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המידע הנכלל ב�פר  זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
 חברת פיאט והיבוא� רשאי
 בכל זמ� ומעת לעת, עקב נ�יבות

טכניות או אחרות, לשנות את כל אחד מ� הפריטי
 או המפרטי
 של הרכב.
לקבלת מידע נו�� אפשר לפנות לאג� הטכני.

בע"מ התיכו�  לי�  מכוניות  �וכנות 
יבואני� כלליי� של "פיאט" לישראל

וטכני שירות  אג� 
01-2016 תל-אביב 
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לקוח יקר,

כב פיאט.ת ברך אותך ולהודות לך על בחירברברצוננו ל

כב ולהשתמש בו באופן הטוב ביותר.יצרנו ספר נהג זה, כדי לעזור לך להכיר את כל מאפייני הר

ביצועים הטובים על סמך המאפיינים הטכניים שלו.כבך ועל כיצד להגיע לבספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש בר

בתכת ההיגוי ואת תימומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מער

כים שונות.רכב בדההילוכים. כך גם תוכל ללמוד את התנהגות הר

ך זמן.כבך לאורספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מידע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של ר

כב אם יימכר.ך וכדי שיישאר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצוראחרי קריאתו מומלץ לשמור את הספר בתוך הר

הת האחריות ואת התנאים לשמירת ס.מ.ל.ת. בע“מ מציעה ללקוחותיה, את תעודפת תמצא תיאור השירותים שחברת השירות המצורבחובר

על תוקפה.

כזי השירות שלה.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ במרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מראנו בטוחים שהספרות ומר

אנו מאחלים לך קריאה מהנה ונסיעה בטוחה!

סאות אחרות לא צוינוסאותיו של פיאט טיפו. ציוד אופציונלי, ציוד שמיועד למדינות מסוימות או גרספר נהג זה מתאר את כל גר

סם במהלך הייצור של הדגם,כשת. תוכן שפורסה שרמת הגימור, המנוע והגרבנפרד בטקסט: לכן, עליך להתייחס למידע הקשור לר

ה (אם קיים).כישה, יצוין בהעררישה הספציפית לציוד אופציונלי במעמד הרבד הדמל

כביה. לכן, היאה על שיפור רת בהתמדת פיאט שוקדבי. חברכבך באופן מיטכל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש בר

בות טכניות ו/או מסחריות.בצע שינויים בדגם המתואר מסית על זכותה לשומר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.למידע נוסף פנה למר

מחלקה טכנית

� מהדורתל�אבי  11�ה 1 � מק“ט 603.99.859ב 2015

פוס מידע טכני בע“מהפקה: ד

כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

סוכנות מכוניות לים התיכון בע“מ

בואנים כלליים של פיאט לישראל.י

לקוח יקר,

כב פיאט.ת ברך אותך ולהודות לך על בחירברברצוננו ל

כב ולהשתמש בו באופן הטוב ביותר.יצרנו ספר נהג זה, כדי לעזור לך להכיר את כל מאפייני הר

ביצועים הטובים על סמך המאפיינים הטכניים שלו.כבך ועל כיצד להגיע לבספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש בר

בתכת ההיגוי ואת תימומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מער

כים שונות.רכב בדההילוכים. כך גם תוכל ללמוד את התנהגות הר

ך זמן.כבך לאורספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מידע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של ר

כב אם יימכר.ך וכדי שיישאר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצוראחרי קריאתו מומלץ לשמור את הספר בתוך הר

הת האחריות ואת התנאים לשמירת ס.מ.ל.ת. בע“מ מציעה ללקוחותיה, את תעודפת תמצא תיאור השירותים שחברת השירות המצורבחובר

על תוקפה.

כזי השירות שלה.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ במרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מראנו בטוחים שהספרות ומר

אנו מאחלים לך קריאה מהנה ונסיעה בטוחה!

סאות אחרות לא צוינוסאותיו של פיאט טיפו. ציוד אופציונלי, ציוד שמיועד למדינות מסוימות או גרספר נהג זה מתאר את כל גר

סם במהלך הייצור של הדגם,כשת. תוכן שפורסה שרמת הגימור, המנוע והגרבנפרד בטקסט: לכן, עליך להתייחס למידע הקשור לר

ה (אם קיים).כישה, יצוין בהעררישה הספציפית לציוד אופציונלי במעמד הרבד הדמל

כביה. לכן, היאה על שיפור רת בהתמדת פיאט שוקדבי. חברכבך באופן מיטכל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש בר

בות טכניות ו/או מסחריות.בצע שינויים בדגם המתואר מסית על זכותה לשומר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.למידע נוסף פנה למר

מחלקה טכנית

� מהדורתל�אבי  11�ה 1 � מק“ט 603.99.859ב 2015

פוס מידע טכני בע“מהפקה: ד

כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

סוכנות מכוניות לים התיכון בע“מ

בואנים כלליים של פיאט לישראל.י

לקוח יקר,

כב פיאט.ת ברך אותך ולהודות לך על בחירברברצוננו ל

כב ולהשתמש בו באופן הטוב ביותר.יצרנו ספר נהג זה, כדי לעזור לך להכיר את כל מאפייני הר

ביצועים הטובים על סמך המאפיינים הטכניים שלו.כבך ועל כיצד להגיע לבספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש בר

בתכת ההיגוי ואת תימומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מער

כים שונות.רכב בדההילוכים. כך גם תוכל ללמוד את התנהגות הר

ך זמן.כבך לאורספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מידע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של ר

כב אם יימכר.ך וכדי שיישאר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצוראחרי קריאתו מומלץ לשמור את הספר בתוך הר

הת האחריות ואת התנאים לשמירת ס.מ.ל.ת. בע“מ מציעה ללקוחותיה, את תעודפת תמצא תיאור השירותים שחברת השירות המצורבחובר

על תוקפה.

כזי השירות שלה.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ במרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מראנו בטוחים שהספרות ומר

אנו מאחלים לך קריאה מהנה ונסיעה בטוחה!

סאות אחרות לא צוינוסאותיו של פיאט טיפו. ציוד אופציונלי, ציוד שמיועד למדינות מסוימות או גרספר נהג זה מתאר את כל גר

סם במהלך הייצור של הדגם,כשת. תוכן שפורסה שרמת הגימור, המנוע והגרבנפרד בטקסט: לכן, עליך להתייחס למידע הקשור לר

ה (אם קיים).כישה, יצוין בהעררישה הספציפית לציוד אופציונלי במעמד הרבד הדמל

כביה. לכן, היאה על שיפור רת בהתמדת פיאט שוקדבי. חברכבך באופן מיטכל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש בר

בות טכניות ו/או מסחריות.בצע שינויים בדגם המתואר מסית על זכותה לשומר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.למידע נוסף פנה למר

מחלקה טכנית

� מהדורתל�אבי  11�ה 1 � מק“ט 603.99.859ב 2015

פוס מידע טכני בע“מהפקה: ד

כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

סוכנות מכוניות לים התיכון בע“מ

בואנים כלליים של פיאט לישראל.י

לקוח יקר,

כב פיאט.ת ברך אותך ולהודות לך על בחירברברצוננו ל

כב ולהשתמש בו באופן הטוב ביותר.יצרנו ספר נהג זה, כדי לעזור לך להכיר את כל מאפייני הר

ביצועים הטובים על סמך המאפיינים הטכניים שלו.כבך ועל כיצד להגיע לבספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש בר

בתכת ההיגוי ואת תימומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מער

כים שונות.רכב בדההילוכים. כך גם תוכל ללמוד את התנהגות הר

ך זמן.כבך לאורספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מידע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של ר

כב אם יימכר.ך וכדי שיישאר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצוראחרי קריאתו מומלץ לשמור את הספר בתוך הר

הת האחריות ואת התנאים לשמירת ס.מ.ל.ת. בע“מ מציעה ללקוחותיה, את תעודפת תמצא תיאור השירותים שחברת השירות המצורבחובר

על תוקפה.

כזי השירות שלה.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ במרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מראנו בטוחים שהספרות ומר

אנו מאחלים לך קריאה מהנה ונסיעה בטוחה!

סאות אחרות לא צוינוסאותיו של פיאט טיפו. ציוד אופציונלי, ציוד שמיועד למדינות מסוימות או גרספר נהג זה מתאר את כל גר

סם במהלך הייצור של הדגם,כשת. תוכן שפורסה שרמת הגימור, המנוע והגרבנפרד בטקסט: לכן, עליך להתייחס למידע הקשור לר

ה (אם קיים).כישה, יצוין בהעררישה הספציפית לציוד אופציונלי במעמד הרבד הדמל

כביה. לכן, היאה על שיפור רת בהתמדת פיאט שוקדבי. חברכבך באופן מיטכל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש בר

בות טכניות ו/או מסחריות.בצע שינויים בדגם המתואר מסית על זכותה לשומר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.למידע נוסף פנה למר

מחלקה טכנית

� מהדורתל�אבי  11�ה 1 � מק“ט 603.99.859ב 2015

פוס מידע טכני בע“מהפקה: ד

כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

סוכנות מכוניות לים התיכון בע“מ

בואנים כלליים של פיאט לישראל.י



קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!
תדלוק

תדלק רק בדלק נטולמנועי בנזין: 

ת בדירוג אוקטן 95 ומעלה העומדעופר

.EN228בתקן אירופי 

למידע נוסף על השימוש בדלק הנכון עיין

כב“ בפרק “התנעהבנושא “תדלוק הר

ונהיגה“.

בד העומדתדלק בסולר בלמנועי דיזל: 

. שימוש במוצריםEN590בתקן אירופי 

ם נזקאו בתערובות אחרות עלול לגור

בטל אתבותיו לבלתי הפיך למנוע, ובעק

תוקף האחריות.

למידע נוסף על השימוש בדלק הנכון עיין

כב“ בפרק “התנעהבנושא “תדלוק הר

ונהיגה“.

התנעת המנוע
בת הילוכים ידנית (מנועי בנזין):תי

ב אתב. שלבלם החניה משולודא ש

ידית ההילוכים בהילוך סרק, לחץ על

דוושת המצמד במלואה מבלי ללחוץ

על דוושת ההאצה, סובב את מתג

 ושחרר אותו מידAVVההתנעה למצב 

אחרי שהמנוע מותנע.

בת הילוכים ידנית (מנועי דיזל):תי

ב אתב. שלבלם החניה משולודא ש

ידית ההילוכים בהילוך סרק, לחץ על

דוושת המצמד במלואה מבלי ללחוץ

על דוושת ההאצה, סובב את מתג

 והמתן שתיכבהMARההתנעה למצב 

 סובב את מתג.ה נורית האזהר

 ושחרר אותו מידAVVההתנעה למצב 

עם התנעת המנוע.

בת הילוכים אוטומטית (אםתי

בבלם החניה משולודא שקיימת): 

. לחץN או Pבורר ההילוכים במצב וש

על דוושת הבלם מבלי ללחוץ על

דוושת ההאצה. סובב את מתג

 או לחץ על לחצןAVVההתנעה למצב 

ההתנעה. שחרר את המתג או את

הלחצן מיד לאחר שהמנוע מותנע.

חניה מעל לחומרים דליקים 
הממיר הקטליטי מפתח טמפרטורות

גבוהות במהלך הפעלתו. אל תחנה את

בשים, מחטיכבך על דשא, עלים יר

אורנים או חומרים דליקים אחרים: קיימת

סכנת שריפות.

בהביה על איכות הסשמיר
תכת המאפשרכב מצויד במערהר

בים המשתתפיםכיה רצופה של הרבקר

בתהליך הפליטה, כדי לשמור על איכות

בה.ביהס

אביזרים חשמליים
אם תחליט להוסיף אביזרי חשמל

כישה (למרות הסכנה שללאחר הר

רגתית), פנהפריקת מצבר ההד

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.למר

ב אתכז יכולים לחשבע“מ. טכנאי המר

כבךבדוק שרהעומס החשמלי הכולל ול

רש.יכול לעמוד בעומס הנד

טיפולי תחזוקה

תחזוקה נכונה של המכונית חיונית

ה עלת מצבה התקין, ולשמירלשמיר

בהביאמצעי הבטיחות, על איכות הס

ךועל עלויות הפעלה נמוכות לאור

ב.זמן ר

סמלים

כב מסוימים נושאים תוויות צבעוניותבי רכיר

שסמליהן מציינים אמצעי זהירות שיש להקפיד

עליהם תוך כדי שימוש. לוחית המסכמת

סמלים אלה נמצאת מתחת למכסה המנוע.

קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!קרא מידע זה בעיון!
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למידע נוסף על השימוש בדלק הנכון עיין

כב“ בפרק “התנעהבנושא “תדלוק הר

ונהיגה“.

בד העומדתדלק בסולר בלמנועי דיזל: 

. שימוש במוצריםEN590בתקן אירופי 

ם נזקאו בתערובות אחרות עלול לגור

בטל אתבותיו לבלתי הפיך למנוע, ובעק

תוקף האחריות.

למידע נוסף על השימוש בדלק הנכון עיין

כב“ בפרק “התנעהבנושא “תדלוק הר

ונהיגה“.

התנעת המנוע
בת הילוכים ידנית (מנועי בנזין):תי

ב אתב. שלבלם החניה משולודא ש

ידית ההילוכים בהילוך סרק, לחץ על

דוושת המצמד במלואה מבלי ללחוץ

על דוושת ההאצה, סובב את מתג

 ושחרר אותו מידAVVההתנעה למצב 

אחרי שהמנוע מותנע.
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על דוושת ההאצה, סובב את מתג

 והמתן שתיכבהMARההתנעה למצב 

 סובב את מתג.ה נורית האזהר

 ושחרר אותו מידAVVההתנעה למצב 

עם התנעת המנוע.

בת הילוכים אוטומטית (אםתי

בבלם החניה משולודא שקיימת): 

. לחץN או Pבורר ההילוכים במצב וש

על דוושת הבלם מבלי ללחוץ על

דוושת ההאצה. סובב את מתג

 או לחץ על לחצןAVVההתנעה למצב 

ההתנעה. שחרר את המתג או את

הלחצן מיד לאחר שהמנוע מותנע.

חניה מעל לחומרים דליקים 
הממיר הקטליטי מפתח טמפרטורות

גבוהות במהלך הפעלתו. אל תחנה את

בשים, מחטיכבך על דשא, עלים יר

אורנים או חומרים דליקים אחרים: קיימת

סכנת שריפות.

בהביה על איכות הסשמיר
תכת המאפשרכב מצויד במערהר

בים המשתתפיםכיה רצופה של הרבקר

בתהליך הפליטה, כדי לשמור על איכות

בה.ביהס

אביזרים חשמליים
אם תחליט להוסיף אביזרי חשמל

כישה (למרות הסכנה שללאחר הר

רגתית), פנהפריקת מצבר ההד

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.למר

ב אתכז יכולים לחשבע“מ. טכנאי המר

כבךבדוק שרהעומס החשמלי הכולל ול

רש.יכול לעמוד בעומס הנד

טיפולי תחזוקה

תחזוקה נכונה של המכונית חיונית
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כבשינויים בר

בה ייפצעו הנוסעים בפציעותכב עלול לגרום תאונה שבות זאת, הרכב עלול לפגוע בבטיחותו ובשליטה בו בכביש. בעקכל שינוי ברחשוב:

קטלניות.

כבשינויים בר
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שימוש בספר הנהג
הוראות הפעלה

בר בפירושעת לנוסעים אחרים, יצוין הדכב, ניתנות ביחס לנהג. אם ההנחיה נוגעות לרהוראות כיוון (ימינה/שמאלה או לפנים/לאחור) הנוג

כב בפועל.ם ברבד: לכן, ייתכן כי פרטים מסוימים באיור לא מתאימים לסידורבמקום מתאים בטקסט. האיורים בספר נהג זה נועדו להמחשה בל

כבכב בעלי גלגל הגה בצד שמאל. לפיכך, ייתכן כי באיור המציג מיקום ומבנה של בקרים מסוימים בכלי רכמו כן, ספר נהג זה מתאר כלי ר

גלגל ההגה בהן נמצא בצד ימין לא יהיה כהשתקפות המראה.ש

רוש, באפשרותך לעיין באינדקס המופיע בסוף ספר הנהג.כדי לזהות את הפרק המכיל את המידע הד

פיות ייעודיות בצדו של כל עמוד אי זוגי. בעוד כמה עמודים נמצא תוכן העניינים שיעזור לךניתן לזהות פרקים במהירות באמצעות לשוניות גר

להכיר את הפרק ואת הסמלים הרלוונטיים בלשוניות. כמו כן, שמו של הפרק מופיע בצדו של כל עמוד זוגי.

התרעות ואזהרות
כבך.שנועדו למנוע פועלות העלולות להזיק לראזהרות ה של רדבמהלך הקריאה של הספר תמצא ס

כב, שעלול לגרום תאונות או פציעות.ביו של הרכיגוי בר שנועדו למנוע שימוש ש אמצעי זהירותכמו כן, כלולים בספר

.האזהרות ובאמצעי הזהירותלפיכך, יש להקפיד ולמלא אחר ההנחיות בכל 

 מסומנים בטקסט באופן הבא:אזהרות ואמצעי זהירות

    בטיחות אישית

כבבטיחות ר

בהביהגנה על הס

ה בסוף הנושא הרלוונטי.ביל לאזהרה ומלווים במספר. מספר זה מקת או בסוף השורסמלים אלה מופיעים ליד הכותרה:הער
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 בקרי4. לוח מחוונים � 3.ידית שמאלית: פנסי איתות, אור גבוה בפנסים ראשיים, הבהוב פנסים  � 2.פתחי אוורור צדדיים מתכוונים � 1.

 �UconnectTMכת רדיו  מער6.ם � ת רגישות של חיישן גשרמית, הגדידית ימנית: מגבים/מתזים של שמשה קד 5. ת שיוט �גלגל הגה: בקר

כת אקלים בקרי מער11.תא כפפות � 10. כזיים מתכוונים � פתחי אוורור מר9. מית של נוסע  � כרית אוויר קד8. ה �  לחצני בקר7.

מיתכרית אוויר קד14.מתג התנעה �  13. , מצית סיגריות/שקע � AUX + שקע USBב, יציאת כזית: חימום מושלחצנים בקונסולה מר12.

מייםפל קדה: פנסי ער לוח בקר16.כת מולטימדיה, טלפון, זיהוי קולי � ב נסיעה, מער בקרי גלגל הגה: תפריט תצוגה, מחש 15.של הנהג �

 (אם קיים).ESC OFF, לחצן iTPMSפל אחוריים, כוונון פנסים ראשיים, איפוס (אם קיימים), פנסי ער
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חוקמפתח ללא שלט ר
להב המפתח מפעיל את מתג ההתנעה ואת

המנעול בדלת הנהג.

חוקמפתח עם שלט ר
1(

הלהב המתכתי 1 איור 2 מפעיל את:

מתג ההתנעה.¥

המנעול בדלת הנהג¥

איור 2

אזהרה

חשוב

הפעלההמפתחות
טול נעילה של הדלתות ושל תא המטעןבי

בטל את נעילתכדי: ל לחץ קלות על הלחצן 
הדלתות ותא המטען (אם קיים), לתזמן את

ה הפנימית ולהבהב פעמייםהדלקת התאור
בפנסי איתות (אם קיים).

בטל את נעילת הדלתותניתן תמיד ל
באמצעות הכנסת להב המפתח לתוך

המנועל בדלת הנהג.

נעילת דלתות ותא מטען

: נעילת דלתותFIAT  לחץ קלות על הלחצן  
ותא מטען (אם קיים) והבהוב בודד של פנסי

איתות (אם קיים).

אם דלת אחת או כמה דלתות פתוחות, הן
לא יינעלו. המצב מצוין באמצעות הבהוב מהיר
של פנסי כיוון (אם קיים). הדלתות יינעלו אפילו

אם תא המטען פתוח.

אפשר תמיד לנעול את הדלתות באמצעות
הכנסת להב המפתח לתוך המנעול בדלת

הנהג.

פתיחת מכסה תא המטען

, כדילחץ שתי לחיצות על הלחצן 
חוק.לפתוח את תא המטען מר

פנסי האיתות יהבהבו פעמיים כדי לציין שתא
המטען נפתח. לחץ על הלחצן 2 כדי לפתוח/לסגור את

הלהב.

בלת מפתחותבקשה לק

נוספים

חוקפתח עם שלט רמ

כת יכולה לזהות עד 8 מפתחות שלטהמער
חוק.ר

שכפול מפתחות

חוק חדש, פנהרישה למפת שלט ראם יש ד
ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

ה מזההבע“מ. עליך להצטייד בתעוד
ובמסמכי הבעלות.

לחץ על לחצן 2 רק אם המפתח רחוק1)

מגופך, במיוחד מעיניך, ומחפצים העלולים
להינזק (בגדיך, לדגמה). אל תשאיר את
המפתח ללא השגחה, כדי למנוע לחיצות

מקריות על הלחצנים בידי ילד, לדוגמה.

הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח1)

עלולים להינזק, אם המפתח נחשף למכות
חזקות. כדי לשמור על יעילות מרבית של
הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח, אין

לחשוף אותו לאור שמש ישיר.

9
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מתג ההתנעה

הפעלה
ניתן לסובב את המפתח ל� 3 מצבים

שונים, איור 3:

¥:STOPמנוע דומם, ניתן להסיר את 

המפתח, עמוד הגה נעול (בעוד שמפתח

מוסר). ניתן עדיין להפעיל התקני חשמל

).’כזית וכדמסוימים (נעילה מר

¥MARמצב נהיגה. כל מכשירי חשמל :

זמינים;

¥ AVV .התנעת המנוע :

איור 3

2((3 

4((7 (6 (5 

אזהרה

בת הילוכיםסאות המצוידות בתיבגר

אוטומטית ניתן להסיר את המפתח רק אם

.Pידית היהלוכים במצב חניה 

כת בטיחותמתג ההתנעה מצויד במער

אלקטרונית הדורשת לסובב את המתג

 אם המנוע לא מותנע,STOPה למצב בחזר

לפני ניסיון חוזר להתניעו.

נעילת עמוד הגה
הפעלה

, הסר אתSTOPאם מתג ההתנעה במצב 

המפתח וסובב את גלגל ההגה עד שיינעל.

אם מתג ההתנעה מסובב ממצבחשוב

MAR למצב STOPלא ניתן לנעול את עמוד ,

ההגה לפני שיוסר המפתח ממתג

ההתנעה.

ביטול נעילה

ך מסובבסובב מעט את גלגל ההגה בעוד

.MARאת מתג ההתנעה למצב 

אם חובל מתג ההתנעה (ניסיון גניבה), דאג 2)

לבדיקתו במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.
בע“מ לפני נהיגה.

הסר תמיד את המפתח בצאתך מהרכב,3) 

כדי למנוע מזרים להפעיל את בקריו. הקפד
להפעיל את בלם החניה. לעולם אל תשאיר

ילדים ללא השגחה ברכב.

אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת ההיגוי4) 

או בגלגל ההגה לאחר רכישה (לדוגמה, התקנה
של אמצעים נגד גניבה), העלולים לפגוע
בביצועים ובבטיחות, לגרום לביטול האחריות
ולהסתכם באי תאימותו של הרכב לנקוב

במסמכי הרישוי.

 לעולם אל תוציא את המפתח במהלך5)

נהיגה. גלגל ההגה יינעל אוטומטית תוך כדי
סיבובו. הנחיה זו נוגעת אף לכלי רכב נגררים.

 לפני צאתך מהרכב תמיד הפעל את בלם6)

החניה, סובב את הגלגלים ושלב הילוך 1 (אם
הרכב עומד בעליה) או הילוך אחורי (אם הרכב
עומד בירידה). בגרסאות המצוידות בתיבת
הילוכים אוטומטית שלב את ידית ההילוכים

 וסובב את מתג ההתנעה למצבPבמצב חניה 
STOPאם הרכב חונה במדרון תלול, מומלץ .

לחסום את הגלגלים בסדי עצירה או אבנים.
בעוזבך את הרכב נעל תמיד את כל הדלתות

בלחיצה על הלחצן במפתח.

בגרסאות המצוידות בתיבת הילוכים7) 

אוטומטית, מומלץ לשלב את ידית ההילוכים
, לשחרר את דוושת הבלם בבטחהPבמצב 

ולדומם את המנוע, כדי לשחרר את המפתח

באופן חלק.
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להפעיל את בלם החניה. לעולם אל תשאיר

ילדים ללא השגחה ברכב.

אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת ההיגוי4) 

או בגלגל ההגה לאחר רכישה (לדוגמה, התקנה
של אמצעים נגד גניבה), העלולים לפגוע
בביצועים ובבטיחות, לגרום לביטול האחריות
ולהסתכם באי תאימותו של הרכב לנקוב

במסמכי הרישוי.

 לעולם אל תוציא את המפתח במהלך5)

נהיגה. גלגל ההגה יינעל אוטומטית תוך כדי
סיבובו. הנחיה זו נוגעת אף לכלי רכב נגררים.

 לפני צאתך מהרכב תמיד הפעל את בלם6)

החניה, סובב את הגלגלים ושלב הילוך 1 (אם
הרכב עומד בעליה) או הילוך אחורי (אם הרכב
עומד בירידה). בגרסאות המצוידות בתיבת
הילוכים אוטומטית שלב את ידית ההילוכים

 וסובב את מתג ההתנעה למצבPבמצב חניה 
STOPאם הרכב חונה במדרון תלול, מומלץ .

לחסום את הגלגלים בסדי עצירה או אבנים.
בעוזבך את הרכב נעל תמיד את כל הדלתות

בלחיצה על הלחצן במפתח.

בגרסאות המצוידות בתיבת הילוכים7) 

אוטומטית, מומלץ לשלב את ידית ההילוכים
, לשחרר את דוושת הבלם בבטחהPבמצב 

ולדומם את המנוע, כדי לשחרר את המפתח

באופן חלק.
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דלתותFIATכת קוד של מער

איור 4

ם לאכת הקוד של פיאט מונעת מאדמער

כב באמצעות ביטולמורשה להשתמש בר

התנעת המנוע.

כת:ך להפעיל/לנטרל את המעראין צור

ה למצבהפעלתה אוטומטית ואינה קשור

הנעילה של הדלתות.

,ONכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

כת הקוד של פיאט מזהה את הקודמער

ר המפתח. כאשר הקוד מזוהה כקודשמשד

ת להתניע אתכת מאפשרתקף, המער

המנוע.

אחרי שמתג ההתנעה מסובב שוב למצב

STOPתכת הקוד מנטרלת את יחיד, מער

ת המנוע ובכך מונעת את התנעתו.בקר

למידע על נוהלי התנעה נכונים עיין בנושא

“התנעת המנוע“ בםפרק “התנעה ונהיגה“.

הפעלה חריגה

אם תוך התנעה קוד המפתח לא מזוהה

נכונה, מוצג הסמל בלוח המחוונים (עיין

ה והודעות“בהוראות בנושא “נוריות אזהר

ת לוח המחוונים“). במצב זהבפרק “הכר

ייכבה המנוע כעבור 2 שניות. סובב את מתג

 ולאחר מכן למצבSTOPההתנעה למצב 

MARאם ההתנעה עדיין חסומה, נסה .

כב. אםלהשתמש במפתח השני שסופק במר

למרות הכול לא הצלחת להתניע את המנוע,

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 מופיע במהלך נהיגה,אם הסמל 

כת מבצעת אבחון עצמי (לדוגמה, בגללהמער

נפילת מתח). אם הסמל לא נעלם, פנה

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.למר

נעילה/ביטול נעילה של

דלתות מבפנים

נעילה אוטומטית בנסיעה

ב, הן יינעלואם כל הדלתות סגורות היט

כב תעלה מעלאוטומטית אחרי שמהירות הר

ה אוטומטית). ניתן20 קמ“ש (תפקוד סגיר

לנטרל תפקוד זה באמצעות התפריט בלוח

המחוונים.

נעילה/ביטול נעילה ידניים

 בלוח4לחץ על הלחצן המוצג באיור 

כזי.המכשירים המר

דלתות נעולות. בלחצן דולקת: LEDנורית 

דלתות לא נעולות. בלחצן כבויה: LEDנורית 
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איור 5

איור 6

מיתהפעלתה של ידית הדלת הקדחשוב:
LEDתבטל נעילה בשאר הדלתות. נורית ה�

דלת.תיכבה לאחר פתיחת 

נעילה/ביטול נעילה של

דלתות מבחוץ

נעילת דלתות מבחוץ

בעוד שהדלתות סגורות, לחץ על הלחצן 
FIATבמפתח או הכנס את להב המפתח 

לתוך המנעול בדלת הנהג.

אפשר לנעול את הדלתות בעוד שכולן סגורות
ומכסה תא המטען פתוח (אם קיים). בלחיצה

ינעלו כל הדלתות ומכסה FIAT על הלחצן 
תא המטען. כאשר מכסה תא המטען הפתוח

נסגר, הוא יינעל ולא יפיתח מבחוץ.

ביטול נעילת דלתות מבחוץ

חוק;בשלט הר לחץ על הלחצן ¥

חוק;בשלט הר לחץ על הלחצן ¥

נעילת בטיחות להגנה על

ילדים

כת זו מונעת את פתיחתן של הדלתותמער

ב התקן זה 2,האחוריות מבפנים. אפשר לשל

 רק כאשר הדלתות פתוחות:,איור 5

 � נעילת בטיחות מופעלת (דלתAמצב ¥

נעולה);

� נעילת בטיחות לא מופעלת Bמצב ¥

(ניתן לפתוח את הדלת מבפנים). נעילת

ת פעילה, אפילו אםהבטיחות נשאר

הדלתות מבוטלות מנעילה באמצעות

חוק.שלט ר

אי אפשר לפתוח את הדלתותחשוב:
האחוריות מבפנים אחרי שהופעלה נעילת

בטיחות להגנת ילדים.

כדי לחזור למצב ההתחלתי של נעילת
הדלתות (רק אם המצבר נטען), לחץ על

בלוח חוק או על הלחצן  בשלט הר הלחצן 
המכשירים או הכנס את להב המפתח לתוך
המנעול בדלת הנהג ומשוך את ידית הדלת

הפנימית.

8(

2((3 

 במפתח או סובב את להבלחץ על הלחצן 
המפתח במנעול של דלת הנהג.

ה/פתיחהאתחול של מנגנון סגיר

ף הנתיך, ישאם המצבר מנותק או אם נשר
ה שללאתחל את מנגנון הפתיחה/הסגיר

הדלתות באופן הבא:

סגור את כל הדלתות;¥

9((10 

מיהתקן נעילת חירום של דלת נוסע קד
ודלת אחורית

נועד לנעול את כל הדלתות כאשר אין אספקת
חשמל. הכנס את להב המפתח למצב 1, כפי

מי) או למצבשמצוין באיור 5 (דלת נוסע קד
1, איור 6 (דלתות אחוריות) וסובב את
המפתח בכיוון השעון. לאחר מכן הוצא את

המפתח ממצב 1.
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איור 7

ביםמוש חשובאזהרה

 אם הופעלה נעילת בטיחות לילדים ובוצע8)

נוהל נעילה כמתואר למעלה, הפעלת הידית
הפנימית לא תפתח את הדלת. במקרה זה,
כדי לפתוח את הדלת יש להפעיל את הידית
החיצונית שלה. לחצן הנעילה המרכזית לא

מנוטרל כאשר נעילת החירום משולבת.

 לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה בתוך9)

הרכב ויתרה מכך, אל תשאיר רכב לא נעול
במקום נגיש לילדים. הילדים עלולים להיפצע
באופן חמור או קטלני. כמו כן, ודא שילדים לא
מפעילים במקרה את החניה, את דוושת הבלם
או את ידית ההילוכים של תיבת ההילוכים

האוטומטית (אם קיימת).

הפעל תמיד את נעילת הבטיחות כאשר10) 

אתה מסיע ילדים. אחרי שהפעלת את נעילת
הבטיחות לילדים בשתי הדלתות האחוריות,
נסה לפתוח את הדלתות מבפנים כדי לבדוק

שהיא אכן משולבת.

 ודא שהמפתח נמצא ברשותך אחרי שנעלת2)

את הדלתות או את דלת תא המטען, כדי למנוע
את נעילתו בתוך הרכב. אם המפתח ננעל בתוך
הרכב, אפשר לחלצו רק בעזרת המפתח השני

שסופק ברכב.
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כדי לפתוח את הדלת יש להפעיל את הידית
החיצונית שלה. לחצן הנעילה המרכזית לא

מנוטרל כאשר נעילת החירום משולבת.

מיים ידנייםבים קדמוש
11(
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חקכוונון מר

בחוף את המושם ידית 1, איור 7, ודהר

לפנים או לאחור.

ב בו (צדך יושב בעודכוונן את המושחשוב:

הנהג או צד הנוסע).

כוונון גובה

(אם קיים)

הזז את ידית 2 למעלה או למטה, כדי לכוונן

ב לגובה הרצוי.את המוש
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ב בו (צדך יושב בעודכוונן את המושחשוב:

הנהג או צד הנוסע).

כוונון זווית של משענת גב

משוך את ידית 3 והזז את משענת הגב

ביחד עם פלג גופך העליון (הפעל את הידית

עד שתגיע למצב הרצוי ושחרר אותה).

כוונון חשמלי של תמיכת גב תחתון

(אם קיים)

, לחץ עלMARכאשר מתג ההתנעה במצב 

לחצן 1, איור 8, כדי לכוונן את התמיכה לגב

ביתג הנוחות המרהתחתון, עד שתוש

לנהיגה.

ביםחימום חשמלי של המוש

מייםהקד
(אם קיים)

תהגדלת הצד הימני של תא המטען מאפשר
לך להסיע שני נוסעים בחלקו השמאלי של

ב האחורי, ואילו הגדלת צדו השמאליהמוש
בד.ת להסיע נוסע אחד בלמאפשר

פעל באופן הבא:

הנמך לגמרי את משענות הראש¥
האחוריות.

ת הבטיחות האמצעית:שחרר את חגור¥
חוף את הלחצן האדום 2, איור 10,ד

מת האבזם באמצעותשנמצא בקד
ת ושחרר אתהלשונית המשוחרר

הלשונית מצדו השמאלי של האבזם.
ת הבטיחות ואפשר להשחרר את חגור

נגנון שלה שמאחורילהיגלל לתוך המ
משענת הגב.

, לחץ עלMARבעוד שמתג ההתנעה במצב 

 באיור 9 בלוח המכשירים.הלחצנים  

14((15 

ב, עליךלאחר שהפעלת את חימום המוש

להמתין בין שתיים לחמש דקות עד

שתורגש השפעתו.

כדי לחסוך את טעינת המצבר, לאחשוב:

ניתן להפעיל תפקוד בעוד שהמנוע כבוי.

ב אחורימוש
הגדלה חלקית של תא המטען (1/3 או

  (אם קיים)2/3)
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משענת הגב, לפי ההנחיות המתוארות

למעלה.

ת משענות הגב למקומןהחזר

להישמע נקישת נעילה של שני התפסים.

בדוק חזותית שהסימנים האדומים נעלמו

מהתקני השחרור 1, איור 11. נוכחות

הסימנים האדומים מציינת שמשענת הגב לא

נעולה במקומה. באבזם השמאלי (ללא לחצן

ביטול הנעילה האדום בפתח) הכנס את

בקצהו של החלקהלשונית הראשונה ש

ת הבטיחות האמצעית.האלכסוני של חגור

בכאשר אתה מחזיר את מושחשוב:

הבטיחות המקופל למקומו, הקפד להתקין

נכונה את חגורות הבטיחות כדי להבטיח את

זמינותן המיידית.
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חוף אותן לאחור עדם את משענות הגב ודהר

את כל הכוונונים יש לבצע כאשר הרכב11) 
נייח.

אחרי ששחררת את ידית הכוונון תמיד12) 
בדוק שהמושב נעול במקומו באמצעות הזזתו
לפנים ולאחור. אם המושב לא נעול במקומו,
הוא עלול להחליק לפתע ולגרום לנהג לאבד

שליטה ברכב.

ודא שמשענות הגב מאובטחות בשני13) 
הצדדים (אין סימנים אדומים גלויים), כדי למנוע
מהן לנוע לפנים במהלך בלימת פתע ולפגוע

בנוסעים.

אנשים שלא מרגישים כאב בעור בשל גיל14) 
מתקדם, מחלות כרוניות, סכרת, נזק בעמוד
השדרה, נטילת תרופות, אלכוהול, תשישות או
מחלות אחרות חייבים להיזהר בהפעלה של
חימום המושב. הוא עלול לגרום כוויות אפילו
בטמפרטורה נמוכה, בפרט אם הוא פועל

לאורך זמן.

אל תניח על המושב או על משענת הגב15) 
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ריפוד הבד של המושבים עוצב כדי לעמוד4) 
בבלאי ארוך�טווח הנובע מהשימוש הרגיל
ברכב. עם זאת, יש לנקוט אמצעי זהירות
מסוימים. הימנע משפשוף ממושך ו/או חזק
כנגד אביזרי ביגוד כגון אבזמי מתכת, צמדנים
שעלולים לגרום קרעים באריג ונזק לריפוד לאחר

הפעלת לחץ רב באזור קטן.
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משענות ראש

מיותמשענות ראש קד
16(

כוונון

מהניתן לכוונן אותן ל� 4 מצבי גובה (הר

בית).בית / 2 מצבי ביניים / הנמכה מרמר

ם את משענת הראש עדהרהרמה: 

שתינעל במקום.

לחץ על לחצן 1, איור 12, והנמךהנמכה: 

את משענת הראש.

ההסר

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן

הבא:

הטה את משענת הגב (כדי למנוע¥

ה);ממנה לפגוע בתקר

םלחץ על לחצן 1 ו� 2, איור 12, בצד¥
של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את

משענת הראש.

החזר תמיד את משענות הראשחשוב:
ה.למקומן לפני תחילת הנסיע

משענות ראש אחוריות
כוונון

אפשר לכוונן את גובהן של שתי המשענות
הצדדיות ושל המשענת האמצעית ל� 3

בית / מצב ביניים /מה מרמצבים (הר
ביםבית) שזמינים עבור המושהנמכה מר
האחוריים.

ם את משענת הראש עדמה: הרהר
שתינעל במקום.

סאות מסוימות התווית שמוצגת באיורבגר

ב האחורי באמצעיה לנוסע במוש13 מזכיר

ב את משענת הראש באמצעותלכוונן היט

מתה לאחד משני המצבים הזמינים.הר

בית, ישכדי לספק לנה גראות מרחשוב:

להנמיך את משענות הראש שלא בשימוש

בית.למצב מנוחה: מצב הנמכה מר

לחץ על לחצן 1, איור 14, והנמךהנמכה: 

את משענת הראש.

ההסר

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן

הבא:

ם את משענות הראש לגובהןהר¥

בי.המר

םלחץ על לחצן 1 ו� 2, איור 14, בצד¥

של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את

משענת הראש.

16(

16

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

איור 12

איור 14

איור 13
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שתינעל במקום.

סאות מסוימות התווית שמוצגת באיורבגר

ב האחורי באמצעיה לנוסע במוש13 מזכיר

ב את משענת הראש באמצעותלכוונן היט

מתה לאחד משני המצבים הזמינים.הר

בית, ישכדי לספק לנה גראות מרחשוב:

להנמיך את משענות הראש שלא בשימוש

בית.למצב מנוחה: מצב הנמכה מר

לחץ על לחצן 1, איור 14, והנמךהנמכה: 

את משענת הראש.

ההסר

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן

הבא:

ם את משענות הראש לגובהןהר¥

בי.המר

םלחץ על לחצן 1 ו� 2, איור 14, בצד¥

של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את

משענת הראש.

16(

16

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

איור 12

איור 14

איור 13

משענות ראש

מיותמשענות ראש קד
16(

כוונון

מהניתן לכוונן אותן ל� 4 מצבי גובה (הר

בית).בית / 2 מצבי ביניים / הנמכה מרמר

ם את משענת הראש עדהרהרמה: 

שתינעל במקום.

לחץ על לחצן 1, איור 12, והנמךהנמכה: 

את משענת הראש.

ההסר

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן

הבא:

הטה את משענת הגב (כדי למנוע¥

ה);ממנה לפגוע בתקר

םלחץ על לחצן 1 ו� 2, איור 12, בצד¥
של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את

משענת הראש.

החזר תמיד את משענות הראשחשוב:
ה.למקומן לפני תחילת הנסיע

משענות ראש אחוריות
כוונון

אפשר לכוונן את גובהן של שתי המשענות
הצדדיות ושל המשענת האמצעית ל� 3

בית / מצב ביניים /מה מרמצבים (הר
ביםבית) שזמינים עבור המושהנמכה מר
האחוריים.

ם את משענת הראש עדמה: הרהר
שתינעל במקום.

סאות מסוימות התווית שמוצגת באיורבגר

ב האחורי באמצעיה לנוסע במוש13 מזכיר

ב את משענת הראש באמצעותלכוונן היט

מתה לאחד משני המצבים הזמינים.הר

בית, ישכדי לספק לנה גראות מרחשוב:

להנמיך את משענות הראש שלא בשימוש

בית.למצב מנוחה: מצב הנמכה מר

לחץ על לחצן 1, איור 14, והנמךהנמכה: 

את משענת הראש.

ההסר

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן

הבא:

ם את משענות הראש לגובהןהר¥

בי.המר

םלחץ על לחצן 1 ו� 2, איור 14, בצד¥

של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את

משענת הראש.

16(

16

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

איור 12

איור 14

איור 13

משענות ראש

מיותמשענות ראש קד
16(

כוונון

מהניתן לכוונן אותן ל� 4 מצבי גובה (הר

בית).בית / 2 מצבי ביניים / הנמכה מרמר

ם את משענת הראש עדהרהרמה: 

שתינעל במקום.

לחץ על לחצן 1, איור 12, והנמךהנמכה: 

את משענת הראש.

ההסר

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן

הבא:

הטה את משענת הגב (כדי למנוע¥

ה);ממנה לפגוע בתקר

םלחץ על לחצן 1 ו� 2, איור 12, בצד¥
של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את

משענת הראש.

