
الجديدة كلياً



 اسعى دائماً إىل التألّق
بأجزاء، تشبه   QX60 والخلفية يف  األمامية  المصابيح  تتمّيز 

LED وعاكس يضيء  البيانو، ُمضاءة بمصابيح  مفاتيح 
VISION، بنظام اإلضاءة  باقة  تتمّيز  بتوّهج موّحد. كما 

ذات  األمامية  المصابيح  بتوجيه  يقوم  الذي  التكّيفي1  األمامية 
لتتأّلق  السيارة،  الذي تسير فيه  االتجاه  المنخفض يف  الضوء 

وجهتك. كانت  مهما 

واكب الحياة بأناقة
الحياة دائمًا يف حالة مستمرة من التطّور والتبّدل. هذا هو واقعنا، أليس كذلك؟ واكب الحياة بكل جوانبها المتغيرة بأناقة مع إنفينيتي QX60 الجديدة كليًا.

إنها سيارة دفع رباعي رائعة مكّونة من 3 صفوف مقاعد لتناسب أسلوب حياتك ومغامراتك وتلبي جميع احتياجاتك. رائعة من ناحية التصميم وقوّية من ناحية األداء. 
تتمّيز QX60 بمجموعة من تقنيات المساعدة على القيادة والسالمة التي تمنحك الراحة واألمان.1

كما تعمل QX60 على إبقائك على تواصل مع محيطك الخارجي لتنطلق برحلتك بشكل أفضل.
ألّن ما يهّم حقًا هو ليس التحديات والنجاحات التي أصبحت من الماضي، بل الفرص التي تظهر لنا يف األفق.
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 يكمن السرّ يف دقة التفاصيل
أكثر ما يمّيز QX60 هو إطاللتها وقّوتها وأناقتها. ولكن عندما تنظر إليها عن قرب، 

ستكتشف جمال ودقة تصميمها الذي يعكس فعاليتها وقّوتها. بخطوط أنيقة 
مندمجة مع السقف وكأنها تطفو على الزجاج، تقّدم لك QX60 إطاللة مستقبلية 

تخطف األنفاس. باإلضافة إىل تطعيمات من الكروم الالمع على حواف المصد  وسقف 
AUTOGRAPH الممّيز األسود1  الذي يظّلل السيارة بسالسة دون أن يكشف عن لون 

هيكلها الخارجي.

لقــد حرصــت إنفينيتــي علــى التأكــد مــن مطابقــة األلــوان المعروضــة هنــا مــع ألــوان الســيارة الفعليــة. قــد تختلــف 
العينــات قليــاًل بســبب عمليــة الطباعــة أو يف حــال تــّم عــرض الســيارات يف ضــوء النهــار أو ضــوء الفلورســنت أو 

الضــوء المتوّهــج. يمكنــك االطــالع علــى األلــوان الفعليــة لــدى وكيــل إنفينيتــي المحلــي.
** تنطبق تكلفة إضافية لهذا الخيار.

طالء يعكس شخصيتك  ^
يعكس  الديناميكي،  إىل  المتطّور  اللون  من 

أكثر. ويبرزها  لون شخصيتك  كل 

**)KCG( أزرق قوس القمر

)K23( بالتينيوم سائل

**)QAB( أبيض ماجستيك

)QAK( أبيض جليدي

)KAD( غرافيت الظالل

**)KCF( التيتانيوم الدافئ

**)NBM( بردو داكن

**)RCJ( أزرق غراند

**)CAS( موكا لوزي

**)GAT( أسود معدين

ألوان الهيكل الخارجي*

 انطلق بتميّز
1 عجــالت مــن األلومنيــوم، مقاس 20×8 بوصــة، مطلية 

2 عجالت من  باللــون الفضــي الغامــق ومصقولــة آليــًا   
األلومنيــوم، مقــاس 20×8 بوصــة، مطليــة بلون الفحــم المعدين 

ومصقولــة آليًا



األلــوان  تكــون  أن  لتضمــن  الالزمــة  اإلجــراءات  إنفينيتــي  اتخــذت   *
المعروضــة يف الكتيــب أقــرب تمثيــل ممكــن لأللــوان الفعليــة للمركبــات. 
ــا يف  ــب رؤيته ــة وحس ــة الطباع ــبب عملي ــاًل بس ــوان قلي ــف األل ــد تختل ق
وضــح النهــار أو الضــوء الفلــوري أو الســاطع. يرجــى مشــاهدة األلــوان 

الفعليــة لــدى وكيــل إنفينيتــي المحلــي.

