


VÄLKOMMEN!
هنا يمكنك قراءة معلومات عن وظائف المقعد الخلفي في سيارتك Volvo XC90 Excellence. تتوفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة وفي التطبيق وعلى صفحة 

الويب.

الشاشة المركزية بالسيارة

يتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية للسيارة ويمكن الوصول إليه من العرض العلوي.

تطبيق المحمول

يتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق )دليل فولفو( للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. كما يحتوي 
التطبيق على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.

موقع دعم فولفو

في موقع دعم support.volvocars.com( Volvo Cars( توجد أدلة وأفالم تعليمية وكذلك 
مزيد من المعلومات والمساعدة بخصوص سيارتك فولفو وملكيتك للسيارة.

المعلومات المطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوي على معلومات عن المصاهر 
الكهربائية والمواصفات باإلضافة إلى ملخص عن معلومات مهمة وعملية. يمكن طلب الحصول 

على دليل مالك مطبوع وملحق تكميلي مساعد.



شاشة التحكم في المقعد الخلفي
شاشة التحكم موجودة في كونسول النفق بين المقاعد الخلفية وهي تتحكم في وظائف 

المقعد باإلضافة إلى تدفئة المشروبات وتبريدها.

رفع الشاشة
اضغط أعلى الشاشة. ترتفع الشاشة أوتوماتيكًيا. –

يبدأ تشغيل الشاشة أوتوماتيكًيا عند رفعها. ويتم تعتيم األضواء بعد فترة معينة. المس 
الشاشة إلعادة تنشيطها.

خفض الشاشة
يتم خفض الشاشة يدوًيا:

اضغط أعلى الشاشة. اضغط لحين خفض الشاشة بالكامل في كونسول النفق. يتم  –
إيقاف تشغيل الشاشة عند خفضها.

منظف الهواء األيوني
يتوفر منظف هواء أيوني للحفاظ على جودة مرتفعة للهواء في مقصورة الركاب. 

تتكون األيونات في الهواء وتتدفق في مقصورة الركاب. وتتعلق األتربة والفيروسات 
وكل مسببات الحساسية األخرى في هذه األيونات ثم بعد ذلك تقع على األرض. الوظيفة 

.I دائًما نشطة عندما تكون السيارة على األقل في وضع اإلشعال



شاشة التحكم تعمل باللمس وتتفاعل مع اللمسات. يوجد في الشاشة عروض مختلفة. انقر على 
أحد أزرار الشاشة لتنشيط الوظيفة المطلوبة أو للدخول على عرض الوظيفة.

األزرار في عرض الصفحة الرئيسية

زر تدفئة المقعد األيسر واأليمن على التوالي.

زر تبريد/تدفئة حامل الكوب.

زر تهوية المقعد األيسر واأليمن على التوالي.

زر ضبط مقعد الراكب األمامي من المقعد الخلفي.

الرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية من عرض آخر
تعود شاشة التحكم أوتوماتيكًيا إلى عرض الصفحة الرئيسية بعد مرور مدة زمنية معينة. عند 
ضبط مقعد الراكب األمامي، اضغط على عالمة زائد للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

التنقل في شاشة التحكم



اضبط زاوية مسند الظهر عن طريق ضبط زر التحكم نحو األمام/نحو الخلف.

إعدادات التدليك والدعامات الجانبية ودعامة أسفل الظهر وامتداد وسادة المقعد كلها مرتبطة 
بزر التحكم متعدد الوظائف.

ارفع/اخفض المقعد عن طريق ضبط القسم الخلفي من زر التحكم ألعلى/ألسفل. حرك المقعد 
لألمام/للخلف عن طريق ضبط زر التحكم نحو األمام/نحو الخلف.

ارفع/اخفض الحافة األمامية من وسادة المقعد عن طريق ضبط القسم األمامي من زر التحكم 
ألعلى/ألسفل.