החזר תמיד את משענות הראשחשוב:
ה.למקומן לפני תחילת הנסיע

משענות ראש אחוריות
כוונון

אפשר לכוונן את גובהן של שתי המשענות
הצדדיות ושל המשענת האמצעית ל� 3

בית / מצב ביניים /מה מרמצבים (הר
ביםבית) שזמינים עבור המושהנמכה מר
האחוריים.

ם את משענת הראש עדמה: הרהר
שתינעל במקום.

סאות מסוימות התווית שמוצגת באיורבגר

ב האחורי באמצעיה לנוסע במוש13 מזכיר

ב את משענת הראש באמצעותלכוונן היט

מתה לאחד משני המצבים הזמינים.הר

בית, ישכדי לספק לנה גראות מרחשוב:

להנמיך את משענות הראש שלא בשימוש

בית.למצב מנוחה: מצב הנמכה מר

לחץ על לחצן 1, איור 14, והנמךהנמכה: 

את משענת הראש.

ההסר

כדי להסיר את משענות הראש, פעל באופן

הבא:

ם את משענות הראש לגובהןהר¥

בי.המר

םלחץ על לחצן 1 ו� 2, איור 14, בצד¥

של שני המוטות, ולאחר מכן הסר את

משענת הראש.

16(



17

איור 15

גלגל הגה

אזהרה

אזהרה סאות שכוללות משענות גב אחוריותעבור גר

מתקפלות, השתמש בהתקן השחרור כדי

ךלקפל את המשענות ל� 45 מעלות לער

ת משענות הראש.ולהקל על הסר

 החזר תמיד את משענות הראשחשוב:

למקומן לפני תחילת הנסיעה.

יש לכוונן את משענת הראש כך, שיישען16) 

עליה ראשו של הנוסע ולא צווארו. רק במקרה
זה משענות הראש מספקות הגנה נאותה. יש
להתקין כהלכה כל משענת ראש מוסרת, כדי
להגן כל הנוסעים בהתנגשות: פעל לפי

ההוראות למעלה.

כוונון
אפשר לכוונן את גובהו של גלגל ההגה ואת

חקו מהנהג.מר

17((18 

כדי לכוונן את מיקומו, הורד את הידית 1,

. כעת באפשרותך לכוונןBאיור 15 למצב 

את גלגל ההגה למצב הנוח ביותר, ולאחר

מתמכן לנעול אותו במצב זה באמצעות הר

.Aה למצב הידית 1 בחזר

יש לבצע כוונון ברכב נייח בלבד שמנועו17) 

דומם.

 לאחר מסירת הרכב אסור בהחלט לבצע18)

שינויים במערכת ההיגוי או בגלגל ההגה
(לדוגמה, להתקין אמצעי הגנה נגד גניבה),
העלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות, לגרום
לביטול האחריות ולהסתכם באי תאימותו של

הרכב לנקוב במסמכי הרישוי.
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איור 16

איור 18

איור 17

איור 19

מראות לראייה לאחור

מראה פנימית
כוונון ידני

הפעל ידית 1, איור 16, כדי לכוון את

המראה לשני מצבים: רגיל ומונע סנוור.

מראה פנימית אלקטרו�כרומית

(אם קיימת)

המראה האלקטרו�כרומית יכולה לשנות

אוטומטית את פעולת ההשתקפות שלה, כדי

למנוע את סנוור הנהג, איור 17. למראה

בויהאלקטרו�כרומית לחצן הפעלה/כי

שמפעיל את תפקוד נוגד הסנוור האלקטרו�

כרומי.

תרב, המראה מוגדכאשר הילוך אחורי משול

אוטומטית לשימוש במהלך שעות יום.

כוונון חשמלי

ניתן לכוון את המראות רק כאשר מתג

.MARההתנעה במצב 

בצע את הכוונון, פעל באופן הבא:כדי ל

בחורהשתמש במתג 1, איור 19, כדי ל¥

את המראה (שמאלית או ימנית)

ברצונך לכוון.ש

כוונן את המראה באמצעות הזזת מתג¥

בעה כיוונים.2, איור 19, באר

קיפול ידני

ך (לדוגמה, בכניסה למקומותבעת הצור

צרים) ניתן לקפל את המראות באמצעות

, איור B.20 למצב Aהזזתן ממצב 

מראות חיצוניות
19(

כוונון ידני

כב כדי לכווןהפעל ידית 1, איור 18, בתוך הר

את המראה.
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שמפעיל את תפקוד נוגד הסנוור האלקטרו�

כרומי.

תרב, המראה מוגדכאשר הילוך אחורי משול

אוטומטית לשימוש במהלך שעות יום.

כוונון חשמלי

ניתן לכוון את המראות רק כאשר מתג

.MARההתנעה במצב 

בצע את הכוונון, פעל באופן הבא:כדי ל

בחורהשתמש במתג 1, איור 19, כדי ל¥

את המראה (שמאלית או ימנית)

ברצונך לכוון.ש

כוונן את המראה באמצעות הזזת מתג¥

בעה כיוונים.2, איור 19, באר

קיפול ידני

ך (לדוגמה, בכניסה למקומותבעת הצור

צרים) ניתן לקפל את המראות באמצעות

, איור B.20 למצב Aהזזתן ממצב 

מראות חיצוניות
19(

כוונון ידני

כב כדי לכווןהפעל ידית 1, איור 18, בתוך הר

את המראה.
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איור 20

איור 21

ה חיצוניתתאור

חימום מראות חיצוניות

חימום חלון אחורי)( לחיצה על הלחצן 

כזי מפעילה אתבלוח המכשירים המר

ת המראות החיצוניות.הפשר

אזהרה

 מכיוון שהמראות החיצוניות קמורות, הן19)

עשויות לשנות מעט את תפיסת המרחק.

הידית השמאלית 1, איור 21, מפעילה את
בית הפנסים החיצוניים. הפנסים החיצונייםמר

.MARנדלקים בעוד שמתג ההתנעה במצב 
ה של לוח המחוונים ושל בקרי לוחהתאור

ההמכשירים תידלק ביחד עם התאור
החיצונית.

תפקוד אוטומטי
(חיישן אור)

(אם קיים)

 אינפרא�אדום שפועל ביחדLEDהו חיישן ז
ם וממוקם על השמשהעם חיישן הגש

מית. הוא מסוגל להבחין בשינויים בתנאיהקד
גישותמת הרה החיצונית בהתאם לרהתאור

כת או במערMenuה בתצוגת רשהוגד

UconnectTM.(אם קיימת) 

מת הרגישות גבוהה, חלשה יותרככל שר
רושה להדלקת הפנסיםה החיצונית הדהתאור

החיצוניים.

הפעלת תפקוד

.בעת הידית השמאלית למצב סובב את ט

אפשר לכוון את התפקוד כאשר מתגחשוב:
.MARההתנעה במצב 

נטרול תפקוד

בעתכדי לנטרל את התפקוד סובב את ט
.חר למעט הידית השמאלית למצב א

אור נמוך בפנסים ראשיים
, סובב אתMARעוד שמתג ההתנעה במצב ב

 איור 21. אם,ה 1 למצב בעת הבקרט
נדלק האור הנמוך בפנסים הראשיים, כבים
הפנסים לנסיעה ביום ונדלקים הפנסים

ת לוחיתהראשיים, פנסי צד אחוריים ותאור
נדלקת בלוח ה הרישוי.  נורית האזהר

המחוונים.

)DRL( ה לנהיגה ביוםתאור
ה לנהיגה ביוםתאור

14((15 

בעת וטMARבעוד שמתג ההתנעה במצב 

, נדלקיםOה מסובבת למצב הבקר
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איור 22

איור 23

ה ביום ופנסיאוטומטית הפנסים לתאור
ההצד האחוריים. הפנסים האחרים והתאור

ת כבויה.הפנימית נשאר

ה לנהיגה ביום מנוטרלת (אם ניתן),אם התאור
בעתבוב הטבות סילא יידלקו הפנסים בעק

.Oלמצב 

מייםפל קדפנסי ער
(אם קיימים)

לחץ על לחצן 1, איור 2, כדי להדליק את פנסי
פל. בעוד שהפנסים דולקים, בו בזמןהער

בלוח המחוונים. ה תידלק נורית האזהר

מיים נדלקים כאשר האורפל הקדפנסי הער
הנמוך בפנסים הראשיים דולק.

לחץ שוב על הלחצן 1, כדי לכבות את
הפנסים.

פל אחוריפנס ער
(אם קיים)

כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים דולק,
פל האחורי בלחיצהנית  להפעיל את פנס הער

על לחצן 1, איור 23. בעוד שהפנס דולק,
בלוח המחוונים. ה נדלקת נורית האזהר

לחץ שוב על הלחצן כדי לכבות את הפנסים.
פל האחורי נכבה אף הוא באופןפנס הער

בוי האור הנמוך או פנסיאוטומטי באמצעות כי
פל.הער

פנסי חניה
אפשר להדליק פנסים אלה בעוד שמתג

 או בעוד שהמפתחSTOPההתנעה במצב 
בעת הידית השמאליתמוסר � הזז את ט

. ולאחר מכן למצב Oלמצב 

נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

חזור על אותה פעולה, כדי לכבות אותם.

בוי של הפנסיםהשהיית כי

(לווה אותי הביתה) הראשיים

ב�תכליתיצג ר

הפעלה

.STOPסובב את מתג ההתנעה למצב 

תוך 2 דקות משוך את הידית השמאלית

למצב הבהוב אור גבוה בפנסים ראשיים. כל

הזזה של הידית תגדיל את פרק ההשהיה ב�

בי של 210 שניות (7ך מר30 שניות עד לער

הבהובים).

ביטול נעילה

החזק את הידית השמאלית במצב הבהוב של

האור הגבוה בפנסים הראשיים במשך כמה

MARשניות או בעוד שמתג ההתנעה במצב 
בע מראש.או לאחר פרק הזמן שנק

UconnectTMכת ב תכליתי ו/או במערצג ר

5”/ UconnectTM 5”Nav

הפעלה
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ה ביום ופנסיאוטומטית הפנסים לתאור
ההצד האחוריים. הפנסים האחרים והתאור

ת כבויה.הפנימית נשאר

ה לנהיגה ביום מנוטרלת (אם ניתן),אם התאור
בעתבוב הטבות סילא יידלקו הפנסים בעק

.Oלמצב 

מייםפל קדפנסי ער
(אם קיימים)

לחץ על לחצן 1, איור 2, כדי להדליק את פנסי
פל. בעוד שהפנסים דולקים, בו בזמןהער

בלוח המחוונים. ה תידלק נורית האזהר

מיים נדלקים כאשר האורפל הקדפנסי הער
הנמוך בפנסים הראשיים דולק.

לחץ שוב על הלחצן 1, כדי לכבות את
הפנסים.

פל אחוריפנס ער
(אם קיים)

כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים דולק,
פל האחורי בלחיצהנית  להפעיל את פנס הער
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בלוח המחוונים. ה נדלקת נורית האזהר
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אפשר להדליק פנסים אלה בעוד שמתג

 או בעוד שהמפתחSTOPההתנעה במצב 
בעת הידית השמאליתמוסר � הזז את ט

. ולאחר מכן למצב Oלמצב 

נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

חזור על אותה פעולה, כדי לכבות אותם.

בוי של הפנסיםהשהיית כי

(לווה אותי הביתה) הראשיים

ב�תכליתיצג ר

הפעלה

.STOPסובב את מתג ההתנעה למצב 

תוך 2 דקות משוך את הידית השמאלית

למצב הבהוב אור גבוה בפנסים ראשיים. כל

הזזה של הידית תגדיל את פרק ההשהיה ב�

בי של 210 שניות (7ך מר30 שניות עד לער

הבהובים).
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איור 24

בוי): יופעל (כיOה למצב הבקרבעת את ט
התפקוד “לווה אותי הביתה“ לפרק הזמן

ר מראש בתפריט.שהוגד

ר הוא 0, אפשר להפעיל אתך המוגדאם הער
התפקוד באופן הבא: סובב את מתג ההתנעה

. תוך 2 דקות משוך את הידיתSTOPלמצב 
השמאלית למצב הבהוב אור גבוה בפנסים
ראשיים. כל הזזה של הידית תגדיל את פרק

בי שלך מרההשהיה ב� 30 שניות עד לער
210 שניות (7 הבהובים).

כב מצויד בחיישן אור, אפשר להפעילאם הר
את התפקוד במצב אוטומטי � בעוד שמתג

בעת סובב את טMARההתנעה במצב 
 אם תסובב את מתג.ה למצב הבקר

 בעוד שהפנסיםOFFההתנעה למצב 
הראשיים דולקים, יופעל התפקוד אוטומטית

ר מראש בתפריט.למשך הזמן המוגד

ביטול נעילה

אם התפקוד מופעל במשיכת הידית, נטרל
את התפקוד באמצעות החזקת הידית
השמאלית במצב הבהוב האור הגבוה בפנסים
הראשיים במשך שתי שניות לפחות, בעוד

תר או אחרי הגדMARשמתג ההתנעה במצב 
הזמן.

ה,בעת הבקרבוב טאם התפקוד מופעל בסי
לא ניתן לנטרל אותו והפנסים ייכבו כעבור

בובו של מתגר או אחרי סיהזמן המוגד
.MARההתנעה למצב 

אור גבוה בפנסים הראשיים
חוף את ד,ה במצב בעת הבקרבעוד שט

ב).הידית לפנים בכיוון לוח המכשירים (מצב יצי

נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

הפנסים כבים במשיכת הידית כלפי גלגל

ההגה.

הבהוב הפנסים הראשיים

משוך את הידית השמאלית 1, איור 24, כלפיך

ב. הידית תשוב למצבה האמצעילמצב יצי

ב לאחר השחרור.היצי

בעוד שהפנסים דולקים, בו בזמן תידלק נורית

בלוח המחוונים. ה האזהר

פנסי איתות
הזז את הידית השמאלית 1, איור 24, למצב

ב):(יצי

למעלה: הפעלה של מחוון האיתות הימני.

למטה: הפעלה של מחוון האיתות השמאלי.

 בהתאמה,,או   הנורית האזהר

מהבהבות בלוח המחוונים.

מחווני האיתות כבים אוטומטית כאשר גלגל

ההגה מיושר או כאשר מופעלים הפנסים

) או פנסי החניה.DRLלנסיעה ביום (

פנסי פניה

התפקוד מופעל בעוד שהאור הגבוה דולק

בפנסים הראשיים במהירות נמוכה מ� 40

חבה או בהפעלתבוב רקמ“ש. עבור זווית סי

מחוון האיתות, יופעל פנס (מובנה בפנס

מי בצד הפניה שיגדיל את זוויתפל הקדהער

הראות בלילה.

כוונון הפנסים ראשיים
תפקוד הכוונון של הפנסים הראשיים פועל

 והאורMARבעוד שמתג ההתנעה במצב 

הנמוך דולק.

ה.בלוח הבקר ועל  לחץ על 
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ר מראש בתפריט.שהוגד

ר הוא 0, אפשר להפעיל אתך המוגדאם הער
התפקוד באופן הבא: סובב את מתג ההתנעה

. תוך 2 דקות משוך את הידיתSTOPלמצב 
השמאלית למצב הבהוב אור גבוה בפנסים
ראשיים. כל הזזה של הידית תגדיל את פרק

בי שלך מרההשהיה ב� 30 שניות עד לער
210 שניות (7 הבהובים).

כב מצויד בחיישן אור, אפשר להפעילאם הר
את התפקוד במצב אוטומטי � בעוד שמתג

בעת סובב את טMARההתנעה במצב 
 אם תסובב את מתג.ה למצב הבקר

 בעוד שהפנסיםOFFההתנעה למצב 
הראשיים דולקים, יופעל התפקוד אוטומטית

ר מראש בתפריט.למשך הזמן המוגד

ביטול נעילה

אם התפקוד מופעל במשיכת הידית, נטרל
את התפקוד באמצעות החזקת הידית
השמאלית במצב הבהוב האור הגבוה בפנסים
הראשיים במשך שתי שניות לפחות, בעוד

תר או אחרי הגדMARשמתג ההתנעה במצב 
הזמן.

ה,בעת הבקרבוב טאם התפקוד מופעל בסי
לא ניתן לנטרל אותו והפנסים ייכבו כעבור

בובו של מתגר או אחרי סיהזמן המוגד
.MARההתנעה למצב 

אור גבוה בפנסים הראשיים
חוף את ד,ה במצב בעת הבקרבעוד שט

ב).הידית לפנים בכיוון לוח המכשירים (מצב יצי

נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

הפנסים כבים במשיכת הידית כלפי גלגל

ההגה.

הבהוב הפנסים הראשיים

משוך את הידית השמאלית 1, איור 24, כלפיך

ב. הידית תשוב למצבה האמצעילמצב יצי

ב לאחר השחרור.היצי

בעוד שהפנסים דולקים, בו בזמן תידלק נורית

בלוח המחוונים. ה האזהר

פנסי איתות
הזז את הידית השמאלית 1, איור 24, למצב

ב):(יצי

למעלה: הפעלה של מחוון האיתות הימני.

למטה: הפעלה של מחוון האיתות השמאלי.

 בהתאמה,,או   הנורית האזהר

מהבהבות בלוח המחוונים.

מחווני האיתות כבים אוטומטית כאשר גלגל

ההגה מיושר או כאשר מופעלים הפנסים

) או פנסי החניה.DRLלנסיעה ביום (

פנסי פניה

התפקוד מופעל בעוד שהאור הגבוה דולק

בפנסים הראשיים במהירות נמוכה מ� 40

חבה או בהפעלתבוב רקמ“ש. עבור זווית סי

מחוון האיתות, יופעל פנס (מובנה בפנס

מי בצד הפניה שיגדיל את זוויתפל הקדהער

הראות בלילה.

כוונון הפנסים ראשיים
תפקוד הכוונון של הפנסים הראשיים פועל

 והאורMARבעוד שמתג ההתנעה במצב 
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איור 25

איור 26

אזהרה

ה פנימיתתאור

על הצג בלוח המחוונים יוצג המצב החדש.

נוסע אחד או שני נוסעיםמצב 0: ¥

מיים.בים הקדבמוש

4 או 5 נוסעים.מצב 1: ¥

  4 או 5 נוסעים + מטען בתאמצב 2:¥

המטען.

בי מותרנהג + מטען מרמצב 3: ¥

מאוחסן בתא המטען.

בדוק את כוונון הפנסים הראשייםחשוב:

כב.אחרי כל שינוי בעומס הר

כוונון בהירות של לוח

מחוונים ושל בקרים
ניתן לכוונן את הבהירות של לוח המחוונים

ושל הבקרים באמצעות התפריט הראשי

ב�תכליתיבלוח המחוונים (עיין בנושא “צג ר

מתכוונן).

התאורה לנהיגה ביום היא חלופה לאור20)

הנמוך בפנסים הראשיים בנהיגה בשעות היום
במדינות שבהן חובה להדליק אור ביום. מותר
להדליק אותה במדינות שבהן אין חובה להדליק

אור בשעות היום.

תאורה לנהיגה ביום לא יכולה להחליף את21)

האור הנמוך בפנסים הראשיים בנהיגה בלילה
 חייבDRLאו במנהרות. השימוש בתאורת 

לעמוד בחוקי התעבורה במדינה שאתה נוהג

.בה. הקפד לציית לחוקים

מיתה קדת תקרמנור
ה בעלת נורית אחתת תקרמנור

ה, לחץת התקרכדי להדליק/לכבות את מנור
באיור 26:על אחד הלחצנים ש

הת התקרמנורלחץ על לחצן 1: ¥
הפנימית כבויה תמיד.

הת התקרמנורלחץ על לחצן 2: ¥
הפנימית דלוקה תמיד.

ה הפנימית נדלקתת התקרמנורמצב 0: ¥
כאשר דלת נפתחת.

ה בעלת מספר נוריותת תקרמנור

תמתג 1, איור 27, מדליק/מכבה את תאור
ה.התקר

מצבי מתג 1:
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מתזים ומגבי השמשה

מיתהקד

איור 28

איור 27

כזי: נוריות 2 ו� 5 נדלקות/כבותמצב מר¥

כאשר הדלתות נפתחות/נסגרות.

בוי): נוריות 2 ו� 5לחיצה שמאלה (כי¥

כבויות תמיד.

: נוריות 2 ו� 5 דולקותלחיצה ימינה ¥

תמיד.

רגתי.הנורות נדלקות/כבות באופן הד

מתג 3 מפעיל נורית 2.

מתג 4 מפעיל נורית 5

הת תקרתזמון הפעלה של תאור

סאות מסוימות אפשר לתזמן 2 מצביבגר

כב או לצאתהפעלה, העוזרים להיכנס לר

ה נאותה:ממנו באזורים ללא תאור

כבתזמון בזמן כניסה לר¥

כבתזמון בזמן יציאה מהר¥

אפשר להפעילם רק בעת שמתג ההתנעה

.MARבמצב 

מגבים/מתזים של שמשה

מיתקד
הפעלה

ה 1, איורבעת הבקראפשר לסובב את ט

28, למצבים הבאים:

מגב כבוי.

ניגוב איטי לסירוגין.

ניגוב מהיר לסירוגין.

ניגוב איטי רציף.

ניגוב מהיר רציף.

ב) כדיהזז את הידית למעלה (מצב לא יצי

:MISTלהפעימל את התפקוד 

הפעלה מוגבלת למשך השהיה של הידית

ה תחזור הידיתבמצב זה. לאחר שחרור

מיתלמצבה המקורי ומגב השמשה הקד

תיפסיק לפעול. תפקוד זה שימושי בהסר

שקעי אבק קטנים או טל מהשמשה

מית.הקד

תפקוד זה לא מפעיל את מתזחשוב:

מית, לכן, לא יותז נוזל השטיפההשמשה הקד
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מית.לא יופעל מגב השמשה הקד
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ת ההפסקהכב, מתקצרשעולה מהירות הר

 מגב או בין הניגובים. במצב 

מית נע באופן רציף, כלומר ללאהשמשה הקד

הפסקה בין הניגובים.

תפקוד “שטיפה חכמה“
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איור 27

כזי: נוריות 2 ו� 5 נדלקות/כבותמצב מר¥

כאשר הדלתות נפתחות/נסגרות.

בוי): נוריות 2 ו� 5לחיצה שמאלה (כי¥

כבויות תמיד.

: נוריות 2 ו� 5 דולקותלחיצה ימינה ¥

תמיד.

רגתי.הנורות נדלקות/כבות באופן הד

מתג 3 מפעיל נורית 2.

מתג 4 מפעיל נורית 5

הת תקרתזמון הפעלה של תאור

סאות מסוימות אפשר לתזמן 2 מצביבגר

כב או לצאתהפעלה, העוזרים להיכנס לר

ה נאותה:ממנו באזורים ללא תאור

כבתזמון בזמן כניסה לר¥

כבתזמון בזמן יציאה מהר¥

אפשר להפעילם רק בעת שמתג ההתנעה

.MARבמצב 

מגבים/מתזים של שמשה

מיתקד
הפעלה

ה 1, איורבעת הבקראפשר לסובב את ט

28, למצבים הבאים:

מגב כבוי.

ניגוב איטי לסירוגין.

ניגוב מהיר לסירוגין.

ניגוב איטי רציף.

ניגוב מהיר רציף.

ב) כדיהזז את הידית למעלה (מצב לא יצי

:MISTלהפעימל את התפקוד 

הפעלה מוגבלת למשך השהיה של הידית

ה תחזור הידיתבמצב זה. לאחר שחרור

מיתלמצבה המקורי ומגב השמשה הקד

תיפסיק לפעול. תפקוד זה שימושי בהסר

שקעי אבק קטנים או טל מהשמשה

מית.הקד

תפקוד זה לא מפעיל את מתזחשוב:

מית, לכן, לא יותז נוזל השטיפההשמשה הקד

על השמשה.  כדי להתיז את נוזל השטיפה

על השמשה, יש להשתמש בתפקוד

השטיפה.

,ה 1, איור 28, במצב בעת הבקרבעוד שט

מית.לא יופעל מגב השמשה הקד

 זמן ההשהיה בין הניגוביםבמצב 

הבודדים הוא כ� 10 שניות, ללא תלות

ההפסקה בין כב. במצב במהירות הר

כב: ככלשני הניגובים תלויה במהירות הר

ת ההפסקהכב, מתקצרשעולה מהירות הר

 מגב או בין הניגובים. במצב 

מית נע באופן רציף, כלומר ללאהשמשה הקד

הפסקה בין הניגובים.

תפקוד “שטיפה חכמה“

משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב

ב), כדי להפעיל את מתזי השמשהבלתי יצי

23

מתזים ומגבי השמשה

מיתהקד

איור 28

איור 27

כזי: נוריות 2 ו� 5 נדלקות/כבותמצב מר¥

כאשר הדלתות נפתחות/נסגרות.

בוי): נוריות 2 ו� 5לחיצה שמאלה (כי¥

כבויות תמיד.

: נוריות 2 ו� 5 דולקותלחיצה ימינה ¥

תמיד.

רגתי.הנורות נדלקות/כבות באופן הד

מתג 3 מפעיל נורית 2.

מתג 4 מפעיל נורית 5

הת תקרתזמון הפעלה של תאור

סאות מסוימות אפשר לתזמן 2 מצביבגר

כב או לצאתהפעלה, העוזרים להיכנס לר

ה נאותה:ממנו באזורים ללא תאור

כבתזמון בזמן כניסה לר¥

כבתזמון בזמן יציאה מהר¥

אפשר להפעילם רק בעת שמתג ההתנעה

.MARבמצב 

מגבים/מתזים של שמשה

מיתקד
הפעלה

ה 1, איורבעת הבקראפשר לסובב את ט

28, למצבים הבאים:

מגב כבוי.

ניגוב איטי לסירוגין.

ניגוב מהיר לסירוגין.

ניגוב איטי רציף.

ניגוב מהיר רציף.

ב) כדיהזז את הידית למעלה (מצב לא יצי

:MISTלהפעימל את התפקוד 

הפעלה מוגבלת למשך השהיה של הידית

ה תחזור הידיתבמצב זה. לאחר שחרור

מיתלמצבה המקורי ומגב השמשה הקד

תיפסיק לפעול. תפקוד זה שימושי בהסר

שקעי אבק קטנים או טל מהשמשה

מית.הקד

תפקוד זה לא מפעיל את מתזחשוב:

מית, לכן, לא יותז נוזל השטיפההשמשה הקד

על השמשה.  כדי להתיז את נוזל השטיפה

על השמשה, יש להשתמש בתפקוד

השטיפה.

,ה 1, איור 28, במצב בעת הבקרבעוד שט

מית.לא יופעל מגב השמשה הקד

 זמן ההשהיה בין הניגוביםבמצב 

הבודדים הוא כ� 10 שניות, ללא תלות

ההפסקה בין כב. במצב במהירות הר

כב: ככלשני הניגובים תלויה במהירות הר

ת ההפסקהכב, מתקצרשעולה מהירות הר

 מגב או בין הניגובים. במצב 

מית נע באופן רציף, כלומר ללאהשמשה הקד

הפסקה בין הניגובים.

תפקוד “שטיפה חכמה“

משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב

ב), כדי להפעיל את מתזי השמשהבלתי יצי

23

מתזים ומגבי השמשה

מיתהקד

איור 28

איור 27

כזי: נוריות 2 ו� 5 נדלקות/כבותמצב מר¥

כאשר הדלתות נפתחות/נסגרות.

בוי): נוריות 2 ו� 5לחיצה שמאלה (כי¥

כבויות תמיד.

: נוריות 2 ו� 5 דולקותלחיצה ימינה ¥

תמיד.

רגתי.הנורות נדלקות/כבות באופן הד

מתג 3 מפעיל נורית 2.

מתג 4 מפעיל נורית 5

הת תקרתזמון הפעלה של תאור

סאות מסוימות אפשר לתזמן 2 מצביבגר

כב או לצאתהפעלה, העוזרים להיכנס לר

ה נאותה:ממנו באזורים ללא תאור

כבתזמון בזמן כניסה לר¥

כבתזמון בזמן יציאה מהר¥

אפשר להפעילם רק בעת שמתג ההתנעה

.MARבמצב 

מגבים/מתזים של שמשה

מיתקד
הפעלה

ה 1, איורבעת הבקראפשר לסובב את ט

28, למצבים הבאים:

מגב כבוי.

ניגוב איטי לסירוגין.

ניגוב מהיר לסירוגין.

ניגוב איטי רציף.

ניגוב מהיר רציף.

ב) כדיהזז את הידית למעלה (מצב לא יצי

:MISTלהפעימל את התפקוד 

הפעלה מוגבלת למשך השהיה של הידית

ה תחזור הידיתבמצב זה. לאחר שחרור

מיתלמצבה המקורי ומגב השמשה הקד

תיפסיק לפעול. תפקוד זה שימושי בהסר

שקעי אבק קטנים או טל מהשמשה

מית.הקד

תפקוד זה לא מפעיל את מתזחשוב:

מית, לכן, לא יותז נוזל השטיפההשמשה הקד

על השמשה.  כדי להתיז את נוזל השטיפה

על השמשה, יש להשתמש בתפקוד

השטיפה.

,ה 1, איור 28, במצב בעת הבקרבעוד שט

מית.לא יופעל מגב השמשה הקד

 זמן ההשהיה בין הניגוביםבמצב 

הבודדים הוא כ� 10 שניות, ללא תלות

ההפסקה בין כב. במצב במהירות הר

כב: ככלשני הניגובים תלויה במהירות הר

ת ההפסקהכב, מתקצרשעולה מהירות הר

 מגב או בין הניגובים. במצב 

מית נע באופן רציף, כלומר ללאהשמשה הקד

הפסקה בין הניגובים.

תפקוד “שטיפה חכמה“

משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב

ב), כדי להפעיל את מתזי השמשהבלתי יצי



24

ה
רכ

 
א

 ת
ר

כב
ך

איור 29

אזהרה

חשוב

מית.הקד

כאשר הידית נמשכת במשך יותר מחצי

ה פעילה.שנייה, מופעל המגב באמצעות בקר

בצע מגבכאשר הנהג משחרר את הידית י

מית שלושה ניגובים. לאחר מכן,השמשה הקד

יסתיים מחזור השטיפה בעת במצב אם הט

בניגוב אחד אחרון לאחר הפסקה בת 6 שניות.

 לא מתבצעת השטיפה. או במצנ 

אם הידית הופעלה במשך פחותחשוב:

מחצי שנייה, מופעל רק מתז השמשה

מית. אל תפעיל את הפעלת השטיפההקד

החכמה במשך יותר מ� 30 שניות. אל

מית כאשרתפעיל את מתז השמשה הקד

מיכל נוזל השטיפה ריק.

מצב שירות

במצב זה אפשר להחליף את המגבים או להגן

ח ו/או שלג.עליהם בתנאי קר

כבממת הרניתן להפעיל את מצב זה אחרי הד

בד.בל

באפשרותו של הנהג להפעיל את מצב

כב אםממת הרהשירות תוך 2 דקות מהד

רש.המגבים נמצאים במצב חניה, כנד

הנהג יכול להפעיל את התפקוד באמצעות

מתהר ה למצב בעת הבקרבוב של טסי

 יותר משלוש פעמים.MISTהידית למצב 

ב את המגבים במצבההפעלות נועדו להצי

כב,הרצוי.  התפקוד מנוטרל בהתנעת הר

בבקשת ניגוב או בנהיגה (מהירות גבוהה מ�

5 קמ“ש).

מית נקיה משלגודא שהשמשה הקדחשוב:

כב.ח לפני התנעת הראו קר

םחיישן גש
(אם קיים)

בוב של מתג ההתנעההחיישן יופעל בסי

.STOP וינוטרל במצב MARלמצב 

החיישן מותקן מאחורי המראה הפנימית, איור

מית. החיישןע עם השמשה הקד29, ובא במג

בות זאתם ובעקמסוגל למדוד את כמויות הגש

לנהל את מצב הניגוב האוטומטי בהתאם

ם יופעללכמות המים על השמשה. חיישן הגש

. אם לאMARכאשר מתג ההתנעה במצב 

ם,ם, לא יופעלו המגבים. אם יורד גשזוהה גש

מי נע בהתאם לכמותמגב השמשה הקד

ם שמדד החיישן.הגש

 השתמש בתפריט תצוגה אובוי:הפעלה/כי

 (אם קיימת).UconnectTMכת במער

אם יש לנקות את החלון, ודא שההתקן 22)

.STOP מנותק או שמתג ההתנעה במצב

 אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית, כדי5)

להסיר שכבות של שלג או קרח מהשמשה.
במצב זה המגבים חשופים לעומס חריג, ומתג
ניתוק המנוע המפסיק הפעלה לכמה שניות,
עלול להתערב. אם הפעלתם לא התחדשה
לאחר מכן, אפילו אחרי התנעת המנוע מחדש,
פנה למרכז שירות מורשה מטען חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.
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אם יש לנקות את החלון, ודא שההתקן 22)

.STOP מנותק או שמתג ההתנעה במצב

 אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית, כדי5)

להסיר שכבות של שלג או קרח מהשמשה.
במצב זה המגבים חשופים לעומס חריג, ומתג
ניתוק המנוע המפסיק הפעלה לכמה שניות,
עלול להתערב. אם הפעלתם לא התחדשה
לאחר מכן, אפילו אחרי התנעת המנוע מחדש,
פנה למרכז שירות מורשה מטען חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.
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איור 29

אזהרה

חשוב

מית.הקד

כאשר הידית נמשכת במשך יותר מחצי

ה פעילה.שנייה, מופעל המגב באמצעות בקר

בצע מגבכאשר הנהג משחרר את הידית י

מית שלושה ניגובים. לאחר מכן,השמשה הקד

יסתיים מחזור השטיפה בעת במצב אם הט

בניגוב אחד אחרון לאחר הפסקה בת 6 שניות.

 לא מתבצעת השטיפה. או במצנ 

אם הידית הופעלה במשך פחותחשוב:

מחצי שנייה, מופעל רק מתז השמשה

מית. אל תפעיל את הפעלת השטיפההקד

החכמה במשך יותר מ� 30 שניות. אל

מית כאשרתפעיל את מתז השמשה הקד

מיכל נוזל השטיפה ריק.

מצב שירות

במצב זה אפשר להחליף את המגבים או להגן

ח ו/או שלג.עליהם בתנאי קר

כבממת הרניתן להפעיל את מצב זה אחרי הד

בד.בל

באפשרותו של הנהג להפעיל את מצב

כב אםממת הרהשירות תוך 2 דקות מהד

רש.המגבים נמצאים במצב חניה, כנד

הנהג יכול להפעיל את התפקוד באמצעות

מתהר ה למצב בעת הבקרבוב של טסי

 יותר משלוש פעמים.MISTהידית למצב 

ב את המגבים במצבההפעלות נועדו להצי

כב,הרצוי.  התפקוד מנוטרל בהתנעת הר

בבקשת ניגוב או בנהיגה (מהירות גבוהה מ�

5 קמ“ש).

מית נקיה משלגודא שהשמשה הקדחשוב:

כב.ח לפני התנעת הראו קר

םחיישן גש
(אם קיים)

בוב של מתג ההתנעההחיישן יופעל בסי

.STOP וינוטרל במצב MARלמצב 

החיישן מותקן מאחורי המראה הפנימית, איור

מית. החיישןע עם השמשה הקד29, ובא במג

בות זאתם ובעקמסוגל למדוד את כמויות הגש

לנהל את מצב הניגוב האוטומטי בהתאם

ם יופעללכמות המים על השמשה. חיישן הגש
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איור 30

איור 31

ת אקליםבקר  אל תפעיל את המגבים, אם הלהבים6)

מורמים.

 אל תפעיל את חיישן הגשם בעת רחיצת7)

הרכב במתקן רחיצה אוטומטי.

  ודא שההתקן מכובה אם אין קרח על8)

השמשה הקדמית.

פתחי אוורור בתא הנוסעים
פתחי אוורור מתכווננים

פתחי אוורור אלה נמצאים בצדדיו של לוח

כזו, איור 31.המכשירים, איור 30, ובמר

כדי להשתמש בהם:

כזי 1 כדי לכוון אתכוונן את הפתח המר¥

ם האוויר למקום הרצוי.זר

סובב את הגלגלת 2, כדי לכוון/לסגור¥

את זרימת האוויר.

פתחי אוורור מקובעים

בנוסף, מותקנים בלוח המכשירים פיתחי

האוורור המקובעים 3, איור 30, שמכוונים

למעלה ואל החלונות הצדדיים. פתח

כזי המקובע הנמצא בתחתיתהאוורור המר

מית ופתח האוורור באזורהשמשה הקד

מיים והאחורייםהרגליים של הנוסעים הקד

כת.משלימים את המער
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ת אקלים ידניתבקר

בקרים

איור 32

בוב אוויר חם וקר):ה (ערבקר טמפרטור1.

אזור אדום = אוויר חם;¥

אזור כחול = אוויר קר.¥

בקר הפעלה/כוונון של מאוורר:2.

מאוורר כבוי=  0 ¥

1 � 2 � 3 = עוצמת מאוורר¥

בית= עוצמת מאוורר מר 4 ¥
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בקר החלקה להפעלה/הפסקה של3.

מצב מחזור אוויר

 כדי למחזר אתהזז את הבקר למצב 

האוויר הפנימי.

, כדי להפסיקהחלק את הבקר למצב 

את מצב מחזור האוויר.

בקר חלוקת האוויר:4.

אוויר יוצא מפתחי אוורור אמצעיים

וצדדיים

אוויר יוצא מפתחים אמצעיים, צדדיים

מיים/ומפתחים באזורי הרגליים הקד

אחוריים

ם מפתחי האוורור באזוראוויר זור

מי והאחורי ומהפתחיםהרגליים הקד

הצדדיים בלוח המכשירים.

ם מפתחי האוורור באזוראוויר זור

מי והאחורי, אל השמשההרגליים הקד

מית, אל החלונות הצדדים וזרימההקד

קלה מורגשת מהפתחים הצדדיים

בלוח המכשירים.

מית, אלם אל השמשה הקדאוויר זור

החלונות הצדדים וזרימה קלה

מורגשת מהפתחים הצדדיים בלוח

המכשירים.

תכת בקרבוי של מערבקר הפעלה/כי5.

האקלים

 דולקת),LEDלחץ על לחצן 5, איור 32 (נורית 

ת האקלים.כת בקרכדי להדליק את מער

 תיכבה),LEDלחץ שוב על הלחצן 5 (נורית ה�

ת האקלים.כת בקרכדי לכבות את מער

חימום נוסף
(אם קיים)

החימום הנוסף מספק חימום מהיר יותר

של תא הנוסעים.

הוא מופעל במזג אוויר קר, אם מתקיימים

התנאים הבאים:

ה חיצונית נמוכהטמפרטור¥

ה נמוכה של נוזל קירור מנועטמפרטור¥

מנוע מותנע¥

מה 1 לפחותעוצמת מאוורר מכוונת לר¥

בקר 1 מסובב בכיוון השעון עד סוף¥

האזור האדום

החימום נכבה כאשר אחד התנאים¥

הנ“ל לפחות מפסיק להתקיים.
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איור 33

ת אקלים אוטומטיתכת בקרמער

בקרים

ה של תא הנוסעים;בקר הטמפרטור1.

בעה מוצגת בצג;ה שנקהטמפרטור

 (מיזוגMAX A/Cלחצן הפעלה של מצב 2.

בי)אוויר מר

תחס בקרבוי של מדבקר הפעלה/כי3.

האקלים

MAX DEFלחצן להפעלה של תפקוד 4.
מי)ה של חלון קדה מהיר(הפשר

תכת בקרבוי של מערבקר הפעלה/כי5.

האקלים

בקר כוונון של עוצמת מאוורר; העצמה6.

בעה מוצגת בצג;שנק

לחצני חלוקת אוויר7.

בוי של חימום חלוןלחצן הפעלה/כי8.

אחורי

לחצן הפעלה/הפסקה של מצב מחזור9.

אוויר פנימי

)תיטמוטוא הלעפה( AUTO דוקפת ןצחל.01
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 Stop/Start(עצור/סע)

(אם קיים)

כב. (מנוע דומם במהירות 0 קמ“ש), כדי לדאוג לאקלים נוח בתוך הרStop/Startכת ה�ת האקלים האוטומטית מנהלת את מערכת בקרמער

, אם:Stop/Startת האקלים מנטרלת את תפקוד ה�כת בקרבפרט, מער

כב לא נוחים כלל. בלחצן דולקת) ותנאי האקלים בתוך הרLED (נורית AUTOת האקלים במצב כת בקרמער¥

.MAX A/Cת האקלים מופעלת במצב כת בקרמער¥

.MAX-DEFת האקלים מופעלת במצב כת בקרמער¥

הת האקלים את המנוע, אם הטמפרטורכת בקרכב 0 קמ“ש), תתניע מער פעילה (מנוע דומם ומהירות הרStop/Startכת כאשר מער

).MAX-DEFבי () או חימום מרMAX A/Cבי (ת/עולה במהירות (אם המשתמש מבקש להפעיל קירור מרהחיצונית יורד

ם האוויר ככל האפשר, כדי לשמר תנאים נוחים בתאכב 0 קמ“ש), פוחתת עוצמתו של זר פועל (מהירות רStop/Startכאשר תפקוד ה�

הנוסעים לפרק זמן ארוך יותר.

בויחס וכיבוי המדממת המנוע באופן היעיל ביותר (כית האקלים מנסה לנהל את הנוחות המופחתת שנובעת מהדה של בקרת הבקריחיד

 בלחיצה על הלחצןStop/Startת האקלים  באמצעות נטרול של תפקוד ה�כת בקרמשאבת נוזל קירור). ניתן להעדיף את הפעלתה של מער

כזי.בלוח המכשירים המר 

בויו הרצופים של, כדי למנוע את הפעלתו ואת כיStop/Startכת בתנאי אקלים קשים מאוד מומלץ להגביל את השימוש במערה:הער

ברות לחות שמלווה בריחות לא נעימים.בר אשר יגרום להצטה, דפלות החלונות מהירחס והתערהמד

ם אוויר חיצוני לתוך תא הנוסעים,כב נייח), ניהול המחזור האוטומטי מופסק ומוזר פעילה (מנוע כבוי והרStop/Startכת ה�כאשר מערה:הער

חס כבוי).פלות החלונות (מכיוון שהמדכדי למנוע את התער

 (מצוין על גבי לוחית מיוחדת בתא המנוע), שעומד בתקנות החוק התקפות במדינות שהרכב נמכרR1234yf או R134aהמערכת משתמשת בקרר, 1) 

בהן. שימוש בקרר אחר פוגע ביעילות המערכת ובתקינותה. כמו כן, על קרר המדחס להתאים לנוזל הקירור  המצוין.

