لا تتجاوز نسبة مقدارها ) % 55حماية من التجمد حتى حوالي
 .(† Ò45وإلا فقد تستاء عملية تصريف الحرارة وكذلك الحماية
من التجمد.
عند حدوث فقدان في سائل التبريد لا يجوز استكمال الملء بالماء
وحده بل يجب إضافة نسبة من مادة منع الصدأ/التجمد المصرح
بها.
يجب أن يكون الماء المستخدم في سائل التبريد مستوفياً لشروط
محددة ،غالباً ما تكون متحققة في ماء الشرب .إذا كانت جودة
الماء غير كافية ،يجب أن تتم معالجة هذا الماء ليصبح صالحاً
للاستخدام.
احرص على مراعاة تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد
التشغيل طبقاً للنشرة رقم .310.1
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات لدى مركز خدمة
مرسيدس ــ بنز.

مواد التشغيل
الزيوت الهيدروليكية
الإرشادات العامة
 Hإرشاد بيئي
خلط زيوت مختلفة قد يؤدي لتغيير قدرة التشغيل والتحلل
البيولوجي بشكل غير مسموح به.

إستير تخليقي

أنواع الزيوت الهيدروليكية المحافظة على البيئة
 Hإرشاد بيئي
الزيوت الهيدروليكية المحافظة على البيئة يجب تخزينها
وتجميعها والتخلص منها بشكل منفصل طبقاً للوائح.

التجهيز الخاص ذو الكود  :HB2المجموعة الهيدروليكية مملوءة
من قبل المصنع مع .RIVOLTA S.B.H. 23
التجهيز الخاص ذو الكود  :H97المجموعة الهيدروليكية مملوءة
من قبل المصنع باستير حمض الكربونيكPanolin HLP ،
.Synth 46
احرص على تغيير الزيت الهيدروليكي بشكل منتظم لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة .اطلع على مواعيد تغيير الزيت
الهيدروليكي والفلتر في دفتر الصيانة.
خلط زيوت مماثلة قد يؤدي لتغيير قدرة التشغيل والتحلل
البيولوجي بشكل غير مسموح به .خلط زيوت معدنية وزيوت
هيدروليكية محافظة على البيئة غير مسموح به.
طالما لم يطلب بشكل واضح زيت هيدروليكي محافظ على البيئة
كتجهيز خاص كود  HB2أو كود  H97يظل الملء بالزيت
المعدني تجهيزاً أساسياً للوحدة الهيدروليكية.

أصناف وقود الديزل
إرشادات السلامة الهامة
 Gتحذير
مواد الوقود هي مواد سهلة الإشتعال .في حالة التعامل بطريقة
غير صحيحة مع الوقود هناك خطر الحريق والانفجار!
يجب عليك تجنب النار ،الضوء المكشوف ،الدخان وتكون
الشرر .قم بإيقاف المحرك قبل التزود بالوقود والتدفئة الإضافية
إذا كانت موجودة.

الزيت الهيدروليكي المحافظ على البيئة هو أمر هام جداً .إلى
جانب شروط التشغيل ،العمر )مواعيد تغيير الزيت( والفارق
المرتفع في السعر ،يجب أخذ الجهة الإقتصادية بعين الإعتبار .قم
بمقارنة السعر بالنسبى للعمر والتخلص.
احرص في حالة الإستير التخليقي على مراعاة البنيات الأساسية
المختلفة لمنتوجات إستير الحامض الزيتي وإستير حامض
الكربون:

! عند تزويد السيارة بالوقود من البراميل أو الصفائح،
احرص على ترشيح الوقود قبل ملئه.
وبذلك تتجنب حدوث اختلالات بدورة الوقود من خلال الوقود
الملوث.

Rإستير تخليقي المركب على أساس حامض زيتي يتقادم
أسرع.
Rعندما لا تتطلب نسبة الاتساخ تغيير الزيت بشكل مبكر ،تكون
قدرة التشغيل في حالة إستير التخليقي المركب على أساس
حامض الكربون ،تقريباً غير محدودة.

! تزود فقط بوقود الديزل الخالي من الكبريت المتوافر في
الأسواق ،الذي يفي بالمواصفة الأوروبية  EN 590بدءاً من
) 2010 ff.نسبة الكبريت  % 0,001من الوزن كحد
أقصى(.
أصناف الوقود التالية غير مصرح باستخدامها:
Rالوقود الذي يحتوي على كبريت بنسبة تزيد عن 0,001
 %من الوزن
Rبوقود الديزل البحري
Rوقود تربينات الطائرات
Z