يمكن إجراء حركة واحدة فقط )لألمام/للخلف/ألعلى/ألسفل( في المرة الواحدة. يمكن ضبط 
المقعد لفترة محددة بعد فتح قفل الباب أثناء عدم دوران السيارة. يمكن دوًما إجراء ضبط المقعد 

أثناء دوران السيارة. يمكن إجراء الضبط لمدة من الوقت بعد إيقاف السيارة.
يوجد بالمقاعد حماية من زيادة الحمل تنشط في حالة تعثر المقعد بأي شئ. إذا حدث هذا 

األمر، أزل العائق ثم شغل المقعد مرة أخرى.
لضبط وضع النوم/الراحة، قد يلزم أواًل تحريك المقعد لألمام قلياًل.

ضبط المقعد الخلفي
تتوفر في مقاعد السيارة الخلفية خيارات ضبط مختلفة وذلك لتحقيق الراحة المثلى عند 

الجلوس.



تشغيل زر التحكم متعدد الوظائف
استخدم زر التحكم متعدد الوظائف لضبط دعامة أسفل الظهر والدعامات الجانبية في مسند 
الظهر وطول وسادة المقعد باإلضافة إلى ضبط إعدادات التدليك. تظهر اإلعدادات التي تتم 

بزر التحكم متعدد الوظائف على شاشة التحكم. تعرض الشاشة إعدادات مقعد واحد في المرة 
الواحدة.

1. ارفع شاشة التحكم يدوًيا.
2. قم بتنشيط ضبط المقعد عن طريق تدوير أو الضغط على التحكم متعدد الوظائف في أي 

اتجاه. يتم فتح عرض إعدادات المقعد في شاشة التحكم.
3. حدد الوظيفة المطلوبة في شاشة التحكم عن طريق النقر على الشاشة أو تدوير التحكم 

متعدد الوظائف ألعلى/ألسفل.
4. يمكنك تغيير اإلعداد بالضغط على زر التحكم في االتجاه المطلوب.

التدليك
انقر على زر الشاشة أو حدد الوظيفة باستخدام التحكم متعدد الوظائف لتنشيط 

وظيفة التدليك. يتعذر استخدام وظيفة التدليك أثناء أيقاف تشغيل السيارة.

خيارات اإلعداد التالية متاحة للتدليك:

تشغيل/إيقاف تشغيل: اختر بين On )تشغيل( وOff )إيقاف التشغيل( لتنشيط/
إلغاء تنشيط وظيفة التدليك.

البرامج 5-1: توجد خمسة برامج تدليك مسبقة الضبط. اختر بين 1 )وطئ( 
و2 )ازدياد( و3 )متطور( و4 )قطنية( و5 )كتف(.

الكثافة: اختر بين منخفض وعادي ومرتفع.

السرعة: اختر بين بطيء وعادي وسريع.

الدعم الجانبي
اضغط على زر الشاشة أو حدد الوظيفة بواسطة التحكم متعدد الوظائف لتنشيط 

ضبط الدعامات الجانبية في مسند الظهر.
اضغط القسم األمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لزيادة 	 

الدعم الجانبي.

اضغط القسم الخلفي من زر المقعد الخلفي لتقليل الدعم الجانبي.	 



دعم أسفل الظهر )القسم القطني(
اضغط على زر الشاشة أو حدد الوظيفة بواسطة التحكم متعدد الوظائف لتنشيط 

ضبط دعامة أسفل الظهر.
اضغط زر المقعد ألعلى/ألسفل في التحكم متعدد الوظائف لتحريك 	 

دعامة أسفل الظهر لألعلى/لألسفل.

اضغط القسم األمامي من زر المقعد لزيادة دعامة أسفل الظهر.	 

اضغط القسم الخلفي من زر المقعد الخلفي لتقليل دعامة أسفل الظهر.	 

تمديد وسادة المقعد
اضغط على زر الشاشة أو حدد الوظيفة بواسطة التحكم متعدد الوظائف لتنشيط 

ضبط وسادة المقعد.
اضغط القسم األمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لتمديد 	 

وسادة المقعد.

اضغط القسم الخلفي من زر المقعد لسحب وسادة المقعد.	 



يمكن ضبط مقعد الراكب األمامي من المقعد الخلفي للوضع الطولي كذلك يمكن تغيير ميل مسند 
الظهر. استخدم شاشة التحكم بين المقاعد الخلفية لتغيير إعدادات مقعد الراكب األمامي.