חשוב
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, אם:Stop/Startת האקלים מנטרלת את תפקוד ה�כת בקרבפרט, מער

כב לא נוחים כלל. בלחצן דולקת) ותנאי האקלים בתוך הרLED (נורית AUTOת האקלים במצב כת בקרמער¥

.MAX A/Cת האקלים מופעלת במצב כת בקרמער¥

.MAX-DEFת האקלים מופעלת במצב כת בקרמער¥

הת האקלים את המנוע, אם הטמפרטורכת בקרכב 0 קמ“ש), תתניע מער פעילה (מנוע דומם ומהירות הרStop/Startכת כאשר מער

).MAX-DEFבי () או חימום מרMAX A/Cבי (ת/עולה במהירות (אם המשתמש מבקש להפעיל קירור מרהחיצונית יורד

ם האוויר ככל האפשר, כדי לשמר תנאים נוחים בתאכב 0 קמ“ש), פוחתת עוצמתו של זר פועל (מהירות רStop/Startכאשר תפקוד ה�

הנוסעים לפרק זמן ארוך יותר.

בויחס וכיבוי המדממת המנוע באופן היעיל ביותר (כית האקלים מנסה לנהל את הנוחות המופחתת שנובעת מהדה של בקרת הבקריחיד

 בלחיצה על הלחצןStop/Startת האקלים  באמצעות נטרול של תפקוד ה�כת בקרמשאבת נוזל קירור). ניתן להעדיף את הפעלתה של מער

כזי.בלוח המכשירים המר 

בויו הרצופים של, כדי למנוע את הפעלתו ואת כיStop/Startכת בתנאי אקלים קשים מאוד מומלץ להגביל את השימוש במערה:הער

ברות לחות שמלווה בריחות לא נעימים.בר אשר יגרום להצטה, דפלות החלונות מהירחס והתערהמד

ם אוויר חיצוני לתוך תא הנוסעים,כב נייח), ניהול המחזור האוטומטי מופסק ומוזר פעילה (מנוע כבוי והרStop/Startכת ה�כאשר מערה:הער

חס כבוי).פלות החלונות (מכיוון שהמדכדי למנוע את התער

 (מצוין על גבי לוחית מיוחדת בתא המנוע), שעומד בתקנות החוק התקפות במדינות שהרכב נמכרR1234yf או R134aהמערכת משתמשת בקרר, 1) 

בהן. שימוש בקרר אחר פוגע ביעילות המערכת ובתקינותה. כמו כן, על קרר המדחס להתאים לנוזל הקירור  המצוין.
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חלונות חשמליים

איור 34

איור 35

איור 36

23(

בקרי חלונות בדלת הנהג

הך לוח הבקררניתן לשלוט בכל החלונות ד

בדלת הנהג, איור 34.

מי שמאליה של חלון קדפתיחה/סגיר1:¥

הפעלה “אוטומטית רציפה“ במהלך

ת החלון;פתיחה/סגיר

מי ימניה של חלון קדפתיחה/סגיר2:¥

הפעלה “אוטומטית רציפה“ במהלך

פתיחת החלון;

אפשרות הפעלה/נטרול של בקרי3:¥

חלונות חשמליים בדלתות אחוריות;

ה של חלון אחורי ימניפתיחה/סגיר4:¥

(אם קיים);

ה של חלון אחוריפתיחה/סגיר5:¥

שמאלי (אם קיים).

פתיחת חלון

לחץ על הלחצנים, כדי לפתוח את החלון

הרצוי, איור 35.

לחיצה קלה על הלחצנים מפעילה את

בים, ואילו לחיצה ארוכה מפעילההחלון בשל

פעולה אוטומטית רציפה (אם קיימת).

לחיצה שנייה על הלחצן תעצור את תנועת

החלון במצב הרצוי.

ת חלוןסגיר

ם את הלחצנים, כדי לפתוח את החלוןהר

הרצוי, איור 36.

לחיצה קלה על הלחצנים בדלתות

מיות או האחוריות מפעילה את החלוןהקד

בים, ואילו הפעלה אוטומטית רציפהבשל

אפשרית רק בחלון של דלת הנהג.

החלונות בדלתות האחוריות נסגרים

בד.בים בלבשל

הפעלה ידנית של חלונות אחוריים

(אם קיימת)

כדי לפתוח את החלון או כדי לסגור אותו,

השתמש בידית הרלוונטית 1, איור 37.
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איור 37

איור 38

איור 39

איור 40

אזהרה

מכסה מנוע

שימוש לא תקין בחלונות החשמליים עלול23) 

להיות מסוכן. לפני הפעלתם ובמהלכה בדוק
תמיד שאף נוסע לא חשוף לסכנת פציעות
מחלקים נעים או מחפצים שנתפסים בידיהם
ונגררים. ביציאה מהרכב (שמצויד במפתח מכני
עם שלט רחוק) הוצא תמיד את המפתח
ממתג ההתנעה, כדי למנוע הפעלה מקרית
של החלונות החשמליים אשר עלולה לסכן

נוסעים שנותרו ברכב.

פתיחה
פעל באופן הבא:

משוך את הידית 1, איור 38, שנמצאת¥

באזור הדוושות בצד הנהג, בכיוון החץ.

משוך ידית 2, איור 39, בכיוון החץ.¥

ם את מכסה המנוע ובו בזמן שחררהר¥

את מוט התמיכה שלו 3, איור 40,

מהתקן הנעילה שלו; הכנס את קצה

בת שלו 4 במכסההמוט לתוך התוש

המנוע.

לפני שאתה מרים את מכסה המנועחשוב:

ודא שזרועות המגבים מונחים על השמשה

מית ושהם לא פועלים.הקד

24((26  (25 

הסגיר
27(

פעל באופן הבא:

החזק את מכסה המנוע ביד אחת וביד¥

השנייה הוצא את המוט 3, איור 40,

בת 4 והכנס אותו להתקןמהתוש

הנעילה שלו.
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איור 41

חק של כ�הנמך את מכסה המנוע למר¥

40 ס“מ מעל תא המנוע ותן לו ליפול.

נסה לפתוח את מכסה המנוע, כדי לוודא

ב ולא רק נתפס בהתקןשהוא סגור היט

הנעילה שלו. אם מכסה המנוע לא סגור

ה אלאלחלוטין, אל תנסה ללחוץ עליו לסגיר

ה.פתח וחזור על הליך הסגיר

בדוק תמיד שמכסה המנוע סגורחשוב:

ב, כדי למנוע את פתיחתו במהלך נהיגה.היט

בצע פעולות אלה ברכב נייח בלבד.24)

מכסה המנוע עלול ליפול פתאום, אם25)

מוט התמיכה שלו לא מוצב נכונה.

הרם את מכסה המנוע בשתי הידיים.26)

לפני הרמתו ודא שזרועות המגבים מונחים על
השמשה הקדמית, שהרכב נייח ושבלם החניה

משולב.

 מטעמי בטיחות יש תמיד לסגור את27)

מכסה המנוע היטב לפני תחילת הנהיגה. לכן,
ודא שמכסה המנוע סגור לחלוטין ונעול. אם
במהלך נהיגה גילית שמכסה המנוע לא סגור
היטב, עצור מיד את הרכב וסגור את מכסה

המנוע כהלכה.

כת מופעלת רק כאשר מתג ההתנעההמער

 והמנוע מותנע. ההיגויMARמסובב למצב 

רשהחשמלי מאפשר להתאים את הכוח הנד

בגלגל ההגה לתנאי הנהיגה.

אם אתה מסובב מהר את מתגחשוב:

הכת ההיגוי לתפקודההתנעה, תגיע מער

המלא תוך כמה שניות.

בתמרוני חניה שדורשים תנועות היגויחשוב:

בות, גלגל ההגה עלול להתקשות. זוהיר

כתבות המערתופעה רגילה ונובעת מהתער

כת מחימום יתר.ה להגן על מנוע המערשנועד

ה זה.בות תיקון במקרבצע התעראין ל

כב יפעל היגוי הכוח כרגיל.בשימוש הבא בר

 מספקDualdriveהיגוי הכוח החשמלי חשוב:

אפקט שיכוך אלקטרוני לקראת סוף הנסיעה.

בצעבתנאים מסויימים, גלגל ההגה עשוי ל

ה מכנית.בוב נוסף עד שיגיע לעצירסי

ע חריגה למנוע מגהתנהגות זו רגילה ונועד

בים מכניים שנמצאים בתוך ההתקן.כיעם ר

הפעלה/נטרול של היגוי כוח
28((29 

הפעלה/נטרול:

לחץ על הלחצן באיור 41.

הפעלת התפקוד מסומנת באמצעות חיווי

) בלוח המחוונים או בצג, לפיCITYחזותי (

סה.הגר

רש מאמץ מופעל, נדCITYכאשר תפקוד 

קל יותר כדי לתפעל את גלגל ההגה, וקל

כב. לפיכך, תפקוד זהיותר להחנות את הר

כזי ערים.יעיל במיוחד בנהיגה במר
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איור 41
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מכסה המנוע עלול ליפול פתאום, אם25)

מוט התמיכה שלו לא מוצב נכונה.

הרם את מכסה המנוע בשתי הידיים.26)

לפני הרמתו ודא שזרועות המגבים מונחים על
השמשה הקדמית, שהרכב נייח ושבלם החניה

משולב.

 מטעמי בטיחות יש תמיד לסגור את27)

מכסה המנוע היטב לפני תחילת הנהיגה. לכן,
ודא שמכסה המנוע סגור לחלוטין ונעול. אם
במהלך נהיגה גילית שמכסה המנוע לא סגור
היטב, עצור מיד את הרכב וסגור את מכסה

המנוע כהלכה.

כת מופעלת רק כאשר מתג ההתנעההמער
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מכסה תא מטעןאזהרה

איור 42

איור 43

אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת 28)

ההיגוי או בגלגל ההגה לאחר רכישה (לדוגמה,
התקנה של אמצעים נגד גניבה), העלולים
לפגוע בביצועים ובבטיחות, לגרום לביטול
האחריות ולהסתכם באי תאימותו של הרכב

לנקוב במסמכי הרישוי.

לפני ביצוע פעולות תחזוקה דומם תמיד 29)

את המנוע והוצא את המפתח ממתג ההתנעה
כדי לנעול את גלגל ההגה (בפרט, כאשר
הגלגלים לא נוגעים בקרקע). אם לא ניתן
לעשות זאת (אם מתג ההתנעה חייב להיות

 או המנוע חייב לפעול, לדוגמה),MARבמצב 
הסר את הנתיך הראשי שמגן על מערכת

ההיגוי החשמלי.

ףבר על המדבנסיעה אל תניח דחשוב:
האחורי, כי חפץ משוחרר עלול לפצוע נוסעים

בתאונה או בבלימה פתאומית.

פתיחה

9(

30(

פתיחת תא המטען

כזית לאכת הנעילה המרכאשר מער
מופעלת, ניתן לפתוח את מכסה תא המטען
מבחוץ באמצעות ידית הפתיחה החשמלית
(אם קיימת), איור 43, שנמצאת מתחת
לידית, עד להישמע נקישה של ביטול נעילה

, איור 42, בלוח המכשירים.או בלחיצה על 

ה בתא המטען נדלקת כאשרת התקרמנור

ה תיכבהמכסה תא המטען נפתח. המנור

תו של מכסה תאאוטומטית לאחר סגיר

המטען (עיין בנושא “מנורות פנימיות“).

אם מכסה תא המטען נותר פתוח, תיכבה

ה אוטומטית כדי לשמור על טעינתהמנור

המצבר.

פתיחת חירום מבפנים

פעל באופן הבא:

סאות המצוידות במשענות גב אחוריותבגר

מתקפלות:

הנמך את משענות הראש וקפל את¥

משענות הגב.
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איור 44

איור 45

אזהרה

חשוב

כדי לשחרר את מכסה תא המטען באופן¥

מכני באמצעות מברג או להב המפתח,

ה שמוצגת באיורהפעל את הידית בנקוד

סאות44 ושחרר את הנעילה.  בגר

המצוידות במשענות גב אחוריות

מקובעות:

משוך את הכבל שנמצא משמאל,¥

ב האחורי, איור 45.מתחת לכרית המוש

הסגיר
כדי לסגור את מכסה תא המטען הנמך אותו

למצב נעילה עד להישמע נקישה.

לפני שאתה סוגר את מכסה תאחשוב

כב ברשותך, מכיווןהמטען ודא שמפתחות הר

שהמכסה ננעל אוטומטית.

אתחול
ףאם המצבר מנותק או אם נשרחשוב:

ההנתיך, יש לאתחל את מנגנון הפתיחה/סגיר

של מכסה תא המטען באופן הבא:

סגור את כל הדלתות ואת מכסה תא¥

המטען.

חוק;בשלט הר לחץ על הלחצן ¥

חוק;בשלט הר לחץ על הלחצן ¥

שקע חשמלי אחורי
השקע נמצא בצדו השמאלי של אזור המטען.

אפשר להשתמש בשקע רק בעת שמתג

.MARההתנעה במצב 

היזהר לא לפגוע בחפצים שמונחים על30)

המדף האחורי.

מידות הבמה מאפשרות לחלק מטען 9)
של 50 ק“ג לכל היותר: אל תעמיס

חפצים כבדים יותר.
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לוח בקרות ומכשירים

איור 46

ב תכליתיתדגמים עם תצוגה ר

ת נוזל קירור עם נוריתמד דיגיטלי של טמפרטור4.צג � 3.ת דלק �  מד דלק דיגיטלי עם נורית עתוד2.מד מהירות (מציג מהירות) � 1.

מד סל“ד5. ה של חימום יתר � אזהר

בד.סאות דיזל בלה שקיימת בגרנורית אזהר 

סת הדגם.פי של לוח המחוונים עשוי להשתנות בהתאם לגרהעיצוב בגרחשוב:  
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איור 48

איור 49

תיאור
כב מצויד בצד שמסוגל להציג מידעהר

שימושי לנהג במהלך נהיגה.

ת הילוכיםמחוון העבר
) מציע לנהגGSIת הילוכים (המחוון להעבר

להחליף הילוך באמצעות חיווי מיוחד בצג.

 הנהג יודע שהחלפת הילוךGSIבאמצעות 

תעזור לו לחסוך דלק.

 מציעGSI מופיע בצג, כאשר הסמל 

 מסמל שמומלץלהעלות הילוך, ואילו 

להוריד הילוך.

החיווי מופיע בצג עד להחלפת הילוך או עד

רשבו לא נדשתנאי הנהיגה חוזרים למצב ש

ם שיפור צריכת הדלק.להחליף הילוך לש

ב�תכליתיצג ר
הצג, איור 48, יציג את המידע הבא:

צג

בחיווי של הילוך משול3:¥

שעון4:¥

ה חיצונית (אם קיימת)טמפרטור5:¥

כבחק שנסע הרמד נסיעה (מר6:¥

ביחידות של ק“מ או מייל)

ת (בקרCruise Controlתצוגה של 7:¥

שיוט) או של המהירות הנוכחית

(אם קיימת)

מצב כוונון של פנסים ראשיים (רק1:¥

אם אור נמוך דולק).

)GSIת הילוכים (מחוון העבר2:¥

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 49.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל

בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

 לחץ על הלחצנים ושחרר אותם / ¥
כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול את

התפריט ואת תפריטי המשנה למעלה
או למטה.

: לחץ קלות כדי לגשת לתפריט ו/או¥
כדי לעבור למסך הבא או כדי לאשר

את אפשרות התפריט הרצויה.

: לחץ על הלחצן ושחרר אותו, כדי¥
ם בתפריט.לחזור לפריט הקוד

: לחץ על הלחצן ושחרר ראותו, כדי¥
ב הנסיעה.להציג את מחש
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איור 48

איור 49

תיאור
כב מצויד בצד שמסוגל להציג מידעהר

שימושי לנהג במהלך נהיגה.

ת הילוכיםמחוון העבר
) מציע לנהגGSIת הילוכים (המחוון להעבר

להחליף הילוך באמצעות חיווי מיוחד בצג.

 הנהג יודע שהחלפת הילוךGSIבאמצעות 

תעזור לו לחסוך דלק.

 מציעGSI מופיע בצג, כאשר הסמל 

 מסמל שמומלץלהעלות הילוך, ואילו 

להוריד הילוך.

החיווי מופיע בצג עד להחלפת הילוך או עד

רשבו לא נדשתנאי הנהיגה חוזרים למצב ש

ם שיפור צריכת הדלק.להחליף הילוך לש

ב�תכליתיצג ר
הצג, איור 48, יציג את המידע הבא:

צג

בחיווי של הילוך משול3:¥

שעון4:¥

ה חיצונית (אם קיימת)טמפרטור5:¥

כבחק שנסע הרמד נסיעה (מר6:¥

ביחידות של ק“מ או מייל)

ת (בקרCruise Controlתצוגה של 7:¥

שיוט) או של המהירות הנוכחית

(אם קיימת)

מצב כוונון של פנסים ראשיים (רק1:¥

אם אור נמוך דולק).

)GSIת הילוכים (מחוון העבר2:¥

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 49.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל

בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

 לחץ על הלחצנים ושחרר אותם / ¥
כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול את

התפריט ואת תפריטי המשנה למעלה
או למטה.

: לחץ קלות כדי לגשת לתפריט ו/או¥
כדי לעבור למסך הבא או כדי לאשר

את אפשרות התפריט הרצויה.

: לחץ על הלחצן ושחרר אותו, כדי¥
ם בתפריט.לחזור לפריט הקוד

: לחץ על הלחצן ושחרר ראותו, כדי¥
ב הנסיעה.להציג את מחש
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איור 48

איור 49

תיאור
כב מצויד בצד שמסוגל להציג מידעהר

שימושי לנהג במהלך נהיגה.

ת הילוכיםמחוון העבר
) מציע לנהגGSIת הילוכים (המחוון להעבר

להחליף הילוך באמצעות חיווי מיוחד בצג.

 הנהג יודע שהחלפת הילוךGSIבאמצעות 

תעזור לו לחסוך דלק.

 מציעGSI מופיע בצג, כאשר הסמל 

 מסמל שמומלץלהעלות הילוך, ואילו 

להוריד הילוך.

החיווי מופיע בצג עד להחלפת הילוך או עד

רשבו לא נדשתנאי הנהיגה חוזרים למצב ש

ם שיפור צריכת הדלק.להחליף הילוך לש

ב�תכליתיצג ר
הצג, איור 48, יציג את המידע הבא:

צג

בחיווי של הילוך משול3:¥

שעון4:¥

ה חיצונית (אם קיימת)טמפרטור5:¥

כבחק שנסע הרמד נסיעה (מר6:¥

ביחידות של ק“מ או מייל)

ת (בקרCruise Controlתצוגה של 7:¥

שיוט) או של המהירות הנוכחית

(אם קיימת)

מצב כוונון של פנסים ראשיים (רק1:¥

אם אור נמוך דולק).

)GSIת הילוכים (מחוון העבר2:¥

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 49.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל

בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

 לחץ על הלחצנים ושחרר אותם / ¥
כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול את

התפריט ואת תפריטי המשנה למעלה
או למטה.

: לחץ קלות כדי לגשת לתפריט ו/או¥
כדי לעבור למסך הבא או כדי לאשר

את אפשרות התפריט הרצויה.

: לחץ על הלחצן ושחרר אותו, כדי¥
ם בתפריט.לחזור לפריט הקוד

: לחץ על הלחצן ושחרר ראותו, כדי¥
ב הנסיעה.להציג את מחש
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איור 48

איור 49

תיאור
כב מצויד בצד שמסוגל להציג מידעהר

שימושי לנהג במהלך נהיגה.

ת הילוכיםמחוון העבר
) מציע לנהגGSIת הילוכים (המחוון להעבר

להחליף הילוך באמצעות חיווי מיוחד בצג.

 הנהג יודע שהחלפת הילוךGSIבאמצעות 

תעזור לו לחסוך דלק.

 מציעGSI מופיע בצג, כאשר הסמל 

 מסמל שמומלץלהעלות הילוך, ואילו 

להוריד הילוך.

החיווי מופיע בצג עד להחלפת הילוך או עד

רשבו לא נדשתנאי הנהיגה חוזרים למצב ש

ם שיפור צריכת הדלק.להחליף הילוך לש

ב�תכליתיצג ר
הצג, איור 48, יציג את המידע הבא:

צג

בחיווי של הילוך משול3:¥

שעון4:¥

ה חיצונית (אם קיימת)טמפרטור5:¥

כבחק שנסע הרמד נסיעה (מר6:¥

ביחידות של ק“מ או מייל)

ת (בקרCruise Controlתצוגה של 7:¥

שיוט) או של המהירות הנוכחית

(אם קיימת)

מצב כוונון של פנסים ראשיים (רק1:¥

אם אור נמוך דולק).

)GSIת הילוכים (מחוון העבר2:¥

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 49.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל

בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

 לחץ על הלחצנים ושחרר אותם / ¥
כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול את

התפריט ואת תפריטי המשנה למעלה
או למטה.

: לחץ קלות כדי לגשת לתפריט ו/או¥
כדי לעבור למסך הבא או כדי לאשר

את אפשרות התפריט הרצויה.

: לחץ על הלחצן ושחרר אותו, כדי¥
ם בתפריט.לחזור לפריט הקוד

: לחץ על הלחצן ושחרר ראותו, כדי¥
ב הנסיעה.להציג את מחש
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איור 48

תפריט ראשי
כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥Dimmerה) (עמעום תאור

¥Speed(מהירות) 

¥Hourר שעון) (הגד

¥ Buzzer(צליל התרעה)

¥ Unitsה)(יחידות מיד

¥ Cornerה פניות)(תאור

¥ Bag P(כרית אוויר של נוסע)

¥ DRLה לנהיגה ביום) (אם קיים)(תאור

Bag P     (כרית אוויר של נוסע)

תפקוד זה נועד להפעיל/לנטרל את כרית

מי. פעל באופן הבא:האוויר של הנוסע הקד

על הצג, , , , , MENU OKלחץ על בקר ¥

 (לנטרול)Bag pass:Offתופיע ההודעה 

 (להפעלה)  בלחיצהBag pass: Onאו 

., לחץ על על הלחצן 

הודעת אישור תופיע על הצג.¥

Yesבחור , כדי ל לחץ על ¥
ביטול). (לNo(אישור הפעלה/נטרול) או 

. תוצגMENU OKלחץ קלות על הלחצן ¥

הודעת אישור ובאפשרותך לחזור

למסך התפריט.

Passenger‘sאם מופיעה ההודעה 
protection not active     הגנת נוסע לא)

בוע בלוחדולקת ק   LEDפעילה), נורית ה�

המכשירים.

כתכבך מצויד במעראם רה:הער

UconnectTMפריטי תפריט מסוימים מוצגים ,

ך לוחרכת ולא דך צג המעררומנוהלים ד

המחוונים (עיין בפרק המולטימדיה או בנספח

המקוון).

ב�תכליתי מתכוונןצג ר
הצג, איור 50, יציג את המידע הבא:

מצב הפנסים הראשים, מחוון הילוך1:¥

),GSIב, מחוון החלפת הילוך (משול

ה חצונית, מצפן (אם קיים),טמפרטור

תאריך.

ה/חיווייכב, הודעות אזהרמהירות ר2:¥

תקלות

 נסועה כללית (קילומטראז‘) ומחווני3:¥

תקלות.
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איור 48

תפריט ראשי
כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥Dimmerה) (עמעום תאור

¥Speed(מהירות) 

¥Hourר שעון) (הגד

¥ Buzzer(צליל התרעה)

¥ Unitsה)(יחידות מיד

¥ Cornerה פניות)(תאור

¥ Bag P(כרית אוויר של נוסע)

¥ DRLה לנהיגה ביום) (אם קיים)(תאור

Bag P     (כרית אוויר של נוסע)

תפקוד זה נועד להפעיל/לנטרל את כרית

מי. פעל באופן הבא:האוויר של הנוסע הקד

על הצג, , , , , MENU OKלחץ על בקר ¥

 (לנטרול)Bag pass:Offתופיע ההודעה 

 (להפעלה)  בלחיצהBag pass: Onאו 

., לחץ על על הלחצן 

הודעת אישור תופיע על הצג.¥

Yesבחור , כדי ל לחץ על ¥
ביטול). (לNo(אישור הפעלה/נטרול) או 

. תוצגMENU OKלחץ קלות על הלחצן ¥

הודעת אישור ובאפשרותך לחזור

למסך התפריט.

Passenger‘sאם מופיעה ההודעה 
protection not active     הגנת נוסע לא)

בוע בלוחדולקת ק   LEDפעילה), נורית ה�

המכשירים.

כתכבך מצויד במעראם רה:הער

UconnectTMפריטי תפריט מסוימים מוצגים ,

ך לוחרכת ולא דך צג המעררומנוהלים ד

המחוונים (עיין בפרק המולטימדיה או בנספח

המקוון).

ב�תכליתי מתכוונןצג ר
הצג, איור 50, יציג את המידע הבא:

מצב הפנסים הראשים, מחוון הילוך1:¥

),GSIב, מחוון החלפת הילוך (משול

ה חצונית, מצפן (אם קיים),טמפרטור

תאריך.

ה/חיווייכב, הודעות אזהרמהירות ר2:¥

תקלות

 נסועה כללית (קילומטראז‘) ומחווני3:¥

תקלות.
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איור 48

תפריט ראשי
כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥Dimmerה) (עמעום תאור

¥Speed(מהירות) 

¥Hourר שעון) (הגד

¥ Buzzer(צליל התרעה)

¥ Unitsה)(יחידות מיד

¥ Cornerה פניות)(תאור

¥ Bag P(כרית אוויר של נוסע)

¥ DRLה לנהיגה ביום) (אם קיים)(תאור

Bag P     (כרית אוויר של נוסע)

תפקוד זה נועד להפעיל/לנטרל את כרית

מי. פעל באופן הבא:האוויר של הנוסע הקד

על הצג, , , , , MENU OKלחץ על בקר ¥

 (לנטרול)Bag pass:Offתופיע ההודעה 

 (להפעלה)  בלחיצהBag pass: Onאו 

., לחץ על על הלחצן 

הודעת אישור תופיע על הצג.¥

Yesבחור , כדי ל לחץ על ¥
ביטול). (לNo(אישור הפעלה/נטרול) או 

. תוצגMENU OKלחץ קלות על הלחצן ¥

הודעת אישור ובאפשרותך לחזור

למסך התפריט.

Passenger‘sאם מופיעה ההודעה 
protection not active     הגנת נוסע לא)

בוע בלוחדולקת ק   LEDפעילה), נורית ה�

המכשירים.

כתכבך מצויד במעראם רה:הער

UconnectTMפריטי תפריט מסוימים מוצגים ,

ך לוחרכת ולא דך צג המעררומנוהלים ד

המחוונים (עיין בפרק המולטימדיה או בנספח

המקוון).

ב�תכליתי מתכוונןצג ר
הצג, איור 50, יציג את המידע הבא:

מצב הפנסים הראשים, מחוון הילוך1:¥

),GSIב, מחוון החלפת הילוך (משול

ה חצונית, מצפן (אם קיים),טמפרטור

תאריך.

ה/חיווייכב, הודעות אזהרמהירות ר2:¥

תקלות

 נסועה כללית (קילומטראז‘) ומחווני3:¥

תקלות.
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איור 48

תפריט ראשי
כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥Dimmerה) (עמעום תאור

¥Speed(מהירות) 

¥Hourר שעון) (הגד

¥ Buzzer(צליל התרעה)

¥ Unitsה)(יחידות מיד

¥ Cornerה פניות)(תאור

¥ Bag P(כרית אוויר של נוסע)

¥ DRLה לנהיגה ביום) (אם קיים)(תאור

Bag P     (כרית אוויר של נוסע)

תפקוד זה נועד להפעיל/לנטרל את כרית

מי. פעל באופן הבא:האוויר של הנוסע הקד

על הצג, , , , , MENU OKלחץ על בקר ¥

 (לנטרול)Bag pass:Offתופיע ההודעה 

 (להפעלה)  בלחיצהBag pass: Onאו 

., לחץ על על הלחצן 

הודעת אישור תופיע על הצג.¥

Yesבחור , כדי ל לחץ על ¥
ביטול). (לNo(אישור הפעלה/נטרול) או 

. תוצגMENU OKלחץ קלות על הלחצן ¥

הודעת אישור ובאפשרותך לחזור

למסך התפריט.

Passenger‘sאם מופיעה ההודעה 
protection not active     הגנת נוסע לא)

בוע בלוחדולקת ק   LEDפעילה), נורית ה�

המכשירים.

כתכבך מצויד במעראם רה:הער

UconnectTMפריטי תפריט מסוימים מוצגים ,

ך לוחרכת ולא דך צג המעררומנוהלים ד

המחוונים (עיין בפרק המולטימדיה או בנספח

המקוון).

ב�תכליתי מתכוונןצג ר
הצג, איור 50, יציג את המידע הבא:

מצב הפנסים הראשים, מחוון הילוך1:¥

),GSIב, מחוון החלפת הילוך (משול

ה חצונית, מצפן (אם קיים),טמפרטור

תאריך.

ה/חיווייכב, הודעות אזהרמהירות ר2:¥

תקלות

 נסועה כללית (קילומטראז‘) ומחווני3:¥

תקלות.
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איור 51

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 51.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל
בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

: לחץ על הלחצנים ושחרר¥
אותם כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול
את התפריט ואת תפריטי המשנה

למעלה או למטה.

: לחץ על הלחצנים ושחרר אותם¥
כדי לגשת לתצוגות מידע של תפריטי

המשנה או לפריט בתפריט הראשי.

¥OKלחץ על הלחצנים ושחרר אותם כדי :
בחור תצוגות מידע או תפריטילגשת/ל

המשנה של פריט בתפריט הראשי. לחץ
על הלחצן במשך שנייה 1, כדי לאפס את

התפקודים המוצגים.

תפריט ראשי
כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥TRIP(נסיעה) 

¥ GSI(מחוון להחלפת הילוך)

¥ VEHICLE INFOכב)(נתוני ר

¥AUDIO(שמע) 

¥TELEPHONE(טלפון) 

¥ NAVIGATION(ניווט)

¥ALERTS(אזעקות) 

¥SYSTEM VEHICLEכב)כת ר (מער

כב) (רVehicleכת מער

תפריט זה מאפשר לך לשנות את
רות הבאות עבור:ההגד

תצוגה¥

היחידות מיד¥

שעון ותאריך¥

בטיחות¥

בטיחות וסיוע¥

התאור¥

דלתות ומנעולים¥

תצוגה

רות/ (תצוגה) כדי לגשת להגדDisplayבחר 
רות (הגדDisplay settingsמידע של: 

See phone (שפה), Languageתצוגה), 
 (ראה ניווט),See navigation(ראה טלפון), 

Automatic Trip B resetאיפוס אוטומטי של) 
תצוגה).ת  (תאורB ,Display lightingנסיעה) 

היחידות מיד

הבחור את יחידות המיד כדי לUnitsבחר 
Metric (אימפריאליות), Imperialהבאות: 

 (מותאמות אישית).Customised(מטריות), 

שעון ותאריך

רות כדי לכוונן את ההגדClock & Dateבחר 
Time formatר שעה),  (הגדSet timeהבאות: 

ר תאריך). (הגדSet dateמט שעון), (פור

בטיחות

רות כדי לכוונן את ההגדSecurityבחר 
 (כרית אווירPassenger AIRBAGהבאות: 

צוף (צפSpeed beepמי), של הנוסע הקד

ת חגורות (תזכורSeat belt buzzerמהירות), 

Hill Holdת  (בקרHill Hold Controlבטיחות), 
Control.(

Passenger AIRBAGבתפריט משנה 
באפשרותך להפעיל/לנטרל את כרית

האוויר של הנוסע: אם מופיעה ההודעה

Passenger‘s protection not active     הגנת)

 דולקת LEDנוסע לא פעילה), נורית ה�

ביעות בלוח המכשירים.בק
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איור 51

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 51.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל
בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

: לחץ על הלחצנים ושחרר¥
אותם כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול
את התפריט ואת תפריטי המשנה

למעלה או למטה.

: לחץ על הלחצנים ושחרר אותם¥
כדי לגשת לתצוגות מידע של תפריטי

המשנה או לפריט בתפריט הראשי.

¥OKלחץ על הלחצנים ושחרר אותם כדי :
בחור תצוגות מידע או תפריטילגשת/ל

המשנה של פריט בתפריט הראשי. לחץ
על הלחצן במשך שנייה 1, כדי לאפס את

התפקודים המוצגים.

תפריט ראשי
כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥TRIP(נסיעה) 

¥ GSI(מחוון להחלפת הילוך)

¥ VEHICLE INFOכב)(נתוני ר

¥AUDIO(שמע) 

¥TELEPHONE(טלפון) 

¥ NAVIGATION(ניווט)

¥ALERTS(אזעקות) 

¥SYSTEM VEHICLEכב)כת ר (מער

כב) (רVehicleכת מער

תפריט זה מאפשר לך לשנות את
רות הבאות עבור:ההגד

תצוגה¥

היחידות מיד¥

שעון ותאריך¥

בטיחות¥

בטיחות וסיוע¥

התאור¥

דלתות ומנעולים¥

תצוגה

רות/ (תצוגה) כדי לגשת להגדDisplayבחר 
רות (הגדDisplay settingsמידע של: 

See phone (שפה), Languageתצוגה), 
 (ראה ניווט),See navigation(ראה טלפון), 

Automatic Trip B resetאיפוס אוטומטי של) 
תצוגה).ת  (תאורB ,Display lightingנסיעה) 

היחידות מיד

הבחור את יחידות המיד כדי לUnitsבחר 
Metric (אימפריאליות), Imperialהבאות: 

 (מותאמות אישית).Customised(מטריות), 

שעון ותאריך

רות כדי לכוונן את ההגדClock & Dateבחר 
Time formatר שעה),  (הגדSet timeהבאות: 

ר תאריך). (הגדSet dateמט שעון), (פור

בטיחות

רות כדי לכוונן את ההגדSecurityבחר 
 (כרית אווירPassenger AIRBAGהבאות: 

צוף (צפSpeed beepמי), של הנוסע הקד

ת חגורות (תזכורSeat belt buzzerמהירות), 

Hill Holdת  (בקרHill Hold Controlבטיחות), 
Control.(

Passenger AIRBAGבתפריט משנה 
באפשרותך להפעיל/לנטרל את כרית

האוויר של הנוסע: אם מופיעה ההודעה

Passenger‘s protection not active     הגנת)

 דולקת LEDנוסע לא פעילה), נורית ה�

ביעות בלוח המכשירים.בק
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איור 51

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 51.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל
בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

: לחץ על הלחצנים ושחרר¥
אותם כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול
את התפריט ואת תפריטי המשנה

למעלה או למטה.

: לחץ על הלחצנים ושחרר אותם¥
כדי לגשת לתצוגות מידע של תפריטי

המשנה או לפריט בתפריט הראשי.

¥OKלחץ על הלחצנים ושחרר אותם כדי :
בחור תצוגות מידע או תפריטילגשת/ל

המשנה של פריט בתפריט הראשי. לחץ
על הלחצן במשך שנייה 1, כדי לאפס את

התפקודים המוצגים.

תפריט ראשי
כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

¥TRIP(נסיעה) 

¥ GSI(מחוון להחלפת הילוך)

¥ VEHICLE INFOכב)(נתוני ר

¥AUDIO(שמע) 

¥TELEPHONE(טלפון) 

¥ NAVIGATION(ניווט)

¥ALERTS(אזעקות) 

¥SYSTEM VEHICLEכב)כת ר (מער

כב) (רVehicleכת מער

תפריט זה מאפשר לך לשנות את
רות הבאות עבור:ההגד

תצוגה¥

היחידות מיד¥

שעון ותאריך¥

בטיחות¥

בטיחות וסיוע¥

התאור¥

דלתות ומנעולים¥

תצוגה

רות/ (תצוגה) כדי לגשת להגדDisplayבחר 
רות (הגדDisplay settingsמידע של: 

See phone (שפה), Languageתצוגה), 
 (ראה ניווט),See navigation(ראה טלפון), 

Automatic Trip B resetאיפוס אוטומטי של) 
תצוגה).ת  (תאורB ,Display lightingנסיעה) 

היחידות מיד

הבחור את יחידות המיד כדי לUnitsבחר 
Metric (אימפריאליות), Imperialהבאות: 

 (מותאמות אישית).Customised(מטריות), 

שעון ותאריך

רות כדי לכוונן את ההגדClock & Dateבחר 
Time formatר שעה),  (הגדSet timeהבאות: 

ר תאריך). (הגדSet dateמט שעון), (פור

בטיחות

רות כדי לכוונן את ההגדSecurityבחר 
 (כרית אווירPassenger AIRBAGהבאות: 

צוף (צפSpeed beepמי), של הנוסע הקד

ת חגורות (תזכורSeat belt buzzerמהירות), 

Hill Holdת  (בקרHill Hold Controlבטיחות), 
Control.(

Passenger AIRBAGבתפריט משנה 
באפשרותך להפעיל/לנטרל את כרית

האוויר של הנוסע: אם מופיעה ההודעה

Passenger‘s protection not active     הגנת)

 דולקת LEDנוסע לא פעילה), נורית ה�

ביעות בלוח המכשירים.בק
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איור 51

בקרים
נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,

איור 51.

בחור את הפריטיםהם מאפשרים לנהג ל
בתפריט הראשי של הצג ולתפעל אותם

(עיין בנושא ”תפריט ראשי“).

: לחץ על הלחצנים ושחרר¥
אותם כדי לגשת לתפריט הראשי ולגלול
את התפריט ואת תפריטי המשנה

למעלה או למטה.

: לחץ על הלחצנים ושחרר אותם¥
כדי לגשת לתצוגות מידע של תפריטי
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איור 52

איור 53

ב נסיעהמחש בטיחות וסיוע

 כדי לכוונן אתSafety & Assistanceבחר 

ם, סייען חניהרות הבאות: חיישן גשההגד

ועוצמת קול של סייען החניה.

התאור

רות כדי לכוונן את ההגדLightsבחר 

ת נוחות), (תאורCourtesy lightsהבאות: 

Daytime running lightsפנסים לנהיגה) 

ת פניות), (תאורCornering lightsביום), 

Headlamp sensor,(חיישן פנסים ראשיים) 

Follow me.(עקוב אחריי) 

דלתות ומנעולים

 כדי לכוונן אתDoors & Locksבחר 

ה (סגירAutocloseרות הבאות: ההגד

 (פנסיםFlash Lights w/Lockאוטומטית), 

 (ביטולAuto unlock on exitעם מנעול), 

נעילה אוטומטי ביציאה).

כתכבך מצויד במעראם רההער

UconnectTMפריטי תפריט מסוימים ,

ךרכת ולא דך צג המעררמוצגים ומנוהלים ד

לוח המחוונים (עיין בפרק המולטימדיה או

בנספח המקוון).

ב הנסיעה משמש להצגת מידע עלמחש

כב כאשר מתג ההתנעה במצבתפעול הר

MAR.

כדי לאפס את המשתנים, לחץ ארוכות על

סאות בגלגל ההגה (גרMENU OKהלחצן 

ב�תכליתי), איור 52, או על לחצןעם צג ר

OKב�תכליתי מתכוונן),סאות עם צג ר (גר

איור 53.

לא ניתן לאפס טווח ותצרוכת דלקה:הער

עית.רג
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פירושהנוריות אזהר

מפלס נוזל בלמים נמוך / בלם החניה מופעל
מפלס נוזל בלמים נמוך

ה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת לקו המינימום, כנראה בשל דליפהנורית האזהר
ת דלוקה,ה (איור) נשארה. אם נורית האזהרבמעגל. הוסף את נוזל הבלמים וודא שכבתה נורית האזהר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.פנה למר

תקלה בהיגוי כוח
, אך עליה להיכבות לאחרMARה (או סמל בצד) נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב נורית האזהר

ב יותר עלה (או סמל בצג) לא כבית, היגוי כוח לא זמין ועליך להפעיל כוח רכמה שניות. אם נורית האזהר
ת ס.מ.ל.ת. בע“מכז שירות מורשה מטעם חברגלגל ההגה. אולם, ניתן להפעיל את ההגה. פנה למר

ם האפשרי.בהקד

לחץ שמן מנוע נמוך

1)0ה או הסמל נדלקים אם לחץ שמן המנוע נמוך מדי. נורית האזהר

כב לפני שתוקנה התקלה. הסמל שנדלק אינו מציין את כמות השמן במנוע: בדוק אל תשתמש ברחשוב:
ידנית את מפלס השמן.

ה נדלקת ביחד עם הודעה ייעודית (אם לוח מחוונים מאפשר) ו/או אות קולי. חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר אתנורית האזהרחשוב:
ב, על כל פנים.הנהג, וככאלה לא ניתן להתייחס אליהם כאל ממצים ו/או חלופיים למידע הכלול בספר הנהג שאותו מומלץ לקרוא בעיון ר

עיין תמיד במידע בפרק זה אם מופיע חיווי לתקלה.