^ أناقة مع كل اختيار
مجموعة من األلوان الغنية الحديثة والتي 

تشّكل أساس أي مساحة مميزة. استمتع 
بمزيج مذهل يأخذك إىل عالم يحاكي حاستي 

البصر واللمس لديك.

ابقَ على تواصل مع إنفينيتي
 Apple CarPlay®4,5,11 مع InTouchTM يتيح لك نظام

 QX60 على شاشة iPhone® الالسلكي االستمتاع بتجربة
التي تعمل باللمس دون توصيل. باإلضافة إىل شحن 

السلكي مع سبعة منافذ 1USB، اثنان منهم يف الصف 
 .AUTOGRAPHو SENSORY الثالث يف حواف

المرونة يف متناول يديك
تتكّيف QX60 بسهولة مع أسلوب حياتك. حيث يمكنك 

إمالة مقاعد الصف الثاين وتقديمها لألمام مع ترك المقعد 
المخّصص لألطفال يف مكانه3. كما يمكنك رفع مقعد 

الصف الثالث بلمسة زر واحدة3 وفتح باب صندوق األمتعة 
بحركة بسيطة من رجلك بفضل مستشعر الحركة.

وسلسة  مريحة  لقيادة  التكنولوجيا  أفضل 
تساعدك تقنية ProPILOT Assist2  على القيادة على 

الطرقات السريعة عن طريق الفرملة والتسريع تلقائيًا 
بشكل يتناسب مع حركة المرور. كما يساعدك نظام 

على توّقع المنحنيات والتقاطعات المحتملة،  المالحة4,5,11 
وتخفيف سرعتك قبل االنعطاف. باإلضافة إىل ذلك، تمنحك 

QX60 راحة البال واألمان بفضل مجموعة من الميزات مثل 
نظام التحذير التنبئي من االصطدام األمامي6 الذي يراقب 

حّتى سيارتين إىل األمام لتحذيرك من حدوث تصادم محتمل. 
لترّكز بشكل أفضل على الطرقات واألشخاص المتواجدين 

معك يف السيارة.

صُمّمت لتُشعرك باإللهام
م والواسع إحساسًا بالراحة والهدوء يف كل مّرة تدخل فيها  من جميع النواحي والزوايا، يمنحك التصميم الداخلي الُمنظَّ
إىل السيارة. وينبع هذا اإلحساس من فكرة أن ما هو غير موجود يوازي ما هو موجود. كما تتمّيز QX60 بمقاعد أمامية مع 

دعم مشتق من وكالة ناسا، وكراسي الكابتن1 المتوفرة يف الصف الثاين والتي تمنحك راحة ال مثيل لها باإلضافة إىل كسوة 
رائعة ُتغطي حّتى لوحة القيادة2 لتجّسد روعة ودقة التفاصيل.

ألوان/مواد المقصورة الداخلية*

السرج البني
جلد**
جلد شبه األنيلين**

حجر رملي
جلد**

الغرافيت 
جلد**
جلد شبه األنيلين**

خشب رماد أسود مفتوح المسام**

نسيج معدين فضي**

طرازات المقصورة الداخلية*

ProPILOT Assist باقة

إمالة وانزالق الصف الثاين3

فتحة سقف بانورامية

باب صندوق األمتعة يفتح بمستشعر الحركة 



درجات الطرازات والباقات
QX60 LUXE

تتضمن جميع ميزات QX60 LUXE القياسية باإلضافة إلى:

الهيكل الخارجي
• باب صندوق األمتعة يفتح بمستشعر الحركة

• تشكيل جانبي من الكروم

التصميم الداخلي:
مرآة رؤية خلفية ذكية• 
عجلة قيادة مسّطحة ومكسّوة بجلد ناعم شبه األنيلين ودرزات متباينة باللون الرمادي• 
شاحن السلكي• 
 •)HUD( شاشة عرض على الزجاج األمامي
تحّكم في درجة الحرارة، ثالثي المناطق مع إعادة تدوير تلقائي للهواء ومؤين • 
مقاعد الصف الثالث، تقسيم 60:40، قابلة للطي كهربائيًا لألعلى ويدويًا لألسفل• 
مقاعد مكّيفة للسائق والراكب + مقاعد خارجية قابلة للتدفئة للصف الثاني• 
2 مقبس 12V + 1 مقبس 120V + 7 منافذ USB  )3 في الصف األمامي، 2  • 