المواصفات الفنية

يتم ملء الجهاز الهيدروليكي بشكل قياسي من قبل المصنع بزيت
محرك من الفئة .SAE 10 W
في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة حتى  † Ò32يمكنك
استخدام زيت المحرك من الفئة .SAE 5 W-40
استخدم للجهاز الهيدروليكي والأجهزة التركيبية/أجهزة الحركة
دائماً نوع زيت واحد فقط.
عندما يتم تغيير نوع الزيت ،يجب قبل ذلك تفريغ الجهاز
الهيدروليكي بالكامل .لهذا الشيء تتبع الخراطيم ،الصمامات،
الأسطوانة وفلتر الزيت .بالإضافة لذلك يجب تفريغ الأجهزة
التركيبية وأجهزة الحركة .وإلا فقد تتكون رغوة من جراء خلط
الزيت الهيدروليكي بنسبة تزيد على .% 3
احرص على تغيير الزيت الهيدروليكي بشكل منتظم لدى إحدى
الورش الفنية المتخصصة .اطلع على مواعيد تغيير الزيت
الهيدروليكي في دفتر الصيانة.
لا تستخدم إلا زيت هيدروليكي الذي صرحت باستخدامه شركة
مرسيدس  -بنز طبقاً لتصريح  .228.0 MBتجد معلومات
بخصوص الزيت الهيدروليكي المصرح باستخدامه لدى أي
ورشة فنية متخصصة أو في الإنترنت تحت http://
.bevo.mercedes-benz.com
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مواد التشغيل
Rزيوت التدفئة
Rقاعدة دهنية حمضية ) FAMEأصناف وقود الديزل
الحيوي(
أنواع الوقود هذه تضر بالمحرك وبنظام معالجة غازات العادم
العامل بتقنية ® BlueTecوتُقلل بشكل كبير من العمر
الإفتراضي المتوقع.
! نسبة كبريت عالية في الوقود تُسرع من عملية تقادم زيت
المحرك وقد تضر بالمحرك ومجموعة العادم.

جودة الوقود
قبل تسليم السيارة يتم ضبط نسبة الكبريت في الوقود على
> % 0,001من الوزن ).(10 ppm
في بعض البلدان يوجد وقود ديزل ذو نسبة كبريت في الوقود
مختلفة .وقود الديزل ذو نسبة كبريت قليلة في الوقود يتم بيعه في
بعض البلدات تحت التمييز „.“Euro-Diesel
تجد معلومات حول نسب الكبريت في الوقود الحالية الخاصة
بالبلدان في تعليمات مرسيدس  -بنز الخاصة بمواد التشغيل طبقاً
للنشرة رقم  .136.2يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات
لدى مركز خدمة مرسيدس ــ بنز.

أصناف وقود الديزل في ظل درجات الحرارة المنخفضة

المواصفات الفنية

 Gتحذير
إذا قمت بتسخين أجزاء من دورة الوقود ،مثلاً باستخدام مسدس
الهواء الساخن أو الضوء المكشوف ،فقد تتعرض هذه الأجزاء
للضرر .قد يتسرب الوقود من جراء ذلك ويشتعل .تبعاً لنوع
الضرر من الممكن ألا يتسرب الوقود إلا عند دوران المحرك.
هناك خطر الحريق والإنفجار!
لا تقم أبداً بتسخين أجزاء من دورة الوقود .توجه لإحدى الورش
الفنية المتخصصة من أجل إزالة الخلل.

يتم في أشهر الشتاء عرض وقود ديزل ذو خواص سيولة أفضل
للطقس البارد .في أوروبا تم في المواصفة  EN 590تحديد فئات
برودة مختلفة تبعاً للمناخ .من خلال التزود بوقود الديزل الذي
يتوافق مع متطلبات المناخ تبعاً للمواصفة  ،EN 590يمكن
تجنب اختلالات التشغيل .في ظل درجات الحرارة الخارجية
المنخفضة بشكل غير اعتيادي ،قد لا تكون قدرة سيولة وقود
الديزل كافية .يسري هذا أيضاً على وقود الديزل من المناطق
الأكثر حرارة ،والذي لم تتم موائمته للشروط المناخية.
 iيمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول خصائص
أصناف الوقود المتعلقة بالبلدان وحول أصناف الوقود
المقاومة للبرودة لدى شركات تصنيع الزيوت المعدنية ،مثلاً
لدى محطات التزود بالوقود.

إضافات الوقود
! لا تخلط البنزين والبترول مع وقود الديزل من أجل تحسين
خواص السيولة .البزين والبترول يسيء قدرة تشحيم وقود
الديزل .قد يؤدي هذا إلى حدوث أضرار مثلاً بجهاز الحقن.
من الممكن أن تكون السيارة مزودة بجهاز تسخين أولي للوقود.
جهاز التسخين الأولي للوقود يمكنه تسخين الوقود بمقدار † 8
تقريباً .وهذا يحسن أداء سيولة الوقود.

