محدث خرائط FORD SYNC® 3
ّ

ال تنس طلب اإلشعارات الخاصة بأحدث الخرائط المتوفرة!

تنزيل تحديث الخريطة

إذا رغبت في اإلنتفاع من التحديثات المجانية وأحدث اإلصدارات التي لم يتم تثبيتها بعد فإن
محدث خرائط لينكون  -فورد سيقدمها لكبعد اختيار حزمة (حزم) التحديث المطلوبة ،أدخل جهاز
 USBوحدده لتثبيت التحديثات

تحميل أحدث محتويات المالحة إلى نظام FORD SYNC® 3
بعد نجاح التثبيت:
جهاز ( USBبحد أدنى  4جيجابايت)
ابدأ تشغيل نظام المالحة
قم بتطبيق التغييرات

أصبح نظام المالحة
حد ًثا اآلن بأحدث المحتويات
ُم َّ
المتوفرة وجاهزً ا لالستخدام!
استمتع برحلة آمنة!
للحصول على مزيد من المساعدة،
ُيرجى قراءة قسم األسئلة المتداولة
محدث خرائط
في
ّ
 Ford SYNC® 3أو االتصال بالوكيل.
®SYNC

دليل المستخدم الخاص بتحديث نظام المالحة
لتوفير أفضل تجربة ممكنة مع نظام المالحة  ،SYNC® 3تقدم

الموفرة لبرنامج المالحة 5 ،سنوات من
ِّ
 Fordو ،NNGالشركة
تحديثات الخرائط المجانية (تحديث واحد في العام) تبدأ من يوم شراء
تفوت ًأيا من هذه التحديثات واحصل عليها اآلن!
السيارة .لذا ال ِّ
كيف يساعدك هذا الدليل في ذلك!

نظام المالحة  ،Ford SYNC® 3اتبع الخطوات:
محدث
تثبيت
ّ

خرائط FORD SYNC® 3

تفضل بزيارة  ford.naviextras.comوقم
بتنزيل إصدار نظام التشغيل المناسب من
محدث خرائط.
ّ
محدث الخرائط
بعد التثبيت ،ابدأ تشغيل
ّ

المتطلبات الفنية:
جهاز USB

قم بإنشاء حساب عن طريق إضافة:

اتصال إنترنت واسع النطاق

عنوان بريد إلكتروني صالح
كلمة مرور
ورقم تعريف سيارتك لتحديد الهوية

المثبتة على
أحد أنظمة التشغيل المدعومة،
َّ
الكمبيوتر:

ح ول ق ائ م ة  SYNCب وح دة
ع ام
ان ت ق ل إل ى إع دادات
ال رأس واب ح ث ع ن م ع رف ات ال س ي ارة

 Windows 7أو أحدث،
 OS X 10.10أو أحدث لتحديث

حدثة
الم َّ
السبب وراء استخدام الخرائط ُ
تتبع تغيير الطرق
يتم إجراء الكثير من التغييرات على شبكة الطرق في كل أنحاء العالم بصفة يومية ،لذلك هناك احتمال كبير أن
يتأثر جزء من رحلتك بهذا األمر.

السالمة

قيادة أكثر أمانً ا وراحة
أخطاء مزعجة في
قد يواجه أي شخص
ً
تخطيط الطرق ،والتي عادة ُيعتقد أنها
أخطاء بسبب نظام المالحة .في الواقع،
شيوعا ألخطاء
و يعد السبب األكثر
ً
حساب الطريق هو استخدام خرائط غير
محدثة.

توفير الوقت واالقتصاد في
التكلفة
تحسين وقت السفر واستهالك الوقود

المحدثة ،يوفر لك
باستخدام الخرائط ُ
النظام الوقت عن طريق توفير التخطيط
األمثل للطريق.
كما يمكنك تقليل متوسط استهالك
الوقود لسيارتك بمعدل يصل إلى 12
بالمائة.

المالءمة

الراحة نتيجة قاعدة بيانات األماكن الحديثة
ليست شبكة الطرق وحدها التي تتغير،
ولكن قاعدة بيانات أماكن االهتمام
أيضا .وهي تتضمن
المتوفرة تتغير ً
قائمة بمحطات الغاز
الصراف اآللي ،والصيدليات،
وماكينات
ّ
والمطاعم ،وأماكن اإلقامة ،والعديد من
األماكن األخرى التي قد تحتاج إليها أثناء
السفر.