في الصف الثاني، 2 في الصف الثالث(

الرؤية
مصابيح أمامية LED مع نظام إضاءة أمامي تكّيفي• 

اإلطارات والعجالت 
عجالت من سبائك األلومنيوم مطلية بلون الفحم المعدني مقاس X 20 8 بوصة • 

السالمة 
حزام أمان للمقاعد األمامية قبل االصطدام• 

1  2  3  4 الباقة: 

تتضمن جميع ميزات QX60 SENSORY القياسية، باإلضافة إلى:

التصميم الداخلي:
• مقاعد مكّيفة للسائق والراكب + مقاعد قابلة للتدفئة للصف الثاني 

• جلد شبيه األنيلين مع خياطة مزدوجة باللون الرمادي

السالمة 
x 3 أحزمة لألطفال بنظام Isofix )التثبيت المحكم لمقاعد األطفال(• 

1  2  3  4  5 الباقة: 

QX60 SENSORYQX60 AUTOGRAPH

مقاعد مكسّوة بجلد شبيه األنيلين

speaker Performance Series Audio-17 ®Bose  النظــام الصوتــي

الرؤية
مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي والتعديل بلون الهيكل، مدفأة، مع وصلة عكسية • 

وذاكرة
مصابيح LED جانبية مدمجة بالمرآة الخارجية للباب• 
مصابيح أمامية LED بالكامل بدون أداة ضبط المستوى• 
 •)HBA( ضوء عالي ُمساعد
 •LED مصابيح خلفية
مصابيح LED للقيادة النهارية• 

األداء
محّدد وضع القيادة من إنفينيتي• 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات• 
مثبت التعليق األمامي والخلفي• 

اإلطارات والعجالت 
• إطارات مناسبة لجميع الفصول

• عجالت من سبائك األلومنيوم مطلية باللون الفضي الداكن مقاس X 20 8 بوصة 
• عجلة احتياطية مع إطار

الهيكل الخارجي
فتحة سقف بانورامية )نصف مفتوحة( ومظلة كهربائية لألمام والخلف• 
مفتاح كهربائي لباب األمتعة الخلفي، مع نظام فتح/غلق كهربائي وإغالق تلقائي• 
شبكة رادياتير مزدوجة القوس• 
جناح خلفي مدمج• 
سكة سقف فضية مدمجة• 
مقابض الباب الخارجي من الكروم ولون الهيكل• 
تطعيمات من الكروم على غطاء الباب الخلفي• 
أنبوب خلفي غير مرئي للعادم• 
 •"AWD" و "QX60" :الشعار الخلفي
شبكة مبّرد بتصميم متشابك• 
هوائي بشكل زعنفة القرش• 
عالمة جانبية على أقواس العجالت األمامية• 

التصميم الداخلي
مرآة رؤية خلفية داخلية مع تعتيم تلقائي• 
عجلة قيادة مسّطحة ومكسّوة بالجلد مع تطريز باللون األسود• 
 •AD و ICC و ASCD و VR مفتاح توجيه مع عداد وصوت وهاتف و
تشغيل المّحرك عن بعد• 
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا )االنزالق، االستلقاء، الرفع، االستناد( في 8 • 

اتجاهات مع جيب خلفي
مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيًا )االنزالق، االستلقاء، الرفع، االستناد( في 8 • 

اتجاهات مع جيب خلفي
مسند ذراع مركزي للصف الثاني مع وحدة للتخزين• 
مقاعد الصف الثاني تقسيم 60:40،  قابلة لإلمالة واالنزالق يدويًا ومقعد مسّطح • 

قابل للطي والتحريك بلمسة واحدة باإلضافة إلى مقعد مخّصص لألطفال
مقاعد الصف الثالث، تقسيم 60:40 يمكن إمالتها يدويًا وقابلة للطي )لألعلى واألسفل(• 
مقاعد قابلة للتدفئة للسائق والراكب • 
مقاعد جلدية مع خياطة باللون الرمادي• 
جيب للباب األمامي والخلفي مع حامل الزجاجات• 
كونسول وسطي مع وحدة تخزين ومسند للذراعين• 
إضاءة داخلية• 
3 مقابس 12V باإلضافة إلى 6 منافذ USB  )3 في الصف األمامي، 2 في الصف • 