مادة ®AdBlue
إرشادات حول مادة ®AdBlue
! لا تستخدم إلا مادة  AdBlue®/DEFطبقاً للمواصفة
 .DIN 70070/ISO 22241لا تستخدم أية إضافات.
إذا لامست مادة  AdBlue®/DEFعند التزود بها الأسطح
المطلية أو الأسطح المصنوعة من الألومنيوم ،قم على الفور
بشطف الأسطح المعنية بكمية وفيرة من الماء.
عندما يكون خزان مادة ® AdBlueمملوءاً بشكل كاف بمادة
® ،AdBlueمن الممكن أن يحدث موازنة للضغط عند إدارة
غطاء الخزان .وقد تتسرب مادة ® AdBlueللخارج أثناء ذلك.
لذا قم بإدارة غطاء خزان مادة ® AdBlueبحرص .عند تسرب
مادة ® AdBlueللخارج ،فقم بغسل المكان فوراً بالماء الوفير.
مادة ® AdBlueعبارة عن سائل غير قابل للاشتعال وغير سام
وعديم اللون والرائحة وكذلك قابل للذوبان بالماء.
عندما تقوم بفتح خزان مادة ® ،AdBlueمن الممكن أن تتسرب
كمية قليلة من أبخرة النشادر.
أبخرة النشادر لها رائحة لاذعة ومهيجه على وجه الخصوص
Rللبشرة
Rللأغشية المخاطية
Rالأعين.
قد يؤدي ذلك إلى حرق العين والأنف والحنجرة بالإضافة للسعال
وسيلان دموع العين.
لا تستنشق أبخرة النشادر التي تخرج .قم بملء خزان مادة
® AdBlueفقط في نطاقات ذات تهوية كافية.
لا يجوز أن تلامس مادة ® AdBlueالبشرة ،العينين أو الملابس
ولا يجوز ابتلاعها .احتفظ بمادة ® AdBlueبعيداً عن متناول
الأطفال.
®
عند ملامستك مادة  AdBlueاحرص على مراعاة ما يلي:
Rقم على الفور بشطف مادة ® AdBlueالموجودة على البشرة
باستخدام الماء والصابون.
Rعند ملامسة مادة ® AdBlueللعين ،فقم بشطفها فوراً بالماء
الصافي بعناية .استعن بمساعدة طبية بدون تأخير.

مواد التشغيل
Rإذا تم ابتلاع مادة ® ،AdBlueفإنه ينبغي شطف الفم جيداً
وشرب كمية كبيرة من الماء .استعن بمساعدة طبية بدون
تأخير.
®
Rاستبدل الملابس المتسخة بمادة  AdBlueفوراً.

درجات حرارة خارجية مرتفعة

التخلص
H

من أجل بيئتك

يراعى التخلص النهائي من مادة ® AdBlueبشكل محافظ على
البيئة!

عند التخلص من مادة ® AdBlueاحرص على مراعاة القوانين
والتعليمات المعمول بها في الدول المختلفة.

إذا تعرضت مادة ® AdBlueلفترة طويلة لسخونة فوق ،† 50
مثلاً من خلال أشعة الشمس المباشرة ،فمن الممكن أن تتحلل مادة
® .AdBlueوتنشأ أثناء ذلك أبخرة نشادر.

النقاء

درجات الحرارة الخارجية المنخفضة

! تؤدي إتساخات مادة ® ،AdBlueمثلاً من خلال مواد
التشغيل الأخرى ،مواد التنظيف أو الغبار إلى

تتجمد مادة ® AdBlueفي درجة حرارة مقدارها حوالي
 .† Ò11بما أنه يتم تسخين نظام الإمداد بمادة ®AdBlue
الخاص بالسيارة ،فإن التشغيل الشتوي يكون مضموناً أيضاً في
درجات الحرارة الأقل من .† Ò11

مادة إضافية ،ماء الحنفية
! لا تخلط مادة ® AdBlueبمادة إضافية .لا تخفف مادة
® AdBlueبماء الحنفية .من خلال ذلك قد يتم تدمير نظام
معالجة غازات العادم.

التخزين
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Rزيادة قيم الإنبعاثات
Rأضرار بجهاز تنقية العادم
Rأضرار بالمحرك
Rإختلالات وظيفية بنظام معالجة غازات العادم العامل
بتقنية ®BlueTec
لتجنب حدوث إختلالات وظيفية بنظام معالجة غازات العادم
العامل بتقنية ® ،BlueTecاحرص دائماً على نقاء مادة
®.AdBlue
®
إذا تم تفريغ مادة  AdBlueمن الخزان بواسطة الضخ ،على
سبيل المثال عند إجراء إصلاح ،فلا يجوز إعادة ملئها في الخزان
مرة أخرى .وإلا فإن نقاء السائل لم يعد مضموناً.