1. اضغط على الزر في الشاشة لضبط مقعد الراكب األمامي من المقعد 
الخلفي.

2. يتم فتح عرض جديد ويمكن ضبط الوضع الطولي للمقعد وميل مسند 
الظهر.

3. اضغط على عالمة زائد للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

ضبط ميل مسند الظهر
اضغط على السهم العلوي األيسر لطي مسند الظهر لألمام بمقعد الراكب األمامي.	 

اضغط على السهم العلوي األيمن لطي مسند الظهر للخلف بمقعد الراكب األمامي.	 

الضبط الطولي
اضغط على السهم السفلي األيسر لتحريك مقعد الراكب األمامي لألمام.	 

اضغط على السهم السفلي األيمن لتحريك مقعد الراكب األمامي للخلف.	 

ضبط مقعد الراكب األمامي من المقعد الخلفي



تدفئة/تهوية المقاعد

iPad حامل جهاز
يوجد حامل في خلفية مسند رأس المقعد األمامي يتالءم مع معظم طرز أجهزة iPad. ثبت 

جهاز iPad كما يلي:
1. اضغط لألسفل على اللسان واطوه لألمام باتجاه مسند الرأس لفتح الغطاء.

2. حرك جهاز iPad داخل الحامل ثم أغلق الغطاء.

لفصل الحامل من المشبك، تابع كما يلي:
1. اضغط الزر في الجانب السفلي من القسم الثابت.
2. اسحب الحامل للخلف/لألعلى لفصله من المشبك.

يمكن تدفئة المقاعد لزيادة الشعور بالراحة في الطقس البارد. ويتم التحكم في تدفئة المقاعد من 
شاشة التحكم.

اضغط بصورة متكررة على زر المقعد األيمن أو األيسر للتبديل بين  –
 mediumمرتفع( و( highو )إيقاف التشغيل( off :المستويات األربعة

)متوسط( وlow )منخفض(. يعرض الزر المستوى المضبوط.

يمكن تهوية المقاعد، إلزالة الرطوبة من المالبس على سبيل المثال. ويتم التحكم في تهوية 
المقاعد من شاشة التحكم.

اضغط بصورة متكررة على زر المقعد األيمن أو األيسر للتبديل بين  –
 mediumمرتفع( و( highو )إيقاف التشغيل( off :المستويات األربعة

)متوسط( وlow )منخفض(. يعرض الزر المستوى المضبوط.



فتح الطاوالت
توجد طاولتان أسفل مسند الذراع يمكن فتحهما على المقاعد الخلفية.

1. افتح غطاء مسند الذراع بالكامل.
2. ارفع الطاولة ألعلى من مسند الذراع باستخدام اللسان الجلدي ثم قم بتحريك الطاولة 

للخارج وصواًل إلى الوضع الرأسي الكامل.
3. اطو قمة الطاولة عبر المقعد.

كرر هذه الخطوات بترتيب عكسي إلعادة الطاولة إلى مكانها.

نقاط التثبيت لمقاعد األطفال
السيارة مزودة بنقاط تثبيت لمقاعد األطفال في صف المقاعد الخلفي.

تم تصميم نقاط التركيب العلوية بشكل رئيسي لالستخدام مع مقاعد األطفال المتجه لألمام.
1. حرك المقعد لألمام ثم اطو مسند الظهر لألمام لتتمكن من الوصول إلى نقطة التثبيت.

2. اتبع دوًما تعليمات التركيب من الجهة المصنعة كي تتمكن من التركيب بصورة 
صحيحة.



المشروبات الساخنة والباردة
يوجد اثنان من حوامل األقداح/األكواب في مقدمة مسند الذراع، باإلضافة إلى حامل تدفئة/تبريد 

لحمل قدح الشاي/القهوة أو القنينة.
اضغط الغطاء لفتح الحامل. يتم التحكم في التدفئة أو التبريد من خالل شاشة التحكم.  –

ضوء LEd األزرق يشير إلى أن عملية التبريد نشطة، كما أن ضوء LEd األحمر 
يشير إلى أن عملية التدفئة نشطة.