الثاني، 1 في الصف الثالث(
تكييف هواء ثالثي المناطق• 
فتحات تهوئة خلفية: مثبتة على البطانة األمامية، وضعية خارجية للصف الثاني والثالث• 
قنوات تسخين خلفية: تحت مقاعد الصف األول وعلى الجانب األيمن السفلي من • 

مقاعد الصف الثالث

الصوت والمالحة
شاشة عرض ديناميكية من إنفينيتي مقاس 12.3 بوصة• 
 •Navi مع نظام InTouchTM شاشة تفاعلية مقاس 12.3 بوصة من إنفينيتي
9 مكبرات صوت• 

السالمة
وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي وللركبة + وسادة هوائية ستائرية + وسادة • 

هوائية جانبية أمامية
حزام أمان أمامي ثالثي النقاط مزود بكامشات القفل في حالة الطوارئ مع وحدات • 

الشد المسبق ومحددات الحمل

حزام أمان أمامي ثالثي النقاط، قابل للتعديل مع شدادات مسبقة ومحددات • 
)AELR( للحمل، وقفل لمقعد السائق والراكب في حاالت الطوارئ

حزام أمان للصف الثاني مع شدادات مسبقة ومحددات للحمل، وقفل في حاالت • 
)AELR( الطوارئ

 •)AELR( حزام أمان للصف الثالث مع قفل في حاالت الطوارئ
x 4  أحزمة لألطفال بنظام Isofix )التثبيت المحكم لمقاعد األطفال(• 
إنذار ضد السرقة• 
نظام منع انغالق المكابح مع توزيع الكبح في حاالت الطوارئ• 
تنبيه السائق والراكب والصف الثاني والثالث من حزام األمان• 
حساسات ركن أمامية وخلفية• 
نظام شاشة الرؤية الشاملة® مع خاصية اكتشاف األجسام المتحركة• 
نظام الفرملة األمامية الطارئة مع ميزة كشف المشاة7• 
نظام التحذير التنبئي قبل االصطدام األمامي• 
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير• 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء8,14 • 
نظام تنبيه السائق )اهتزاز(• 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات• 
التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة آمن 19,20• 
تنبيه لحركة المرور الخلفية17• 

1  4 الباقة: 

الباقات

 CLIMATE باقة  1

مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي والتعديل بلون الهيكل، مدفأة، مع وصلة عكسية • 
وذاكرة

مقاعد مكّيفة للسائق والراكب • 
عجلة قيادة مدّفئة كهربائية قابلة لإلمالة مع ذاكرة• 
نظام تحّكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة، ثالثي المناطق ومزّود بفلتر دقيق• 
مظلة يدوية للباب الخلفي• 

VISION باقة  2

مرآة رؤية خلفية ذكية• 
مصابيح LED أمامية مع نظام إضاءة أمامي تكّيفي )بشكل مفاتيح البيانو الرقمية(• 
 •)HUD( شاشة عرض على الزجاج األمامي

 SENSORY باقة  3

مقاعد مع ميزة التدليك للسائق والركاب• 
إضاءة داخلية محيطة• 
شاحن السلكي• 
Bose® Performance Series  مع 17 مكّبر صوت• 

 ProPILOT باقة  4

نظام الفرملة األمامية الطارئة مع ميزة كشف المشا 9• 
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي6• 
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير14• 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء8• 
نظام تنبيه السائق )اهتزاز(• 

التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة19,20• 
تنبيه لحركة المرور الخلفية17• 

 AUTOGRAPH باقة  5

سكة سقف مدمجة باللون األسود• 
مقاعــد كابتــن فــي الصــف الثانــي مــع وحــدة تخزين في مســند الــذراع المركزي و2 • 

* حامــل أكــواب وصينية
مقاعد كابتن في الصف الثاني قابلة لإلمالة واالنزالق يدويًا ومقعد مسّطح قابل • 

للطي والتحريك بلمسة واحدة باإلضافة إلى مقعد مخّصص لألطفال
مقاعد كابتن ُمدّفأة للصف الثاني• 
دهان ذو لونين• 
جلد شبيه األنيلين مع خياطة مزدوجة باللون الرمادي ونقش• 
شريط من الكروم لألبواب الجانبية مع العالمة التجارية• 



المواصفات الفنية

الرجاء االطالع على محتويات الموقع اإللكتروني infiniti-me.com لمعرفة قائمة المواصفات الكاملة.