المواصفات الفنية

! الأوعية المصنوعة من المواد التالية غير مناسبة لتخزين
مادة :AdBlue®/DEF
Rالألومنيوم
Rالنحاس
Rخليط معدني يحتوي على النحاس
Rالفولاذ الغير مخلوط
Rالفولاذ المطلي بالزنك
في حالة التخزين في مثل تلك الأوعية من الممكن أن تتفكك
أجزاء هذه المعادن وتؤدي إلى تلف نظام معالجة غازات
العادم.
لتخزين مادة ® AdBlueاقتصر على استخدام الأوعية
المصنوعة من المواد التالية:
Rفولاذ  Cr‑Niوفقاً للمواصفة
DIN EN 10 088-1/2/3
Rفولاذ  Mo‑Cr‑Niوفقاً للمواصفة
DIN EN 10 088-1/2/3
Rمادة البوليبروفيلين
Rمادة البوليثين

Z
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كميات الملء
كميات الملء

المحرك مع فلتر زيت

ناقل الحركة

كمية الملء تقريباً

مادة التشغيل
)رقم النشرة(.

محرك ذو 4
أسطوانات

 17,0لتر

محرك ذو 6
أسطوانات

 25,0لتر

زيت محرك من الفئة
SAE 5W-30
)(228.51
)\ صفحة (327

UG 100
)(718.840

 11,0لتر

مع تعشيقات العمل

 13,0لتر

زيت ناقل حركة من الفئة
SAE 75W-80
)(235.41

مع تعشيقات
الزحف

 14,0لتر

مع طريقة التشغيل
الهيدروستاتيكية

 13,0لتر

مع وحدة القدرة
الإضافية

 11,5لتر

المواصفات الفنية

محور ضخ ناقل الحركة

 4,0لتر

ناقل الحركة
الهيدروستاتيكي

 9,5لتر

زيت محرك من الفئة
(228.0) SAE 10W

قابض محول العزم

 18,0لتر

زيت محرك من الفئة
(228.0) SAE 10W

لكل منها  0,7لتر

زيت هيبودي تخليقي
)(235.8

المحاور

ناقل الحركة
الأوسط

موازنة ناقل الحركة لكل منها  2,5لتر
في الأمام/في
الخلف
حسب الحاجة

شحم متعدد الأغراض
)(267.0

محور التوجيه
المفصلي
جهاز التوجيه

 3,0لتر

زيت آلية التوجيه
)(236.3 ,236.2

المروحة
الهيدروستاتيكية،
السيارات الغير مزودة
بوحدة العمل الهيدروليكية

 55,0لتر

HD SAE 10W
)(228.0
)\ صفحة (329

كميات الملء
كمية الملء تقريباً
المروحة
الهيدروستاتيكية ،في
السيارات المزودة بوحدة
العمل الهيدروليكية3

مادة التشغيل
)رقم النشرة(.

الملء الأول

 75,0لتر

كمية التجديد
المسموح بها

 35,0لتر

الملء الأول

 75,0لتر

كمية التجديد
المسموح بها

 35,0لتر

الملء الأول

 52,0لتر

كمية التجديد
المسموح بها

 5,0لتر

محرك ذو 4
أسطوانات
كمية الملء
الإجمالية

 30,0لتر

محرك ذو 6
أسطوانات
كمية الملء
الإجمالية

 35,0لتر

محرك ذو 4
أسطوانات
نسبة مادة منع
التجمد حتى
† –37

 15,0لتر

محرك ذو 6
أسطوانات
نسبة مادة منع
التجمد حتى
† –37

 17,5لتر

نظام تشغيل القابض
الهيدروليكي

خزان التعويض

حسب الحاجة

زيت فرامل مرسيدس  -بنز
(331.0) DOT 4 plus
)\ صفحة (326

وصلة التشحيم

المحور ،عمود
الإدارة ،الشاسيه،
إلخ

حسب الحاجة

شحم متعدد الأغراض
)(267.0

البطارية

استكمال الملء

حسب الحاجة

ماء مقطر

وحدة العمل الهيدروليكية

وحدة القدرة الهيدروليكية

جهاز التبريد مع التدفئة
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ماء نقي مع نسبة مادة منع
التجمد حوالي % 50
)\ صفحة (328

المواصفات الفنية

 3السيارات المزودة بوحدة العمل الهيدروليكية تحصل على  20لتر من الزيت الهيدروليكي بشكل إضافي ،لأن مروحة الهيدراوليك ووحدة العمل
الهيدروليكية تستخدم نفس خزان الزيت.
Z

334

كميات الملء
كمية الملء تقريباً
أطراف البطارية
خزان الوقود

خزان مادة ®AdBlue

المواصفات الفنية

مكيف الهواء

شحم الحماية من الأحماض
)(350.0

U 216 /
U 218 U /
318 / U 423 K

 145لتر

تجهيز خاص:
U 318 /
U 423

 200لتر

U 423 L /
U 427 /
U 430

 200لتر

تجهيز خاص:
U 423 L /
U 427 /
U 430

 250لتر

U 216 /
U 218

 18,0لتر

U 318 /
U 423 /
U 427 /
U 430

 25,0لتر

جهاز غسل الزجاج

مادة التشغيل
)رقم النشرة(.