חיוויי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים: חמורים ופחות חמורים. תקלות חמורות מסומנות באמצעות מחזור התרעות חוזרחשוב:
וארוך. תקלות פחות חמורות מסומנות באמצעות מחזור התרעות קצר יותר. ניתן לעצור את מחזורי ההצגה של שני הסוגים. נורית

ה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה.האזהר

בד ועשויים להשתנות בהתאם לדגם או למדינת יצוא.ה והסמלים המתוארים להלן הם להמחשה בלנוריות האזהרה:הער
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חיוויי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים: חמורים ופחות חמורים. תקלות חמורות מסומנות באמצעות מחזור התרעות חוזרחשוב:
וארוך. תקלות פחות חמורות מסומנות באמצעות מחזור התרעות קצר יותר. ניתן לעצור את מחזורי ההצגה של שני הסוגים. נורית

ה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה.האזהר

בד ועשויים להשתנות בהתאם לדגם או למדינת יצוא.ה והסמלים המתוארים להלן הם להמחשה בלנוריות האזהרה:הער
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EBD תקלת

(כתומה) נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל, קיימת תקלה (אדומה) ו�  ה  אם נוריות האזהר

כב עלולה זה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכת לא זמינה. במקר או שהמערEBDכת ה�במער

ה.לסטות במהלך בלימה חד

בדיקה המידית שלת ס.מ.ל.ת. בע“מ הקרוב לכז השירות המורשה מטעם חברנהג במשנה זהירות למר

כת.המער

חשוב

אם הסמל נדלק במהלך נהיגה, דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.10)

פירושהנוריות אזהר
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חגורות בטיחות לא חגורות
מי (אם קיימת)ת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדכב נייח וחגורביעות בעת שהרה תדלוק בקנורית האזהר

ת הבטיחות של הנהג או שלכב נוסע וחגורה תהבהב ויישמע צפצוף אם הרה . נורית האזהרב לא נחגרב במושהיוש
ת הבטיחות.ה זה, חגור את חגורב לא חגורות כהלכה. במקרב במושמי (אם קיימת) היושהנוסע הקד

ת נוזל קירור גבוהה מדיטמפרטור
ה.סאות מסוימות) נדלקת כאשר המנוע התחמם יתר על המידה (או סמל בצג בגרנורית האזהר

ה. במקרMINכב, דומם את המנוע ובדוק שמפלס המים במיכל לא ירד מתחת לסימון  עצור את הרבנהיגה רגילה:
זה, הנח למנוע להתקרר ולאחר מכן, פתח את המכסה לאט ובזהירות, הוסף נוזל קירור ובדוק שמפלס הנוזל נמצא

ה נדלקת (או הסמל שעל המיכל. כמו כן, בדוק חזותית שאין דליפות. אם נורית האזהרMAX לסימון MINבין הסימון 
כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.מוצג) שוב בהתנעת המנוע, פנה למר

(כלומר, נהיגה בתנאי ביצועים גבוהים): האט ואם הנורית לא כבית, עצור אתכב מופעל בתנאים קשים אם הר
כב. עצור לשתיים או שלוש דקות בעוד שהמנוע פועל ומואץ מעט, כדי להגביר את קצב הזרימה של נוזל קירור.הר

לאחר מכן, דומם את המנוע. בדוק שמפלס נוזל הקירור נכון כמתואר למעלה.
ממתו.בכבישים תובעניים, מומלץ לא לדומם את המנוע ולהאיץ מעט במשך כמה דקות לפני הדחשוב

תקלה באלטרנטור
כזכב. פנה למרכת הטעינה של הרה זו או סמל נדלקים בעוד שהמנוע פועל, קיימת תקלה במעראם נורית אזהר

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדשירות מורשה מטעם חבר

דלת פתוחה
סאות מסוימות אף מכסה תא המטען או מכסהה זו נדלקת אם דלת אחת או כמה דלתות (ובגרנורית אזהר

ב אתב (אם קיימת). כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה, יישמע אות קולי. סגור היטהמנוע) לא סגורות היט
הדלתות.

כשל של כריות אוויר
3) 32)1כת כריות האוויר. ה, אם קיימת תקלה במערת דלוקה נשארנורית האזהר
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 או נשארת דלוקה בנסיעה, ייתכן כי ארעה תקלה במערכת הריסון. במקרהMAR לא נדלקת כאשר מתג ההתנעה במצב אם נורית האזהרה 31)

זה, כריות האוויר או המותחנים עלולים לא לפעול בתאונה או לעתים רחוקות יותר, עלולים לפעול. לפני שאתה ממשיך לנסוע, פנה למרכז שירות מורשה
מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת המערכת.

. במקרה זה, ייתכן כי נורית האזהרהאו בגרסאות אחרות נורית תקלות גנרית מהבהבת), ארעה תקלה בנורית האזהרה ( נדלק אם הסמל 32) 

לא תצביע על תקלה במערכת הריסון. לפני שאתה ממשיך לנסוע, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת המערכת.

נהיגה ברכב שבו דולק סמל זה, עלולה לגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים ולתקלה כללית. השמן אף עלול להתחמם יתר על המידה: מגע במנוע11) 

חם או ברכיבי פליטה בטמפרטורה עלול להצית שריפה.

תקלה כללית

ה של כריות אוויר.ה או הסמל מתחילים להבהב, (אם קיים), ישנה תקלה בנורית אזהרכאשר נורית האזהר

כז שירותכת כריות האוויר. פנה מיד למרה זה, כרית האוויר עלולה לא לציין תקלות אפשריות במערבמקר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

בה או כי יש בה תקלה או כיכת לניתוק דלק התערה זו או סמל זה שנדקלים עשויים לציין כי המערנורית אזהר

יש תקלה בחיישן של לחצן שמן המנוע.

פירושהנוריות אזהר
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כתת דלוקה (עיין בנושא “תנאי הפעלה“), כדי לציין שהמערה מהבהבת במשך כמה שניות ונשארנורית האזהר
ה כאשר תנאי ההפעלה מאפשרים זאת. אםרדבה לפעול כסכת שמנוטרלת זמנית או שיש בה תקלה. המער

כזה, פנה למרה, בצע את האיפוס לאחר שחזור של תנאי ההפעלה הרגילים. אם התקלה נותראין זה המקר
ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדשירות מורשה מטעם חבר

בש את השליטהאל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, מכיוון שהם עלולים לשחשוב:
כה לתיקוןה ומתנועות היגוי פתאומיות. תקן מיד באמצעות הערכב אך הימנע מבלימה חדכב. עצור את הרבר

תכז שירות מורשה מטעם חברה חירום“) ופנה למרכה לתיקון צמיג“ בפרק ”במקרצמיג (עיין בנושא “ער
ם.ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקד

לחץ אוויר נמוך בצמיגים

ך המומלץ אוביעות, כדי לציין שלחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מהערה דולקת בקנורית האזהר
ם, בצע את תהליך האיפוס שלרדכב חוזרים לסבוד לחץ איטי. אחרי שתנאי ההפעלה של הרכדי לציין אי

כת.המער

בש את השליטהאל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, מכיוון שהם עלולים לשחשוב:
ה ומתנועות היגוי פתאומיות.כב אך הימנע מבלימה חדכב. עצור את הרבר

בו מוצגת ההודעה הייעודית בצג, חובה לעיין בנושא “גלגלים“ בפרק “נתונים טכניים“ ולהקפידבכל מצב ש
לפעול לפי ההנחיות שמופיעות בנושא זה.

ABS כשל של
ת על יעילתה ללא שינוי, אךכת הבלימה שומרה זה מער. במקרABSה נדלקת, כדי לציין תקלה ב�נורית האזהר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חבר. נהג בזהירות ופנה למרABSללא היתרונות של 
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בש את השליטהאל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, מכיוון שהם עלולים לשחשוב:
כה לתיקוןה ומתנועות היגוי פתאומיות. תקן מיד באמצעות הערכב אך הימנע מבלימה חדכב. עצור את הרבר

תכז שירות מורשה מטעם חברה חירום“) ופנה למרכה לתיקון צמיג“ בפרק ”במקרצמיג (עיין בנושא “ער
ם.ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקד

לחץ אוויר נמוך בצמיגים

ך המומלץ אוביעות, כדי לציין שלחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מהערה דולקת בקנורית האזהר
ם, בצע את תהליך האיפוס שלרדכב חוזרים לסבוד לחץ איטי. אחרי שתנאי ההפעלה של הרכדי לציין אי

כת.המער

בש את השליטהאל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, מכיוון שהם עלולים לשחשוב:
ה ומתנועות היגוי פתאומיות.כב אך הימנע מבלימה חדכב. עצור את הרבר

בו מוצגת ההודעה הייעודית בצג, חובה לעיין בנושא “גלגלים“ בפרק “נתונים טכניים“ ולהקפידבכל מצב ש
לפעול לפי ההנחיות שמופיעות בנושא זה.

ABS כשל של
ת על יעילתה ללא שינוי, אךכת הבלימה שומרה זה מער. במקרABSה נדלקת, כדי לציין תקלה ב�נורית האזהר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חבר. נהג בזהירות ופנה למרABSללא היתרונות של 
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פירושהנוריות אזהר

ESCכת מער
ESCכת הפעלת מער

כבבות והאחיזה של הרה מהבהבת: היא מציינת שתנאי היציכת מצוינת באמצעות נורית אזהרבות המערהתער

במצב קריטי.

ESC כתכשל של מער
. פנהESCכת ה�ה לא כבית או ממשיכה לדלוק בעוד שהמנוע פועל, זוהתה תקלה במעראם נורית האזהר

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדכז שירות מורשה מטעם חברלמר

Hill Holder כתתקלה במער
ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חבר. פנה למרHill Holderכת ה נדלקת כיד לציין תקלה במערנורית האזהר

ם האפשרי.בע“מ בהקד

כות בטיחות פעילהנטרול חלקי של מער

כות מופעלותכות הבטיחות הפעילות מנוטרלות. כאשר המערה נדלקת כדי לציין שחלק ממערנורית האזהר

ה.שוב, כבית נורית האזהר

פל אחוריפנס ער

פל האחורי נדלק.ה נדלקת כאשר פנס הערנורית האזהר
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EOBDכת הזרקה/תקלה במער
ה נדלקת, אך עליה להיכבות מיד לאחר, נורית האזהרMARבתנאים רגילים, כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

ה באמצעות מכשירים מיוחדים.בדוק את פעולתה של נורית האזהרת התנועה רשאית להתנעת המנוע. משטר
)12הקפד לציית לתקנות התנועה הקיימות במדינה שאתה נוהג בה. 

כת הזרקהכשל של מער

ה אשרכת ההזרקה לא תקינה. נורית  אזהרה ממשיכה לדלוק או נדלקת במהלך נהיגה, מעראם נורית האזהר
ה בביצועים,כת אספקה/הצתה העלולה להוביל לפליטות חריגות, ירידביעות מצביעה על תקלה במערדולקת בק

תת, אך עדיין נשמרה כבית, אם התקלה נפתרכב ותצרוכת דלק גבוהה. נורית האזהרקשיים בהפעלת הר
רוש מאמץ חריג מהמנוע ולנהוגכב במהירות מתונה מבלי לדכת. בתנאים אלה אפשר להמשיך לנהוג ברבמער

כז שירות מורשהה שלו דולקת עלול לגרום נזק. פנה למרכב שנורית האזהרבמהירות גבוהה. שימוש ממושך בר
ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמטעם חבר

ממיר קטליטי ניזוק

נורית האזהקה המבהבת מצביעה על נזק אפשרי בממיר הקטליטי. שחרר את דוושת ההאצה כדי להפחית את
ה. המשך את הנסיעה במהירות מתונה, נסה להימנע מנהיגהמהירות המנוע עד שתפסיק להבהב נורית האזהר

םת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדכז שירות מורשה מטעם חבררבתנאים העלולים לגרום להבהוב נוסף ופנה למ
.האפשרי

 או אם היא דולקת בקביעות או מהבהבת במהלך נהיגהMAR לא נדלקת בעקבות סיבובו של מתג ההתנעה למצב אם נורית האזהרה 12)

(בגרסאות מסוימות ביחד עם הודעה בצג), פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדם.

חשוב
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.האפשרי

 או אם היא דולקת בקביעות או מהבהבת במהלך נהיגהMAR לא נדלקת בעקבות סיבובו של מתג ההתנעה למצב אם נורית האזהרה 12)

(בגרסאות מסוימות ביחד עם הודעה בצג), פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדם.

חשוב
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כת הזרקהכשל של מער
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םת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדכז שירות מורשה מטעם חבררבתנאים העלולים לגרום להבהוב נוסף ופנה למ
.האפשרי

 או אם היא דולקת בקביעות או מהבהבת במהלך נהיגהMAR לא נדלקת בעקבות סיבובו של מתג ההתנעה למצב אם נורית האזהרה 12)
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חשוב
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פירושהנוריות אזהר

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרחימום קד

 ותיכבה בהגיעם של מצתי הלהטMARבובו של מתג ההתנעה למצב ה זו נדלקת לאחר סינורית אזהר

ה מראש. ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.רה שהוגדלטמפרטור

בד.ה לזמן קצר בלה מתונה או גבוהה נדלקת נורית האזהרבתנאי טמפרטורחשוב:

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרתקלה בחימום קד

כז שירותה זה, פנה למרם של מצתי להט. במקרכת חימום הקדה תהבהב כדי לציין תקלה במערנורית האזהר

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמורשה מטעם חבר

ת דלק / טווח נסיעה מוגבלעתוד

13) ה בצג נדלקת, כדי לציין שנותרו כ� 7�5 ליטרים של דלק במיכל. נורית האזהר

 (אם קיימת)Start&Stopכת הפעלה/נטרול ידניים של מער

ה והודעה ייעודית (אםת. נטרול: נורית אזהררכת, אם מוגדהפעלה: הודעה תופיע בצג בעת הפעלת המער

.Start&Stopכת ה�קיימת) יופיעו בצג, כאשר תנוטרל מער

חשוב

אם נורית האזהרה (או הסמל בצג) מהבהבת במהלך נהיגה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.13)

49

פירושהנוריות אזהר

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרחימום קד

 ותיכבה בהגיעם של מצתי הלהטMARבובו של מתג ההתנעה למצב ה זו נדלקת לאחר סינורית אזהר

ה מראש. ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.רה שהוגדלטמפרטור

בד.ה לזמן קצר בלה מתונה או גבוהה נדלקת נורית האזהרבתנאי טמפרטורחשוב:

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרתקלה בחימום קד

כז שירותה זה, פנה למרם של מצתי להט. במקרכת חימום הקדה תהבהב כדי לציין תקלה במערנורית האזהר

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמורשה מטעם חבר

ת דלק / טווח נסיעה מוגבלעתוד

13) ה בצג נדלקת, כדי לציין שנותרו כ� 7�5 ליטרים של דלק במיכל. נורית האזהר

 (אם קיימת)Start&Stopכת הפעלה/נטרול ידניים של מער

ה והודעה ייעודית (אםת. נטרול: נורית אזהררכת, אם מוגדהפעלה: הודעה תופיע בצג בעת הפעלת המער

.Start&Stopכת ה�קיימת) יופיעו בצג, כאשר תנוטרל מער

חשוב

אם נורית האזהרה (או הסמל בצג) מהבהבת במהלך נהיגה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.13)

49

פירושהנוריות אזהר

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרחימום קד

 ותיכבה בהגיעם של מצתי הלהטMARבובו של מתג ההתנעה למצב ה זו נדלקת לאחר סינורית אזהר

ה מראש. ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.רה שהוגדלטמפרטור

בד.ה לזמן קצר בלה מתונה או גבוהה נדלקת נורית האזהרבתנאי טמפרטורחשוב:

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרתקלה בחימום קד

כז שירותה זה, פנה למרם של מצתי להט. במקרכת חימום הקדה תהבהב כדי לציין תקלה במערנורית האזהר

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמורשה מטעם חבר

ת דלק / טווח נסיעה מוגבלעתוד

13) ה בצג נדלקת, כדי לציין שנותרו כ� 7�5 ליטרים של דלק במיכל. נורית האזהר

 (אם קיימת)Start&Stopכת הפעלה/נטרול ידניים של מער

ה והודעה ייעודית (אםת. נטרול: נורית אזהררכת, אם מוגדהפעלה: הודעה תופיע בצג בעת הפעלת המער

.Start&Stopכת ה�קיימת) יופיעו בצג, כאשר תנוטרל מער

חשוב

אם נורית האזהרה (או הסמל בצג) מהבהבת במהלך נהיגה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.13)

49

פירושהנוריות אזהר

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרחימום קד

 ותיכבה בהגיעם של מצתי הלהטMARבובו של מתג ההתנעה למצב ה זו נדלקת לאחר סינורית אזהר

ה מראש. ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.רה שהוגדלטמפרטור

בד.ה לזמן קצר בלה מתונה או גבוהה נדלקת נורית האזהרבתנאי טמפרטורחשוב:

סאות דיזל)ם של מצתי להט (גרתקלה בחימום קד

כז שירותה זה, פנה למרם של מצתי להט. במקרכת חימום הקדה תהבהב כדי לציין תקלה במערנורית האזהר

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמורשה מטעם חבר

ת דלק / טווח נסיעה מוגבלעתוד

13) ה בצג נדלקת, כדי לציין שנותרו כ� 7�5 ליטרים של דלק במיכל. נורית האזהר

 (אם קיימת)Start&Stopכת הפעלה/נטרול ידניים של מער

ה והודעה ייעודית (אםת. נטרול: נורית אזהררכת, אם מוגדהפעלה: הודעה תופיע בצג בעת הפעלת המער

.Start&Stopכת ה�קיימת) יופיעו בצג, כאשר תנוטרל מער
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סאות דיזל)מים במסנן דיזל (גר
ביעות במהלך נהיגה (בליווי הודעה בצג), כאשר יש מים במסנן הדיזל.ה או סמל דולקים בקנורית האזהר

14(

 של פיאטCODEכת תקלה במער
 של פיאטCODEכת תקלה במער

כז שירות מורשה מטעםכת הקוד של פיאט. פנה למרה או סמל נדלקים כדי לציין תקלה במערנורית האזהר
ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדחבר

תקלה בחיישן חניה (סייען חניה)
ה או הסמל הצהוב דלקים אם ארעה תקלה זמנית בחיישני החניה. אם התקלה עדיין קיימת לאחרנורית האזהר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברב לחיישן החניה, פנה למרביניקוי האזור מס

שמן מנוע התיישן (אם קיימת)
ה או סמל נדלקים ומוצגים במחזורים של 3 דקות במרווחים של 5 שניות, עד נורית האזהרסאות דיזל:גר

שמוחלף השמן.

הסמל מוצג עד שתתוקן התקלה.

ה או הסמל נדלקים ולא מוצגים בתום מחזור ההצגה. נורית האזהרסאות בנזין:גר

לאחר הציון הראשון, בכל התנעת המנוע ימשיך להידלק כמתואר למעלה עד שיוחלף השמן.חשוב:

כב אלא רק מדווחים שיש להחליף את השמןה או הסמל מהבהבים אינם מצביעים על תקלה ברנורית האזהר
כב.בות השימוש הרגיל ברבעק

ת ההפעלה.התיישנותו של שמן המנוע מואצת באמצעות נסיעות קצרות שמונעות מהמנוע להגיע לטמפרטור

1) 16)5ם האפשרי.  ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדשה מטעם חברכז שירות מורפנה למר
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בד) בלDPF מתנקה (דגמי דיזל עם DPFמסנן 

DPFביעות, כדי להודיע לנהג שיש לסלק את החלקיקים הלכודים ב�ה או סמל דולקים בקורית האזהרנ
באמצעות תהליך ההתחדשות.

בהם יש להודיע על כך, אלא רק בתנאי נהיגה שDPFה או סמל לא נדלקים בכל התחדשות של נורית האזהר
כב עד שיסתיים תהליך ההתחדשות. משך הזמן הממוצע של תהליךלנהג. כדי שהסמל ייכבה המשך לנהוג בר

גים בנהיגה במהירות כ� 60ההתחדשות הוא 15 דקות. התנאים הטובים להשלמת תהליך ההתחדשות מוש
קמ“ש, במהירות מנוע מעל 2,000 סל“ד.

1)7כז שירות. כב למרה זו או סמל נדלקים, היא לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכאשר נורית אזהר

DUALDRIVEכת היגוי כוח חשמלית הפעלה של מער
 מופעלת בלחיצה על הבקר הרלוונטי. בלחיצה שנייה עלDualdriveכת היגוי הכוח  נדלק כאשר מערCITYהחיווי 

.CITYהבקר ייכבה החיווי 

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים

ה נדלקת כאשר נדלקים פנסי הצד או האור הנמוך בפנסים הראשיים.נורית האזהר

 שניות לאחר שמתג ההתנעה90 או 60, 30תפקוד זה מאפשר להמשיך ולהפעיל את הפנסים הראשיים במשך 

 (תפקוד השהיה של פנסים ראשיים (עקוב אחרי הביתה)).STOPמסובב למצב 

מייםפל קדפנסי ער

מיים נדלקים.פל הקדה נדלקת כאשר פנסי הערנורית האזהר

מחוון איתות שמאלי

ה של האיתות מוזזת למטה. היא אף נדלקת ביחד עם מחוון האיתותה נדלקת כאשר ידית הבקרנורית האזהר

ת המצוקה.הימני, כאשר מופעלת תאור
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ה של האיתות מוזזת למעלה. היא אף נדלקת ביחד עם מחוון האיתותה נדלקת כאשר ידית הבקרנורית האזהר

ת המצוקה.השמאלי, כאשר מופעלת תאור

אור גבוה בפנסים הראשיים

ה נדלקת כאשר נדלק האור הגבוה בפנסים הראשיים.נורית האזהר

חשוב

 מוצג, פנה למרכזמים במעגל האספקה של מערכת הדלק עלולים לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת המנוע. אם הסמל 14)

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדם האפשרי כדי לנקז את המערכת. אם החיווי הנ“ל נדלק מיד אחרי תדלוק, ייתכן כי מים חדרו למיכל
הדלק: דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

אם נורית האזהרה נדלקה, יש להחליף את שמן המנוע הישן בהקדם האפשרי. לעולם אל תנהג למרחק העולה על 500 ק“מ לאחר שהנורית15)

נדלקה לראשונה.  אי הקפדה על הנחיות אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות. זכור, שנורית האזהרה הדולקת לא מצביעה על
מפלס שמן מנוע נמוך. לכן, אם היא מהבהבת אתה לא חייב להוסיף שמן מנוע.

 מהבהבת במהלך נהיגה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.אם נורית האזהרה 16)

 דולקת.DPFיש להתאים את מהירות הרכב לתנאי התנועה ומזג האוויר ולציית תמיד לחוקי התנועה. ניתן לדומם את המנוע, אפילו אם נורית ה�17)

עם זאת, הפרעה חוזרת לתהליך ההתחדשות עלולה לגרום להתיישנות מואצת של שמן המנוע. לכן, מומלץ תמיד להמתין עד שתיכבה הנורית לפני

 אחרי שהרכב עצר.DPFהדממת המנוע בהתאם להוראות שלעיל. אל תשלים את תהליך ההתחדשות של ה�
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הדלק: דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

אם נורית האזהרה נדלקה, יש להחליף את שמן המנוע הישן בהקדם האפשרי. לעולם אל תנהג למרחק העולה על 500 ק“מ לאחר שהנורית15)

נדלקה לראשונה.  אי הקפדה על הנחיות אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות. זכור, שנורית האזהרה הדולקת לא מצביעה על
מפלס שמן מנוע נמוך. לכן, אם היא מהבהבת אתה לא חייב להוסיף שמן מנוע.

 מהבהבת במהלך נהיגה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.אם נורית האזהרה 16)

 דולקת.DPFיש להתאים את מהירות הרכב לתנאי התנועה ומזג האוויר ולציית תמיד לחוקי התנועה. ניתן לדומם את המנוע, אפילו אם נורית ה�17)

עם זאת, הפרעה חוזרת לתהליך ההתחדשות עלולה לגרום להתיישנות מואצת של שמן המנוע. לכן, מומלץ תמיד להמתין עד שתיכבה הנורית לפני

 אחרי שהרכב עצר.DPFהדממת המנוע בהתאם להוראות שלעיל. אל תשלים את תהליך ההתחדשות של ה�
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פירושהנוריות אזהר
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סמלים בצג

(אם קיימת)  AT6בת הילוכים אוטומטית לה בתיתק

כז שירות מורשהבת ההילוכים האוטומטית. פנה למרה או סמל נדלקים כדי לציין שישנה תקלה בתינורית האזהר
1)1ם האפשרי. ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמטעם חבר

דלת פתוחה
ב (אם קיים). כאשר הדלתות פתוחות והמכוניתהסמל נדלק כאשר דלת אחת או כמה דלתות לא סגורות היט

ב את הדלתות.בתנועה, יישמע אות קולי. סגור היט

במכסה המנוע לא סגור היט
ב את מכסה המנוע.ב (אם קיים). סגור היטהסמל נדלק כאשר מכסה המנוע לא סגור היט

פירושהנוריות אזהר

במכסה תא המטען לא סגור היט
ב את מכסה תא המטען.ב (אם קיים). סגור היטהסמל נדלק כאשר מכסה תא המטען לא סגור היט

  (אם קיימת)AT6 בת הילוכים אוטומטיתחימום יתר של נוזל תי

בות שימוש תובעני במיוחד.ה בעקבת ההילוכים התחממה יתר על המידה או סמל נדלקים אם תינורית האזהר
ה זה, מוגבלים ביצועי המנוע. המתן עד שייכבה הסמל בעוד שהמנוע דומם או פועל במהירות סרק.במקר

תקלה בחיישן שמן מנוע
כת מזהה לחץ שמן מנוע נמוך.ביעות והודעה ייעודית מופיעה על הצג, אם המערהסמל דולק בק

םכשל בחיישן גש
םת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדכז שירות מורשה מטעם חברם. פנה למרהסמל נדלק אן ישנה תקלה בחיישן הגש

האפשרי.
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כת ניתוק דלקמער
כת לניתוק דלק.בה המערהסמל נדלק אם התער

ה חירום“. אם למרותכת לניתוק דלק: בפרק “במקרכת לניתוק דלק עיין בנושא “מערת של המערלהפעלה חוזר
ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברהכול לא הצלחת לחדש את אספקת הדלק, פנה למר

כת ניתוק דלקתקלה במער
ת ס.מ.ל.ת. בע“מכז שירות מורשה מטעם חברכת לניתוק דלק. פנה למרהסמל נדלק אם ארעה תקלה במער

ם האפשרי.בהקד

פירושהנוריות אזהר

 (אם קיימת)Start&Stopכת תקלה במער
כז שירות. על הצג תופיע הודעה ייעודית. פנה למרStart&Stopכת הסמל נדלק כדי לציין כי ישנה תקלה במער

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמורשה מטעם חבר

תקלה בפנסים חיצוניים
), פנסי חניה, פנסי צד, פנסי איתות, פנסDRLהסמל נדלק כדי לציין תקלה בפנסים הבאים: פנסים לנסיעה ביום (

ת לוחית רישוי.פל אחורי, פנס נסיעה לאחור, תאורער

בור חשמלי.בוש בחיה שרופה, מנתיך שרוף או משיהתקלה עשויה לנבוע מנור

תקלה בחיישן מפלס דלק
ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברהסמל נדלק אם ארעה תקלה בחיישן מפלס דלק. פנה למר

ח בכבישקר
ך זה. או מתחת לערC° 3ה החיצונית נופלת ל�  הסמל נדלק כאשר הטמפרטור

ה החיצונית, במקום הספרות מוצגים מקפים.אם ארעה תקלה בחיישן הטמפרטורחשוב:

כשל בחיישן אור
כז שירות מורשהכת מזהה תקלה בחיישן האור. פנה למרהסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המער

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדחברמטעם 
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כת ניתוק דלקמער
כת לניתוק דלק.בה המערהסמל נדלק אם התער

ה חירום“. אם למרותכת לניתוק דלק: בפרק “במקרכת לניתוק דלק עיין בנושא “מערת של המערלהפעלה חוזר
ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברהכול לא הצלחת לחדש את אספקת הדלק, פנה למר

כת ניתוק דלקתקלה במער
ת ס.מ.ל.ת. בע“מכז שירות מורשה מטעם חברכת לניתוק דלק. פנה למרהסמל נדלק אם ארעה תקלה במער

ם האפשרי.בהקד

פירושהנוריות אזהר
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כז שירות. על הצג תופיע הודעה ייעודית. פנה למרStart&Stopכת הסמל נדלק כדי לציין כי ישנה תקלה במער

ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדמורשה מטעם חבר

תקלה בפנסים חיצוניים
), פנסי חניה, פנסי צד, פנסי איתות, פנסDRLהסמל נדלק כדי לציין תקלה בפנסים הבאים: פנסים לנסיעה ביום (

ת לוחית רישוי.פל אחורי, פנס נסיעה לאחור, תאורער

בור חשמלי.בוש בחיה שרופה, מנתיך שרוף או משיהתקלה עשויה לנבוע מנור

תקלה בחיישן מפלס דלק
ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברהסמל נדלק אם ארעה תקלה בחיישן מפלס דלק. פנה למר

ח בכבישקר
ך זה. או מתחת לערC° 3ה החיצונית נופלת ל�  הסמל נדלק כאשר הטמפרטור

ה החיצונית, במקום הספרות מוצגים מקפים.אם ארעה תקלה בחיישן הטמפרטורחשוב:
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כת שמעכשל במער

ת ס.מ.ל.ת. בע“מכז שירות מורשה מטעם חברכת השמע. פנה למרהסמל נדלק כדי לציין כי ישנה תקלה במער

ם האפשרי.בהקד

תקלה בחיישן חניה (סייען חניה)

בביהסמל הצהוב נדלק אם ארעה תקלה זמנית בחיישני החניה. אם התקלה עדיין קיימת לאחר ניקוי האזור מס

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברשן החניה, פנה למרלחיי

כת עלול לנבוע ממתח לא מספיק מהמצברבוע בחיישני חניה. כשל המערהסמל האדום נדלק אם ארע כשל ק
ם האפשרי.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדכז שירות מורשה מטעם חברכת החשמל.  פנה למראו מכשלים במער

פירושהנוריות אזהר

תכנית תחזוקה

בועים (עיין בנושא “תחזוקה וטיפול“).כב במרווחים קתכנית התחזוקה כוללת תחוזקת ר

ב מועד השירות הבא, יופיע הסמל על הצג ואחריו מספר קילומטרים או מיילים שנותרו עד מועדכאשר יתקר
.MARהשירות הבא, אם מתג ההתנעה במצב 

ך במיילים) לפני כ� 2,000 ק“מ (או שווה ערMAR-ONת תופיע אוטומטית בעוד שמתג ההתנעה במצב התזכור
ת. התזכורMARבוב של מתג ההתנעה למצב השירות  או, אם ניתן, 30 יום לפני השירות. הוא אף מוצג בכל סי

.תרה שהגדתוצג בק“מ או במיילים, בהתאם ליחידות המיד

בוצעו טיפולי התחזוקה ותאופס ההודעה.בו ית ס.מ.ל.ת. בע“מ שכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

בת הילוכיםכב שמצויד בתיהסמל נדלק כדי לציין שיש ללחוץ על דוושת המצמד, כדי להתניע את המנוע בר
בת הילוכים אוטוטמית הוא מציין שיש ללחוץ על דוושת הבלם.כב המצוידים בתיידנית. בכלי ר

סמל זה ממליץ להעלות או להוריד הילוך.
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חריגה ממגבלת מהירות

ך תפריטרה דרבן) נדלק כאשר מתבצעת חריגה ממגבלת מהירות (110 קמ“ש לדוגמה) שהוגדהסמל (הל

ה).רך הפנימיים למהירות שהוגדכוני הערהתצוגה (עד

ך תפריט התצוגה: עבוררה דרהסמל האדום (אם קיים) נדלק כאשר מתבצעת חריגה ממגבלת מהירות  שהוגד

ת על 120 קמ“ש.סאות אלה המגבלה עומדגר

 (אם קיימת)Start&Stopכת הפעלת מער

 דוממה את המנוע.START&STOPכת הסמל נדלק כדי לציין שמער

פירושהנוריות אזהר

כוונון יישור של פנסים ראשיים

 ועל והאור הנמוך דולק. לחץ על MARהתקן הכוונון של הפנסים הראשיים פועל בעת שמתג ההתנעה במצב 

ה.בלוח הבקר 

ת שיוט אלקטרוניתבקר

ת השיוט האלקטרונית.הסמל נדלק אם מופעלת בקר
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ביותאקטי

כות הבטיחותכב מצויד במערהר
ביות הבאות:האקטי

¥ABS כת למניעת נעילת גלגלים) (מער

¥ DTCת משיכה)(בקר

¥ ESCבות אלקטרונית)ת יצי(בקר

¥ TCת אחיזה)(בקר

¥PBA(סייען בלימת חירום) 

¥ HHC(סייען זינוק בעליה)

¥ ERMכת אלקטרונית למניעת(מער
התהפכות)

כות הנ“ל.להלן תיאורי פעולתן של המער

ABS)כת למניעת נעילתמער

גלגלים)
כתכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

הבלימה. היא מונעת נעילה וסחרור של גלגל
אחד או של כמה גלגלים על פני הכביש, ללא

 מוודאתABSקשר לעוצמת הבלימה. בכך 
כב במצב בלימת חירוםשניתן לשלוט בר

ה.חק העצירולשפר את מר

בת במהלך בלימה כאשרכת מתערהמער
ך כלל, בבלימתרהגלגלים עומדים להינעל, בד

חירום או בתנאי אחיזת כביש גרועה, מצבים
בם הנעילה עלולה להיות תכופה.ש

כב וייצובות שליטה ברכת אף משפרהמער
בו תנאי האחיזה מתחתבבלימה בכביש ש

לגלגל השמאלי שונים מאלו שמתחת לגלגל
הימני או בפניות.

 (חלוקת כוח בלימהEBDכת ה�מער
ת ומאפשרABSאלקטרונית) משלימה את ה�

מיםלחלק את כוח הבלימה בין הגלגלים הקד
לאחוריים.

כתבות המערהתער

כתבותה של מערהנהג יכול לחוש את התער
ת ומפיקה רעש בדוושת הבלם שרועדABSה�

חזק יותר. אלה הן תופעות הפעלה של
כת הפועלת.המער

33((39 (38 (37  (36 (35 (34 

בותת יצי (בקרESCכת מער
אלקטרונית)

ת את השליטה ואת משפרESCכת ה�מער
בות הכיווניות במצבי נהיגה שונים.היצי

כת מתקנת את התת�היגוי ואת היגויהמער
כב באמצעות חלוקת כוחהיתר של הר

הבלימה לגלגלים הרלוונטיים. אפשר להפחית
את המומנט שמעביר המנוע כדי לשמור על

כב.השליטה בר

 משתמשת בחיישניםESCכת ה�מער
בוע את המסלולכב, כדי לקשמותקנים בר

בחור ומשווה אותו למסלולשהנהג רוצה ל
כב. כאשר המסלול האמיתי נבדלהיעיל של הר
בת כדי לתקן מתערESCכת ה�מהרצוי, מער

את התת�היגוי או את היגוי היתר.

היגוי יתר: כאשר המכונית מסתובבת¥
רש בהתאם לזווית של גלגליותר מהנד

ההגה.

תת�היגוי: כאשר המכונית מסתובבת¥
רש בהתאם לזווית של גלגלפחות מהנד

ההגה.

כתבות המערהתער

כת מסומנת באמצעותבותה של המערהתער
מהבהבת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

בותכב נמצא בתנאי יציהיא מודיעה לנהג שהר
ואחיזה קריטיים.

40((44 (43 (42 (41 

)הכישמ תרקב( DTC תכרעמ
כת מונעת את נעילת הגלגליםהמער

בות שחרורהמניעים שעלולה לקרות בעק
תמהיר של דוושת ההאצה או לאחר הורד

הילוך פתאומית בתנאי אחיזה גרועה. בתנאים
אלה, בלימת המנוע עלולה לגרום להחלקת

בותבוד יציבותיה לאיהגלגלים המניעים ובעק
DTCכת ה�כב. במצבים אלה, מערהר

ת את מומנט המנוע כדיבת ומשחזרמתער
כב ולהגביר את בטיחותו.בות הרלשמר את יצי
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את התת�היגוי או את היגוי היתר.

היגוי יתר: כאשר המכונית מסתובבת¥
רש בהתאם לזווית של גלגליותר מהנד

ההגה.

תת�היגוי: כאשר המכונית מסתובבת¥
רש בהתאם לזווית של גלגלפחות מהנד

ההגה.

כתבות המערהתער

כת מסומנת באמצעותבותה של המערהתער
מהבהבת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

בותכב נמצא בתנאי יציהיא מודיעה לנהג שהר
ואחיזה קריטיים.

40((44 (43 (42 (41 

)הכישמ תרקב( DTC תכרעמ
כת מונעת את נעילת הגלגליםהמער

בות שחרורהמניעים שעלולה לקרות בעק
תמהיר של דוושת ההאצה או לאחר הורד

הילוך פתאומית בתנאי אחיזה גרועה. בתנאים
אלה, בלימת המנוע עלולה לגרום להחלקת

בותבוד יציבותיה לאיהגלגלים המניעים ובעק
DTCכת ה�כב. במצבים אלה, מערהר

ת את מומנט המנוע כדיבת ומשחזרמתער
כב ולהגביר את בטיחותו.בות הרלשמר את יצי
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ב
יט

וח
ת

כות בטיחותמער

ביותאקטי

כות הבטיחותכב מצויד במערהר
ביות הבאות:האקטי

¥ABS כת למניעת נעילת גלגלים) (מער

¥ DTCת משיכה)(בקר

¥ ESCבות אלקטרונית)ת יצי(בקר

¥ TCת אחיזה)(בקר

¥PBA(סייען בלימת חירום) 

¥ HHC(סייען זינוק בעליה)

¥ ERMכת אלקטרונית למניעת(מער
התהפכות)

כות הנ“ל.להלן תיאורי פעולתן של המער

ABS)כת למניעת נעילתמער

גלגלים)
כתכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

הבלימה. היא מונעת נעילה וסחרור של גלגל
אחד או של כמה גלגלים על פני הכביש, ללא

 מוודאתABSקשר לעוצמת הבלימה. בכך 
כב במצב בלימת חירוםשניתן לשלוט בר

ה.חק העצירולשפר את מר

בת במהלך בלימה כאשרכת מתערהמער
ך כלל, בבלימתרהגלגלים עומדים להינעל, בד

חירום או בתנאי אחיזת כביש גרועה, מצבים
בם הנעילה עלולה להיות תכופה.ש

כב וייצובות שליטה ברכת אף משפרהמער
בו תנאי האחיזה מתחתבבלימה בכביש ש

לגלגל השמאלי שונים מאלו שמתחת לגלגל
הימני או בפניות.

 (חלוקת כוח בלימהEBDכת ה�מער
ת ומאפשרABSאלקטרונית) משלימה את ה�

מיםלחלק את כוח הבלימה בין הגלגלים הקד
לאחוריים.

כתבות המערהתער

כתבותה של מערהנהג יכול לחוש את התער
ת ומפיקה רעש בדוושת הבלם שרועדABSה�

חזק יותר. אלה הן תופעות הפעלה של
כת הפועלת.המער

33((39 (38 (37  (36 (35 (34 

בותת יצי (בקרESCכת מער
אלקטרונית)
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בות הכיווניות במצבי נהיגה שונים.היצי
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כב באמצעות חלוקת כוחהיתר של הר

הבלימה לגלגלים הרלוונטיים. אפשר להפחית
את המומנט שמעביר המנוע כדי לשמור על

כב.השליטה בר

 משתמשת בחיישניםESCכת ה�מער
בוע את המסלולכב, כדי לקשמותקנים בר
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כת מופעלת אוטומטית על גלגל מניעמערה
אחד או על כמה גלגלים מניעים בתנאי

כים חלקות (ציפה)רבוד אחיזה בדהחלקה, אי
כים חלקות, מושלגות או מכוסותרוהאצה בד

. בהתאם לתנאי ההחלקה,’ח וכדבקר
ה שונות:כות בקרמופעלות שתי מער

אם שני הגלגלים המניעים מחליקים,¥
כת ומפחיתה את הכוחבת המערמתער

שמספק המנוע.

בד מחליק,אם גלגל מניע אחד בל¥
 (דיפרנציאלBLDמופעל תפקוד ה�

בולם אוטומטית אתמוגבל בבלם) ש
הגלגל המחליק (הוא מחקה התנהגות

של דיפרנציאל שנועל את עצמו).

פעולה זו תגביר את מומנט המנוע שמועבר
לגלגל שלא מחליק. תפקוד זה נותר פעיל

Systems partiallyאפילו אם נבחר מצב 
disabledכת מנוטרלת חלקית) או (מער

Systems disabledכת מנוטרלת) (ראה (מער
תיאור בעמודים הבאים).

כתבות המערהתער

כת מסומנת באמצעותבותה של המערהתער
מהבהבת בלוח המחוונים. ה  נורית האזהר

בותכב נמצא בתנאי יציהיא מודיעה לנהג שהר
ואחיזה קריטיים.

45((49 (48 (47 (46 

חירום)
ה לשפר את כושר נועדPBAכת ה�מער

כב במצב חירום.הבלימה של הר

כת מזהה בלימת חירום באמצעותהמער
ת המהירות והכוח שהופעל על דוושתבקר

בות זאת מפעילה את לחץהבלם ובעק
כת יכולה להפחיתבי. המערהבלימה המיט

PBAכת ה�חק הבלימה: לכן מעראת מר
.ABSמשלימה את ה�

בל בלחיצה מתקPBAבי של הסיוע המר
ה מאוד על דוושת הבלם. בנוסף, כדימהיר

כת, יש ללחוץ ברציפותלנצל את מלוא המער
על דוושת הבלם במהלך הבלימה ולהימנע
מלחיצות ביניים. אל תפחית לחץ על דוושת

ך בבלימה.הבלם עד שכבר אין צור

 מנוטרלת לאחר שחרור שלPBAכת ה�מער
דוושת הבלם.

50((52 (51 

ך שהשיפוע שלהרכב נייח בדבעליה: הר¥
גדול מ� 5%, המנוע פועל, דוושת

הבלמים לחוצה וידית ההילוכים
בדבת במצב סרק או בהילוך (מלמשול

הילוך אחורי).