المحّرك 
 V6األسطوانات 

279القّوة )حصان( 

350 عزم الدوران )نيوتن/متر(

نظام الدفع الرباعي الذكي )AWD(عجالت الدفع

التحّكم بالسيارة
 )LUXE, Sensory, Autograph( مساندة كهربائية وترس كهربائينوع التوجيه

6.1قطر االنعطاف )من الجدار للجدار( )بالمتر(

األبعاد 
0.33ُمعامل مقاومة الهواء

70سعة خزان الوقود )باللتر(

749حجم األمتعة )باللتر(

1,700/1,700المسافة بين عجالت المحور الواحد )من األمام والخلف( )مم(

170االرتفاع عن األرض )مم(

جميع األبعاد بالميليمتر.

هــذا الكتيــب ألغــراض الوصــف وإعطــاء المعلومــات العامــة فقــط ويخضــع للتغييــر وال يشــكل عرًضــا للبيــع ٔاو تمثيــاًل ٔاو ضمانــًا )صريحــًا ٔاو ضمنيــًا( مــن إنفينيتــي الشــرق األوســط. يجــب علــى األطــراف المهتمــة التأكــد مــن دقــة أيــة معلومــات فــي هــذا الكتيــب مــع وكيــل إنفينيتــي المعتمــد مباشــرة، قبــل االعتمــاد عليــه التخــاذ قــرار 
الشــراء. وتحتفــظ إنفينيتــي الشــرق األوســط بحــق إجــراء التغييــرات، فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق، فــي األســعار واأللــوان والمــواد والتجهيــزات والمواصفــات والطــرازات ووقــف إنتــاج الطــرازات ٔاو التجهيــزات. وبســبب التطويــر المســتمر للمنتجــات والعوامــل األخــرى المتعلقــة بمــا قبــل ومــا بعــد اإلنتــاج، قــد تختلــف المركبــة ٔاو 
المــواد والمواصفــات عمــا هــو موجــود فــي هــذا الكتيــب. تظهــر بعــض الســيارات مــع تجهيــزات اختياريــة. يجــب مشــاهدة الســيارة للحصــول علــى المعلومــات بدقــة كاملــة. قــد يختلــف توفــر الطــرازات والتجهيــزات لطــرازات معينــة. كمــا قــد تختلــف المواصفــات والخيــارات واإلكسســوارات فــي دول أخــرى. للحصــول علــى معلومــات 

 .INFINITI-me.com إضافيــة حــول توفــر الخيــارات ٔاو اإلكسســوارات، الرجــاء زيــارة صالــة عــرض وكيــل إنفينيتــي ٔاو الموقــع اإللكترونــي
1 متوفــرة فــي طــرازات مختــارة.    2 ال يمكــن لنظــام ProPILOT Assist منــع االصطدامــات. تقــع علــى عاتــق الســائق مســؤولية التحكــم فــي الســيارة فــي جميــع األوقــات. راقــب دائمــًا أحــوال حركــة المــرور وأبــِق كلتــا يديــك علــى عجلــة القيــادة. يعمــل النظــام فقــط عنــد اكتشــاف عالمــات الحــارة. ال يعمــل فــي جميــع األحــوال الجويــة 
وحركــة المــرور وظــروف الطرقــات. يتمتــع النظــام بقــدرة تحكــم محــدودة وقــد يحتــاج الســائق إلــى التوجيــه أو الفرملــة أو زيــادة الســرعة فــي أي وقــت للحفــاظ علــى الســالمة. راجــع دليــل المالــك للحصــول علــى معلومــات الســالمة.    3 ال ينبغــي تشــغيل خاصيــة االنــزالق لألمــام مــع وجــود طفــل فــي مقعــد ســالمة الطفــل. ال 
تركــب مركبــة متحركــة عندمــا يكــون ظهــر المقعــد مائــالً. للحصــول علــى حمايــة ٔاكثــر فعاليــة، يجــب ٔان يكــون المقعــد مســتقيًما. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    4 ال تبرمــج ابــدأ أثنــاء القيــادة. قــد ال تكــون خرائــط نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( مفصلــة فــي جميــع المناطــق ٔاو تعكــس حالــة الطــرق 