وقود الديزل ),131.0
(137.0
)\ صفحة (329

مادة ®AdBlue
)(352.1

 15,0لتر

المحلول المركز لسائل
غسل الزجاج )(371.0

كومبريسور سائل
التبريد

 0,16لتر

كمبريسور الزيت

دورة سائل التبريد

 1400جرام

سائل التبريد R134a
)(361.0

وحدة هيدروليكية
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وحدة هيدروليكية
مخطط الوحدة الهيدروليكية للوحدة الهيدروليكية للعمل
السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة

مخطط الوحدة الهيدروليكية مع الدائرة  Iوالدائرة  4 ،IIخلايا ،مع تحرير محراث الثلج
 :الوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،7الدائرة I
; الوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،8الدائرة I
= الصمامات النسبية للوصلة الهيدروليكية  1حتى  ،8الدائرة I
? الوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل ،دائرة II
 Aالتوصيلة الهيدروليكية ,الدائرة II
 Bكتلة الصمام لتحويل دوائر الزيت
 Cمبرد الزيت
 Dالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4الدائرة I
 Eالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3الدائرة I
 Fالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الدائرة I
 Gالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2الدائرة I
 Hالتوصيلة الهيدروليكية للدائرة II
 Iالوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل ،الدائرة  Iأو الدائرة II
 Jفلتر الزيت
 Kمضخة العجلة المسننة للدائرة  Iوالدائرة II
 Lالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الدائرة I
 Mالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2الدائرة I
 Nالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3الدائرة I
 Oالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4الدائرة I
 Pصمام تحرير محراث الثلج
 Qالتوصيلة الهيدروليكية للدائرة II
 Rالوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل للدائرة  Iأو الدائرة II
.

.

.

.

المواصفات الفنية
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وحدة هيدروليكية
 Sالوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،5الدائرة I
 Tالوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،6الدائرة I
.

.

السيارات المزودة بمضخة متغيرة

مخطط الوحدة الهيدروليكية مع الدائرة  Iوالدائرة  4 ،IIخلايا ،مع تحرير محراث الثلج
 :الوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،7الدائرة I
; الوصلة الهيدروليكية الزرقاء  ،8الدائرة I
= الصمامات النسبية للوصلة الهيدروليكية  1حتى  ،8الدائرة I
? الوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل ،دائرة II
 Aكتلة الصمام لتحويل دوائر الزيت
 Bالتوصيلة الهيدروليكية ,الدائرة II
 Cوصلة Load-Sensing
 Dصمام التحويل بين التدفق الثابت وطريقة تشغيل Load-Sensing
 Eمبرد الزيت
 Fالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4الدائرة I
 Gالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3الدائرة I
 Hالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الدائرة I
 Iالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2الدائرة I
 Jالتوصيلة الهيدروليكية للدائرة II
 Kالوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل ،الدائرة  Iأو الدائرة II
 Lوصلة Load-Sensing
 Mفلتر الزيت
 Nالمضخة المتغيرة للدائرة  Iوالدائرة II
 Oالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،1الدائرة I
 Pالوصلة الهيدروليكية الحمراء  ،2الدائرة I
 Qالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،3الدائرة I
 Rالوصلة الهيدروليكية الخضراء  ،4الدائرة I
 Sصمام تحرير محراث الثلج
.
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التوصيلة الهيدروليكية للدائرة II
الوصلة الهيدروليكية لخط الرجوع المنفصل للدائرة  Iأو الدائرة II
وصلة Load-Sensing
الوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،5الدائرة I
الوصلة الهيدروليكية الصفراء  ،6الدائرة I

مخطط الوحدة الهيدروليكية للوحدة الهيدروليكية للقدرة

مخطط هيدروليك القدرة ،الدائرة  IIIوالدائرة IV
 :عمود إدارة
; مضخة التعديل الدائرة III
= مضخة التعديل الدائرة IV
? التوصيلة الهيدروليكية الدائرة III
 Aالتوصيلة الهيدروليكية الدائرة IV
 Bخط رجوع
 Cخط رجوع
 Dوصلة تسرب الزيت
 Eفلتر الزيت
 Fوصلة تسرب الزيت
 Gخط رجوع
 Hخط رجوع
 Iالتوصيلة الهيدروليكية الدائرة IV
 Jالتوصيلة الهيدروليكية الدائرة III
.