.II تنشط التدفئة أو التبريد أثناء تشغيل السيارة أو عند ضبط السيارة على وضع اإلشعال

اضغط بصورة متكررة على الزر في شاشة التحكم للتبديل بين  –
 heatingتبريد( و( coolingو )إيقاف التشغيل( off :األوضاع الثالثة

)تدفئة(. يعرض الزر الوضع المضبوط حالًيا.

صندوق التبريد
يوجد صندوق تبريد خلف مسند الذراع في المقعد الخلفي يحتوي على مساحة لزجاجتين 

ومساحات تخزين لألكواب الكريستال.
اضغط الزر الموجود أعلى الغطاء لفتح الصندوق.	 

داخل الصندوق يوجد عنصر التحكم لضبط درجة الحرارة.	 

.II تنشط وظيفة التبريد أثناء تشغيل السيارة أو عند ضبط السيارة على وضع اإلشعال



مواضع منفذ USB والمقابس الكهربائية
منافذ USB: يوجد منفذا USB أسفل مسند الذراع في المقعد الخلفي. كما تحتوي مشابك 

الشاشة في خلفية مساند رأس المقعد األمامي على منفَذي USB. يمكن استخدام المنافذ لشحن 
الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي على سبيل المثال.

.USB ال يمكن تشغيل الوسائط في نظام الصوت بالسيارة عبر منفذي

المقابس الكهربائية: يوجد مقبس 12 فولت وآخر 230 فولت أسفل مسند الذراع في المقعد 
الخلفي.

230 فولت: يمكن استخدام المقبس الكهربائي مع العديد من الملحقات بقوة 230 فولت، مثل 
أجهزة شحن الهاتف الجوال والكمبيوتر المحمول.

أدخل موصل الجهاز الخارجي. افصل الجهاز الخارجي عن طريق نزع الموصل. –

12 فولت: يمكن استخدام المقبس الكهربائي مع العديد من الملحقات بقوة 12 فولت، مثل 
مشغالت الملفات الصوتية أو  الهواتف المحمولة.

أزل والعة السجائر من المقبس ثم أدخل موصل الجهاز الخارجي. انزع موصل الجهاز  –
الخارجي وأعد تركيب والعة السجائر عند عدم الرغبة في استخدام المقبس.

يلزم أن يكون النظام الكهربائي للسيارة على وضع اإلشعال I على األقل كي تتمكن منافذ 
USB والمقابس الكهربائية من توفير الطاقة.



أماكن التخزين

توجد حوامل في خلفية مسند رأس المقعد األمامي يتم استخدامها لتثبيت األجهزة 
اللوحية.

كما توجد أماكن تخزين أسفل مسند الذراع بين المقاعد.

توجد أماكن تخزين في جوانب األبواب.

توجد جيوب تخزين على جوانب كونسول النفق.

توجد جيوب تخزين في خلفية مساند ظهر المقاعد األمامية.

توجد منفضة السجائر في جوانب األبواب.



السيارة مزودة بمقبض مضيء ذاتًيا1 داخل باب صندوق األمتعة. ويمكن استخدامه لفتح 
باب صندوق األمتعة من الداخل في حاالت الطوارئ.

اسحب المقبض لفتح باب صندوق األمتعة. –

بعد استخدام المقبض، يلزم الضغط عليه مرة أخرى وإعادته إلى وضعه األصلي يدوًيا.

المقبض في منطقة الحمولة

1 ينطبق فقط على بعض األسواق.



النصوص الخاصة
يحتوي دليل المالك واألدلة األخرى على إرشادات للسالمة باإلضافة 
إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والمالحظات التي 

يجب قراءتها. بعض الوظائف ال تنطبق إال في بعض األسواق.

 تحذير

أماكن التخزين
احتفظ باألشياء غير المربوطة مثل الهواتف المحمولة والكاميرات 

وأجهزة التحكم عن بعد في الملحقات وما إلى ذلك في حجيرة 
القفازات أو الحجيرات األخرى. وإال فقد تتسبب هذه األجسام في 

إصابة الركاب في حالة التوقف المفاجئ للمركبة نتيجة لفرملة قوية 
أو تصادم.