ך שהשיפוע שלהרכב נייח בדה: הרביריד¥
גדול מ� 5%, המנוע פועל, דוושת

ב.הבלמים לחוצה והילוך אחורי משול

כתה של מערת הבקרבתחילת נסיעה יחיד
 ממשיכה להפעיל את לחץ הבלימהESCה�

רושגת המומנט הדעל הגלגלים עד להש
להתחיל לנסוע או במשך 2 שניות לכל היותר,

ת לך להעביר רגל ימיןובכך היא מאפשר
מדוושת הבלם לדוושת ההאצה.

בתום שתי השניות אם לא התחלת לנסוע
תכת מנוטרלת אוטומטית ומשחררהמער

ב השחרוררגה את לחץ הבלימה.  בשלבהד
אפשר לשמוע רעש טיפוסי של שחרור בלם
מכני שמציין כי המכונית תתחיל לנסוע מיד.

 (סייען בלימתPBAכת מערת אחיזה) (בקרTCכת מער

 (סייען זינוקHHCכת מער

בעליה)
ESCכת ה�היא חלק בלתי נפרד ממער

רון באמצעותת להתחיל לנסוע במדועוזר
הפעלה אוטומטית במקרים הבאים:

 53((54 

כת(מער ERMכת מער

אלקטרונית למניעת התהפכות)

ת את נטיית הגלגליםכת מבקרהמער
להתרומם מהקרקע, אם הנהג מבצע

תמרונים חריגים כגון היגוי מהיר להתחמקות

ך גרועים.רממכשול, במיוחד בתנאי ד
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גדול מ� 5%, המנוע פועל, דוושת

ב.הבלמים לחוצה והילוך אחורי משול

כתה של מערת הבקרבתחילת נסיעה יחיד
 ממשיכה להפעיל את לחץ הבלימהESCה�

רושגת המומנט הדעל הגלגלים עד להש
להתחיל לנסוע או במשך 2 שניות לכל היותר,

ת לך להעביר רגל ימיןובכך היא מאפשר
מדוושת הבלם לדוושת ההאצה.

בתום שתי השניות אם לא התחלת לנסוע
תכת מנוטרלת אוטומטית ומשחררהמער

ב השחרוררגה את לחץ הבלימה.  בשלבהד
אפשר לשמוע רעש טיפוסי של שחרור בלם
מכני שמציין כי המכונית תתחיל לנסוע מיד.

 (סייען בלימתPBAכת מערת אחיזה) (בקרTCכת מער

 (סייען זינוקHHCכת מער

בעליה)
ESCכת ה�היא חלק בלתי נפרד ממער

רון באמצעותת להתחיל לנסוע במדועוזר
הפעלה אוטומטית במקרים הבאים:

 53((54 

כת(מער ERMכת מער

אלקטרונית למניעת התהפכות)

ת את נטיית הגלגליםכת מבקרהמער
להתרומם מהקרקע, אם הנהג מבצע

תמרונים חריגים כגון היגוי מהיר להתחמקות

ך גרועים.רממכשול, במיוחד בתנאי ד
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כת מופעלת אוטומטית על גלגל מניעמערה
אחד או על כמה גלגלים מניעים בתנאי

כים חלקות (ציפה)רבוד אחיזה בדהחלקה, אי
כים חלקות, מושלגות או מכוסותרוהאצה בד

. בהתאם לתנאי ההחלקה,’ח וכדבקר
ה שונות:כות בקרמופעלות שתי מער

אם שני הגלגלים המניעים מחליקים,¥
כת ומפחיתה את הכוחבת המערמתער

שמספק המנוע.

בד מחליק,אם גלגל מניע אחד בל¥
 (דיפרנציאלBLDמופעל תפקוד ה�

בולם אוטומטית אתמוגבל בבלם) ש
הגלגל המחליק (הוא מחקה התנהגות

של דיפרנציאל שנועל את עצמו).

פעולה זו תגביר את מומנט המנוע שמועבר
לגלגל שלא מחליק. תפקוד זה נותר פעיל

Systems partiallyאפילו אם נבחר מצב 
disabledכת מנוטרלת חלקית) או (מער

Systems disabledכת מנוטרלת) (ראה (מער
תיאור בעמודים הבאים).

כתבות המערהתער

כת מסומנת באמצעותבותה של המערהתער
מהבהבת בלוח המחוונים. ה  נורית האזהר

בותכב נמצא בתנאי יציהיא מודיעה לנהג שהר
ואחיזה קריטיים.

45((49 (48 (47 (46 

חירום)
ה לשפר את כושר נועדPBAכת ה�מער

כב במצב חירום.הבלימה של הר
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בות זאת מפעילה את לחץהבלם ובעק
כת יכולה להפחיתבי. המערהבלימה המיט

PBAכת ה�חק הבלימה: לכן מעראת מר
.ABSמשלימה את ה�

בל בלחיצה מתקPBAבי של הסיוע המר
ה מאוד על דוושת הבלם. בנוסף, כדימהיר

כת, יש ללחוץ ברציפותלנצל את מלוא המער
על דוושת הבלם במהלך הבלימה ולהימנע
מלחיצות ביניים. אל תפחית לחץ על דוושת

ך בבלימה.הבלם עד שכבר אין צור

 מנוטרלת לאחר שחרור שלPBAכת ה�מער
דוושת הבלם.
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אם מתקיימים תנאים אלה, תהבהב נורית

כתבלוח המחוונים והמער ה האזהר

בת בבלימה ובכוח מנוע תגביל אתשמתער

אפשרות הגלגלים להתרומם מהקרקע.  אי

אפשר למנוע נטייה להתהפך, אם התופעה

בות כגון נהיגה בשיפועיםנובעת מסי

כבגובהים, התנגשות בעצמים או בכלי ר

אחרים.

55(

 מתערב ואתה מבחיןABSכאשר 33)
בפעימות בדוושת הבלמים, אל תפחית את
הלחץ על הדוושה אלא המשך ללחוץ עליה.

בכך, תשיג את מרחק העצירה הקצר
האפשרי בתנאי הדרך הקיימים.

 כדי ליהנות מיעילותה המלאה של34)
מערכת הבלימה, יש לעבור תקופת הרצה

של כ� 500 ק“מ. בתקופה זו מומלץ להימנע
מבלימה חדה, חוזרת וממושכת.

 מתערבת, אחיזתABSאם מערכת ה�35)
הצמיגים הגיעה לגבולה כמעט. עליך להאט

למהירות שמתאימה לאחיזת הדרך הזמינה.

  אינה מסוגלת לבטלABSמערכת ה�36)
את חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך

הקיימת לפי תנאי הדרך.

 לא מסוגלת למנועABS מערכת 37)
תאונות לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות, מנהיגה בתנאי אחיזה

חלשה או מציפה.

 לעולם אין לבחון את יכולותיה של ה�38)
ABSבאופן רשלני ומסוכן שיסכן את 

בטיחותך ואת בטיחותם של משתמשי הדרך
האחרים.

, על כלABS להפעלה תקינה של  39)
הצמיגים בכל הגלגלים להיות מאותו דגם
וסוג, במצב מושלם וחשוב מכל, מהסוג,

הדגם ומידה המפורטים.

 אינה מסוגלת לבטלESC  מערכת ה�40)
את חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך

הקיימת לפי תנאי הדרך.

 לא מסוגלת למנועESCמערכת ה� 41)
תאונות לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות, מנהיגה בתנאי אחיזה

חלשה או מציפה.

לעולם אין לבחון את יכולותיה של ה�42)
ESCבאופן רשלני ומסוכן שיסכן את 

בטיחותך ואת בטיחותם של משתמשי הדרך
האחרים.

, על כלESC להפעלה תקינה של 43)
הצמיגים בכל הגלגלים להיות מאותו דגם
וסוג, במצב מושלם וחשוב מכל, מהסוג,

הדגם ומידה המפורטים.

ESCאסור שתכונותיה של מערכת ה�44)
יעודדו את הנהג ליטול סיכונים מיותרים
ובלתי אחראיים. התאם תמיד את סגנון

הנהיגה שלך לתנאי הדרך, הראות והתנועה.
הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.

, על כלTCלהפעלה תקינה של  45)
הצמיגים בכל הגלגלים להיות מאותו דגם
וסוג, במצב מושלם וחשוב מכל, מהסוג,

הדגם ומידה המפורטים.

TCאסור שתכונותיה של מערכת ה�46) 
ESCיעודדו את הנהג ליטול סיכונים מיותרים 

ובלתי אחראיים. התאם תמיד את סגנון
הנהיגה שלך לתנאי הדרך, הראות והתנועה.
הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.

אינה מסוגלת לבטל אתTC מערכת ה�47) 
חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך

הקיימת לפי תנאי הדרך.

 לא מסוגלת למנועTCמערכת ה� 48) 
תאונות לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות, מנהיגה בתנאי אחיזה

חלשה או מציפה.

לעולם אין לבחון את יכולותיה של ה�49) 
TCבאופן רשלני ומסוכן שיסכן את בטיחותך 

ואת בטיחותם של משתמשי הדרך האחרים.
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את חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך

הקיימת לפי תנאי הדרך.
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הדגם ומידה המפורטים.

 אינה מסוגלת לבטלESC  מערכת ה�40)
את חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך

הקיימת לפי תנאי הדרך.

 לא מסוגלת למנועESCמערכת ה� 41)
תאונות לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות, מנהיגה בתנאי אחיזה

חלשה או מציפה.
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ESCאסור שתכונותיה של מערכת ה�44)
יעודדו את הנהג ליטול סיכונים מיותרים
ובלתי אחראיים. התאם תמיד את סגנון

הנהיגה שלך לתנאי הדרך, הראות והתנועה.
הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.

, על כלTCלהפעלה תקינה של  45)
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ואת בטיחותם של משתמשי הדרך האחרים.

  אינה מסוגלת לבטלPBAמערכת ה�50) 
את חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך

הקיימת לפי תנאי הדרך.
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אם מתקיימים תנאים אלה, תהבהב נורית

כתבלוח המחוונים והמער ה האזהר

בת בבלימה ובכוח מנוע תגביל אתשמתער

אפשרות הגלגלים להתרומם מהקרקע.  אי

אפשר למנוע נטייה להתהפך, אם התופעה

בות כגון נהיגה בשיפועיםנובעת מסי

כבגובהים, התנגשות בעצמים או בכלי ר

אחרים.

55(

 מתערב ואתה מבחיןABSכאשר 33)
בפעימות בדוושת הבלמים, אל תפחית את
הלחץ על הדוושה אלא המשך ללחוץ עליה.

בכך, תשיג את מרחק העצירה הקצר
האפשרי בתנאי הדרך הקיימים.

 כדי ליהנות מיעילותה המלאה של34)
מערכת הבלימה, יש לעבור תקופת הרצה

של כ� 500 ק“מ. בתקופה זו מומלץ להימנע
מבלימה חדה, חוזרת וממושכת.

 מתערבת, אחיזתABSאם מערכת ה�35)
הצמיגים הגיעה לגבולה כמעט. עליך להאט

למהירות שמתאימה לאחיזת הדרך הזמינה.

  אינה מסוגלת לבטלABSמערכת ה�36)
את חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך

הקיימת לפי תנאי הדרך.

 לא מסוגלת למנועABS מערכת 37)
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כות לסיוע בנהיגהמער  לא מסוגלת למנועPBA מערכת ה�51) 
תאונות לרבות אלה הנובעות ממהירות
מופרזת בפניות, מנהיגה בתנאי אחיזה

חלשה או מציפה.

לעולם אין לבחון את יכולותיה של52) 
 באופן חסר אחריות ורשלניPBAמערכת ה�

שיסכן את בטיחותם של הנהג, של הנוסעים
ברכב ושל משתמשי דרך אחרים.

סייען זינוק בעליה הוא לא בלם חניה.53) 
לכן, לעולם אל תעזוב את הרכב מבלי לשלב

תחילה את בלם החניה, לדומם את המנוע
ולשלב הילוך ראשון. רק לאחר פעולות אלה
הרכב חונה בתנאים בטוחים (למידע נוסף

עיין בנושא “חניה“ בפרק “התנעה ונהיגה“).

בשיפועים קטנים (עד 8%) אם הרכב54) 
עמוס במטען או אם מחובר אליו גרור, ייתכן
כי לא יופעל סייען הזינוק בעליה, והרכב ינוע

מעט לאחור. קיימת סכנת התנגשות
מוגברת ברכב או בחפץ אחר. הנהג הוא

האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.

לעולם אין לבחון את ביצועי הרכב55) 
 באופן חסר אחריות אוERMהמצויד ב�

רשלני שמסכן את בטיחותם של הנהג ושל

אנשים אחרים.

 iTPMSכת עקיפה(מער

ת לחץ אוויר בצמיגים)בקרל
56((61 (60 (59 (58 (57 

תיאור

כת (מערiTPMSכת כב מצויד במערהר

תת לחץ אוויר בצמיגים) המנטרבקרעקיפה ל

את לחץ האוויר בצמיגים באמצעות חיישני

מהירות בגלגלים.

 Correct tyre pressureתקן לחץ אוויר)

בצמיגים)

כבאם לא זוהה צמיג נקור, יוצג מיתאר הר

בצג.

לחץ אוויר נמוך

ה את הנהג אם צמיג אחדכת מזהירהמער

או כמה צמיגים מתרוקנים מאוויר

בלוח ה באמצעות הדלקת נורית האזהר

ה ואותהמחוונים ובאמצעות הודעת אזהר

קולי.

ה זה, מוצג בצג קו המיתאר שלבמקר

.כב עם שני הסמלים הר

ממת המנועחיווי זה אף מוצג בעת הד

בוצע תהליך האיפוס.ובעת התנעתו עד שי

נוהל איפוס

iTPMS ה“ ראשונית זקוק לתקופת “למיד

כה תלוישמתחילה אחרי ביצוע האיפוס (אור

ך: התנאיםרבסגנון נהיגה ובתנאי ד

ה במהירותך ישררביים הם נהיגה בדהמיט

80 קמ“ש במשך 20 דקות לפחות) . יש

בצע את האיפוס כאשר:ל

שונה לחץ האוויר בצמיגים;¥

הוחלף צמיג אחד אפילו;¥

בב צמיגים;בוצע ס¥

הותקן גלגל חלופי קומפקטי.¥

לפני ביצוע האיפוס נפח את הצמיגים ללחץ

בלת לחצי האוויר (עייןהאוויר המפורט בט

בנושא ”גלגלים“ בפרק נתונים טכניים“).

אם לא בוצע איפוס בכל המקרים שהוזכרו

עלולה להפיק ה למעלה, נורית האזהר

ע לצמיג אחד או יותר.גוי בנוגחיווי ש

כב נייח והמנועבצע איפווס בעוד שהריש ל

פועל. לחץ במשך 2 שניות לפחות על לחצן

ה השמאלי,שנמצא בלוח הבקר האיפוס 

איור 54.

ה העצמית בתוםכדי לציין שהתחילה הלמיד

בד או שהצפצוףהאיפוס יישמע צפצוף בל

 (איפוס נשמר),Reset savedילווה בהודעה 

בהתאם לסוג של לוח המחוונים.
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עיין בנושא “חניה“ בפרק “התנעה ונהיגה“).

בשיפועים קטנים (עד 8%) אם הרכב54) 
עמוס במטען או אם מחובר אליו גרור, ייתכן
כי לא יופעל סייען הזינוק בעליה, והרכב ינוע

מעט לאחור. קיימת סכנת התנגשות
מוגברת ברכב או בחפץ אחר. הנהג הוא

האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.

לעולם אין לבחון את ביצועי הרכב55) 
 באופן חסר אחריות אוERMהמצויד ב�

רשלני שמסכן את בטיחותם של הנהג ושל

אנשים אחרים.

 iTPMSכת עקיפה(מער

ת לחץ אוויר בצמיגים)בקרל
56((61 (60 (59 (58 (57 

תיאור

כת (מערiTPMSכת כב מצויד במערהר

תת לחץ אוויר בצמיגים) המנטרבקרעקיפה ל

את לחץ האוויר בצמיגים באמצעות חיישני

מהירות בגלגלים.

 Correct tyre pressureתקן לחץ אוויר)

בצמיגים)

כבאם לא זוהה צמיג נקור, יוצג מיתאר הר

בצג.

לחץ אוויר נמוך

ה את הנהג אם צמיג אחדכת מזהירהמער

או כמה צמיגים מתרוקנים מאוויר

בלוח ה באמצעות הדלקת נורית האזהר

ה ואותהמחוונים ובאמצעות הודעת אזהר

קולי.

ה זה, מוצג בצג קו המיתאר שלבמקר

.כב עם שני הסמלים הר

ממת המנועחיווי זה אף מוצג בעת הד

בוצע תהליך האיפוס.ובעת התנעתו עד שי

נוהל איפוס

iTPMS ה“ ראשונית זקוק לתקופת “למיד

כה תלוישמתחילה אחרי ביצוע האיפוס (אור

ך: התנאיםרבסגנון נהיגה ובתנאי ד

ה במהירותך ישררביים הם נהיגה בדהמיט

80 קמ“ש במשך 20 דקות לפחות) . יש

בצע את האיפוס כאשר:ל

שונה לחץ האוויר בצמיגים;¥

הוחלף צמיג אחד אפילו;¥

בב צמיגים;בוצע ס¥

הותקן גלגל חלופי קומפקטי.¥

לפני ביצוע האיפוס נפח את הצמיגים ללחץ

בלת לחצי האוויר (עייןהאוויר המפורט בט

בנושא ”גלגלים“ בפרק נתונים טכניים“).

אם לא בוצע איפוס בכל המקרים שהוזכרו

עלולה להפיק ה למעלה, נורית האזהר

ע לצמיג אחד או יותר.גוי בנוגחיווי ש

כב נייח והמנועבצע איפווס בעוד שהריש ל

פועל. לחץ במשך 2 שניות לפחות על לחצן

ה השמאלי,שנמצא בלוח הבקר האיפוס 

איור 54.

ה העצמית בתוםכדי לציין שהתחילה הלמיד

בד או שהצפצוףהאיפוס יישמע צפצוף בל

 (איפוס נשמר),Reset savedילווה בהודעה 

בהתאם לסוג של לוח המחוונים.

63

כות לסיוע בנהיגהמער  לא מסוגלת למנועPBA מערכת ה�51) 
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איור 54

תנאי הפעלה:

כת פעילה במהירויות גבוהות 15המער

קמ“ש.

בית,בתנאים מסוימים כגון בנהיגה הספורטי

ח עלך מסוימים (לדוגמה, קררבתנאי הד

הכביש או כביש לא סלול) ייתכן שתפקוד

החיווי של זיהוי מצב לחץ נמוך בכמה

צמיגים יהיה חלקי או יושהה.

כב מועמסבתנאים מיוחדים (כגון מטען הר

ת גרור, צמיג ניזוק אובאופן לא מאוזן, גריר

בלוי, התקנת גלגל חלופי קומפקטי,

 לתיקון צמיג,Fix&Goכת השתמשו בער

התקנת שרשראות שלג, התקנת צמיגים

כת עלולה להפיקשונים באותו סרן (המער

גויים או להפסיק לפעול זמנית.חיוויים ש

כת מנוטרלת זמנית, תהבהבאם המער

במשך 75 שניות ה נורית האזהר

ותמשיך לדלוק לאחר מכן; בו בזמן תופיע

ה.בצג הודעת אזהר

ממת המנועחיווי זה אף מוצג לאחר הד

והתנעתו מחדש, אם לא תוקנו תנאי

ההפעלה.

בצעאם מופיעים איתותים חריגים, מומלץ ל

איפוס. אם האיתות מופיעים לאחר

בכל הגלגליםשהתחיל האיפוס, בדוק ש

מותקנים צמיגים זהים ושהם לא ניזוקו. אם

הגלגל החלופי הקומפקטי מותקן, החלף

םאותו בגלגל ובצמיג בגודל רגיל בהקד

האפשרי. אם אפשר, הסר שרשראות שלג.

כב מחולק באופן נכון. בצעודא שהמטען בר

ך נקיהרך נוהג בדשוב את האיפוס בעוד

וסלולה.  אם האיתותים לא מפסיקים, פנה

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.למר

בע“מ.

אם המערכת מסמלת כי ישנה ירידה56)

בלחץ אוויר בצמיגים, מומלץ לבדוק את לחץ
האוויר בכל הצמיגים.

(57iTPMS לא משחררת את הנהג 

מחובתו לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים מדי
חודש בחודשו; המערכת היא לא תחליף

לתחזוקה או למערכת בטיחות.

לחץ אוויר יש לבדוק בצמיגים קרים. אם58)

מכל סיבה שהיא עליך לבדוק את לחץ האוויר
בצמיגים חמים, אל תפחית את לחץ האוויר

אם הוא גבוה מהערך המומלץ אלא חזור על
הבדיקה בצמיגים קרים.

לא מסוגלת לסמל iTPMSמערכת ה�59)

ירידת לחץ פתאומית (לדוגמה, התפוצצות
צמיג). במקרה זה, עצור את הרכב בבלימה

הדרגתית והימנע מתנועות היגוי חדות.

המערכת מזהירה רק מפני לחץ אוויר60)

נמוך בצמיג: היא לא מסוגלת לנפח אותו.

לחץ אוויר נמוך מדי מעלה תצרוכת61)

דלק, מקדים את שחיקת הצמיגים ועלול

להפריע לנהיגה בטוחה.
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האפשרי. אם אפשר, הסר שרשראות שלג.

כב מחולק באופן נכון. בצעודא שהמטען בר

ך נקיהרך נוהג בדשוב את האיפוס בעוד

וסלולה.  אם האיתותים לא מפסיקים, פנה

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.למר

בע“מ.

אם המערכת מסמלת כי ישנה ירידה56)

בלחץ אוויר בצמיגים, מומלץ לבדוק את לחץ
האוויר בכל הצמיגים.

(57iTPMS לא משחררת את הנהג 

מחובתו לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים מדי
חודש בחודשו; המערכת היא לא תחליף

לתחזוקה או למערכת בטיחות.

לחץ אוויר יש לבדוק בצמיגים קרים. אם58)

מכל סיבה שהיא עליך לבדוק את לחץ האוויר
בצמיגים חמים, אל תפחית את לחץ האוויר

אם הוא גבוה מהערך המומלץ אלא חזור על
הבדיקה בצמיגים קרים.

לא מסוגלת לסמל iTPMSמערכת ה�59)

ירידת לחץ פתאומית (לדוגמה, התפוצצות
צמיג). במקרה זה, עצור את הרכב בבלימה

הדרגתית והימנע מתנועות היגוי חדות.

המערכת מזהירה רק מפני לחץ אוויר60)

נמוך בצמיג: היא לא מסוגלת לנפח אותו.

לחץ אוויר נמוך מדי מעלה תצרוכת61)

דלק, מקדים את שחיקת הצמיגים ועלול

להפריע לנהיגה בטוחה.
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תנאי הפעלה:

כת פעילה במהירויות גבוהות 15המער

קמ“ש.

בית,בתנאים מסוימים כגון בנהיגה הספורטי

ח עלך מסוימים (לדוגמה, קררבתנאי הד
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התקנת שרשראות שלג, התקנת צמיגים

כת עלולה להפיקשונים באותו סרן (המער

גויים או להפסיק לפעול זמנית.חיוויים ש

כת מנוטרלת זמנית, תהבהבאם המער

במשך 75 שניות ה נורית האזהר
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ה.בצג הודעת אזהר
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חגורות בטיחות

איור 55

כת להגנה עלמער

נוסעים
כבציוד הבטיחות החשוב ביותר מור

כות הבאות:מהמער

חגורות בטיחות¥

¥SBRת חגורות בטיחות) (תזכור

משענות ראש¥

בי בטיחות לילדיםמוש¥

מיות, כריות אוויר צדדיותכריות אוויר קד¥

(אם קיימות) וכריות וילון (אם קיימות).

ב את המידע הכלול בעמודיםקרא בעיון ר

כת ההגנההבאים. לשימוש נכון במער

מתבות מכרעת ביכולת לספק את רחשי

בית לנהג ולנוסעיו.הבטיחות המר

כוונון משענות הראש מתואר בנושא

ת מכוניתך“.“משענות ראש“ בפרק “הכר

בים האחוריים מצוידים בחגורותהמוש

בטיחות בעלות שלוש נקודות עיגון ומנגנון

גלילה.

ת הבטיחותמנגנון הגלילה נועל את חגור

ה או האטה חזקה בשלבמהלך בלימה חד

הת לרצועת החגורפגיעה. היא מאפשר

להחליק בחופשיות ולהתאים לגוף הנוסע.

ת הבטיחות כדיבתאונה תינעל חגור

להפחית את השפעת ההתנגשות בתא

כב.הנוסעים ואת סכנת ההיזרקות מהר

באחריות הנהג לציית לחוק המקומי התקף

ע לשימוש בחגורות הבטיחות (ולדאוגבנוג

שנוסעיו מצייתים לו).

חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני

תחילת הנסיעה.

שימוש בחגורות הבטיחות
ת הבטיחות ישכדי לחגור נכון את חגור

בת זקוף ולהישען על משענת הגב.לש

ה, החזק את הלשוניתכדי לחגור את החגור

1, איור 55, והכנס אותה לתוך האבזם 2 עד

שתינעל בו.

ת הבטיחות נתקעת במהלךאם חגור

הוצאה, אפשר לה להיגלל לאחור מעט

ומשוך אותה שוב ללא ניעור.

ת הבטיחות, לחץ עלכדי לשחרר את חגור

ת הבטיחות ביד אללחצן 3. החזר את חגור

המנגנון שלה בעוד שהיא מתכנסת בפנים,

כדי למנוע פיתולים.

כב חונההמנגנון עשוי להינעל כאשר הר

הרון תלול; זוהי אינה תקלה. יתרבמד

ה, אםמזאת, מנגנון הגלילה נועל את החגור

היא נמשכת בחדות או בעת בלימה

פתאומית, התנגשות ונסיעה בעיקולים

במהירות גבוהה.

ביםיש לחגור חגורות בטיחות גם במוש

האחוריים כפי שמוצג באיור 56.
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1, איור 55, והכנס אותה לתוך האבזם 2 עד

שתינעל בו.

ת הבטיחות נתקעת במהלךאם חגור

הוצאה, אפשר לה להיגלל לאחור מעט

ומשוך אותה שוב ללא ניעור.

ת הבטיחות, לחץ עלכדי לשחרר את חגור

ת הבטיחות ביד אללחצן 3. החזר את חגור

המנגנון שלה בעוד שהיא מתכנסת בפנים,

כדי למנוע פיתולים.

כב חונההמנגנון עשוי להינעל כאשר הר

הרון תלול; זוהי אינה תקלה. יתרבמד

ה, אםמזאת, מנגנון הגלילה נועל את החגור

היא נמשכת בחדות או בעת בלימה

פתאומית, התנגשות ונסיעה בעיקולים

במהירות גבוהה.

ביםיש לחגור חגורות בטיחות גם במוש

האחוריים כפי שמוצג באיור 56.
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ב
יט

וח
ת

איור 58

איור 57 איור 56

ת בטיחות אחורית אמצעיתחגור

ה זולהבדיל מחגורות בטיחות אחרות, חגור

ת בשני אבזמים ובשתי לשוניותמצויד

תמתכת. לכן, יש לשחרר את חגור

הבטיחות, כדי לקפל את החלק הגדול

(2/3) של משענת הגב (עיין בנושא

בים“ למידע נוסף).“מוש

ת הבטיחות פעל באופןכדי לחגור את חגור

הבא:

ב אחורי אמצעי ומשוך כרגילב במושש¥

ת הבטיחות מהמנגנון העליוןאת חגור

מבלי לפתל אותה.

באבזם השמאלי (ללא לחצן ביטול¥

הנעילה האדום בפתח) הכנס את

בקצהו של החלקהלשונית הראשונה ש

ת הבטיחותהאלכסוני של חגור

האמצעית.

באבזם הימני הכנס את הלשונית¥

בקצהו של החלק הרוחבי שלש

ה.החגור

ת הבטיחות, הוצאכדי לשחרר את חגור¥

את הלשונית מהאבזם הימני בלחיצה

על הלחצן האדום.

בעוד שמשענת הגב האחוריתחשוב:

בקצהבמצב אנכי, ודא שהלשונית ש

בת תמיד באבזםהרצועה האלכסונית משול

השמאלי (ללא הלחצן האדום).

כוונון גובה של חגורות

הבטיחות

ה, יש ללחוץ על לחצןכדי להנמיך את החגור

1, איור 58, ולהחליק את הידית למטה.

ת הבטיחות, ישכדי להגביה את חגור

להחליק את הידית למעלה (בלי ללחוץ על

בר).ד

תהתאם תמיד את גובהה של חגור

הבטיחות למידות הנוסע החוגר אותה:

ת את סכנתה ניכרפעולה זו מפחיתה במיד

הפציעות בעת התנגשות.

ת בין הכתףכאשר רצועת הכתף עובר

לצוואר הנוסע, משמע שהיא מכווננת

ב.היט
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ניתן לכוונן את חגורץ הבטיחות לשלושה

גבהים.
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SBRכת מער
ת חגורות בטיחות)(תזכור

איור 59

אזהרה

לעולם אל תלחץ על לחצן 3 במהלך62)

נסיעה.

זכור שבתאונה הנוסעים הלא חגורים63)

במושבים האחוריים חשופים לסכנות חמורות
ומסכנים את הנוסעים במושבים הקדמיים.

 כוונן את הגובה של חגורות הבטיחות64)

כאשר הרכב נייח.

אחרי כוונון הגובה, בדוק תמיד שהידית65) 

נעולה באחד המצבים. כדי לעשות זאת, בעוד
שלחצן 1 משוחרר דחוף אותה למטה, כדי

שיינעל מנגנון הנעילה, אם  הידית לא

שוחררה באחד המצבים האפשריים.

(אם קיימת)

 מודיעה לנהג שהוא לא חגור.SBRכת מער

כת מסמלת אילו חגורות בטיחות לאהמער

נחגרו באמצעות אזהרות חזותיות (נוריות

ה בלוח המחוונים וסמלים בצג) ואותאזהר

קולי (ראה את הפסקאות הבאות).

כדי לנטרל את האות הקולי, פנהה:הער

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ. ניתן להפעיל שוב את האות

ך תפריט התצוגה (עייןרהקולי בכל עת ד

ת לוחה“ בפרק הכרבנושא “תצוד

המחוונים“).

תהתנהגות של נורית תזכור

מיתת בטיחות קדשל חגור
,MARכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

(איור 59), לכמה ה נדלקת נורית האזהר

מיותשניות בין אם חגורות הבטיחות הקד

חגורות או לא.

מי משחררים אתאם הנהג או הנוסע הקד

כב נייח,חגורות הבטיחות שלהם בעוד שהר

ביעות.ה תדלוק בקנורית האזהר

עמי לא חגורים ברגאם הנהג והנוסע הקד

כב עולה על 8 קמ“ש, יישמעשמהירות הר

במשך ה אות קולי ותהבהב נורית האזהר

ך.105 שניות לער

כאשר מופעל מחזור אזהרות זה, הוא

כב)יימשך עד סופו (ללא קשר למהירות הר

או עד שייחגרו חגורות הבטיחות.

החיווי בצד הנוסע (אם קיים) יופסק גם אם

כב.ייצא הנוסע מהר
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אחרי כוונון הגובה, בדוק תמיד שהידית65) 

נעולה באחד המצבים. כדי לעשות זאת, בעוד
שלחצן 1 משוחרר דחוף אותה למטה, כדי

שיינעל מנגנון הנעילה, אם  הידית לא

שוחררה באחד המצבים האפשריים.

(אם קיימת)

 מודיעה לנהג שהוא לא חגור.SBRכת מער

כת מסמלת אילו חגורות בטיחות לאהמער

נחגרו באמצעות אזהרות חזותיות (נוריות

ה בלוח המחוונים וסמלים בצג) ואותאזהר

קולי (ראה את הפסקאות הבאות).

כדי לנטרל את האות הקולי, פנהה:הער

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ. ניתן להפעיל שוב את האות

ך תפריט התצוגה (עייןרהקולי בכל עת ד

ת לוחה“ בפרק הכרבנושא “תצוד

המחוונים“).

תהתנהגות של נורית תזכור

מיתת בטיחות קדשל חגור
,MARכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

(איור 59), לכמה ה נדלקת נורית האזהר

מיותשניות בין אם חגורות הבטיחות הקד

חגורות או לא.

מי משחררים אתאם הנהג או הנוסע הקד

כב נייח,חגורות הבטיחות שלהם בעוד שהר

ביעות.ה תדלוק בקנורית האזהר

עמי לא חגורים ברגאם הנהג והנוסע הקד

כב עולה על 8 קמ“ש, יישמעשמהירות הר

במשך ה אות קולי ותהבהב נורית האזהר

ך.105 שניות לער

כאשר מופעל מחזור אזהרות זה, הוא

כב)יימשך עד סופו (ללא קשר למהירות הר

או עד שייחגרו חגורות הבטיחות.

החיווי בצד הנוסע (אם קיים) יופסק גם אם

כב.ייצא הנוסע מהר
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ב
יט

וח
ת

מותחנים ב בעת מחזורכאשר הילוך אחורי משול

האזהרות, ינוטרל האות הקולי ותדלוק נורית

ביעות. מחזור האזהרותבק ה האזהר

ע שתחצה המהירות אתיופעל שוב ברג

הסף של 8 קמ“ש.

כב מצויד במותחני חגורות הבטיחותהר

מיים שמותחים את חגורות הבטיחותהקד

בכמה סנטימטרים בהתנגשות חזיתית

ה. הם מבטיחים הידוק מושלם שלחמור

חגורות הבטיחות על גופי הנוסעים לפני

שמתחילה פעולת הריסון.

תנראה כי המותחנים הופעלו כאשר חגור

הבטיחות נגללת אל מנגנון הגלילה שלה.

ייתכן כי הפעלת המותחן תלווה בהיווצרות

עשן, שאינו מזיק ולא מצביע על סכנת

שריפה.

ך לתחזק את המותחן או לשמןאין צור

עאותו: כל שינוי במצבו המקורי יפג

ביעילותו.

)’בע (שיטפון, סופה וכדאם בשל אסונות ט

ע ההתקן ממים ו/או מבוץ, יש להחליפו.נפג

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

ביתמת ההגנה המרכדי ליהנות מרחשוב:

ת הבטיחותשל המותחן, יש להדק את חגור

על החזה ועל האגן.

מגבילי עומס
66 (

 18(

כדי להגביר את בטיחות הנוסעים, מנגנוני

הגלילה של חגורות הבטיחות מצוידים במגביל

עומס המבקר את הכוח המופעל על החזה

ועל הכתפיים במהלך פעולת הריסון של

ת הבטיחות בהתנגשות חזיתית.חגור

עותאזהרות כלליות הנוג

לשימוש בחגורות הבטיחות
67 ((69  (68  

באחריות הנהג לציית לחוק המקומי התקף

ע לשימוש בחגורות הבטיחות (ולדאוגהנוג

שנוסעיו מצייתים לו). חגור תמיד את חגורות

הבטיחות לפני תחילת הנסיעה.

בות לחגור חגורות בטיחות,נשים הרות חיי

מכיוון שהחגורות מפחיתות משמעותית את

סכנת הפציעות עבורן ועבור עובריהן.

בות להעביר את רצועת החיקנשים הרות חיי

ת הבטיחות נמוך ככל האפשר עלשל חגור

בטן, איור 60. ככל שההריוןהאגן, מתחת ל

ב ואתם, על הנהגת לכוונן את המושמתקד

כבגלגל ההגה באופן שיאפשר לה לשלוט בר

במלואו (נגישות קלה לדוושות ולגלגל ההגה).
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איור 61

אזהרה

בי בין הבטן לגלגליש לשמור על מרווח מר

ההגה.

ת הבטיחות תהיה מפותלת. עלאסור שחגור

ך החזהררצועת הכתף לעבור מעל הכתף וד

באלכסון. על רצועת החיק לעבור על האגן,

איור 61, ולא על בטן הנוסע. לעולם אל

)’תשתמש באביזרים (תפסים, צבתים וכד

ת הבטיחות מהגוף.חיקים את חגורהמר

ת לשימוש בידית בטיחות אחת מיועדחגור
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בר ביןהבטיחות, איור 62. ככלל, אל תכניס ד

ת הבטיחות שלו.הנוסע לחגור

תחזוקת חגורות בטיחות
כדי לתחזק את חגורות הבטיחות בתנאים

ביים, הקפד על האזהרות הבאות:מיט

ת הבטיחותהשתמש תמיד בחגור¥

ב ולא מפותלת; ודא שהיאמתוחה היט

נעה בחופשיות וללא הפרעות.

תבדוק את תקינותה של חגור¥

תהבטיחות באופן הבא: חבר את חגור

הבטיחות ומשוך אותה בחוזקה.

ת הבטיחות אחריהחלף את חגור¥

ה מסוימת, אפילורגת חומרתאונה בד

איור 62

אם אינך מבחין בסימני נזק. החלף

ת הבטיחות אם הופעלותמיד את חגור

המותחנים.

בו: הםדאג שמנגנוני הגלילה לא יירט¥

בשים.פועלים כהלכה רק אם הם י

ת הבטיחות אם ישהחלף את חגור¥

עליה סימני בלאי או חתכים.

 מותחני החגורות מופעלים פעם אחת66)

בלבד. פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת. בע“מ, כדי להחליפם לאחר ההפעלה.

הסרה של מותחנים ושל רכיבי חגורות67) 

בטיחות או טיפול בהם אסור בהחלט. כל
התערבות ברכיבים אלה חייבת להתבצע בידי
אנשי מקצוע מוסמכים. פנה תמיד למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 להגנה מרבית הצב את משענת הגב68)

במצב זקוף, הישען עליה והדק את חגורת
הבטיחות על חזך ועל האגן שלך. חגור תמיד

 הקדמי והןאת חגורת הבטיחות הן במושב
באחורי. אם אתה לא חגור במהלך הנסיעה,
גוברת סכנת פציעות  חמורות וקטלניות

בתאונה.
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כת להגנה עלמער

ילדים

בוצת משקלבוצה                    ק   ק

ג“משקל עד 10 קבוצה 0ק

ג“משקל עד 13 קבוצה 0+ק

ג“משקל 18�9 קבוצה 1ק

ג“משקל 25�15 קבוצה 2ק

ג“משקל 36�22 קבוצה 3ק

חשוב

 פעולות הכרוכות בנקישות, רעידות או18)

במשך 6 שעות C° 100חימום מקומי (מעל  
לכל היותר) בסביבת המותחן עלולות לגרום נזק
למותחן או להפעיל אותו. פנה למרכז שירות
מורשה מטעןם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ, כדי

לטפל בחלקים אלה.

 אם הופעל עומס רב על חגורת הבטיחות69)

בתאונה, לדוגמה, החלף אותה ואת חיבוריה,
את ברגיה ואת המותחן שלה. אפילו אם אינך
מבחין בשום נזק, ייתכן כי היא איבדה את

הגמישות שלה.

הסעת ילדים בבטחה
70((73 (72 (71 

בית בתאונה, על כל הנוסעיםלהגנה מר

כות ריסוןבת ולהשתמש כראוי במערלש

בות תינוקות וילדים!רלוונטיות, לר

זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד

EC/2003/20האירופי בהתאם לתקן 

גילם עד 12 וש’גובהם עד 1.50 מילדים ש

ב בטיחות מתאיםבת במושבים לששנים חיי

ב האחורי.במוש

בסטטיסטיקת תאונות מוכיחה שהמוש

האחורי בטוח יותר לילדים.

ם מבוגר, ראשו של הילד גדולבהשוואה לאד

וכבד יותר ביחס לשאר הגוף, ומבנה

השרירים והשלד שלו עדיין לא מפותחים.

כות ריסון נכונותלפיכך, יש להשתמש במער

בד חגורות בטיחות, כדי להפחיתאחרות מל

את סכנת הפציעות בעת תאונה, בלימה

ה או תמרון פתע.חד

בת באופן בטוח ונוח.בים לשילדים חיי
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ב
יט

וח
ת

כת להגנה עלמער

ילדים

בוצת משקלבוצה                    ק   ק

ג“משקל עד 10 קבוצה 0ק

ג“משקל עד 13 קבוצה 0+ק

ג“משקל 18�9 קבוצה 1ק

ג“משקל 25�15 קבוצה 2ק

ג“משקל 36�22 קבוצה 3ק

חשוב

 פעולות הכרוכות בנקישות, רעידות או18)

במשך 6 שעות C° 100חימום מקומי (מעל  
לכל היותר) בסביבת המותחן עלולות לגרום נזק
למותחן או להפעיל אותו. פנה למרכז שירות
מורשה מטעןם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ, כדי

לטפל בחלקים אלה.

 אם הופעל עומס רב על חגורת הבטיחות69)

בתאונה, לדוגמה, החלף אותה ואת חיבוריה,
את ברגיה ואת המותחן שלה. אפילו אם אינך
מבחין בשום נזק, ייתכן כי היא איבדה את

הגמישות שלה.

הסעת ילדים בבטחה
70((73 (72 (71 

בית בתאונה, על כל הנוסעיםלהגנה מר
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זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד

EC/2003/20האירופי בהתאם לתקן 
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71
איור 64

איור 65

איור 63

ביקטלוג האביזרים של פיאט כולל מוש

בוצת משקל. מומלץבטיחות עבור כל ק

בים אלה, מכיוון שהם עוצבוכוש מושלר

כבי פיאט.במיוחד לר

ב בטיחותהתקנה של מוש

באמצעות חגורות בטיחות
סליים מותקניםברבי הבטיחות האונימוש

באמצעות חגורות הבטיחות העומדים בתקן

ECE R44בוצות משקל ומחולקים לק

שונות.

74((77 (76 (75 

האיורים להמחשה ולהנחיותחשוב:

ב הבטיחותבד. התקן את מושכבה בלהר

בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם

ב.המוש

בוצע 0 ו� 0+ק

יש להסיע תינוקות שמשקלם עד 13 ק“ג

ב בטיחות סל�קל הפונה לאחור, איורבמוש

63, התומך בראשו של התינוק ואינו מפעיל

ה.לחץ על צווארו בהאטה חד

כב באמצעות חגורותהסל�קל מחובר לר

הבטיחות כפי שמוצג באיור 63, ואת

התינוק יש לחגור בחגורות הבטיחות של

הסל�קל עצמו.