المواصفات الفنية
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وحدة هيدروليكية
الوصلات الهيدروليكية
هيدروليك العمل بدون الكود :H86
الدائرة I

وصلة تركيب
 - ISO 16028حجم 12.5
الوصلات الهيدروليكية الحمراء 2 ،1
الوصلات الهيدروليكية الخضراء 4 ،3
الوصلات الهيدروليكية الصفراء 6 ،5
الوصلات الهيدروليكية الزرقاء 8 ،7

الدائرة II

أحمر :خط الضغط - ISO 16028 :حجم  ،19قابس
أسود :خط رجوع منفصل ISO 16028 :حجم  ،19قابض

هيدروليك العمل مع الكود :H86
الدائرة I

وصلة تركيب
 ISO 7241-1حجم 12.5
الوصلات الهيدروليكية الحمراء 2 ،1
الوصلات الهيدروليكية الخضراء 4 ،3
الوصلات الهيدروليكية الصفراء 6 ،5
الوصلات الهيدروليكية الزرقاء 8 ،7

الدائرة II

أحمر :خط الضغط - ISO 7241 -1 :حجم  ،20قابس
أسود :خط رجوع منفصل =  ISO 7241-1حجم  ،20قابض

المواصفات الفنية

وحدة القدرة الهيدروليكية
خط الضغط = وصلة المسمار زاوية  Vosنوع  ،HS 20قابس

الدائرة III

خط الرجوع = وصلة المسمار زاوية  Vosنوع  ،HS 20جلبة
خط الضغط = وصلة المسمار زاوية  Vosنوع  ،HS 20قابس

الدائرة IV

خط الرجوع = وصلة المسمار زاوية  Vosنوع  ،HS 20جلبة
وصلة المسمار زاوية  Vosنوع  ،HS 10جلبة

وصلة تسرب الزيت

تدفق كميات الوحدة الهيدروليكية
كميات التدفق ،السيارات المزودة بمضخة العجلة المسننة
الإجراء

عدد اللفات الإسمي
لفة/دقيقة

الضغط
بالبار

هيدروليك العمل كدائرة واحدة للمجموعة
الهيدروليكية

2200

حوالي 240

وحدة هيدروليكية
هيدروليك العمل كدائرتين إثنتين للمجموعة
الهيدروليكية

2200

حوالي 240

وحدة القدرة الهيدروليكية

2200

حوالي 280

الإجراء

الدائرة I

الدائرة II

الدائرة  Iوالدائرة  ،IIالحد
الأقصى

هيدروليك العمل كدائرة واحدة
للمجموعة الهيدروليكية

 55لفة/دقيقة

-

-

هيدروليك العمل كدائرتين إثنتين
للمجموعة الهيدروليكية

 32لفة/دقيقة

 55لفة/دقيقة

87

الإجراء

الدائرة III

الدائرة IV

وحدة القدرة الهيدروليكية

 125لفة/دقيقة

 125لفة/دقيقة
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 iتم احتساب كميات التدفق نظرياً .لم يتم مراعاة الفقدان أثناء ذلك )درجة التأثير(.

تدفق الكميات ،السيارات المزودة بمضخة متغيرة

هيدروليك العمل مع وصلات Load-
Sensing

2200

حوالي 240

وحدة القدرة الهيدروليكية

2200

حوالي 280

الإجراء

هيدروليك العمل في طريقة تشغيل
التدفق الثابت ،الحد الأقصى

هيدروليك العمل في طريقة تشغيل
 ،Load-Sensingالحد الأقصى

هيدروليك العمل مع وصلات Load-
Sensing

 80لفة/دقيقة

 110لفة/دقيقة

الإجراء

الدائرة III

الدائرة IV

وحدة القدرة الهيدروليكية

 125لفة/دقيقة

 125لفة/دقيقة

 iتم احتساب كميات التدفق نظرياً .لم يتم مراعاة الفقدان أثناء ذلك )درجة التأثير(.
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المواصفات الفنية

الإجراء

عدد اللفات الإسمي
لفة/دقيقة

الضغط
بالبار
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أبعاد السيارة
أبعاد السيارة

المواصفات الفنية
 iجميع قياسات الارتفاع تعود على الإطارات وحالات التحميل المدونة في الأسفل في الجدول.
طراز السيارة

