
WARNING LIGHTS

AND WHAT THEY MEAN.

Your vehicle’s computer receives information from 
sensors that monitor critical functions. If these sensors 
report anything outside the normal cooperating range, 
the computer triggers a warning light. What you 
should do next depends on which light has 
been activated.  

Malfunction Indictor Light 
This warning light indicates a potential engine problem. 
However, it can also illuminate if the gas cap is left loose 
after refueling. 

To check if this is the cause, turn the cap to the right until it 
clicks into place and see if the light goes off. If it does, your 
vehicle is okay.  

If the light stays on, you should speak to your service 
specialist at your earliest convenience.  
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ومــا أهــمــيــتــهامـصـابـيـح ا�نـذار

يشير مصباح ا�نذار إلى وجود مشكلة محتملة في المحرك. ومع ذلك، 
فهو يمكن أن يضيء أيض  إذا تم ترك غطاء خزان الوقود مفتوح  بعد 

بالوقود. التزود 

للتحقق من سبب العطل، ُقم بإدارة غطاء خزان الوقود إلى اليمين حتى 
تستقر في مكانها، وتأكد من انطفاء الضوء. فإذا انطفأ، يكون العطل 

انتهى. قد 

إذا بقي المصباح مضاًء، عليك مراجعة اختصاصي الخدمة في أقرب 
وقت ممكن.

أجهزة  من  المعلومات  مركبتك  كمبيوتر  يتلقى 
أشارت  فإذا  الحيوية.  الوظائف  ترصد  التي  االستشعار 

التشغيل  نطاق  خارج  شيء  أي  إلى  ا�جهزة  هذه 
إطالق  بواسطة  بتحذيرك  الكمبيوتر  سيقوم  العادي، 
استناد�  بالتالي  تفعل  أن  يجب  ماذا  التحذير.  مصباح 

المشار؟  الضوء  إلى 

ا�عطال. مصباح مؤشر 



See your service specialist at your earliest convenience.

Check your warning lights regularly.

Make sure all of the warning lights illuminate each time the 
ignition key is turned on and go out when the engine starts.  If 
one or more of the warning lights does not illuminate, you 
probably need a bulb or fuse replaced.  

All the warning lights should come on for a few seconds 
when you start the car. This reassures you that the bulbs still 
work. But, when one stays on longer or starts to glow as you 
drive, it’s trying to tell you something. 

If your Malfunction Light flashes, you have a serious problem.  
Your vehicle requires immediate attention to prevent damage to 
the catalytic converter. Visit your service specialist immediately.  
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إذا أضاء المصباح مشير¦ إلى عطل، فهذا يعني وجود مشكلة خطيرة. 
عليك التصّرف فور¦ لتجّنب عطل المحّول. تفضل بزيارة اختصاصي 

الخدمة على الفور.

راجع اختصاصي الخدمة في أقرب وقت ممكن.

افحص مصابيح ا�نذار في مركبتك بانتظام.

تأكد أن كل مصابيح ا�نذار تضيء كل مرة يتم فيها تشغيل مفتاح 
ا�شعال، وتنطفئ عند تشغيل المحرك. إذا كان أحد المصابيح أو أكثر ال 

يضيء، قد تكون بحاجة إلى تغيير اللمبة أو الصمامات الكهربائية.

ينبغي أن تضيء كل مصابيح ا�نذار لبضع ثوان عند بدء تشغيل 
المركبة. هذا يضمن أنها ال تزال تعمل. ولكن إذا طال ضوء واحد منها 

لفترة أكثر أو بدأ أن يومض أثناء القيادة، فهذه إشارة لمشكلة ما.
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