בוצה 1ק

ילדים במשקל 9 ק“ג עד 18 ק“ג אפשר

בי בטיחות הפונים לפנים, איורלהסיע במוש

.64

בוצה 2ק

ילדים במשקל 15 עד 25 ק“ג יכולים

להשתמש ישירות בחגורות הבטיחות של

כב, איור 65.הר

רש רק כדי למקם נכוןב הבטיחות נדמוש

ת הבטיחותאת הילד ביחס לחגור

הרלוונטית, כדי שרצועת הכתף תעבור על

חזה הילד ולא על צווארו, וכדי שרצועת

החיק תעבור על האגן ולא על הבטן.

בוצה 3ק

עבור ילדים במשקל בין 22 ל� 36 ק“ג ישנם

בי הגבהה המאפשרים לחגור נכונה אתמוש

ת הבטיחות.חגור

איור 66 מציג את התנוחה הנכונה עבור

ב האחורי.הילד במוש
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רש רק כדי למקם נכוןב הבטיחות נדמוש

ת הבטיחותאת הילד ביחס לחגור

הרלוונטית, כדי שרצועת הכתף תעבור על

חזה הילד ולא על צווארו, וכדי שרצועת

החיק תעבור על האגן ולא על הבטן.

בוצה 3ק

עבור ילדים במשקל בין 22 ל� 36 ק“ג ישנם

בי הגבהה המאפשרים לחגור נכונה אתמוש

ת הבטיחות.חגור

איור 66 מציג את התנוחה הנכונה עבור

ב האחורי.הילד במוש
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74((77 (76 (75 

האיורים להמחשה ולהנחיותחשוב:

ב הבטיחותבד. התקן את מושכבה בלהר

בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם

ב.המוש

בוצע 0 ו� 0+ק

יש להסיע תינוקות שמשקלם עד 13 ק“ג

ב בטיחות סל�קל הפונה לאחור, איורבמוש

63, התומך בראשו של התינוק ואינו מפעיל

ה.לחץ על צווארו בהאטה חד

כב באמצעות חגורותהסל�קל מחובר לר

הבטיחות כפי שמוצג באיור 63, ואת

התינוק יש לחגור בחגורות הבטיחות של

הסל�קל עצמו.

בוצה 1ק

ילדים במשקל 9 ק“ג עד 18 ק“ג אפשר

בי בטיחות הפונים לפנים, איורלהסיע במוש

.64

בוצה 2ק

ילדים במשקל 15 עד 25 ק“ג יכולים

להשתמש ישירות בחגורות הבטיחות של

כב, איור 65.הר

רש רק כדי למקם נכוןב הבטיחות נדמוש

ת הבטיחותאת הילד ביחס לחגור

הרלוונטית, כדי שרצועת הכתף תעבור על

חזה הילד ולא על צווארו, וכדי שרצועת

החיק תעבור על האגן ולא על הבטן.

בוצה 3ק

עבור ילדים במשקל בין 22 ל� 36 ק“ג ישנם

בי הגבהה המאפשרים לחגור נכונה אתמוש

ת הבטיחות.חגור

איור 66 מציג את התנוחה הנכונה עבור

ב האחורי.הילד במוש



72

ב
יט

וח
ת

איור 69

 יכולים’גובהם עולה על 1.50 מילדים ש

ת בטיחות כרגיל, כמו המבוגרים.לחגור חגור
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סליברב בטיחות אוני                                                                         מיקום של מוש

בים אחוריים צדדיים  מושב אחורי אמצעימושמי*ב נוסע קדמושבוצת משקלקבוצהק

UXUג“עד 13 קבוצה 0, 0+ק

UXUג“9 עד 18 קבוצה 1ק

UXUג“15 עד 25 קבוצה 2ק

UXUג“22 עד 36 קבוצה 3ק

מי אם כרית האוויר שלו פעילה. נטרל את כרית האוויר שלב הנוסע הקדב בטיחות הפונה לאחור במוש לעולם אל תתקין מושחשוב:(*)

) � כרית אוויר“).SRSכת ריסון נוספת (ב בטיחות הפונה לאחור (עיין בנושא “מערמי כדי להתקין מושהנוסע הקד

X בוצת משקל זו.ב אינו מתאים להסעת ילדים בק = המוש

 U= סלי בהתאם לתקנה אירופית ברב בטיחות לילד מסוג אונימתאים למושEEC-R44בוצת המשקל המפורטת. עבור ק

סליברב בטיחות מסוג אוניעות לשימוש במושב הנוסע לתקנות הנוגתאימות מוש
בלה הבאה:ב בטיחות מוצגת בטב להתקנת מוש התאמתו של כל מושEC/2000/3בהתאם לתקן אירופי 
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איור 67

איור 68

איור 69

איור 70

ב בטיחות מסוגהתקנת מוש

איזופיקס
78((82 (81 (80 (79 

כב מצוידיםבים האחוריים של הרהמוש

ה, פשוטהבעיגוני איזופיקס להתקנה מהיר

כתב הבטיחות לילד. מערובטוחה של מוש

בת לך להתקין את מושהאיזופיקס מאפשר

הבטיחות מסוג איזופיקס ללא שימוש

כב אלאבחגורות הבטיחות של הר

כב.באמצעות שלושה עיגונים בר

בי בטיחות רגילים ניתן להתקין לצדמוש

כב.בים אחרים ברבי איזופיקס במושמוש

ב בטיחות מסוג איזופיקס,כדי להתקין מוש

חבר אותו לשני עיגוני מתכת 1, איור 67,

ב האחורישנמצאים מאחורי כרית המוש

במפגש שלה עם משענת הגב. לאחר מכן

ב הבטיחות אלחבר את הוו העליון של מוש

העיגון הייעודי 2, איור 68, שנמצא מאחורי

ב.משענת הגב של המוש

ב בטיחותבאיור 70 תמצא דוגמה למוש

בוצתסלי מסוג איזופיקס עבור קבראוני

משקל 1.

איור 70 נועד להמחשה ולהנחיותחשוב:

ב הבטיחותבד. התקן את מושכבה בלהר

בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם

ב.המוש

ב בטיחותמותר להשתמש במושה:הער

סלי מסוג איזופיקס העומד בתקןבראוני

ECE R44סלי“ (בר ”איזופיקס אוניR44/03
בוצות המשקלרגות). קסאות משודאו גר

ב בטיחות איזופיקסהאחרות מכוסות במוש

בדכב זה בלספציפי שעוצב, נבחן ואושר לר

(ראה את רשימת המכוניות המסופקת עם

ב הבטיחות).מוש
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בי איזופיקס לריסון ילדיםבה במכונית להתקנת מושתאימות מקומות הישי

כב זה                                                                           מיקומי איזופיקס בר

ב אחורימושב אחורימושב נוסעמושבמושבוצות  קבוצתק

 אמצעיצדדימיקדבטיחותגודלמשקל

EISO/R1XILX

EISO/R1XILX

DISO/R2XILX

CISO/R3XIL(*)X

DISO/R2XILX

CISO/R3XIL(*)X

BISO/F2XIUF-ILX

B1ISO/F2XXIUF-ILX

AISO/F3XIUF-ILX

(X)=בוצת גודל זו.בוצת משקל זו ו/או בקב בטיחות לילד מסוג איזופיקס בקמיקום איזופיקס אינו מתאים למוש

IL=כב זה.סלי“, שמאושר לסוג רברכב“, “מוגבל“ או “חצי אוניב בטיחות מסוג איזופיקס מסוג  “מותאם לרמתאים למוש

IL(*)= מי.ב הקדב הבטיחות מסוג איזופיקס לאחר כוונון המושאפשר להתקין את מוש

IUF= בוצת משקל זו.סלי מסוג איזופיקס הפונה לפנים שמאושר לשימוש בקברב בטיחות אונימתאים למוש

בוצה 0 ק

ג)“(עד 10 ק

בוצה 0+ק

ג)“(עד 13 ק

בוצה 1ק

ג)“(9 עד 18 ק
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ב
יט

וח
ת

ב בטיחות לילדהתקנה של מושב בטיחות לילדסוג של מושב בטיחות לילד        מושבוצת משקלק

כבךבי בטיחות שמומלצים לשימוש ברמוש
ת בטיחות בעלת שלוש נקודותכבך באמצעות חגורב בטיחות לילדים שניתן להתקין ברקטלוג האביזרים של פיאט מכיל מגוון מלא של מוש

עיגון או באמצעות עיגוני איזופיקס.

ב.ב הבטיחות בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם המושהתקן את מושחשוב:

Britax Baby Safe plus
E1 04301 146מספר אישור: 

71806415קוד הזמנה של פיאט: 

Britax Baby Safe ISOFIX base

71806416קוד הזמנה של פיאט: 

סליברב בטיחות מסוג איזופיקס/אונימוש

יש להתקין אותו נגד כיוון הנסיעה באמצעות

בד אוכב בלחגורות הבטיחות של הר

כשבאמצעות בסיס איזופיקס ייעודי (שנר

בנפרד) ובאמצעות עיגוני איזופיקס של

כב.הר

בים האחורייםיש להתקין אותו במוש

הצדדיים.

+
בוצה 0+ק

ג)“(עד 13 ק
+
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Fair G0/1S

E4 04443718תו תקן: 

71807388קוד הזמנה של פיאט:  

ב בטיחות מסוג איזופיקס/מוש

סלי.בראוני

ב בכיוון / נגדאפשר להתקין את המוש

כיוון הנסיעה באמצעות חגורות

כב או עיגוני איזופיקס.הבטיחות של הר

ת פיאט ממליצה להתקין אתחבר

ב באמצעות התקן איזופיקסהמוש

 ספציפיG מסוג RWFהפונה לאחור (

כוש בנפרד) או באמצעות התקןשיש לר

FWF Aאיזופיקס הפונה לפנים (מסוג 
כוש בנפרד), משענותספציפי שיש לר

כוש בנפרד) ועיגוניראש קשות (יש לר

כב.האיזופיקס של הר

בוצה 1ק

משקל 9 עד

ג“18 ק

+                                      +                    

+                                      +                    

FAIRמשענות ראש 

71807387קוד הזמנה של פיאט: 

או

ב בטיחות לילדהתקנה של מושב בטיחות לילדסוג של מושב בטיחות לילד        מושבוצת משקלק

Fair ISOFIX RWFהמלצה א‘: 
platform type       G for G 0/1S

71807455קוד הזמנה של פיאט:   
או

Fair ISOFIX RWF: ’המלצה ב
platform, “A“ type for G 0/1S

71805364קוד הזמנה של פיאט: 
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Britax Safefix TT

E1 04301199תו תקן: 

71805956קוד הזמנה של פיאט: 

Britax Roemer Duo Plus

E1 04301133תו תקן: 

71803161קוד הזמנה של פיאט: 

בדיש להתקין אותו בכיוון הנסיעה בל

בורי איזופיקס והרצועה העליונהבאמצעות חי

ב הבטיחות.שסופקה במוש

בים האחורייםיש להתקין אותו במוש

הצדדיים.

בדיש להתקין אותו בכיוון הנסיעה בל

בורי איזופיקס והרצועה העליונהבאמצעות חי

ב הבטיחות.שסופקה במוש

בים האחורייםיש להתקין אותו במוש

הצדדיים.

ב בטיחות לילדהתקנה של מושב בטיחות לילדסוג של מושב בטיחות לילד        מושבוצת משקלק

Fair Junior Fix

E4 04443721תו תקן: 

71806570קוד הזמנה של פיאט: 

בדאפשר להתקין אותו בכיוון הנסיעה בל

ת הבטיחות בעלת שלושבאמצעות חגור

בד ועיגוני האיזופיקס שלנקודות עיגון בל

כב, אם קיימים.הר

בוצה 1ק

ג“9 עד 18 ק

בוצה  2ק

משקל �15

ג“36 ק
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79

אזהרה

המלצות עיקריות להסעה בטוחה של

ילדים

בב הבטיחות לילד במושהתקן את מוש¥

כבהאחורי, מכיוון שזה המקום המוגן בר

בעת תאונה.

ב בטיחות הפונה לאחורהסע ילדים במוש¥

תקופה ארוכה ככל  האפשר, עד גיל 4�3

אם ניתן.

מיאם כרית האוויר של הנוסע הקד¥

מנוטרלת, בדוק תמיד שדולקת נורית

ה הייעודית בלוח המכשירים כדיהאזהר

לוודא שהכרית אכן מנוטרלת.

בהקפד לפעול לפי ההוראות הנלוות למוש¥

ת ההוראותהבטיחות. שמור את חובר

כב ביחד עם המסמכים האחרים וספרבר

ב בטיחות משומשנהג זה. אל תתקין מוש

ללא הוראות.

ב בטיחות אחד ניתן להסיע ילד אחדבמוש¥

בב שני ילדים במושבד. לעולם אל תושיבל

בטיחות אחד.

בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא¥

עוברות על צווארו של הילד.

הת הבטיחות חגורבדוק תמיד שחגור¥

ב באמצעות משיכתה.היט

ב נכון ולאבמהלך הנסיעה ודא שהילד יוש¥

ת הבטיחות שלו.משחרר את חגור

לעולם אל תרשה לילד להניח את רצועת¥

הכתף מתחת לזרוע או מאחורי גבו.

כיים שלך,לעולם אל תסיע ילדים על הבר¥

כים. איש לא יצליחאפילו תינוקות ר

להחזיק ילד בתאונה.

ב בתאונה, החלף אתכב היה מעוראם הר¥

ב חדש. בנוסףב הבטיחות במושמוש

ב בטיחות מותקן,ובהתאם לסוג של מוש

באמצעותהת הבטיחות שהחלף את חגור

ב הבטיחות.היה מחובר מוש

 כאשר כרית אוויר שלסכנה חמורה70)

הנוסע הקדמי פעילה, אל תתקין מושב בטיחות
לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי. פתיחה
של כרית האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות
חמורות וקטלניות ללא תלות בעוצמת הפגיעה.
מומלץ תמד להסיע ילדים במושב בטיחות
מתאים המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו

יהיה הילד מוגן היטב בעת תאונה.

במגן השמש ישנה תווית הנושאת71)

סמלים שמזכירים למשתמש שחובה לנטרל
את כרית האוויר במושב זה, אם ברצונו להתקין
בו מושב בטיחות הפונה לאחור.  הקפד תמיד
לפעול לפי ההוראות המופיעות בתווית שעל
מגן השמש של הנוסע הקדמי (עיין בנושא

) � כרית אוויר“).SRS“מערכת ריסון נוספת (

אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להתקין72)

את מושב הבטיחות הפונה לאחור במושב
הקדמי, יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית
והצדדית של הנוסע הקדמי דרך התפריט

(עיין בנושא Connect system הראשי 
) � כרית אוויר“).SRS“מערכת ריזון נוספת (

 נדלקה במרכז לוחאם נורית האזהרה 

המכשירים, כריות האוויר מנוטרלות. הזז את
מושב הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי למנוע

מגע בין מושב הבטיחות ללוח המכשירים.

אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי,73)

אם יושב בו ילד או אם מותקן בו מושב בטיחות
לילד.

התקנה שגויה של מושב הבטיחות עלולה74)

לפגוע בהגנה שהוא מעניק. בתאונה מושב
הבטיחות עלול להשתחרר, והילד עלול להיפצע
או להיהרג. כאשר אתה מתקין מושב בטיחות
לילדים או סלקל, הקפד לפעול לפי הוראות

היצרן של המושב.

אם אינך משתמש במושב הבטיחות,75)

אבטח אותו באמצעות חגורת הבטיחות או
באמצעות עיגוני האיזופיקס או הוצא אותו
מהרכב. אל תשאיר אותו לא מאובטח בתא
הנוסעים. באופן זה, בבלימת פתע או תאונה,

המושב לא יפצע את הנוסעים.

אחרי שהתקנת מושב בטיחות אל תזיז76)

את מושב הרכב: הסר את מושב הבטיחות לילד
לפני ביצוע כוונון.
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ב חדש. בנוסףב הבטיחות במושמוש

ב בטיחות מותקן,ובהתאם לסוג של מוש

באמצעותהת הבטיחות שהחלף את חגור

ב הבטיחות.היה מחובר מוש

 כאשר כרית אוויר שלסכנה חמורה70)

הנוסע הקדמי פעילה, אל תתקין מושב בטיחות
לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי. פתיחה
של כרית האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות
חמורות וקטלניות ללא תלות בעוצמת הפגיעה.
מומלץ תמד להסיע ילדים במושב בטיחות
מתאים המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו

יהיה הילד מוגן היטב בעת תאונה.

במגן השמש ישנה תווית הנושאת71)

סמלים שמזכירים למשתמש שחובה לנטרל
את כרית האוויר במושב זה, אם ברצונו להתקין
בו מושב בטיחות הפונה לאחור.  הקפד תמיד
לפעול לפי ההוראות המופיעות בתווית שעל
מגן השמש של הנוסע הקדמי (עיין בנושא

) � כרית אוויר“).SRS“מערכת ריסון נוספת (

אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להתקין72)

את מושב הבטיחות הפונה לאחור במושב
הקדמי, יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית
והצדדית של הנוסע הקדמי דרך התפריט

(עיין בנושא Connect system הראשי 
) � כרית אוויר“).SRS“מערכת ריזון נוספת (

 נדלקה במרכז לוחאם נורית האזהרה 

המכשירים, כריות האוויר מנוטרלות. הזז את
מושב הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי למנוע

מגע בין מושב הבטיחות ללוח המכשירים.

אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי,73)

אם יושב בו ילד או אם מותקן בו מושב בטיחות
לילד.

התקנה שגויה של מושב הבטיחות עלולה74)

לפגוע בהגנה שהוא מעניק. בתאונה מושב
הבטיחות עלול להשתחרר, והילד עלול להיפצע
או להיהרג. כאשר אתה מתקין מושב בטיחות
לילדים או סלקל, הקפד לפעול לפי הוראות

היצרן של המושב.

אם אינך משתמש במושב הבטיחות,75)

אבטח אותו באמצעות חגורת הבטיחות או
באמצעות עיגוני האיזופיקס או הוצא אותו
מהרכב. אל תשאיר אותו לא מאובטח בתא
הנוסעים. באופן זה, בבלימת פתע או תאונה,

המושב לא יפצע את הנוסעים.

אחרי שהתקנת מושב בטיחות אל תזיז76)

את מושב הרכב: הסר את מושב הבטיחות לילד
לפני ביצוע כוונון.
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המילשמ ןוסיר תוכרעמ

)SRSכרית אוויר � (
תודא תמיד שרצועת החזה של חגור77)

ת מתחת לזרוע הילד אוהבטיחות לא עובר

ת הבטיחות לא תגןמאחורי גבו. בתאונה חגור

על הילד. קיימת סכנת פציעות חמורות או

ב להיות חגור כהלכהקטלניות. לכן, הילד חיי

ת הבטיחות.בחגור

אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי78)

בי בטיחות.להתקין כמה מוש

סליברב בטיחות איזופיקס אוניאם מוש79)

לא מחובר לכל שלושת העיגונים, הוא לא יגן

על הילד כהלכה. בהתנגשות הילד עלול להיפצע

באופן חמור או קטלני.

כב רקב הבטיחות ברהתקן את מוש80)

בתב מותקן נכון בתושכאשר הוא נייח. המוש

שלו כאשר אתה שומע נקישת נעילה. הקפד

לפעול לפי הוראות ההתקנה, הפירוק והמיקום

ב הבטיחות.של יצרן מוש

הב בתאונה בחומרכב היה מעוראם הר81)

מסוימת, דאג להחליף את עיגוני האיזופיקס

ב הבטיחות.ואת מוש

הב בתאונה בחומרכב היה מעוראם הר82)

ב הבטיחות ואתמסוימת, דאג להחליף את מוש

כב.ה אותו לרברת הבטיחות שחיחגור

כבך מצויד בכריות האוויר הבאות:ר

מית של נהגכרית אוויר קד¥

מית של נוסעכרית אוויר קד¥

כריות אוויר צדדיות עבור הנהג הונוסע¥
(אם קיימת) להגנה על אזור האגן, החזה

והכתפיים (כריות צדדיות)

ם שלכריות אוויר צדדיות להגנה על ראש¥
ביםמיים ושל נוסעים היושהנוסעים הקד

בים האחוריים הצדדיים (כרית וילון)במוש

AIRBAGכב מסומן במילה מיקום הכריות בר
כז גלגל ההגה, בלוחשניתן לראותה במר

ההמכשירים, בדיפון הצדדי או בתווית שצמוד
לאזור הפתיחה של כרית האוויר.

מיותכריות אוויר קד
ב הנהגמיות (עבור מושכריות האוויר הקד

ביםוהנוסע) נועדו להגן על הנוסעים במוש
מיים בתאונה חזיתית בעוצמה בינונית�הקד

גבוהה באמצעות הצבת הכרית בין הנוסע
לגלגל ההגה או ללוח המכשירים.

אי הפעלה של כריות אוויר בסוגי התנגשות
אחרים (התנגשויות צד, פגיעות אחוריות,

) אפוא לא מציינות תקלה’התהפכויות וכד
כת.במער

מיות אינן מחליפות את ההגנהכריות אוויר קד
שמספקות חגורות בטיחות אלא משלימות
אותה. מומלץ לחגור את חגורות הבטיחות
בכל עת כמפורט בחוק של מדינות באירופה

ומחוצה לה.

כב נוסעים לא חגוריםבות פגיעה ברבעק
ע עם כריתבוא במגייזרקו קדימה ועלולים ל

ה זה כרית האווירהאוויר המתנפחת. במקר
לא תבצע את פעולת ההגנה הייעודית שלה.
ייתכן כי במצבים הבאים לא יופעלו כריות

מיות:האוויר הקד

התנגשות חזיתית בעצמים מתעוותים¥
בים בה פני השטחמאוד שלא מעור

כב (לדוגמה, התנגשותמיים של הרהקד
).’גלגל במעקה בטיחות וכד

כב אחר או מתחתכב מתחת לרכניסת ר¥
למעקה בטיחות (לדוגמה, משאיות או

מעקה בטיחות).

אם כריות אוויר לא נפתחות בתנאים
שמתוארים לעיל, ייתכן כי פתיחתן לא תספק
הגנה נוספת לזו של חגורות הבטיחות, ולכן

ך בהתנפחותן. במקרים אלה איאין צור
הפעלה של כריות אוויר לא מציינות תקלה

כת.במער

כרית אוויר של הנהג

זוהי כרית שנפתחת מידית ומאוחסנת בתא

כז של גלגל ההגה, איור 71.מיוחד במר
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למעקה בטיחות (לדוגמה, משאיות או

מעקה בטיחות).

אם כריות אוויר לא נפתחות בתנאים
שמתוארים לעיל, ייתכן כי פתיחתן לא תספק
הגנה נוספת לזו של חגורות הבטיחות, ולכן

ך בהתנפחותן. במקרים אלה איאין צור
הפעלה של כריות אוויר לא מציינות תקלה

כת.במער

כרית אוויר של הנהג

זוהי כרית שנפתחת מידית ומאוחסנת בתא

כז של גלגל ההגה, איור 71.מיוחד במר
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)SRSכרית אוויר � (
תודא תמיד שרצועת החזה של חגור77)

ת מתחת לזרוע הילד אוהבטיחות לא עובר

ת הבטיחות לא תגןמאחורי גבו. בתאונה חגור

על הילד. קיימת סכנת פציעות חמורות או

ב להיות חגור כהלכהקטלניות. לכן, הילד חיי

ת הבטיחות.בחגור

אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי78)

בי בטיחות.להתקין כמה מוש

סליברב בטיחות איזופיקס אוניאם מוש79)

לא מחובר לכל שלושת העיגונים, הוא לא יגן

על הילד כהלכה. בהתנגשות הילד עלול להיפצע

באופן חמור או קטלני.

כב רקב הבטיחות ברהתקן את מוש80)

בתב מותקן נכון בתושכאשר הוא נייח. המוש

שלו כאשר אתה שומע נקישת נעילה. הקפד

לפעול לפי הוראות ההתקנה, הפירוק והמיקום

ב הבטיחות.של יצרן מוש

הב בתאונה בחומרכב היה מעוראם הר81)

מסוימת, דאג להחליף את עיגוני האיזופיקס

ב הבטיחות.ואת מוש

הב בתאונה בחומרכב היה מעוראם הר82)

ב הבטיחות ואתמסוימת, דאג להחליף את מוש

כב.ה אותו לרברת הבטיחות שחיחגור

כבך מצויד בכריות האוויר הבאות:ר

מית של נהגכרית אוויר קד¥

מית של נוסעכרית אוויר קד¥

כריות אוויר צדדיות עבור הנהג הונוסע¥
(אם קיימת) להגנה על אזור האגן, החזה

והכתפיים (כריות צדדיות)

ם שלכריות אוויר צדדיות להגנה על ראש¥
ביםמיים ושל נוסעים היושהנוסעים הקד

בים האחוריים הצדדיים (כרית וילון)במוש

AIRBAGכב מסומן במילה מיקום הכריות בר
כז גלגל ההגה, בלוחשניתן לראותה במר

ההמכשירים, בדיפון הצדדי או בתווית שצמוד
לאזור הפתיחה של כרית האוויר.

מיותכריות אוויר קד
ב הנהגמיות (עבור מושכריות האוויר הקד

ביםוהנוסע) נועדו להגן על הנוסעים במוש
מיים בתאונה חזיתית בעוצמה בינונית�הקד

גבוהה באמצעות הצבת הכרית בין הנוסע
לגלגל ההגה או ללוח המכשירים.

אי הפעלה של כריות אוויר בסוגי התנגשות
אחרים (התנגשויות צד, פגיעות אחוריות,

) אפוא לא מציינות תקלה’התהפכויות וכד
כת.במער

מיות אינן מחליפות את ההגנהכריות אוויר קד
שמספקות חגורות בטיחות אלא משלימות
אותה. מומלץ לחגור את חגורות הבטיחות
בכל עת כמפורט בחוק של מדינות באירופה

ומחוצה לה.

כב נוסעים לא חגוריםבות פגיעה ברבעק
ע עם כריתבוא במגייזרקו קדימה ועלולים ל

ה זה כרית האווירהאוויר המתנפחת. במקר
לא תבצע את פעולת ההגנה הייעודית שלה.
ייתכן כי במצבים הבאים לא יופעלו כריות
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איור 73

איור 71

איור 72

איור 74

מיכרית האוויר של הנוסע הקד

י כרית אוויר שנפתחת מידיתזוה
ושמאוחסנת בתא אחסון מיוחד בלוח

המכשירים, איור 72. נפחה של כרית הנוסע
גדול מזה של כרית הנהג.

במית של נוסע ומושכרית אוויר קד
בטיחות לילדים

ב בטיחות הפונהלהתקין מושלעולם אסור 

מי המוגן בכריתב הנוסע הקדלאחור במוש
בהתנגשות כריתאוויר פעילה, מכיוון ש

האוויר המנתפחת עלולה לגרום פציעות
קטלניות לילד.

בתוויתלמלא אחר ההוראות שתמיד הקפד 
בקת בשני צדדיו של מגן השמש, איורהמוד

.73

מית וכרית אווירנטרול כרית אוויר קד
ב (אם קיימת)צדדית שמותקנת במוש

להגנה על האגן, החזה והכתפיים

במי במושב הקדאם יש להסיע ילד במוש
בטיחות הפונה לאחור, נטרל את כרית

מית ואת הכרית הצדדית שלהאוויר הקד
הנוסע (אם קיימת).

כדי לנטרל את כרית האוויר כנס לתפריט
הצג (ראה את ההוראות בנושא “צג“ בפרק

ת לוח המחוונים“), איור 74. נורית ה�“הכר
LED  כז לוח המכשירים.תידלק במר

MARבוב של מתג ההתנעה למצב סי
ך. ל� 8 שניות לערLEDמדליק את נורית ה�

כז שירות מורשה מטעםת, פנה למראחר
ס.מ.ל.ת. בע“מ. בשניות הראשונות

כת מבצעת אבחון עצמי, ולכן נוריתהמער
דולקת אינה מצביעה על מצב הפעלתה
הנוכחי. לאחר הבדיקה בת כמה שניות,

 תציין את מצב הפעלתן שלLEDנורית ה�
מית והצדדית.כרית האוויר הקד

נורית ה�כריות אוויר של הנוסע פעילות: 
LED .כבויה 

נוריתכריות אוויר של הנוסע לא פעילות: 
ביעות.דולקת בק  LEDה�

מות עצמה עשויה להידלק ברLEDנורית ה�

כב. העצמה עשויהשונות בהתאם למצב הר

להשתנות באותו מחזור ההפעלה של

ההצתה.
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ך. ל� 8 שניות לערLEDמדליק את נורית ה�

כז שירות מורשה מטעםת, פנה למראחר
ס.מ.ל.ת. בע“מ. בשניות הראשונות

כת מבצעת אבחון עצמי, ולכן נוריתהמער
דולקת אינה מצביעה על מצב הפעלתה
הנוכחי. לאחר הבדיקה בת כמה שניות,

 תציין את מצב הפעלתן שלLEDנורית ה�
מית והצדדית.כרית האוויר הקד

נורית ה�כריות אוויר של הנוסע פעילות: 
LED .כבויה 

נוריתכריות אוויר של הנוסע לא פעילות: 
ביעות.דולקת בק  LEDה�

מות עצמה עשויה להידלק ברLEDנורית ה�

כב. העצמה עשויהשונות בהתאם למצב הר

להשתנות באותו מחזור ההפעלה של

ההצתה.
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ב
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סכנת  פציעות חמורות וסכנת מוות.

מי פעילה. קיימת סכנתב בטיחות לילד הפונה לאחור, אם כרית אוויר של הנוסע הקד אסור להתקין מוש

פציעות חמורות או קטלניות לילד. 
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איור 76

איור 77

אזהרה

כריות אוויר צדדיות
(אם קיים)

כדי להגביר את ההגנה על נוסעים בהתנגשות
כב מצויד בכריות אוויר צדדיות (אםצדדית, הר

קיימות) וכריות וילון (אם קיימות).

כריות אוויר צדדיות
כבת משתי כריות אווירכת מורהמער

ביםהמאוחסנות במשענות הגב של המוש
מיים, איור 76. הן מגנות על האגן, החזההקד

והכתפיים של הנוסעים בהתנגשות צדדית
ה בינונית/גבוהה. מיקום הכריותמת חומרבר

ה בצד החיצוני שתפורAIRBAGמסומן במילה 
מיים.בים הקדשל המוש

כריות וילון

שתי כריות אוויר שמתנפחות למטה מהדיפון
הצדדי של הגג ומכוסות בחומרי גימור, איור

.77

ם של הנוסעיםהן נועדו להגן על ראש

מיים והאחוריים בהתנגשויות צדדיותהקד

חב של הכרית.הודות לשטח ההתנפחות הר

רשתהגנתן של כריות אוויר צדדיות לא נד

בהתנגשויות בעוצמה נמוכה.

כת את ההגנהבהתנגשות צד תספק המער

בית באמצעות פתיחה נכונה של כריתהמיט

ב.ב בתנוחה נכונה במושוילון, אם הנוסע יוש

כות, מהמורות או פסיררגות, מד(פגיעה ממד

).’האטה וכד

כאשר כרית האוויר מתנפחת היא פולטת

כמות קטנה של אבק בלתי מזיק שלא מצביע

על התפרצות שריפה. האבק עלול לגרום גירוי

ה זה יש לשטוף אותובעיניים ובעור, ובמקר

בון ניטרלי ובמים. בדיקה, תיקון והחלפהבס

כז שירות מורשהבצע במרשל כריות אוויר יש ל

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מטעם חבר

כז שירותכב הבא אותו למרלפני גריטת הר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ לנטרולמורשה מטעם חבר

כת כריות האוויר.מער

מותחנים וכריות אוויר מתנפחים באופן שונה

כתעל סמך סוג ההתנגשות. אם אחת המער

האלה לא מופעלת, אין זה סימן לתקלה בה.

אל תדביק מדבקות או חפצים אחרים83)

על גלגל ההגה, על לוח המכשירים באזור תא
האחסון של כרית האוויר הקדמית, בריפוד
הצדדי של הגג ועל המושבים. לעולם אל תניח
חפצים (כגון טלפונים ניידים) על לוח המכשירים
בצד הנוסע, מכיוון שהם עלולים להפריע לניפוח
תקין של כרית האוויר הקדמית ולגרום פציעות

חמורות לנוסעים.
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רשתהגנתן של כריות אוויר צדדיות לא נד

בהתנגשויות בעוצמה נמוכה.
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ב.ב בתנוחה נכונה במושוילון, אם הנוסע יוש
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על התפרצות שריפה. האבק עלול לגרום גירוי
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כת כריות האוויר.מער

מותחנים וכריות אוויר מתנפחים באופן שונה
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אל תדביק מדבקות או חפצים אחרים83)

על גלגל ההגה, על לוח המכשירים באזור תא
האחסון של כרית האוויר הקדמית, בריפוד
הצדדי של הגג ועל המושבים. לעולם אל תניח
חפצים (כגון טלפונים ניידים) על לוח המכשירים
בצד הנוסע, מכיוון שהם עלולים להפריע לניפוח
תקין של כרית האוויר הקדמית ולגרום פציעות

חמורות לנוסעים.
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הערות חשובות

בים במים או בקיטורחץ את המושאל תר

חיצת כלי(ידנית או במתקנים אוטומטיים לר

כב).ר

מיות או צדדיות עלולותכריות אוויר קד

כבבות פגיעות חדות בגחון הרלהתנפח בעק
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בנהיגה תמיד תחזיק את ידיך על גלגל84)

ההגה, כדי לא להפריע להתנפחותה של כרית
האוויר. אל תתכופף לפנים במהלך נהיגה. שב

זקוף והישען על משענת הגב.

כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה,85)

תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחוראל 
במושב הקדמי. פתיחה של כרית האוויר
בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות
ללא תלות בעוצמת הפגיעה. לכן, נטרל תמיד
את כרית האוויר של הנוסע, אם בכוונתך
להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות הפונה
לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב הנוסע
לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של
הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית
האוויר הקדמית מיד אחרי הסרה של מושב

הבטיחות מהמושב הקדמי.

כדי לנטרל את כריות האוויר באמצעות86)

תפריט לוח המחוונים, עיין בפרק “הכרת לוח
המחוונים“ בנושא “אפשרויות תפריט“.

אל תתקין חפצים קשיחים על ווים או87)

על ידיות אחיזה.

אל תשעין את ראשך, זרועותיך או88)

מרפקיך על הדלת, החלונות או באזור אחסונה
של כרית וילון, כדי להימנע מפציעות אפשריות

במהלך התנפחות.

לעולם אל תוציא את ראשך, זרועותיך או89)

מרפקיך מחוץ לחלון.

 לא נדלקתאם נורית האזהרה 90)
 אוMARכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

נשארת דלוקה בנסיעה, ייתכן כי ארעה תקלה
במערכת הריסון. במקרה זה, כריות האוויר או
המותחנים עלולים לא לפעול בתאונה או יופעלו
במקרה, אך לעתים נדירות יותר. פנה למרכז
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת

המערכת.

בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה91)
המותקנת בלוח המכשירים),(  LEDבנורית 

 בלוח המחווניםתידלק נורית האזהרה  
וינוטרלו כריות אוויר של הנוסע הקדמי.

אל תכסה את משענות הגב בכיסויים92)
נוספים, אם הותקנו בהם כריות אוויר צדדיות.

במהלך הנסיעה אל תחזיק חפצים על93)
הברכיים, מול החזה או בפה (מקטרת, עפרון

), מכיוון שהם עלולים לגרום פציעות’וכד
חמורות אם כרית האוויר תיפתח בתאונה.

אם הרכב נגנב או אם היה ניסיון לגנוב94)
אותו, אם הוא הושחת או הוצף, בדוק את כריות
האוויר במרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 והמנועMARאם מתג ההתנעה במצב 95)
דומם, כריות אוויר עלולות להיפתח כאשר הרכב
נייח והתנגש בו רכב אחר.  לפיכך, אפילו אם
הרכב נייח כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי
פעילה, אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה

לאחור במושב הקדמי.

פתיחתה של כרית האוויר בעקבות הפגיעה
עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד. לכן, נטרל
תמיד את כרית האוויר של הנוסע, אם בכוונתך
להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות הפונה
לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב הנוסע
לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של
הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית
האוויר הקדמית מיד אחרי הסרה של מושב
הבטיחות מהמושב הקדמי. כמו כן, עליך לזכור

, לאSTOPשאם מתג ההתנעה מסובב למצב 
יופעלו מערכות הבטיחות (כריות אוויר או
מותחנים) בהתנגשות. אי הפעלתן לא מצביעה

על תקלה במקרים אלה.

אם הסמל  של תקלה בכריות אוויר נדלק96)
והודעה ייעודית מופיעה בצג לוח המחוונים (או
בגרסאות אחרות נורית תקלות גנרית

 .מהבהבת), ארעה תקלה בנורית האזהרה 
מטענים פירוטכניים לא מנוטרלים. פנה למרכז
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת

המערכת.

סף הפתיחה של כרית האוויר גבוה מזה97)
של המותחנים. אם עוצמת ההתנגשות
נמצאת בין שני ערכי הסף, יופעלו המותחנים

בלבד.

כרית האוויר לא מחליפה את חגורות98)
הבטיחות אלא משפרת את יעילותן. מכיוון
שכריות אוויר קדמיות לא נפתחות בהתנגשויות
בעוצמה נמוכה, בהתנגשויות צדדיות, אחוריות
או בתהפכויות, הנוסעים מוגנים בחגורות
הבטיחות שלהם, בנוסף על כריות אוויר צדדיות.

לכן, יש לחגור את חגורות הבטיחות.
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בנהיגה תמיד תחזיק את ידיך על גלגל84)

ההגה, כדי לא להפריע להתנפחותה של כרית
האוויר. אל תתכופף לפנים במהלך נהיגה. שב

זקוף והישען על משענת הגב.

כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה,85)

תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחוראל 
במושב הקדמי. פתיחה של כרית האוויר
בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות
ללא תלות בעוצמת הפגיעה. לכן, נטרל תמיד
את כרית האוויר של הנוסע, אם בכוונתך
להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות הפונה
לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב הנוסע
לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של
הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית
האוויר הקדמית מיד אחרי הסרה של מושב

הבטיחות מהמושב הקדמי.

כדי לנטרל את כריות האוויר באמצעות86)

תפריט לוח המחוונים, עיין בפרק “הכרת לוח
המחוונים“ בנושא “אפשרויות תפריט“.

אל תתקין חפצים קשיחים על ווים או87)

על ידיות אחיזה.

אל תשעין את ראשך, זרועותיך או88)

מרפקיך על הדלת, החלונות או באזור אחסונה
של כרית וילון, כדי להימנע מפציעות אפשריות

במהלך התנפחות.

לעולם אל תוציא את ראשך, זרועותיך או89)

מרפקיך מחוץ לחלון.

 לא נדלקתאם נורית האזהרה 90)
 אוMARכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

נשארת דלוקה בנסיעה, ייתכן כי ארעה תקלה
במערכת הריסון. במקרה זה, כריות האוויר או
המותחנים עלולים לא לפעול בתאונה או יופעלו
במקרה, אך לעתים נדירות יותר. פנה למרכז
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת

המערכת.

בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה91)
המותקנת בלוח המכשירים),(  LEDבנורית 

 בלוח המחווניםתידלק נורית האזהרה  
וינוטרלו כריות אוויר של הנוסע הקדמי.

אל תכסה את משענות הגב בכיסויים92)
נוספים, אם הותקנו בהם כריות אוויר צדדיות.

במהלך הנסיעה אל תחזיק חפצים על93)
הברכיים, מול החזה או בפה (מקטרת, עפרון

), מכיוון שהם עלולים לגרום פציעות’וכד
חמורות אם כרית האוויר תיפתח בתאונה.

אם הרכב נגנב או אם היה ניסיון לגנוב94)
אותו, אם הוא הושחת או הוצף, בדוק את כריות
האוויר במרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 והמנועMARאם מתג ההתנעה במצב 95)
דומם, כריות אוויר עלולות להיפתח כאשר הרכב
נייח והתנגש בו רכב אחר.  לפיכך, אפילו אם
הרכב נייח כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי
פעילה, אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה

לאחור במושב הקדמי.

פתיחתה של כרית האוויר בעקבות הפגיעה
עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד. לכן, נטרל
תמיד את כרית האוויר של הנוסע, אם בכוונתך
להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות הפונה
לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב הנוסע
לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של
הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית
האוויר הקדמית מיד אחרי הסרה של מושב
הבטיחות מהמושב הקדמי. כמו כן, עליך לזכור

, לאSTOPשאם מתג ההתנעה מסובב למצב 
יופעלו מערכות הבטיחות (כריות אוויר או
מותחנים) בהתנגשות. אי הפעלתן לא מצביעה

על תקלה במקרים אלה.

אם הסמל  של תקלה בכריות אוויר נדלק96)
והודעה ייעודית מופיעה בצג לוח המחוונים (או
בגרסאות אחרות נורית תקלות גנרית

 .מהבהבת), ארעה תקלה בנורית האזהרה 
מטענים פירוטכניים לא מנוטרלים. פנה למרכז
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת

המערכת.

סף הפתיחה של כרית האוויר גבוה מזה97)
של המותחנים. אם עוצמת ההתנגשות
נמצאת בין שני ערכי הסף, יופעלו המותחנים

בלבד.

כרית האוויר לא מחליפה את חגורות98)
הבטיחות אלא משפרת את יעילותן. מכיוון
שכריות אוויר קדמיות לא נפתחות בהתנגשויות
בעוצמה נמוכה, בהתנגשויות צדדיות, אחוריות
או בתהפכויות, הנוסעים מוגנים בחגורות
הבטיחות שלהם, בנוסף על כריות אוויר צדדיות.

לכן, יש לחגור את חגורות הבטיחות.
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האוויר. אל תתכופף לפנים במהלך נהיגה. שב

זקוף והישען על משענת הגב.

כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה,85)

תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחוראל 
במושב הקדמי. פתיחה של כרית האוויר
בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות
ללא תלות בעוצמת הפגיעה. לכן, נטרל תמיד
את כרית האוויר של הנוסע, אם בכוונתך
להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות הפונה
לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב הנוסע
לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של
הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית
האוויר הקדמית מיד אחרי הסרה של מושב

הבטיחות מהמושב הקדמי.

כדי לנטרל את כריות האוויר באמצעות86)

תפריט לוח המחוונים, עיין בפרק “הכרת לוח
המחוונים“ בנושא “אפשרויות תפריט“.

אל תתקין חפצים קשיחים על ווים או87)

על ידיות אחיזה.

אל תשעין את ראשך, זרועותיך או88)

מרפקיך על הדלת, החלונות או באזור אחסונה
של כרית וילון, כדי להימנע מפציעות אפשריות

במהלך התנפחות.

לעולם אל תוציא את ראשך, זרועותיך או89)

מרפקיך מחוץ לחלון.

 לא נדלקתאם נורית האזהרה 90)
 אוMARכאשר מתג ההתנעה מסובב למצב 

נשארת דלוקה בנסיעה, ייתכן כי ארעה תקלה
במערכת הריסון. במקרה זה, כריות האוויר או
המותחנים עלולים לא לפעול בתאונה או יופעלו
במקרה, אך לעתים נדירות יותר. פנה למרכז
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת

המערכת.

בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה91)
המותקנת בלוח המכשירים),(  LEDבנורית 

 בלוח המחווניםתידלק נורית האזהרה  
וינוטרלו כריות אוויר של הנוסע הקדמי.

אל תכסה את משענות הגב בכיסויים92)
נוספים, אם הותקנו בהם כריות אוויר צדדיות.

במהלך הנסיעה אל תחזיק חפצים על93)
הברכיים, מול החזה או בפה (מקטרת, עפרון

), מכיוון שהם עלולים לגרום פציעות’וכד
חמורות אם כרית האוויר תיפתח בתאונה.

אם הרכב נגנב או אם היה ניסיון לגנוב94)
אותו, אם הוא הושחת או הוצף, בדוק את כריות
האוויר במרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 והמנועMARאם מתג ההתנעה במצב 95)
דומם, כריות אוויר עלולות להיפתח כאשר הרכב
נייח והתנגש בו רכב אחר.  לפיכך, אפילו אם
הרכב נייח כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי
פעילה, אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה

לאחור במושב הקדמי.

פתיחתה של כרית האוויר בעקבות הפגיעה
עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד. לכן, נטרל
תמיד את כרית האוויר של הנוסע, אם בכוונתך
להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות הפונה
לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב הנוסע
לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של
הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית
האוויר הקדמית מיד אחרי הסרה של מושב
הבטיחות מהמושב הקדמי. כמו כן, עליך לזכור

, לאSTOPשאם מתג ההתנעה מסובב למצב 
יופעלו מערכות הבטיחות (כריות אוויר או
מותחנים) בהתנגשות. אי הפעלתן לא מצביעה

על תקלה במקרים אלה.

אם הסמל  של תקלה בכריות אוויר נדלק96)
והודעה ייעודית מופיעה בצג לוח המחוונים (או
בגרסאות אחרות נורית תקלות גנרית

 .מהבהבת), ארעה תקלה בנורית האזהרה 
מטענים פירוטכניים לא מנוטרלים. פנה למרכז
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ לבדיקת

המערכת.

סף הפתיחה של כרית האוויר גבוה מזה97)
של המותחנים. אם עוצמת ההתנגשות
נמצאת בין שני ערכי הסף, יופעלו המותחנים

בלבד.

כרית האוויר לא מחליפה את חגורות98)
הבטיחות אלא משפרת את יעילותן. מכיוון
שכריות אוויר קדמיות לא נפתחות בהתנגשויות
בעוצמה נמוכה, בהתנגשויות צדדיות, אחוריות
או בתהפכויות, הנוסעים מוגנים בחגורות
הבטיחות שלהם, בנוסף על כריות אוויר צדדיות.

לכן, יש לחגור את חגורות הבטיחות.
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ב, אתי התנעת המנוע כוונן את המושלפנ
המראה הפנימית, את המראות החיצוניות

ת הבטיחות.ב את חגורוהדק היט

לעולם אל תלחץ על דוושת ההאצה כדי
להתניע את המנוע.

ך, ייתכן שתוצג הודעה שתצייןה הצורבמקר
את תהליך ההתנעה.

תהליך התנעה
 99((102 (101 (100 

 19((22 (21 (20 

אזהרה

התנעת המנוע

בת הילוכים ידניתסאות עם תיגר

פעל באופן הבא:

ב את ידיתב את בלם החניה ושלשל¥
ההילוכים בהילוך סרק.

,MARסובב את מתג ההתנעה למצב ¥
בלוח ה תידלק נורית האזהר

המחוונים � המתן עד שהיא תיכבה.

לחץ על דוושת המצמד במלואה, מבלי¥
עת בדוושת ההאצה.לג

AVVסובב את מתג ההתנעה למצב ¥
ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

אם המנוע לא מותנע תוך 10 שניות,¥
STOPהחזר את מתג ההתנעה למצב 

והמתן 10�15 שניות לפני ניסיון התנעה
נוסף.

אם המנוע לא מותנע בניסיון השני, פנה¥
תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

בת הילוכים אוטומטיתסאות עם תיגר

(אם קיים)

פעל באופן הבא:

ב את בלם החניה והעבר את ידיתשל¥
.N או למצב סרק Pההילוכים למצב חניה 

לחץ על דוושת הבלם במלואה, מבלי¥
עת בדוושת ההאצה.לג

.AVVסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

אם המנוע לא מותנע, החזר את מתג¥
 והמתן 10�STOP15ההתנעה למצב 

שניות לפני ניסיון התנעה נוסף.

אם המנוע לא מותנע בניסיון השני, פנה¥
תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

ה שלחיפה. תהליך זה עלול לאפשר חדירבד
דלק לא שרוף לממיר הקטליטי. כאשר המנוע
מותנע, יוצת הדלק הלא שרוף ויגרום

התחממות יתר ונזק לממיר הקטליטי.

אם המצבר מרוקן, באפשרותך להתניע את
בור המצבר למצבר עזרכב באמצעות חיהר

כב אחר באמצעות כבליםאו למצבר בר
מתאימים. פעולה זו מסוכנת אם לא
מתבצעת כהלכה. עיין בנושא “התנעת

ה חירום“ לפרטיםחירום“ בפרק “במקר
.נוספים

כשל בהתנעת המנוע

 99

הערות חשובות

ה אואל תנסה להתניע את המנוע בגריר

אל תנסה להתניע את המנוע99)

באמצעות שפיכת דלק או נוזל דליק אחר בתוך
פתח יניקת אוויר של גוף המצערת � עלול
להיגרם נזק למנוע, ואנשים בקרבת מקום

עלולים להיפצע.

מסוכן להפעיל מנוע בחללים סגורים.100)

המנוע צורך חמצן ומשחרר פחמן דו�חמצני,
פחמן חד�חמצני וגזים רעילים אחרים.

מגבר הבלם לא פעיל אם המנוע דומם,101)

לכן יהיה עליך להפעיל כוח רב יותר מהרגיל על
דוושת הבלם.

לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה,102)

בגרירה או בנהיגה בירידה. פעולות אלה עלולות
לגרום נזק לממיר הקטליטי.
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אם המנוע לא מותנע בניסיון השני, פנה¥
תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

בת הילוכים אוטומטיתסאות עם תיגר

(אם קיים)

פעל באופן הבא:

ב את בלם החניה והעבר את ידיתשל¥
.N או למצב סרק Pההילוכים למצב חניה 

לחץ על דוושת הבלם במלואה, מבלי¥
עת בדוושת ההאצה.לג

.AVVסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

אם המנוע לא מותנע, החזר את מתג¥
 והמתן 10�STOP15ההתנעה למצב 

שניות לפני ניסיון התנעה נוסף.

אם המנוע לא מותנע בניסיון השני, פנה¥
תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

ה שלחיפה. תהליך זה עלול לאפשר חדירבד
דלק לא שרוף לממיר הקטליטי. כאשר המנוע
מותנע, יוצת הדלק הלא שרוף ויגרום

התחממות יתר ונזק לממיר הקטליטי.

אם המצבר מרוקן, באפשרותך להתניע את
בור המצבר למצבר עזרכב באמצעות חיהר

כב אחר באמצעות כבליםאו למצבר בר
מתאימים. פעולה זו מסוכנת אם לא
מתבצעת כהלכה. עיין בנושא “התנעת

ה חירום“ לפרטיםחירום“ בפרק “במקר
.נוספים

כשל בהתנעת המנוע

 99

הערות חשובות

ה אואל תנסה להתניע את המנוע בגריר

אל תנסה להתניע את המנוע99)

באמצעות שפיכת דלק או נוזל דליק אחר בתוך
פתח יניקת אוויר של גוף המצערת � עלול
להיגרם נזק למנוע, ואנשים בקרבת מקום

עלולים להיפצע.

מסוכן להפעיל מנוע בחללים סגורים.100)

המנוע צורך חמצן ומשחרר פחמן דו�חמצני,
פחמן חד�חמצני וגזים רעילים אחרים.

מגבר הבלם לא פעיל אם המנוע דומם,101)

לכן יהיה עליך להפעיל כוח רב יותר מהרגיל על
דוושת הבלם.

לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה,102)

בגרירה או בנהיגה בירידה. פעולות אלה עלולות
לגרום נזק לממיר הקטליטי.
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המראה הפנימית, את המראות החיצוניות

ת הבטיחות.ב את חגורוהדק היט

לעולם אל תלחץ על דוושת ההאצה כדי
להתניע את המנוע.

ך, ייתכן שתוצג הודעה שתצייןה הצורבמקר
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בלם חניה

איור  78

אזהרה

חשוב

בתקופה הראשונה או ב� 1,600 הק“מ19)

הראשונים מומלץ לא להגיע לביצועי רכב
מלאים (כלומר, האצה מהירה, נסיעות ארוכות

).’במהירות מרבית, בלימה חדה וכד

כאשר המנוע דומם אל תשאיר את מתג20)

, כדי שצרכני חשמלMARההתנעה במצב 
פועלים לא ירוקנו את המצבר.

להתפרצות מהירה של דוושת ההאצה21)

לפני הדממת המנוע אין שום מטרה מעשית:
היא מבזבזת דלק ומזיקה מאוד למגדש טורבו.

 תהבהב במשך 60נורית האזהרה 22)

שניות אחרי ההתנעה או במהלך ניסיון התנעה
ממושך, כדי לציין שיש תקלה במערכת חימום
הקדם של המצתים. אם המנוע מותנע, אפשר
להשתמש ברכב כרגיל, אך יש לפנות למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ

בהקדם האפשרי.

 103((104 

ביםידית בלם החניה ממוקמת בין המוש

מיים.הקד

הפעלת בלם החניה:

כבמשוך ידית 1 למעלה עד שיאובטח הר

במקומו.

כדי להשתמש בבלם החניה, משוך את הידית,

ךרכב לא יזוז. בדאיור 78, למעלה, כדי שהר

בע או בחמש נקישות של בלםכלל, די באר

כבך עומד במישור. אם הוא עומדהחניה, אם ר

ך להריםבשיפוע תלול או עמוס, ייתכן שתצטר

את הבלם גבוה יותר (9 או 10 נקישות).

כז שירותה, פנה למראם אין זה המקרחשוב:

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

בלם החניה מופעל ומתג ההתנעהבעוד ש

ה , תידלק נורית האזהרMARבמצב 

בלוח המחוונים.

שחרור בלם החניה:

ם מעט ידית 1, לחץ על הלחצן 2 והורדהר

האת הידית. בדוק שכבתה נורית האזהר

 בלוח המחוונים.

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה103)

ברכב. בעוזבך את הרכב, הוצא תמיד את
המפתח ממתג ההתנעה וקח אותו עמך.

אם רכבך מצויד במשענת זרוע קדמית,104)

הרם אותה כדי שלא תפריע להפעלתו של בלם

החניה.
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ממושך, כדי לציין שיש תקלה במערכת חימום
הקדם של המצתים. אם המנוע מותנע, אפשר
להשתמש ברכב כרגיל, אך יש לפנות למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ

בהקדם האפשרי.

 103((104 

ביםידית בלם החניה ממוקמת בין המוש

מיים.הקד

הפעלת בלם החניה:

כבמשוך ידית 1 למעלה עד שיאובטח הר

במקומו.

כדי להשתמש בבלם החניה, משוך את הידית,

ךרכב לא יזוז. בדאיור 78, למעלה, כדי שהר

בע או בחמש נקישות של בלםכלל, די באר

כבך עומד במישור. אם הוא עומדהחניה, אם ר

ך להריםבשיפוע תלול או עמוס, ייתכן שתצטר

את הבלם גבוה יותר (9 או 10 נקישות).

כז שירותה, פנה למראם אין זה המקרחשוב:

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

בלם החניה מופעל ומתג ההתנעהבעוד ש

ה , תידלק נורית האזהרMARבמצב 

בלוח המחוונים.

שחרור בלם החניה:

ם מעט ידית 1, לחץ על הלחצן 2 והורדהר

האת הידית. בדוק שכבתה נורית האזהר

 בלוח המחוונים.

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה103)

ברכב. בעוזבך את הרכב, הוצא תמיד את
המפתח ממתג ההתנעה וקח אותו עמך.

אם רכבך מצויד במשענת זרוע קדמית,104)

הרם אותה כדי שלא תפריע להפעלתו של בלם

החניה.
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איור  79

בת הילוכיםתיבת הילוכים ידניתתי

אוטומטית

אזהרה

חשוב

איור  80

ב את ההילוכים, לחץ על דוושתכדי לשל

המצמד עד סוף מהלכה והזז את ידית

ההילוכים למצב הרצוי (תרשים ההילוכים

מופיע על ידית ההילוכים).

 105(

 23(

םב הילוך האחורי ממצב סרק, הרכדי לשל

בעת 1, איור 79, ובו בזמן הזז את ידיתט

ההילוכים שמאלה ולפנים.

ב הילוך שישי (אם קיים), הצמד אתכדי לשל

ב הילוךידית ההילוכים ימינה, כדי לא לשל

ביעי בטעות. יש לנהוג כך גם במעברר

מההילוך השישי להילוך החמישי.

ב הילוך אחורי רק כאשרניתן לשלחשוב:

כב נייח. בעוד שהמנוע פועל, לחץ עלהר

דוושת המצמד והמתן כשתי שניות לפחות

ב את ההילוך האחורי, כדילפני שאתה משל

כת ההנעה.לא לגרום נזק להילוכים ולמער

יש להשתמש בדוושת המצמד רק, כדי

להחליף הילוכים. אל תשעין את רגליך על

דוושת המצמד במהלך הנהיגה, אפילו לא

ת המצמדלזמן קצר. במקרים אחדים, בקר

ב כי פירשה אתהאלקטרונית עלולה להתער

גוי כתקלה.סגנון הנהיגה הש

לחץ על דוושת המצמד במלואה, כדי 105)

לשלב את ההילוך נכון. לכן חשוב שהאזור
מתחת לדוושות יהיה פנוי לחלוטין. ודא

שהשטיחונים צמודים לרצפה ולא מפריעים
לדוושות.

אל תחזיק את ידך על ידית ההילוכים23)

במהלך נסיעה, מכיוון שהכוח שידך מפעילה,
קל ככל שיהיה, עלול להוביל לבלאי מוקדם

של רכיביה הפנימיים של תיבת ההילוכים.

ידית הילוכים
בת הילוכים אוטומטית קיימים המצביםבתי

הבאים, איור 80:

¥Pחניה = 

¥Rהילוך אחורי = 

¥Nסרק = 

¥Dת הילוכים אוטומטית) = נהיגה (העבר

¥:AutoStick     +העלאת הילוך במצב 

ת הילוך במצב נהיגה ידני. הורד�נהיגה ידני; 

תרשים המצבים מופיע על לוח הדיפון

הסמוך לידית ההילוכים.

ב מופיע בצג.המצב המשול
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בחור הילוך, הזז את הידית לפנים אוכדי ל

לאחור.

בחור מצב ידני, הזז את ידית ההילוכיםכדי ל

 (העלאת הילוך) או+ שמאלה: מצב Dממצב 

ת הילוך); אלה הם מצבים בלתי (הורד�מצב 

ת תמיד למצבבים, משמע הידית חוזריצי
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בעת תקלה זמנית מומלץ לפנותחשוב:

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

ם האפשרי.בע“מ בהקד

בכת לנטרול הילוך משולמער

ללא לחיצה על דוושת הבלם
כת זו מונעת ממך להזיז את ידיתמער

, אםN וממצב סרק Pההילוכים ממצב חניה 

דוושת הבלם לא נלחצה לפני כן.

בדכדי להזיז את ידית ההילוכים למצב אחר מל

Pה ממצב  או כדי להעבירN�, ודא שמתגR ל

 (מנוע פועל או דומם)MARההתנעה במצב 

ושדוושת הבלם לחוצה.  יש אף ללחוץ על

לחצן , בידית ההילוכים. כדי לעבור ממצב סרק

N למצב נהיגה Dעליך ללחוץ על דוושת ,

הבלם.

כדי להקל על תמרוני חניה, העבר את הידית

� (ולהיפך) בלי ללחוץ על דוושתR ל�Dמ

. ידיתNך מצב רת דהבלם, אם הידית לא עובר

 אם ישנןPההילוכים תישאר נעולה במצב 

בתתקלות או מצבר ריק. עיין בנושא “תי

ה חירום“,הילוכים אוטומטית“ בפרק “במקר

כדי ללמוד כיצד לשחרר את ידית ההילוכים

באופן ידני.

P לעולם אל תשתמש במצב חניה106)

במקום בלם החניה. שלב תמיד את בלם החניה
אחרי החניית הרכב, כדי למנוע את תנועתו

המקרית.

 לא מושלב, הרכבPאם מצב החניה 107)

עלול לנוע ולפצוע אנשים. לפני שאתה יוצא
מהרכב ודא שידית ההילוכים משולבת במצב

P.ושבלם החניה משולב 

Nאל תעביר את ידית ההילוכים למצב 10)

ואל תדומם את המנוע בנהיגה בירידה. נהיגה
כזאת מסוכנת ומצמצמת את האפשרות
להגיב לשינוי בתנאי התנועה או בתנאי השטח.
אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום תאונה.

לפני שאתה מוציא את ידית ההילוכים24)

, סובב את מתג ההתנעה למצבP ממצב חניה
MARולחץ על דוושת הבלם. אחרת, עלול 

להיגרם נזק לידית ההילוכים.

שלב הילוך נסיעה לאחור רק כאשר הרכב25)

נייח, המנוע במהירות סרק ודוושת ההאצה

לחוצה במלואה.
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כת עצור/סעמער

(START/STOP)
(אם קיים)

איור  81

כת עצור וסע מדוממת אוטומטית אתמער
כב נייח, ומתניעה אותוהמנוע בכל פעם שהר

שוב, כאשר הנהג מעוניין להמשיך לנסוע.

כב,ת את יעילות הרכת משפרהמער
לק ומצמצמת פליטתמפחיתה תצרוכת ד

גזים וזיהום קולי.

 109(

 26(

מצב הפעלה
ממת המנוע:הד

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

בתכב נייח, המנוע דומם כאשר תיבעוד שהר
ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד

ת.משוחרר

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

כב נייח ודוושת הבלם לחוצה המנועבעוד שהר
בת בכל מצבמם, אם ידית ההילוכים משולמוד

.Rבד אחד מל

כת לא פועלת כאשר ידית ההילוכיםהמער

, כדי להקל על תמרוני חניה.Rבמצב 

ממת מנועכב נעצר בעליה, הדאם הר
Hill Hold Controlמנוטרלת כדי שהתפקוד 

יהיה זמין (התפקוד פועל רק כאשר המנוע
פועל).

המנוע יכול להיכבות אוטומטית רקה:הער
כב גבוהה מ� 10 קמ“ש.אם מהירות הר

ה דילק בלוח המחוונים, כדי לצייןנורית האזהר
שהמנוע כבה.

דשהתנעת המנוע מח

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

כדי להתניע שוב את המנוע, לחץ על דוושת
המצמד או על דוושת ההאצה.

בות לחיצה עלכב לא מתניע בעקאם הר
ב הילוך סרק וחזור עלדוושת המצמד, של

כזה, פנה למרהפעולה.  אם הבעיה לא נפתר
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

כדי להתניע שוב את המנוע שחרר את דוושת
הבלם.

 בעודDאם ידית היהלוכים במצב נהיגה 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר
.AutoStick או למצב Rההילוכים למצב 

 בעודAutoStickאם ידית ההילוכים במצב 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר

.Rההילוכים למצב 

כאשר המנוע כבה אוטומטית בעוד שדוושת
הבלם הייתה לחוצה, אפשר לשחרר את
דוושת הבלם ולשמור על המנוע במצב דומם

ה מהירות של ידית ההילוכיםבאמצעות העבר
.Pלמצב חניה 

כדי להתניע שוב את המנוע פשוט הוצא את
.Pידית ההילוכים ממצב 

הפעלה/נטרול ידניים של
כתהמער

כת או לנטרל אותהכדי להפעיל את המער
ידנית, לחץ על הלחצן, באיור 81, שנמצא

כז לוח המכשירים.במר

כתהפעלת מער

כת מצוינת באמצעות נוריתפעלת המערה
שנדלקת בליווי הודעה בצג (אם ה האזהר

קיימת).
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, כדי להקל על תמרוני חניה.Rבמצב 

ממת מנועכב נעצר בעליה, הדאם הר
Hill Hold Controlמנוטרלת כדי שהתפקוד 

יהיה זמין (התפקוד פועל רק כאשר המנוע
פועל).

המנוע יכול להיכבות אוטומטית רקה:הער
כב גבוהה מ� 10 קמ“ש.אם מהירות הר

ה דילק בלוח המחוונים, כדי לצייןנורית האזהר
שהמנוע כבה.

דשהתנעת המנוע מח

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

כדי להתניע שוב את המנוע, לחץ על דוושת
המצמד או על דוושת ההאצה.

בות לחיצה עלכב לא מתניע בעקאם הר
ב הילוך סרק וחזור עלדוושת המצמד, של

כזה, פנה למרהפעולה.  אם הבעיה לא נפתר
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

כדי להתניע שוב את המנוע שחרר את דוושת
הבלם.

 בעודDאם ידית היהלוכים במצב נהיגה 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר
.AutoStick או למצב Rההילוכים למצב 

 בעודAutoStickאם ידית ההילוכים במצב 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר

.Rההילוכים למצב 

כאשר המנוע כבה אוטומטית בעוד שדוושת
הבלם הייתה לחוצה, אפשר לשחרר את
דוושת הבלם ולשמור על המנוע במצב דומם

ה מהירות של ידית ההילוכיםבאמצעות העבר
.Pלמצב חניה 

כדי להתניע שוב את המנוע פשוט הוצא את
.Pידית ההילוכים ממצב 

הפעלה/נטרול ידניים של
כתהמער

כת או לנטרל אותהכדי להפעיל את המער
ידנית, לחץ על הלחצן, באיור 81, שנמצא

כז לוח המכשירים.במר

כתהפעלת מער

כת מצוינת באמצעות נוריתפעלת המערה
שנדלקת בליווי הודעה בצג (אם ה האזהר

קיימת).
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(אם קיים)
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כת עצור וסע מדוממת אוטומטית אתמער
כב נייח, ומתניעה אותוהמנוע בכל פעם שהר

שוב, כאשר הנהג מעוניין להמשיך לנסוע.
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לק ומצמצמת פליטתמפחיתה תצרוכת ד

גזים וזיהום קולי.

 109(

 26(

מצב הפעלה
ממת המנוע:הד

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

בתכב נייח, המנוע דומם כאשר תיבעוד שהר
ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד

ת.משוחרר

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

כב נייח ודוושת הבלם לחוצה המנועבעוד שהר
בת בכל מצבמם, אם ידית ההילוכים משולמוד

.Rבד אחד מל

כת לא פועלת כאשר ידית ההילוכיםהמער

, כדי להקל על תמרוני חניה.Rבמצב 

ממת מנועכב נעצר בעליה, הדאם הר
Hill Hold Controlמנוטרלת כדי שהתפקוד 

יהיה זמין (התפקוד פועל רק כאשר המנוע
פועל).

המנוע יכול להיכבות אוטומטית רקה:הער
כב גבוהה מ� 10 קמ“ש.אם מהירות הר

ה דילק בלוח המחוונים, כדי לצייןנורית האזהר
שהמנוע כבה.

דשהתנעת המנוע מח

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

כדי להתניע שוב את המנוע, לחץ על דוושת
המצמד או על דוושת ההאצה.

בות לחיצה עלכב לא מתניע בעקאם הר
ב הילוך סרק וחזור עלדוושת המצמד, של

כזה, פנה למרהפעולה.  אם הבעיה לא נפתר
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

כדי להתניע שוב את המנוע שחרר את דוושת
הבלם.

 בעודDאם ידית היהלוכים במצב נהיגה 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר
.AutoStick או למצב Rההילוכים למצב 

 בעודAutoStickאם ידית ההילוכים במצב 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר

.Rההילוכים למצב 

כאשר המנוע כבה אוטומטית בעוד שדוושת
הבלם הייתה לחוצה, אפשר לשחרר את
דוושת הבלם ולשמור על המנוע במצב דומם

ה מהירות של ידית ההילוכיםבאמצעות העבר
.Pלמצב חניה 

כדי להתניע שוב את המנוע פשוט הוצא את
.Pידית ההילוכים ממצב 

הפעלה/נטרול ידניים של
כתהמער

כת או לנטרל אותהכדי להפעיל את המער
ידנית, לחץ על הלחצן, באיור 81, שנמצא

כז לוח המכשירים.במר

כתהפעלת מער

כת מצוינת באמצעות נוריתפעלת המערה
שנדלקת בליווי הודעה בצג (אם ה האזהר

קיימת).

91

כת עצור/סעמער

(START/STOP)
(אם קיים)

איור  81

כת עצור וסע מדוממת אוטומטית אתמער
כב נייח, ומתניעה אותוהמנוע בכל פעם שהר

שוב, כאשר הנהג מעוניין להמשיך לנסוע.

כב,ת את יעילות הרכת משפרהמער
לק ומצמצמת פליטתמפחיתה תצרוכת ד

גזים וזיהום קולי.

 109(

 26(

מצב הפעלה
ממת המנוע:הד

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

בתכב נייח, המנוע דומם כאשר תיבעוד שהר
ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד

ת.משוחרר

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

כב נייח ודוושת הבלם לחוצה המנועבעוד שהר
בת בכל מצבמם, אם ידית ההילוכים משולמוד

.Rבד אחד מל

כת לא פועלת כאשר ידית ההילוכיםהמער

, כדי להקל על תמרוני חניה.Rבמצב 

ממת מנועכב נעצר בעליה, הדאם הר
Hill Hold Controlמנוטרלת כדי שהתפקוד 

יהיה זמין (התפקוד פועל רק כאשר המנוע
פועל).

המנוע יכול להיכבות אוטומטית רקה:הער
כב גבוהה מ� 10 קמ“ש.אם מהירות הר

ה דילק בלוח המחוונים, כדי לצייןנורית האזהר
שהמנוע כבה.

דשהתנעת המנוע מח

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית

כדי להתניע שוב את המנוע, לחץ על דוושת
המצמד או על דוושת ההאצה.

בות לחיצה עלכב לא מתניע בעקאם הר
ב הילוך סרק וחזור עלדוושת המצמד, של

כזה, פנה למרהפעולה.  אם הבעיה לא נפתר
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

כדי להתניע שוב את המנוע שחרר את דוושת
הבלם.

 בעודDאם ידית היהלוכים במצב נהיגה 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר
.AutoStick או למצב Rההילוכים למצב 

 בעודAutoStickאם ידית ההילוכים במצב 
שדוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב

תה של ידיתאת המנוע באמצעות העבר

.Rההילוכים למצב 

כאשר המנוע כבה אוטומטית בעוד שדוושת
הבלם הייתה לחוצה, אפשר לשחרר את
דוושת הבלם ולשמור על המנוע במצב דומם

ה מהירות של ידית ההילוכיםבאמצעות העבר
.Pלמצב חניה 

כדי להתניע שוב את המנוע פשוט הוצא את
.Pידית ההילוכים ממצב 

הפעלה/נטרול ידניים של
כתהמער

כת או לנטרל אותהכדי להפעיל את המער
ידנית, לחץ על הלחצן, באיור 81, שנמצא

כז לוח המכשירים.במר

כתהפעלת מער

כת מצוינת באמצעות נוריתפעלת המערה
שנדלקת בליווי הודעה בצג (אם ה האזהר

קיימת).



92

ה
נת

ע
 ה

ו נ
יה

ג
ה

אזהרה

חשוב

איור  82

ת שיוטבקר

אלקטרונית
(אם קיימת)

כתנטרול מער

כת מצוין באמצעות נוריתנטרול המער

שנדלקת בליווי הודעה בצג (אם ה האזהר

קיימת).

תפקודי בטיחות
כת עצור וסע דוממה את המנועכאשר מער

ת הבטיחות שלו אווהנהג שחרר את חגור

פתח את הדלת שלו או אם נפתחה דלת

מי, אפשר להתניע שוב את המנועהנוסע הקד

רק באמצעות מתג ההתנעה.

בל הודעהבמצב זה הנהג שומע צפצוף ומק

בצג.

כדי להחליף את המצבר, פנה תמיד 10)9
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.

בע“מ. החלף את המצבר במצבר חדש
מאותו סוג ומפרט.

אם תעדיף לשמור על אקלים נוח בתוך )26
הרכב, נטרל מערכת עצור וסע, כדי להפעיל

את בקרת האקלים באופן רציף.

כבך מותקן התקן אלקטרוני לסיוע בנהיגהבר

כב הרצויהשמאפשר לשמור על מהירות הר

בלי ללחוץ על דוושת ההאצה. אפשר

30 �להשתמש בהתקן במהירות גבוהה מ

בשים, ישרים עםך ארוכים, ירקמ“ש בקטעי ד

שינויים קטנים (כגון כביש מהיר).

כת זו בנהיגהלכן, לא מומלץ להשתמש במער

כים בין�עירוניות עמוסות. אל תפעילרבד

אותה בעיר.

כתהפעלת המער
 110((112  (111  

כת לחץ על לחצן 1,כדי להפעיל את המער

איור 12.

נדלק בלוח המחוונים, כדי לצייןהסמל 

כת הופעלה.שהמער

כת בהילוך 1 אואי אפשר להפעיל את המער

בהילוך אחורי. מומלץ להפעילה במהילוך 3

וגבוה ממנו.

מסוכן להמשיך להפעיל אתחשוב:

כת אם היא לא בשימוש. אתה עלולהמער

כב בשלה ולאבד שליטה ברלהפעילה במקר

ה במהירות.עליה חד

ביעת המהירות הרצויהק
פעל באופן הבא:

כת לחץ על לחצןכדי להפעיל את המער¥

1, איור 82.

כב למהירות הרצויה,כאשר הגיעה הר¥

) ושחררSET (או �SETלחץ על לחצן +

כת. אםאותו כדי להפעיל את המער

תשחרר את דוושת ההאצה, ישמור

ה.כב על המהירות שנבחרהר
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שינויים קטנים (כגון כביש מהיר).

כת זו בנהיגהלכן, לא מומלץ להשתמש במער

כים בין�עירוניות עמוסות. אל תפעילרבד

אותה בעיר.

כתהפעלת המער
 110((112  (111  

כת לחץ על לחצן 1,כדי להפעיל את המער

איור 12.

נדלק בלוח המחוונים, כדי לצייןהסמל 

כת הופעלה.שהמער
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בהילוך אחורי. מומלץ להפעילה במהילוך 3

וגבוה ממנו.

מסוכן להמשיך להפעיל אתחשוב:

כת אם היא לא בשימוש. אתה עלולהמער

כב בשלה ולאבד שליטה ברלהפעילה במקר
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פעל באופן הבא:
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כת. אםאותו כדי להפעיל את המער

תשחרר את דוושת ההאצה, ישמור

ה.כב על המהירות שנבחרהר
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אזהרה

חיישני חניה
(אם קיים)

איור  33

ם צריך (בעת עקיפה, לדוגמה), באפשרותךא
להגביר מהירות בלחיצה על דוושת ההאצה.

כב חוזרכאשר אתה משחרר את הדוושה, הר
ה.למהירות הנסיעה השמור

ה בעוד שהתפקודאם אתה נוסע ביריד
כב עשויה לעלות מזומופעל, מהירות הר

ה.רשהוגד

 או עלSETלפני לחיצה על לחצן +חשוב:
�SETבועהכב לנסוע במהירות ק על הר

במישור.

ת מהירותהגבר
ת השיוט האלקטרוניתאחרי שהופעלה בקר

אפשר להגביר את המהירות בלחיצה על
.+SETהלחצן 

הפחתת מהירות
בעוד שהתפקוד פעיל, אפשר להפחית את

.SETיצה על הלחצן �המהירות בלח

ההעלאת המהירות השמור
בת הילוכים אוטומטיתכב בעלי תיבכלי ר
RES, לחץ על הלחצן Dבת במצב המשול

ושחרר אותו, כדי להעלות את המהירות
בעה לפני כן.שנק

בת הילוכים ידנית אוכב בעלי תיבכלי ר
 (ידני), לפניAutoStickאוטומטית במצב 

בהעלאת המהירות עליך להאיץ לפני שתתקר
.RESאליה  ולשחרר את הלחצן 

כתנטרול המער
לחיצה קלה על דוושת הבלם או על הלחצן

CANCת השיוט מנטרלת את בקר
האלקטרונית ללא מחיקה של המהירות

ה.השמור

ת השיוט באמצעותאפשר לנטרל את בקר
כתהפעלה של בלם חניה בעוד שמער
כתהבלימה מופעלת (כלומר הפעלה של מער

ESCאו בלחיצה על דוושת המצמד תוך כדי (
ת הילוך.העבר

כתנטרול המער
ת השיוטאפשר לנטרל את בקר

האלקטרונית בלחיצה על לחצן 1, איור 82,
.STOPבוב מתג ההתנעה למצב או בסי

אם המערכת פעילה במהלך נסיעה,)110
לעולם אל תשלב את ידית ההילוכים במצב

סרק.

אם ארעו תקלה או כשל מערכת, פנה)111
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.

בקרת השיוט האלקטרונית עלולה)112
להיות מסוכנת, אם היא לא שומרת על מהירות
קבועה. בתנאים מיוחדים המהירות עלולה
לעלות לערכים חריגים ולגרום לאובדן שליטה
ברכב ולתאונה.  אל תשתמש בהתקן בעומס
תנועה כבד או בדרכים מתפתלות,

מכוסות בקרח או בשלג או בדרכים חלקות.

חיישנים
 113(

 27((29 (28 

חיישני החניה מותקנים בפגוש האחורי,

בתאיור 83, ומשמשים לזיהוי מכשולים בקר

כב בנסיעה לאחור.מסלולו של הר

החיישנים מודיעים לנהג שישנם מכשולים

באמצעות צפצוף לסרוגין ובציונים חזותיים

בלוח המחוונים ,אם קיימים.

הפעלה

החיישנים מופעלים אוטומטית בשילוב

ההילוך האחורי.
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כב, עולהחק בין המכשול לרככל שקצר המר

תדירות האותות הקוליים.

אות קולי

ב ויש מכשול מאחוריכאשר הילוך אחורי משול

כב, יישמע אות קולי שישתנה בהתאםהר

חק מהפגוש האחורי.למר

תדירותו של האות הקולי:

חק ביןת ככל שמתקצר המרמתגבר¥

כב למכשול.הר

חק 30 ס“מהופכת לרציפה במר¥

מהמכשול.

כבחק בין הרבועה, אם לא משתנה המרק¥

למכשול. אם מדובר בחיישנים צדדיים,

מופסק החיווי לאחר כ� 3 שניות, כדי

הלמנוע את הופעתם של חיוויי אזהר

בתמרונים שקרובים לקירות.

חק בין המכשולמופסק מיד אם גדל המר¥

כב.לר

כת מפיקה את האות הקולי,כאשר המער

UconnectTMכת השמע עוצמת הקול של מער

(אם קיימת) מופחתת אוטומטית.

חקי זיהוימר

אם החיישנים זיהו כמה מכשולים, הם

בד.בו במכשול הקרוב בליתחש

ב�תכליתי המתכוונןסימנים בצג הר

סימונים הקשורים לסייען החניה מוצגים בצג

הבד, ורק אם נבחרב�תכליתי המתכוונן בלהר

 (אות קוליAcoustic signal and displayה רהגד

רות) של (הגדSettingsותצוגה) בתפריט 

 (למידע נוסף, עייןUconnectTMכת מער

בתיאור בפרק הייעודי).

כת מציינת מכשול באמצעות קשתהמער

אחת באחד האזורים האפשריים, בהתאם

כב. אם המכשולחקו ולמיקומו ביחס לרלמר

זוהה באזור אחורי אמצעי, תוצג קשת אחת

בות אליו; תחילה תהיה הקשתבהתקר

בועה ולאחר מכן תתחיל להבהב ויישמעק

אות קולי.

בור גרורהפעלה לאחר חי
החיישנים מנוטרלים אוטומטית כאשר תקע

ה שלהגרור מחובר לשקע בהתקן הגריר

כב. חיישנים מופעלים שוב בעת ניתוקהר

כב לגרור. לפניבור החשמלי בין הרהחי

השימוש בסייען החניה מומלץ להסיר את

ה ואביזרים רלוונטים אחריםתפוח הגריר

ת, קיימת סכנת פציעות אישיותאחר כב. מהר

כב או למכשול, כאשר אות קוליאו נזק לכלי ר

ה כבר נמצא במקוםרציף מופק תפוח הגריר

שקרוב למכשול יותר מהפגוש האחורי.

בנוסף, החיישנים עלולים להפיק התרעה

הגויה מכיוון שהם מפרשים את תפוח הגרירש

ואת האביזרים המחוברים כמכשול מאחורי

כב.הר

ה אף עלאם ברצונך לא להסיר את וו הגריר

כזפי שאינך גורר גרור, מומלץ לפנות למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ,שירות מורשה מטעם חבר

כת ולמנוע מהחיישניםכן את המערכדי לעד

ה.כזיים לזהות את תפוח הגרירהמר

הערות חשובות
כבך היזהר במיוחדבעת החניית ר

מהמכשולים הנמצאים מעל החיישן או

כב לא מזוהיםמתחתיו. מכשולים שקרובים לר

בות מסוימות, ולכן הם עלולים לגרום נזקבנסי

כב או להינזק.לר

התנאים הבאים עשויים להשפיע על ביצועי

כת החניה:מער

ה ברגישות החיישו ובביצועיתיתכן יריד¥

ח, שלג, בוץ, צבעכת החניה בגלל קרמער

 על פני החיישן.’וכד

החיישן עלול לזהות מכשול שלא קיים¥

(רעש הד) בשל הפרעות מכניות,

םכב, בגשלדוגמה בעת שטיפת הר

(רוח חזקה), ברד.
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כישה, מומלץ להסירוהותקן לאחר ר

כאשר הוא לא בשימוש, כדי למנוע

גויה של החיישנים.פעולה ש

בקה על החיישנים. לכן, הקפדחומרי הד¥

בר על החיישנים.ביק דלא להד

הנהג אחראי על תמרוני חניה או פעולות113)

מסוכנות אחרות. בעת ביצועי פעולות אלה ודא
תמיד שאין אנשים אחרים (במיוחד ילדים) או
בעלי חיים במסלול התנועה של רכבך. חיישני
החנייה נועדו רק לסייע לנהג להתרכז
בתמרונים מסוכנים. אפילו אם הם מתבצעים
במהירות נמוכה, אסור לנהג לתת לדבר מה

להסיח את דעתו מהנעשה בכביש.

החיישנים חייבים להיות נקיים מבוץ,27)

לכלוך, שלג וקרח, כדי שהמערכת תפעל
כהלכה. היזהר לא לשרוט את החיישנים ולא
לגרום להם נזק במהלך הניקוי. הימנע משימוש
במטליות יבשות, מחוספסות וקשות. יש לנקות
את החיישנים במים נקיים וסבון לרכב, לפי
הצורך. אם אתה משתמש בציוד ניקוי מיוחד
כגון מכשיר ניקוי בלחץ גבוה או מכשיר קיטור,
נקה את החיישנים מהר מאוד והחזק את פיית

הצינור במרחק מעל 10 ס“מ.

 דאג לבצע פעולות בפגוש באזור28)

שמותקנים בו החיישנים במרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ בלבד. פעולות
בפגוש שלא בוצעו כהלכה עלולות לסכן את

הפעלתם של חיישני החניה.

צביעת הפגושים או תיקוני צבע באזור29)

החיישנים יש לבצע במרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.  צביעה לא נכונה

עלולה להפריע לפעולתם של חיישני החניה.
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לאחור
(אם קיים)

איור  84

איור  85

אזהרה

חשוב

תיאור
המצלמה האחורית 1, איור 84, מותקנת

במכסה תא המטען.

לאחר שילוב של הילוך נסיעה לאחור, יציג הצג

כב, איור 85, שנקלטאת האזור מאחורי הר

במצלמה.

 114(

 30(

סמלים והודעות בצג
כב,כז הרכזי מקווקו עליון מציין את מרקו מר

כדי להקל על תמרוני חניה או על יישור התקן

ה. האזורים המוצגים בצבעים שוניםהגריר

חק מהפגוש האחורי שלמציינים את המר

כב.הר

חק המשוערבלה שלהלן מציגה את המרהט

עבור כל אזור, איור 85:

כבך היזהר במיוחד: בעת החניית רחשוב

מהמכשולים הנמצאים מעל החיישן או

מתחתיו.