المشروبات الساخنة والباردة
يمكنك حفظ الزجاجات والقوارير الحرارية واألكواب واألقداح في 

الحوامل أو في صندوق التبريد أثناء القيادة.

المقاعد الخلفية المدفئة
يجب عدم استخدام المقاعد الدافئة بواسطة األشخاص الذين يجدون 
صعوبة في إدراك زيادة درجة الحرارة نتيجة لنقص اإلحساس أو 

الذين يجدون مشكالت في تشغيل أزرار التحكم في المقاعد الدافئة. 
وإال، فقد يعاني من الحروق.

نقاط التثبيت لمقاعد األطفال
يجب دائًما تمرير أشرطة تثبيت مقعد الطفل العليا عبر الفتحة 

الموجودة في ساق مسند الرأس قبل شدها عند نقطة التوصيل. وإذا 
لم يمكن حدوث هذا، فاتبع التوصيات التي تصدرها جهة تصنيع 

المقعد.

المقبض في منطقة الحمولة
تحقق من قفل األبواب وباب صندوق األمتعة واحتفظ بالمفاتيح بعيًدا 
عن األطفال. ترك األطفال بدون رقابة قد يؤدي إلى حبسهم بالداخل 

وتعرضهم للخطر.

في الطقس الحار قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بسرعة وقد 
يؤدي التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة هذه إلى حدوث إصابات 

خطيرة قد تصل إلى الوفاة. األطفال الصغار هم أكثر عرضة للتأثر.

 مهم

التنقل في شاشة التحكم
تجنب استخدام مواد حادة على الشاشة ألن ذلك قد يخدشها.

المقاعد الخلفية المهواة
يتعذر بدء تهوية المقعد في حالة انخفاض درجة حرارة مقصورة 

الركاب بصورة كبيرة. وذلك لتجنب تبريد المقعد بدرجة كبيرة 
تتسبب في ضيق الراكب.

iPad حامل جهاز
يلزم تزويد جهاز iPad بواق بالستيكي لحماية الشاشة عند تركيبه 

في حامل iPad. وذلك لتجنب تحطم الشاشة الزجاجية في حالة 
التعرض لحادث.

المصاهر
احرص دوًما على وضع مصهر بلون مماثل وقيمة أمبير مماثلة 

للمصهر التالف. تجنب تركيب مصهر بقيمة أعلى من القيمة 
الموضحة في الجدول بدليل المالك.

إذا لم تعمل إحدى األجهزة الكهربائية فقد يكون ذلك بسبب انفجار 
المصهر الناتج عن زيادة مؤقتة في التحميل. لمعلومات عن 

المصاهر، راجع دليل المالك العادي للسيارة.

خرج الطاقة

المقبس 12 فولت يحتوي على خرج طاقة بقوة 120 وات والمقبس 
230 فولت يحتوي على خرج طاقة بقوة 150 وات.

 مالحظة

صندوق التبريد
يحتاج صندوق التبريد لتوفر تدوير حر للهواء للحصول على وظيفة 

مثالية. لهذا السبب عليك ترك مسافة 5 سم على األقل عند مدخل 
الهواء لصندوق التبريد في منطقة الحمولة.

قد يلزم ضبط إعداد درجة الحرارة وذلك على حسب درجة الحرارة 
المحيطة. ُينصح بتوفير أقصى موضع وذلك لخفض درجة الحرارة 

بسرعة كبيرة.

بسبب درجة الحرارة السالبة في قاع المبرد والناتجة عن التبريد 
السريع، قد يحدث تكثف يلزمه مسحه في بعض األحيان. للتجفيف/

التنظيف األمثل، يلزم إزالة حامل الزجاجات الشفاف.

المقاعد الخلفية المدفئة
يتم تعطيل تدفئة المقعد الخلفي أوتوماتيكًيا بعد مرور 15 دقيقة.

المقاعد الخلفية المهواة
ينبغي على األشخاص الذين يعانون من حساسية من التيارات 

الهوائية استخدام تهوية المقعد بعناية. ينصح باستخدام المستوى 
المنخفض لالستخدام على المدى الطويل.
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