U 216 / 218

U 318

نموذج صنع السيارة

405.090

405.104

الإطارات

365/80R20

365/80R20

حالة التحميل:
المحور الأمامي
المحور الخلفي
الوزن الإجمالي

 3500كجم
 5500كجم
 9000كجم

 3500كجم
 5500كجم
 9000كجم

أبعاد السيارة

 :زاوية الميل أماماً ،في حالة
الإطارات الكبيرة

25°

27°

; البروز أماماً

 1050-1150مم

 1050-1150مم

= قاعدة العجلات

 2800مم

 3000مم

? الطول الإجمالي

 4900مم

 5100مم

 Aزاوية الميل خلفاً

37°

37°

 Bإرتفاع تجهيزة جر المقطورة

 825مم

 825مم

 Cإرتفاع إطار السيارة في الخلف

 1094مم

 1094مم

 Dارتفاع حافة التحميل

 1352مم

 1352مم

 Eارتفاع جدار المقصورة

 400مم

 400مم

 Fالخلوص الأرضي

حوالي  340مم

حوالي  340مم

 Gالعرض

الإجمالي4

 2150مم

 2150مم

 Hالإرتفاع

الإجمالي5

 2855مم

 2855مم

 Iعرض المسار

 1794مم

 1794مم

قطر دائرة الالتفاف

حوالي  12,6متر

حوالي  13,7متر

المقاس الداخلي للناقلة المسطحة

 2200 x 2075مم

 2385 x 2075مم

طراز السيارة

U 423 K

U 427 K / U 430 K

نموذج صنع السيارة

405.105

405.110 / 405.110

الإطارات

365/85R20

365/85R20

حالة التحميل:
المحور الأمامي
المحور الخلفي
الوزن الإجمالي

 6100كجم
 7700كجم
 13800كجم

 6100كجم
 7700كجم
 13800كجم

 :زاوية الميل أماماً ،في حالة
الإطارات الكبيرة

33°

33°

; البروز أماماً

 1050-1150مم

 1050-1150مم

= قاعدة العجلات

 3000مم

 3150مم

? الطول الإجمالي

 5100مم

 5150مم

المواصفات الفنية

طراز السيارة

U 216 / 218

U 318

341

 4تبعاً للتركيبة العلوية ممكن أن يكون العرض الإجمالي  2550مم.
 5بدون المصابيح الدوارة أو المصابيح الوماضة.
Z
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أبعاد السيارة
طراز السيارة

U 423 K

U 427 K / U 430 K

 Aزاوية الميل خلفاً

42°

42°

 Bإرتفاع تجهيزة جر المقطورة

 882مم

 882مم

 Cإرتفاع إطار السيارة في الخلف

 1153مم

 1153مم

 Dارتفاع حافة التحميل

 1415مم

 1415مم

 Eارتفاع جدار المقصورة

 400مم

 400مم

 Fالخلوص الأرضي

حوالي  385مم

حوالي  385مم

 Gالعرض

الإجمالي6

 2200مم

 2200مم

 Hالإرتفاع

الإجمالي7

 2910مم

 2910مم

 Iعرض المسار

 1734مم

 1734مم

قطر دائرة الالتفاف

حوالي  13,7متر

حوالي  14,3متر

المقاس الداخلي للناقلة المسطحة

 2385 x 2075مم

 2385 x 2075مم

المواصفات الفنية

طراز السيارة

U 423 L / U 427 L / U 430 L

نموذج صنع السيارة

405.125 / 405.125 / 405.125

الإطارات

365/85R20

حالة التحميل:
المحور الأمامي
المحور الخلفي
الوزن الإجمالي

 4200كجم
 7800كجم
 12000كجم

 :زاوية الميل أماماً ،في حالة الإطارات الكبيرة

33°

; البروز أماماً

 1050-1150مم

= قاعدة العجلات

 3600مم

? الطول الإجمالي

 5600مم

 Aزاوية الميل خلفاً

42°

 Bإرتفاع تجهيزة جر المقطورة

 873مم

 Cإرتفاع إطار السيارة في الخلف

 1144مم

 Dارتفاع حافة التحميل

 1407مم

 Eارتفاع جدار المقصورة

 400مم

 6تبعاً للتركيبة العلوية ممكن أن يكون العرض الإجمالي  2550مم.
 7بدون المصابيح الدوارة أو المصابيح الوماضة.

أبعاد السيارة
طراز السيارة

U 423 L / U 427 L / U 430 L

 Fالخلوص الأرضي

حوالي  385مم

 Gالعرض

الإجمالي8

 2200مم

 Hالإرتفاع

الإجمالي9

 2910مم

 Iعرض المسار

 1734مم

قطر دائرة الالتفاف

حوالي  16,5متر

المقاس الداخلي للناقلة المسطحة

 2900 x 2075مم

نموذج صنع السيارة

405.202

405.222

الإطارات

365/85R20

365/85R20

حالة التحميل:
المحور الأمامي
المحور الخلفي
الوزن الإجمالي

 5700كجم
 9500كجم
 15200كجم

 5700كجم
 9500كجم
 15200كجم

 :زاوية الميل أماماً ،في حالة
الإطارات الكبيرة

35°

35°

; البروز أماماً

 1140مم

 1140مم

= قاعدة العجلات

 3350مم

 3900مم

? الطول الإجمالي

 5550مم

 6200مم

 Aزاوية الميل خلفاً

41°

35°

 Bإرتفاع تجهيزة جر المقطورة

 869مم

 869مم

 Cإرتفاع إطار السيارة في الخلف

 1141مم

 1141مم

 Dارتفاع حافة التحميل

 1435مم

 1435مم

 Eارتفاع جدار المقصورة

 406مم

 406مم

 Fالخلوص الأرضي

حوالي  379مم

حوالي  379مم

 Gالعرض

الإجمالي10

 2300مم

 2300مم

 Hالإرتفاع

الإجمالي11

 2900مم

 2900مم

المواصفات الفنية

طراز السيارة

U 527 K / U 530 K

U 527 L / U 530 L
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 8تبعاً للتركيبة العلوية ممكن أن يكون العرض الإجمالي  2550مم.
 9بدون المصابيح الدوارة أو المصابيح الوماضة.
 10تبعاً للتركيبة العلوية ممكن أن يكون العرض الإجمالي  2550مم.
 11بدون المصابيح الدوارة أو المصابيح الوماضة.
Z