 https://www.INFINITI-me.com/intouch.html وغيرهــا مــن الميــزات المتصلــة باإلنترنــت التــي يمكــن االطــالع عليهــا حســب الطــراز علــى موقــع  ®Bluetooth المتصلــة باإلنترنــت مثــل المالحــة وتقنيــة INFINITI InTouchTM  الحاليــة    .5 إذا كانــت ســيارتك مجهــزة، فقــد تشــتمل ســيارتك علــى ميــزات وخدمــات نظــام
6 نظــام التحذيــر التنبئــي قبــل االصطــدام األمامــي لــن يمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة .   7 ال يمكــن لنظــام شاشــة الرٔويــة الشــاملة® مــع نظــام كشــف األجســام المتحركــة التخلــص نهائيــًا مــن النقــاط العميــاء وقــد ال تكتشــف جميــع األجســام. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه 
والتحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    8 ال يمكــن لنظامــي التحذيــر والتدخــل فــي المناطــق العميــاء منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تكتشــف جميــع األجســام أو التحذيــر فــي جميــع المواقــف. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه قبــل تغييــر الحــارات. انظــر 
كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    9 ال يمكــن للفرملــة الطارئــة فــي حــاالت التوجــه األمامــي مــع كشــف المشــاة منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تعطــي تحذيــر أو تكبــس علــى الفرامــل فــي جميــع الحــاالت. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر 
كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    10 ال يمكــن للدفــع الرباعــي الذكــي منــع جميــع االصطدامــات أو تعزيــز التشــبث فــي جميــع الحــاالت. راقــب دائمــًا حركــة المــرور والظــروف الجويــة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    11 قيــادة الســيارة أمــر جــدي ويتطلــب اهتمامــك الكامــل. ٕاذا كنــت مضطــًرا الســتخدام 
الجهــاز المتصــل بالســيارة أثنــاء القيــادة، فاحــرص علــى توخــي الحــذر الشــديد فــي جميــع األوقــات بحيــث يتــم إيــالء االهتمــام الكامــل لتشــغيل الســيارة.    12 قــد ال يكاشــف نظــام الســونار جميــع األجســام. يجــب علــى الســائق دائمــًا التحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة. 
13 لــن يكشــف نظــام التدخــل لمنــع التصــادم الخلفــي كل جســم وتنطبــق حــدود الســرعة. راقــب مــا حولــك دائمــًا والتفــت للنظــر ٕالــى الخلــف قبــل تحريــك الســيارة. انظــر دليــل المالــك للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل.    14 ال يعمــل نظــام التحذيــر مــن مغــادرة حــارة الســير ٕاال عندمــا تكــون عالمــات الحــارات قابلــة لالكتشــاف. انظــر كتيــب 
المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    15 ال يمكــن لنظــام الفرملــة اآلليــة الخلفيــة منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تعطــي تحذيــر أو تكبــس علــى الفرامــل فــي جميــع الحــاالت. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه والتحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة والكبس علــى المكابح حســب الحاجة لمنــع التصادمات. 
انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    16 قــد ال تكتشــف شاشــة الرٔويــة الخلفيــة جميــع األجســام وال تتخلــص نهائيــًا مــن النقــاط العميــاء أو تّحــذر فــي حــال وجــود أجســام متحركــة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    17 قــد ال يكتشــف نظــام استشــعار الســيارات والتنبيــه عنــد الرجــوع للخلــف جميــع 
المركبــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    18 ســعة حيــز األمتعــة والتحميــل محــدد بالــوزن وتوزيــع األغــراض. ضــع األغــراض دائمــًا بشــكل آمــن. الحمــوالت الثقيلــة للســيارة مــع األمتعــة، خاصــة علــى الســقف، تٔوثــر بتوجيــه المركبــة وثباتهــا .    19 تســتخدم التقنيــة الذكيــة لتثبيــت الســرعة المكابــح اســتخدامًا محــدودًا 
وهــي ليســت نظامــًا لتجنــب االصطدامــات أو التحذيــر. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    20 تســتخدم تقنيــة التحكــم لتــرك مســافة آمنــة المكابــح اســتخدامًا محــدوداً وهــي ليســت نظامــًا لتجّنــب االصطدامــات 

أو التحذيــر. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة. 
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