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 ٣٤التعرف على السيارة

ال مقاعد ال مسخن ة  -إذا كانت السيارة مزودةبذلك
توجد أزرار التحكمفي ال مقاعد ال مسخن ةفوقلوح ة أج هزة
فلشاش ة الل مس ،ك ماتقع أي ضافي
القياس الوسطى أس
قائ م ةشاش ة الل مسللتحكمفي درج ة الحرارة.

م لحظ ة:
• يجب أنيكون ال محركفي وضع التشغيللكيتع مل
ال مقاعد ال مسخن ة.
• سيظل مستوى السخون ة ال محددفي وضع التشغيل حتى
يقوم ال مشغلبتغييره.
السيارات ال مزودةبنظامبدء التشغيل عن بعد
في ال طرز ال مزودةبنظام التشغيل عن بعد،ي مكنبر مج ة
مقعد السائقبحيثيتمتشغيل ه عندبدء التشغيل عن بعد.
ي مكنبر مج ة هذه ال ميزة من خ للنظام .Uconnect
راجع "إعداداتنظام "Uconnectفي "الوسائط
ال متعددة"ل مزيد من ال معلو مات.

أزرار التحكمفي ال مقاعد ال مسخن ة
• اضغط على زر ال مقعد ال مسخن
العداد ( HIعا ل).

مرة واحدةلتشغيل

• اضغط على زر ال مقعد ال مسخن
العداد  ( MEDمتوسط).

مرةثاني ةلتشغيل

• اضغط على زر ال مقعد ال مسخن
فض).
العداد  ( LOمنخ

مرةثالث ةلتشغيل

• اضغط على زر ال مقعد ال مسخن
تشغيل عناصر التسخين.

مرة رابع ة ليقاف

تحذير
• الشخاص غير الق ادرين علىتح مل وجود ألمب الجلد
بسبب كبر السن أو ال مرض ال مز من أو الص اب ة
ب مرض السكري أو إصاب ة الع مود الفقري أوتناول
الدوي ة أو التعب الشديد أو أي ح ال ةبدني ة أخرى،
على كل هؤلءتوخي الحرص عند استخدام ج ه از
تدفئ ة ال مقعد.فقديتعرض هؤلء لحروق حتى مع
انخفاض درجات الحرارة ،وخصو ص ا عند
استخدا م ه لفترات مطول ة.

تحذير (واصلت)
• لتضع أي متعلقات على ظ هر ال مقعد والتيقدت مثل
عاز لللحرارة ،مثلبطاني ة أو وسادة.فقديؤدي
ذلك إلى زيادةسخون ة ج هازتدفئ ة ال مقعد .إن
الجلوس على مقعد درج ة حرارت ه أعلى من الحدقد
تؤدي إلى حروق خطيرةبسببلدرج ة حرارةسطح
ال مقعد الزائدة.

مقعد الطي ال منقسم الخلفي 60/40
تحذير
ظ هر ال مقعد غير مص مم لتخزين الح مول ة عند طي ه
بشكل أفقي.يتم طي ظ هر ال مقعدفقط للس ماح
ب الوصول إلى منطق ة الح مول ة خلف ال مقعد .لينبغي
تشغيل السيارة مع الح مول ة غير ا ل من ةفي ظ هر
ال مقعد ال مطوي للصف الث اني.

فقي
في 60/40بشكل أ
ي مكن طي مقعد الطي ال منقسم الخل
للوصول إلى منطق ة التخزين خلف ال مقعد.ي مكن أي ضا
فير مس اح ةتخزين
فل ال مقعد إلى وضع ا لست ادلتو
فع أس
ر
في ة ،وإتاح ة الوصول إلى علب
أكبرفي ا لرضي ة الخل
فلي ة (إذا كانت السيارة مز ودةبذلك) .راجع
التخزين الس
في"في هذا القسمللحصول
"وضع الستادلل مقعد الخل
(واصلت) على مزيد من ال معلو مات.