لوحات صنع خزان الهواء المضغوط
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طراز السيارة

U 527 K / U 530 K

U 527 L / U 530 L

 Iعرض المسار

 1828مم

 1828مم

قطر دائرة الالتفاف

حوالي  15,1متر

حوالي  16,9متر

المقاس الداخلي للناقلة المسطحة

 2650 x 2200مم

 3430 x 2200مم

معلومات حول خزان الهواء المضغوط
لمشتري السيارة الأول ومتعهدها ومستخدمها
المستندات المرفقة طبقاً لمواصفة لجنة المجموعة الاقتصادية
الأوروبية  87/404/EECوالمواصفة الأوروبية
EN 286-2
الخزان...
—a

—b

—c

المواصفات الفنية

—d

—
—
—

—e

يستخدم فقط في الأنظمة التي تعمل بالهواء المضغوط وفي
التجهيزات المساعدة في السيارات وفي عرباتها المقطورة
كما يستخدم تحديداً لاستيعاب الهواء المضغوط.
لغرض التعرف عليه تم تمييزه برقم المصنع والجهة
الصانعة للخزان وكذلك ببيانات التشغيل الأساسية وعلامة
المجموعة الأوروبية  ,ECانظر لوحة الصنع أو
التسجيلات الموجودة على جدار الخزان مباشرة.
تم إنتاجه بناءاً على "بيان المطابقة" وفقاً للمادة  12من
مواصفة المجموعة الاقتصادية الأوروبية
.87/404/EC
يتم تثبيت الخزان بأحزمة الشد )الأساور( على السيارة.
في خزانات الألومونيوم يجب أن تكون أسطح التلامس
مجهزة بحيث لا يحدث صدأ أو أية أضرار ميكانيكية.
ويلزم شد أحزمة الشد بحيث لا تلامس وصلات لحام
الأرضية وبحيث لا يتعرض الخزان لإجهادات من شأنها
الإضرار بسلامة التشغيل.
لا يسمح في حالة الخزانات المصنوعة من الألومنيوم أن
تحتوي مواد الطلاء على الرصاص ،كما لا ينبغي وضع
طبقة طلاء للتغطية إلا على طبقة تبطين أولى مناسبة .يلزم
أن تكون وصلات القلاووظ المصنوعة من الفولاذ
والمستخدمة في خزانات الألومنيوم مطلية بمادة مقاومة
للصدأ.
يجب ألا تتم المعالجة إلا بمواد تنظيف خالية من القلويات
)الخزانات المصنوعة من الألومنيوم(.
يجب أن يتم فحصه من الداخل عن طريق الوصلات
الحلزونية.
يجب تفريغه على فترات زمنية كافية لمنع تراكم الرواسب
المتكثفة )حلقة التصريف القلاووظ توجد في أدنى موضع
بالخزان(.
باتباع كل ما ورد في البند  dلن يحتاج الخزان للصيانة.

 —fلا يجوز القيام بأية أعمال لحام أو معالجة حرارية أو أية
عمليات أخرى تتعلق بسلامة جدران الخزان المتحملة
للضغط )الكسوة الخارجية ،الأرضيات ،حلقات القلاووظ(.
 —gلا ينبغي أن يتجاوز ضغط الخزان الداخلي أقصى قوة
مسموح بها لضغط التشغيل  Psإلا لفترة قصيرة وبنسبة لا
تزيد على .% 10

لوحات صنع خزان الهواء المضغوط

لوحة الصنع على الخزان المصنوع من الفولاذ )مثال(
 :الجهة الصانعة
; رقم الجزء من MB
= ضغط التشغيل الأقصى )بار(
? السعة )لتر(
 Aسنة الإنتاج
 Bأرقام تمييز مواضع الفحص
.

.

.

.

.

.

المؤلف والناشر

الإنترنت
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول سيارات
مرسيدس  -بنز وحول شركة دايملر المساهمة في الإنترنت
تحت:
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com

هيئة التحرير
في حالة وجود أسئلة أو استفسارات بخصوص دليل التشغيل هذا
توجه إلى:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Deutschland
© دايملر المساهمة :لا يسمح بإعادة الطبع أو الترجمة أو النسخ
ولو بشكل جزئي إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من شركة
دايملر المساهمة.

الجهة الصانعة للسيارة
Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Germany
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