אזור
חק מהחלקמר

כבהאחורי של הר

30�0 ס“מאדום (1)

100�30 ס“מצהוב (2)

 או יותר’1 מירוק (3)

הנהג אחראי על תמרוני חניה או פעולות114)

מסוכנות אחרות. תוך כדי ביצוע תמרונים אלה,
ודא תמיד שאזור החניה ריק מאנשים (במיוחד
ילדים) או בעלי חיים. המצלמה היא רק כלי עזר
עבור הנהג ומטרתה לסייע לו להתרכז
בתמרונים מסוכנים, אם על הנהג לשמור על
ריכוז כל הזמן, אפילו אם הם מתבצעים
במהירות נמוכה. שמור תמיד על מהירות

נמוכה, כדי לבלום מיד לפני מכשולים.

יש לשמור על המצלמה נקייה ולהסיר30)

ממנה בוץ, לכלוך, שלג וקרח, כדי לדאוג
לפעולתה תקינה. היזהר לא לשרוט את
המצלמה ולא לגרום לה נזק במהלך הניקוי.
הימנע משימוש במטליות יבשות, מחוספסות
וקשות. יש לנקות את המצלמה במים נקיים
וסבון לרכב, לפי הצורך. בתחנות רחיצה
המשתמשות בקיטור או במתזי לחץ גבוה נקה
את המצלמה מהר ושמור של מרחק של 10
ס“מ לפחות בינה לבין המתזים. כמו כן, אל

תדביק מדבקות על המצלמה.
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חק מהחלקמר
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בתמרונים מסוכנים, אם על הנהג לשמור על
ריכוז כל הזמן, אפילו אם הם מתבצעים
במהירות נמוכה. שמור תמיד על מהירות

נמוכה, כדי לבלום מיד לפני מכשולים.

יש לשמור על המצלמה נקייה ולהסיר30)

ממנה בוץ, לכלוך, שלג וקרח, כדי לדאוג
לפעולתה תקינה. היזהר לא לשרוט את
המצלמה ולא לגרום לה נזק במהלך הניקוי.
הימנע משימוש במטליות יבשות, מחוספסות
וקשות. יש לנקות את המצלמה במים נקיים
וסבון לרכב, לפי הצורך. בתחנות רחיצה
המשתמשות בקיטור או במתזי לחץ גבוה נקה
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אזהרה

ת גרורגריר

הערות חשובות
 115((116 

הכב התקן גרירכדי לגרור גרור, יש להתקין בר

כת חשמל מתאימה. אם ברצונךמאושר ומער

כישה, פנהה לאחר רלהתקין את התקן הגריר

ם מקצועי.לגור

התקן מראות חיצוניות נוספות/מיוחדות,

ה.רש בחוקי התעבורכנד

ת גרור מקשה על נסיעה בעליות,זכור כי גריר

חק בלימה גדל וכי עקיפה נמשכת זמןכי מר

כב הכולל.ב יותר, תלוי במשקל הרר

ה במקום ללחוץב הילוך נמוך בנהיגה בירידשל

בוע על דוושת הבלמים.באופן ק

ה שלהמשקל שהגרור מפעיל על התקן הגריר

כב מפחית את המשקל שניתן להעמיסהר

ך מספרי. כדי לוודא שלאכב באותו ערבר

בי המותר (הנקובחרגת ממשקל הגרור המר

כב), יש להביאבמסמכי הרישום של הר

בותבון את הגרור העמוס במלואו לרבחש

אביזרים ומטען.

כב גוררבית עבור ראל תחרוג מהמהירות המר

גרור, הנהוגה במדינה שאתה נוהג בה. על כל

בית של 100פנים, אין לחרוג מהמהירות המר

קמ“ש.

ב להיות מחובר ישירות למצברבלם חשמלי חיי

.2באמצעות כבל בעל חתך 2.5 מ“מ

בנוסף על הסיעופים החשמליים, אפשר לחבר

כב לכבל חשמליכת החשמל של הראת מער

העבור הבלם החשמלי ולכבל עבור התאור

. עבור15Wהפנימית של הגרור שלא יעלה על 

ה עם כבלת הבקרבורים השתמש ביחידהחי

 לפחות.2מצבר בעל חתך של  2.5 מ“מ

בדכנים נוספים מליש להשתמש בצרחשוב:

ה החיצונית (כגון בלם חשמלי) כאשרהתאור

המנוע פועל.

ההתקנת התקן גריר
ה במוסך מוסמךיש להדק את התקן הגריר

ב שסיפק יצרןלפי מידע נוסף ו/או מושל

ההתקן.

EC/94/20 ה לעמוד בתקנותעל התקן הגריר
ולנספחים עתידיים.

ב להתאים למשקלה הרצוי חייהתקן הגריר

בור החשמלי ישכב יכול לגרור. בחישהר

ךררטי שנמצא, בדלהשתמש בתקע סטנד

ת להתקןת המחוברבת מיוחדכלל, בתוש

הת תאורבקר מיוחד לECUה, וב�הגריר

כב.חיצונית שיש להתקין בר

 בעל 7 או 12 פינים12Vיש להשתמש בתקע 

). פעל לפיISO/DIN ו�CUNA/UNI(תקני 

כב ו/או יצרןהוראות ההתקנה שסיפק יצרן הר

ה.התקן הגריר

(115� של הרכב לא תבקרABSמערכת ה

את מערכת הבלימה של הגרור. נהג במשנה
זהירות בדרכים חלקות.

לעולם אל תבצע שינויים במערכת116)

הבלימה של הרכב, כדי לבקר את בלמי הגרור.
מערכת הבלימה של הגרור חייבת להיות
עצמאית לחלוטין מהמערכת ההידראולית של

הרכב.
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.2באמצעות כבל בעל חתך 2.5 מ“מ

בנוסף על הסיעופים החשמליים, אפשר לחבר

כב לכבל חשמליכת החשמל של הראת מער

העבור הבלם החשמלי ולכבל עבור התאור

. עבור15Wהפנימית של הגרור שלא יעלה על 

ה עם כבלת הבקרבורים השתמש ביחידהחי

 לפחות.2מצבר בעל חתך של  2.5 מ“מ

בדכנים נוספים מליש להשתמש בצרחשוב:

ה החיצונית (כגון בלם חשמלי) כאשרהתאור

המנוע פועל.

ההתקנת התקן גריר
ה במוסך מוסמךיש להדק את התקן הגריר

ב שסיפק יצרןלפי מידע נוסף ו/או מושל

ההתקן.

EC/94/20 ה לעמוד בתקנותעל התקן הגריר
ולנספחים עתידיים.

ב להתאים למשקלה הרצוי חייהתקן הגריר

בור החשמלי ישכב יכול לגרור. בחישהר

ךררטי שנמצא, בדלהשתמש בתקע סטנד

ת להתקןת המחוברבת מיוחדכלל, בתוש

הת תאורבקר מיוחד לECUה, וב�הגריר

כב.חיצונית שיש להתקין בר

 בעל 7 או 12 פינים12Vיש להשתמש בתקע 

). פעל לפיISO/DIN ו�CUNA/UNI(תקני 

כב ו/או יצרןהוראות ההתקנה שסיפק יצרן הר

ה.התקן הגריר

(115� של הרכב לא תבקרABSמערכת ה

את מערכת הבלימה של הגרור. נהג במשנה
זהירות בדרכים חלקות.

לעולם אל תבצע שינויים במערכת116)

הבלימה של הרכב, כדי לבקר את בלמי הגרור.
מערכת הבלימה של הגרור חייבת להיות
עצמאית לחלוטין מהמערכת ההידראולית של

הרכב.
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מנוע בנזין
בד שדירוגת בלהשתמש בדלק נטול עופר

) לא נמוך מ� RON.95האוקטן שלו (

מנוע דיזל
 31(

).EN590כב (מפרט השתמש בסולר לכלי ר

כב או החנייתובעת שימוש ממושך בר

באזורים הרריים או קרים, מומלץ לתדלק

ה זה, אף מומלץבסולר מקומי. במקר

לשמור על המיכל מלא מעל 50%.

תדלוק
בפתח”פתח ללא מכסה“ הוא התקן ש

מיכל הדלק הנפתח ונסגר אוטומטית

ח הדלק נכנס/יוצא ממנו. התקןכאשר אקד

גוי.זה מצויד בחוסם המונע תדלוק בדלק ש

פתיחת המכסה

כדי לתדלק פעל באופן הבא:

בטל נעילה של מכסה 1, איור 86,¥

 117((119  (118 

ה הייעודית ופתחבלחיצה על הנקוד

אותו.

ח התדלוק והפעל אותו.הכנס את אקד¥

חת האקדבתום התדלוק לפני הסר¥

המתקן כ�10 שניות, כדי לאפשר לדלק

לזרום לתוך המיכל.

ח התדלוק וסגור מכסההוצא את אקד¥

.1

המכסה מצויד בכיסוי למניעת אבק 2

חבקצה האקדהמונע מלכלוך ומאבק ש

לחדור לתוך מיכל הדלק.

תדלוק חירום

אם מיכל הדלק ריק או אם מעגל האספקה

ריק לחלוטין, פעל באופן הבא כדי למלא את

מיכל הדלק:

פתח את מכסה תא המטען והוצא¥

בת הכליםמתאם 3, איור 87, נמצא בתי

כה לתיקון צמיג (בהתאםאו בער

סה).לגר

פתח את מכסה 1, איור 86, כמתואר¥

למעלה.

ח התדלוק לפתח המילויהכנס את אקד¥

והפעל אותו.

בתום התדלוק הוצא את המתאם וסגור¥

את המכסה.

החזר את המתאם למקומו.¥
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אזהרה

חשוב

אל תצמיד שום חפץ/פקק שלא11)7
מסופק ברכב אל פתח המילוי. שימוש בחפצים
לא מתאימים עלול לגרום לעלייה בלחץ אוויר

בתוך המיכל, וזהו מצב מסוכן.

אל תקרב להבות חשופות או סיגריות118)
דולקות אל צוואר המילוי של מיכל הדלק: קיימת
סכנת שריפות. הרחק את פניך מצוואר המילוי
של מיכל הדלק, כדי לא לנשום אדים רעילים.

אל תשתמש בטלפון נייד ליד משאבת119)
הדלק: קיימת סכנת שריפה.

מנוע דיזל: השתמש רק בסולר המיועד31)
לכלי רכב בהתאם למפרטי התקן האירופי

EN590 שימוש במוצרים או בתערובות אחרות .
עלול לגורם נזק בלתי הפיך למנוע, ובעקבותיו
לבטל את תוקף האחריות. אם מילאת במיכל
דלק מסוג אחר בטעות, אל תתניע את המנוע.
רוקן את המיכל. אם יופעל המנוע ולו לזמן קצר
מאוד, עליך לנקז את לא רק את מיכל הדלק
אלא גם את שאר החלקים של מערכת

אספקת הדלק.
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החלפת נורות

הבקר
לחץ על הלחצן, איור 88, כדי להדליק/

לכבות את הפנסים.

ת החירום דולקים, נוריותכאשר פנסי אזהר
מהבהבות. ו�  ה האזהר

ת החירום מוכתבשימוש בפנסי אזהרחשוב:

ה של המדינה שאתה נוהגבידי חוקי התעבור

רישות החוק.בה. הקפד למלא את ד

בלימת חירום

ת החירוםבמהלך בלימת חירום פנסי אזהר

הנדלקים אוטומטית, כמו גם נוריות האזהר

 בלוח המחוונים. ו� 

הפנסים כבים אוטומטית בתום מצב החירום.

הוראות כלליות
עים לאה בדוק שהמגלפני החלפת נור¥

התחמצנו.

החלף נורות שרופות בנורות חדשות¥

מאותו סוג והספק.

ה בפנס ראשי תמידאחרי שהחלפת נור¥

בדוק את היישור שלו.

אם פנס לא פועל, בדוק שהנתיך שלו¥

ה. מיקומיתקין לפני החלפת נור

הנתיכים מצוינים בנושא “אם נתיך

ף“ בפרק זה.נשר

םבמזג אוויר קר או לח או אחרי גשחשוב: 

כב, העדשות של הפנסיםחיצת רכבד או ר

הראשיים או של הפנסים האחוריים עלולים

להתכסות באדים ו/או עלולות להיווצר טיפות

בעיתבוי על צדן הפנימי. זוהי תופעה טעי

הה בהבדלי טמפרטורות ולחות בין צדשמקור

ה הפנימי. היאבין צדהחיצוני של הזכוכית ל

לא מסמנת תקלה ולא מפריעה להפעלתם

הרגילה של הפנסים. האדים נעלמים מהר

כז העדשהאחרי הפעלת הפנס, ממר

לקצוותיה.
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סוגי נורות

כב מותקנות נורות מסוגים הבאים:בר   

ה וסובב אותהה, לחץ את הנורת הנור  להסר(סוג 2) נורות עם פיני נעילה (ביונט):

נגד כיוון השעון.

ה, משוך את המחבר ושלוף אותו. כדי להסיר את הנור(סוג 3) נורות הלוגן: 

ה, סובב אותה נגד כיוון השעון. כדי להסיר את הנור(סוג 4) נורות הלוגן: 

ה. מותקנות בלחיצה, משוך להסרבד: (סוג 1)נורות העשויות מזכוכית בל
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H1555W4אור גבוה בפנסים ראשיים (הלוגן)

H755W3אור נמוך בפנסים ראשיים

PY21W21W2מייםפנסי איתות קד

W5W5W1ת לוחית רישויתאור

P21W21W2פנסים אחוריים/בלימה

WY16W16W1פנסי איתות אחוריים

W16W16W1פמס נסיעה לאחור

W5W5W1פנס בלימה עליון

H1155W4פלפנסי ער

W16W16W1פל אחוריפנס ער

C5W5W1מיתה קדת תקרמנור

C5W5W1מיות (מגני שמש)מנורות גג קד

C5W6W1ה אחוריותת תקרמנור

W5W5W1ת תא מטעןתאור

W5W5W1ת תא כפפותתאור

ך להתייחסותערהספקסוג נורות   
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איור 89

איור 91איור 90

ה חיצוניתהחלפת נור

מימיקום נורות פנס קד

אור נמוך בפנסים ראשיים1.

פלפנסי ער2.

תאור גבוה בפנסים ראשיים / תאור3.

DRL

פנסי איתות4.

DRLת אור גבוה בפנסים ראשיים / תאור

ה 3, איור 89, פעלכדי להחליף את הנור

באופן הבא:

בתוך תא המנוע הסר מכסה גומי 1,¥

איור 90.

ה נגד כיווןסובב את מכלול בית הנור¥

השעון והוצא אותו.

בור החשמלי והחלף אתנתק את החי¥

ה 2.מכלול בית הנור

בור החשמלי אל המכלולחבר את החי¥

החדש.

לאחר מכן הכנס את המכלול למקומו¥

וסובב אותו בכיוון השעון; ודא שהוא

ב.נעול היט

התקן את מכסה הגומי 1.¥

ה רק כאשר המנועהחלף את הנורחשוב:

דומם. כמו כן, ודא שהמנוע קר, כדי למנוע

כוויות.

אור נמוך בפנסים ראשיים

פנס ראשי ימני

ה 1, איור 89, פעלכדי החליף את הנור

באופן הבא:

סובב את הגלגלים פנימה עד הסוף.¥

כוון את הלשוניות המוצגות באיור 91,¥
והסר את המכסה.

הסר את פקק הגומי.¥

בור החשמלי.נתק את החי¥

ה מהקפיצים המחזיקיםשחרר את הנור¥
והוצא אותה.

ה החדשה ובצע אתהכנס את הנור¥
ר הפוך.דהפעולות המתוארות בס

פנס ראשי שמאלי

בתוך תא המנוע הסר מכסה גומי 1 של¥
פנס האור הנמוך, איור 89.

ה מהקפיצים המחזיקיםשחרר את הנור¥
והוצא אותה.

בור החשמלי והחלף אתנתק את החי¥
ה 1, איור 89.הנור

בור החשמלי אל המכלולחבר את החי¥
החדש.
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איור 92

איור 93

איור 94

איור 95

ה למקומו בתוךהחזר את מכלול הנור¥
הפנס.

התקן את מכסה הגומי.¥

ה רק כאשר המנועהחלף את הנורחשוב:
דומם. כמו כן, ודא שהמנוע קר, כדי למנוע

כוויות.

מייםפנסי איתות קד

ה 4, איור 89, פעל באופןכדי החליף את הנור
הבא:

כב כדי להריםהשתמש במברג שסופק בר¥
את הפינים המסומנים ולהסיר את

המכסה 1, איור 92.

ה נגד כיווןה�בית נורסובב את מכלול הנור¥
השעון.

ת הביונט.החלף את נור¥

ה ואת המכלוללאחר מכן הכנס את הנור¥
למקומו וסובב אותו בכיוון השעון; ודא

ב.שהוא נעול היט

התקן את המכסה וחסום אותו באמצעות¥
הכנסת הפינים שלו למקומם.

מייםפל קדפנסי ער

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

סובב את הגלגלים פנימה עד הסוף.¥

כוון את הלשוניות המוצגות באיור 93,¥
והסר את המכסה.

ה 1, איורה�בית הנורסובב את מכלול הנור¥
94, נגד כיוון השעון והחלק אותו החוצה

ה.להסר

בור החשמלי.נתק את החי¥

בור אל המכלול החדש; סובבחבר את החי¥
אותו בכיוון השעון להתקנה וודא שהוא

ב.נעול היט

בסוף, התקן את המכסה.ל¥

פנסי איתות צדדיים

ה, פעל באופן הבא:כדי החליף את הנור

כוונן את העדשה 1, איור 95, כדי ללחוץ¥
על התפס הפנימי 2 ומשוך את האשכול

החוצה.

ה 3 נגד כיוון השעון,סובב את בית הנור¥
ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור
והחלף אותה.

ה 3 לתוך העדשההחזר את בית הנור¥
וסובב אותו בכיוון השעון.

התקן את האשכול; ודא שהתפס¥

הפנימי 2 ננעל במקומו.
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ה נגד כיווןה�בית נורסובב את מכלול הנור¥
השעון.

ת הביונט.החלף את נור¥

ה ואת המכלוללאחר מכן הכנס את הנור¥
למקומו וסובב אותו בכיוון השעון; ודא

ב.שהוא נעול היט

התקן את המכסה וחסום אותו באמצעות¥
הכנסת הפינים שלו למקומם.

מייםפל קדפנסי ער

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

סובב את הגלגלים פנימה עד הסוף.¥

כוון את הלשוניות המוצגות באיור 93,¥
והסר את המכסה.

ה 1, איורה�בית הנורסובב את מכלול הנור¥
94, נגד כיוון השעון והחלק אותו החוצה

ה.להסר

בור החשמלי.נתק את החי¥

בור אל המכלול החדש; סובבחבר את החי¥
אותו בכיוון השעון להתקנה וודא שהוא

ב.נעול היט

בסוף, התקן את המכסה.ל¥

פנסי איתות צדדיים

ה, פעל באופן הבא:כדי החליף את הנור

כוונן את העדשה 1, איור 95, כדי ללחוץ¥
על התפס הפנימי 2 ומשוך את האשכול

החוצה.

ה 3 נגד כיוון השעון,סובב את בית הנור¥
ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור
והחלף אותה.

ה 3 לתוך העדשההחזר את בית הנור¥
וסובב אותו בכיוון השעון.

התקן את האשכול; ודא שהתפס¥

הפנימי 2 ננעל במקומו.
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איור 100איור 98איור 96

איור 97

איור 99

איור 101

ה בפנס אחוריורנ
פנסי צד/חניה1.
פנסי איתות2.
פנס נסיעה לאחור3.
פל אחוריפנס ער4.

מכלולי פנסים אחוריים

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

פתח את מכסה תא המטען והזז את¥
הכיסוי בדיפון הפנימי 5, איור 97.

נתק את התקע החשמלי האמצעי ¥6
ך מפעיל את המחזיק הייעודי והסרבעוד

את הבורג 7, איור 98.

משוך את מכלול הפנס האחורי החוצה¥
ה, כפי שמוצג באיור 99.להסר

פל האחורי,ה בפנס הערכדי להחליף נור¥
ה 8, איור 100, נגדסובב את בית הנור

ה מביתכיוון השעון. הוצא את הנור
ה חדשה.ה והחלף אותה בנורהנור

כדי להחליף את הנורות האחרות, הסר¥
בוע, איור 100,בעת בורגי הקיאת אר

ה.והסר את מכלול בית הנור

ה השרופה (איור 101:החלף את הנור¥
9 = חניה, 10 = בלימה, 11 = נסיעה

לאחור, 12 = איתות).
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איור 102

איור 103

איור 104

איור 105

אזהרה

ה עד שיותקן נכונההחזר את בית הנור¥
ב אתבמכלול הפנס האחורי והדק היט

בעת הברגים.אר

כב.התקן את מכלול הפנס האחורי בר¥

בוע שלהדק במלואו את התקן הקי¥
הפנס האחורי וחבר את התקעמכלול 

החשמלי.

החזר את הדיפון הפנימי המוסר.¥

סגור את מכסה תא המנוע.¥

פנס בלימה עליון

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

פתח את מכסה תא המטען.¥

בור החשמלי 1, איור 102.נתקן את החי¥

שחרר את שני האומים הצדדיים.¥

ת לוחית רישויתאור

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

ת המברג הסר את העדשות 1,בעזר¥

ה המסומנת.איור 104, בנקוד

ה 2, איור 105, נגדסובב את בית הנור¥

ה 3 והחלףכיוון השעון, הוצא את הנור

אותה.

התקן את המכלול במקומו.¥

ת העדשה כסה את קצהלפני הסרה:הער

המברג בבד, כדי לא לגרום נזק לעדשה

עצמה.

לפני החלפת הנורה המתן עד120)
שיתקררו צינורות הפליטה. קיימת סכנת

כוויות.

שינויים או תיקונים במערכת החשמל121)
שלא בוצעו נכון או שלא התחשבו במפרטה

הטכני, עלולים להוביל לשריפות.

נורות הלוגן מכילות גז שנתון בלחץ;122)
אם נורות אלה נשברות, רסיסי הזכוכית

עלולים להתפזר.

ה.הוצא את בית הנור¥

ה, איור 103, והחלףשחרר את הנור¥

ה חדשה.בנור
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התקן את המכלול במקומו.¥

ת העדשה כסה את קצהלפני הסרה:הער
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הטכני, עלולים להוביל לשריפות.
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ה חדשה.בנור

108

ב
מ

רק
 ה

יח
ור

ם

איור 102

איור 103

איור 104

איור 105

אזהרה

ה עד שיותקן נכונההחזר את בית הנור¥
ב אתבמכלול הפנס האחורי והדק היט

בעת הברגים.אר

כב.התקן את מכלול הפנס האחורי בר¥

בוע שלהדק במלואו את התקן הקי¥
הפנס האחורי וחבר את התקעמכלול 

החשמלי.

החזר את הדיפון הפנימי המוסר.¥

סגור את מכסה תא המנוע.¥

פנס בלימה עליון

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

פתח את מכסה תא המטען.¥

בור החשמלי 1, איור 102.נתקן את החי¥

שחרר את שני האומים הצדדיים.¥

ת לוחית רישויתאור

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

ת המברג הסר את העדשות 1,בעזר¥

ה המסומנת.איור 104, בנקוד

ה 2, איור 105, נגדסובב את בית הנור¥

ה 3 והחלףכיוון השעון, הוצא את הנור

אותה.

התקן את המכלול במקומו.¥

ת העדשה כסה את קצהלפני הסרה:הער

המברג בבד, כדי לא לגרום נזק לעדשה

עצמה.

לפני החלפת הנורה המתן עד120)
שיתקררו צינורות הפליטה. קיימת סכנת

כוויות.

שינויים או תיקונים במערכת החשמל121)
שלא בוצעו נכון או שלא התחשבו במפרטה

הטכני, עלולים להוביל לשריפות.

נורות הלוגן מכילות גז שנתון בלחץ;122)
אם נורות אלה נשברות, רסיסי הזכוכית

עלולים להתפזר.

ה.הוצא את בית הנור¥

ה, איור 103, והחלףשחרר את הנור¥

ה חדשה.בנור



109

איור 106

החלפת נתיכיםחשוב

יש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתייש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתייש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתייש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתייש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתי32)32)32)32)32)

שלהן בלבד. נגיעה בחלק השקוף של הנורהשלהן בלבד. נגיעה בחלק השקוף של הנורהשלהן בלבד. נגיעה בחלק השקוף של הנורהשלהן בלבד. נגיעה בחלק השקוף של הנורהשלהן בלבד. נגיעה בחלק השקוף של הנורה

באצבעותיך עלולה לפגוע בעוצמת האור ואףבאצבעותיך עלולה לפגוע בעוצמת האור ואףבאצבעותיך עלולה לפגוע בעוצמת האור ואףבאצבעותיך עלולה לפגוע בעוצמת האור ואףבאצבעותיך עלולה לפגוע בעוצמת האור ואף

לקצר את חיי השירות של הנורה.  לאחר מגעלקצר את חיי השירות של הנורה.  לאחר מגעלקצר את חיי השירות של הנורה.  לאחר מגעלקצר את חיי השירות של הנורה.  לאחר מגעלקצר את חיי השירות של הנורה.  לאחר מגע

מקרי נגב את הנורה במטלית ספוגהמקרי נגב את הנורה במטלית ספוגהמקרי נגב את הנורה במטלית ספוגהמקרי נגב את הנורה במטלית ספוגהמקרי נגב את הנורה במטלית ספוגה

באלכוהול והנח אותה להתייבש.באלכוהול והנח אותה להתייבש.באלכוהול והנח אותה להתייבש.באלכוהול והנח אותה להתייבש.באלכוהול והנח אותה להתייבש.

כללי
 123((126 (125 (124 

 33(

כת החשמל: הםנתיכים מגנים על מער

פים אם חלים כשל או תקלה או פעולהנשר

כת.גויה של המערש

צבת להוצאת נתיכים

כדי להוציא נתיך השתמש בצבת שמחובר

בת הנתיכים שללצדו הפנימי של מכסה תי

תא המנוע (איור 106).

ת נתיכיםלצבת שני קצוות שנועדו להסר

מסוגים שונים.

מיקום נתיכיםלאחר השימוש החזר את הצבת למקומו.
ה:בוצות בקרהנתיכים מאוגדים בשלוש ק

בלוח המכשירים, בתא המנוע ובתא

המטען.
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איור 108

איור 109 איור 107

כדי לגשת לנתיכים, פעל באופן הבא:

הדק במלואו בורג 1, איור 108,¥

באמצעות המברג.

בת נתיכים בתא המנועתי
 34(

בת הנתיכים נמצאת בסמוך למצבר,תי

איור 107.

בו זמנית סובב לאט את הבורג נגד כיוון¥

השעון עד שתרגיש התנגדות (אל

ה).תהדק יתר על המיד

שחרר לאט את הבורג.¥

פתיחה מסתיימת כאשר אתה רואה¥

בתשראש הבורג במלואו יצא מהתוש

שלו.

הסר מכסה 2 בהחלקתו למעלה על¥

המסילות הצדדיות, כפי שמוצג באיור.

ב החשמליכיהמספר המזהה של הר¥

המוגן בידי הנתיך מוצג על המכסה.

אחרי החלפת הנתיך פעל באופן הבא:

התקן נכונה את מכסה 2 במסילות¥

הצדדיות של המארז.

החלק אותו החוצה מלמעלה.¥

הדק במלואו את בורג 1 באמצעות¥

המברג.

בו זמנית סובב לאט את הבורג בכיוון¥

השעון עד שתרגיש התנגדות (אל

ה).תהדק יתר על המיד

שחרר לאט את הבורג.¥

ב סגור כאשר ראש הבורגהמכסה נחש¥

בת שלו במלואו.שקוע בתוך התוש

בת נתיכים בלוחתי

המכשירים
בת הנתיכים, איור 110, נמצאת משמאלתי

לעמוד ההגה. כדי לגשת לנתיכים, משוך

את המכסה הנתפס כלפיך, כפי שמוצג

באיור 109, כדי להסירו.
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אחרי החלפת הנתיך פעל באופן הבא:

התקן נכונה את מכסה 2 במסילות¥

הצדדיות של המארז.

החלק אותו החוצה מלמעלה.¥

הדק במלואו את בורג 1 באמצעות¥

המברג.

בו זמנית סובב לאט את הבורג בכיוון¥

השעון עד שתרגיש התנגדות (אל

ה).תהדק יתר על המיד

שחרר לאט את הבורג.¥

ב סגור כאשר ראש הבורגהמכסה נחש¥

בת שלו במלואו.שקוע בתוך התוש

בת נתיכים בלוחתי

המכשירים
בת הנתיכים, איור 110, נמצאת משמאלתי

לעמוד ההגה. כדי לגשת לנתיכים, משוך

את המכסה הנתפס כלפיך, כפי שמוצג

באיור 109, כדי להסירו.
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שיעור אמפרנתיךכניםצר

בת נתיכים בתא המנועתי

F1015צופר דו�טוני

F887.5חימום מראות

F2030חימום חלון אחורי

שיעור אמפרנתיךכניםצר

 בלוח המכשיריםבת נתיכים תי

F4725מי (צד הנהג)חלון חשמלי קד

F4825מי (צד הנוסע)חלון חשמלי קד

ת אקלים,, בקרUconnectTMכת אספקת חשמל למער

, בקרי גלגל הגה.USB/AUX, יציאת EOBDכת מער
F3615

כת נעילה כפולה (ביטול נעילה בדלת הנהג, אם קיים)/מער

F3820כזית/ביטול נעילה של מכסה תאביטול נעילת דלת/נעילה מר
מטען חשמלי

F4320מיתכת שטיפה של שמשה קדמשאבת מער

F3325חלון חשמלי אחורי שמאלי

F3425חלון חשמלי אחורי ימני
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113

אזהרה

חשוב

שיעור אמפרנתיךכניםצר

בת נתיכים בתא המטעןתי

F9715 אחורי12Vשקע 

F9910ב הנהגחימום מוש

F9210מיב נוסע קדחימום מוש

F9010ב הנהגכוונון של תמיכת גב תחתון במוש

אם הנתיך המוחלף נשרף שוב, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.123)

לעולם אל תחליף נתיך בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר. קיימת סכנת שריפות.124)

אם נעשה שימוש בנתיך שלא מוזכר בעמוד זה או בעמוד הקודם, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.125)

, שהמפתח המכני (אם בשימוש) מוסר ושכל צרכני חשמל מכובים ו/או מנותקים.STOPלפני החלפת נתיך ודא שמתג ההתנעה במצב 126)

לעולם אל תחליף נתיך שרוף בחוט מתכת או בחומר אחר.33)

אם עליך לשטוף את תא המנוע, אל תכוון את זרם המים ישירות על תיבת הנתיכים ועל מנוע מגבי השמשה הקדמית.34)
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החלפת הגלגל

איור 113

איור 114

מגבה
 132(

 37(

ב כי:נא שים ל

המגבה שוקל 2.15 ק“ג.¥

לא ניתן לתקן את המגבה; אם חלה בו¥
תקלה, יש להחליפו במגבה מקורי אחר.

בדלא ניתן לחבר למגבה כלי אחר מל¥
בוב שלו.ידית הסי

תחזוקה

ברות של לכלוך על הבורג.מנע הצט¥

שמור על הבורג משומן.¥

לעולם אל תבצע שינויים במגבה.¥

תנאים בהם אין להשתמש במגבה

.C° 40- ה מתחת ל�טמפרטור¥

על קרקע חולית או בוצית.¥

ה.על קרקע לא ישר¥

כים תלולות.רבד¥

בתנאי מזג אוויר קיצוניים: סופות¥
רעמים, טייפונים, צונאמי, סופות שלג,

.’סערות וכד

ע ישיר עם המנוע או למען ביצועבמג¥
כב.תיקונים מתחת לר

בסירות.¥

שינוי תהליך
 127((131 (130 (129 (128 

 35((36 

פעל באופן הבא:

חק מהתנועהכב הרעצור את הר¥

בו ניתן להחליף את הגלגלבמקום ש

הבבטחה. על הקרקע להיות ישר

חוסה דיה.וד

דומם את המנוע, הדלק את פנסי¥

ת החירום והפעל את בלם החניה.תאור

ב הילוך ראשון או הילוך נסיעהשל¥

לאחור או העבר את ידית ההילוכים

בת הילוכים (תיPלמצב חניה 

אוטומטית).

כבבש אפוד זוהר לפני צאתך מהרל¥

(ציית לחוקי המדינה שאתה נוהג בה).

ם את השטיח.פתח את תא המטען והר¥

שחרר את אום הנעילה 1, איור 113.¥

כת הכלים 3 והנח אותההוצא את ער¥

ליד הגלגל המיועד להחלפה.

הוצא את הגלגל החלופי 2.¥

ה 1, איור 114, כפיד העצירפרוס את ס¥

שמוצג בתרשים.
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ב כי:נא שים ל

המגבה שוקל 2.15 ק“ג.¥

לא ניתן לתקן את המגבה; אם חלה בו¥
תקלה, יש להחליפו במגבה מקורי אחר.

בדלא ניתן לחבר למגבה כלי אחר מל¥
בוב שלו.ידית הסי

תחזוקה

ברות של לכלוך על הבורג.מנע הצט¥

שמור על הבורג משומן.¥

לעולם אל תבצע שינויים במגבה.¥

תנאים בהם אין להשתמש במגבה

.C° 40- ה מתחת ל�טמפרטור¥

על קרקע חולית או בוצית.¥

ה.על קרקע לא ישר¥

כים תלולות.רבד¥

בתנאי מזג אוויר קיצוניים: סופות¥
רעמים, טייפונים, צונאמי, סופות שלג,

.’סערות וכד

ע ישיר עם המנוע או למען ביצועבמג¥
כב.תיקונים מתחת לר

בסירות.¥

שינוי תהליך
 127((131 (130 (129 (128 
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115

איור 118איור 116איור 115

איור 117

איור 119

חורי הגלגל הנמצאד 1 מאהצב את הס¥
באלכסון לגלגל המוחלף, (ראה איור 115),

ם.כב המורכדי למנוע את תזוזת הר

כב מותקנים גלגלים בעלי חישוקיאם בר¥
בור הגלגל 1, איור 116,ה: הסר את טפלד

באמצעות הכלי המיוחד 2, איור 117,
בת הכלים. אחוז בכלי בשתישנמצא בתי

אצבעות, הכנס את לשון הכלי בין הצמיג
בור ומשוך כלפיך באופן אנכי לגלגל.לט

שחרר את בורג הגלגל המיועד להחלפה¥
בוב אחד באמצעות מפתח הגלגליםבסי

כבהמסופק 1, איור 118. טלטל את הר
כדי שיהיה קל יותר להפריד את החישוק

בור.מהט

הפעל את הידית 1, איור 119, כדי להגביה¥
את המגבה עד שיגיע קצהו העליון 2

ת הצד 3 שלויתחבר באופן נכון אל קור
ה.שעל הקור כב, בסמוך לסימן הר

בים שאתה עומדהתרע בפני עוברים וש¥
כב, מכיוון שעל האנשיםלהגביה את הר

עת בו עדכב ולא לגחק מהרלהתר
להנמכתו בתום ההחלפה.

סובב את ידית המגבה 1, איור 119,¥
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ב
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ור

ם

איור 121
איור 123

איור 122

איור 120

(בכיוון השעון) כדי להפעיל את המגבה
כב עד שיתרומם הגלגלולהגביה את הר

כמה סנטימטרים מעל הקרקע.

שחרר את בורגי הגלגל במלואם והסר את¥
הגלגל הנקור.

ע בין הגלגל החלופי לצלחתודא שפני המג¥
הגלגל נקיים, כדי שהברגים לא ישתחררו.

התקן את הגלגל החלופי: הכנס את¥
הבורג הראשון אל החור הקרוב לשסתום

בובי הברגה והמשךהניפוח בשני סי
להכניס את שאר הברגים באופן זהה.

הדק את הברגים באמצעות מפתח¥
הברגים 1, איור 118.

סובב את ידית המגבה 1, איור 119, (נגד¥
כב, והסרכיוון השעון), כדי להנמיך את הר

את המגבה.

השתמש במפתח הברגים המסופק כדי¥
בה כפילהדק את הברגים במלואם בהצל

שמוצג באיור 121.

ה: יישר את חריץ 1, איורעבור חישוקי פלד¥
בור הגלגל ושמודגש באמצעותבט122, ש

סמל 2 עם שסתום הניפוח.

בור הגלגלהצב את החלק הפנימי של ט¥
על החישוק.

בור הגלגל באמצעות הפעלתב את טשל¥
כוח צירי בכמה נקודות כפי שמוצג באיור

בורבור נכון בין הט123, כדי לאפשר חי
לגלגל.

בסוף הפעולה

אחסן את הגלגל החלופי במקום המיועד¥
לו בתא המטען.

בההכנס את המגבה הפתוח חלקית לתי¥
3, איור 113, והפעל מעט כוח כדי להכניס

בת שלו, כדי שלא ירעדאותו לתוך התוש
במהלך נסיעה.

בת הכלים.החזר את הכלים למקומם בתי¥

בה 3 המלאה בתוך הגלגלאחסן את התי¥
החלופי.

בת הכליםהדק את התקן הנעילה של תי¥
1, איור 113.

החזר למקומו את שטיח תא המטען.¥

אם אתה מחליף גלגל בעל חישוקה:הער
תאמסגסוגת קלה, הכנס אותו זמנית לתוך 

הגלגל החלופי בצד החיצוני פונה כלפי מעלה.
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את המגבה.

השתמש במפתח הברגים המסופק כדי¥
בה כפילהדק את הברגים במלואם בהצל

שמוצג באיור 121.

ה: יישר את חריץ 1, איורעבור חישוקי פלד¥
בור הגלגל ושמודגש באמצעותבט122, ש

סמל 2 עם שסתום הניפוח.

בור הגלגלהצב את החלק הפנימי של ט¥
על החישוק.

בור הגלגל באמצעות הפעלתב את טשל¥
כוח צירי בכמה נקודות כפי שמוצג באיור

בורבור נכון בין הט123, כדי לאפשר חי
לגלגל.

בסוף הפעולה

אחסן את הגלגל החלופי במקום המיועד¥
לו בתא המטען.

בההכנס את המגבה הפתוח חלקית לתי¥
3, איור 113, והפעל מעט כוח כדי להכניס

בת שלו, כדי שלא ירעדאותו לתוך התוש
במהלך נסיעה.

בת הכלים.החזר את הכלים למקומם בתי¥

בה 3 המלאה בתוך הגלגלאחסן את התי¥
החלופי.

בת הכליםהדק את התקן הנעילה של תי¥
1, איור 113.

החזר למקומו את שטיח תא המטען.¥

אם אתה מחליף גלגל בעל חישוקה:הער
תאמסגסוגת קלה, הכנס אותו זמנית לתוך 

הגלגל החלופי בצד החיצוני פונה כלפי מעלה.
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חשוב

אם הגלגל הנקור והמגבה מאוחסנים127)
בתא הנוסעים, הם מהווים סכנה חמורה

לנוסעים בעת תאונה או בלימה חדה. לפיכך,
אחסן את הגלגל ואת המגבה במקומות

ייעודיים בתא המטען.

מסוכן מאוד להחליף גלגל בצד הרכב128)
הפונה לנתיב התנועה. ודא שהרכב רחוק דיו

מהכביש, כדי לא להידרס בידי רכב חולף.

הודע לנהגים אחרים שהרכב נייח129)
בהתאם לדרישות המקומיות: הפעל פנסי

. על’תאורת חירום, הצב משולש אזהרה וכד
נוסעי הרכב לצאת ממנו, בפרט אם הוא

עמוס במטען כבד. על הנוסעים להתרחק
מהתנועה במהלך החלפת הגלגל. מטעמי

בטיחות, חסום תמיד את הגלגלים בסדי
העצירה שסופקו ברכב.

המגבה הוא כלי שנועד להחלפת גלגל130)
בלבד, אם צמיג ננקר או ניזוק ברכב שהוא
סופק בו או בכלי רכב אחרים מאותו דגם.

אסור בהחלט להשתמש במגבה למטרות
אחרות או בדגמי רכב אחרים. לעולם אל

תבצע משימות תחזוקה או תיקונים מתחת
לרכב ואל תחליף צמיגי קיץ בחורף ולהיפך.

לעולם אל תיכנס מתחת לרכב מורם. אם
עליך לבצע עבודות מתחת לרכב, פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

הצבה שגויה של מגבה עלולה לגרום לרכב
ליפול: הצב את המגבה בנקודות הייעודיות

בלבד. אל תשתמש במגבה, כדי להרים
מטענים גבוהים מאלה הנקובים בתווית.

לעולם אל תתניע מנוע ברכב שמורם במגבה.
אם הרכב מורם לגובה רב מהדרוש, הרכב
והמגבה עלולים לאבד יציבות, והרכב עלול

ליפול מהמגבה ולגרום נזק רב. לכן, הרם את
הרכב לגובה הדרוש להחלפת הגלגל בלבד.

לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח.131)
לעולם אל תכניס כלים משום סוג שהוא בין

חישוק לצמיג. בדוק לחצי אוויר בצמיגים
ובגלגל החלופי באופן סדיר. עיין בערכים

שבפרק “נתונים טכניים“.

המגבה הוא כלי שנועד להחלפת גלגל132)
בלבד, אם צמיג ננקר או ניזוק ברכב שהוא
סופק בו או בכלי רכב אחרים מאותו דגם.

אסור בהחלט להשתמש במגבה למטרות
אחרות או בדגמי רכב אחרים. לעולם אל

תבצע משימות תחזוקה או תיקונים מתחת
לרכב ואל תחליף צמיגי קיץ בחורף ולהיפך,

לשם כך מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ. לעולם אל

תיכנס מתחת לרכב שמורם במגבה. הצב
את המגבה בנקודות ההגבהה הייעודיות
בלבד. אל תשתמש במגבה, כדי להרים

מטענים גבוהים מאלה הנקובים בתווית.
לעולם אל תתניע מנוע ברכב שמורם במגבה.

אם הרכב מורם לגובה רב מהדרוש, הרכב
והמגבה עלולים לאבד יציבות, והרכב עלול

ליפול מהמגבה ולגרום נזק רב. לכן, הרם את
הרכב לגובה הדרוש להחלפת הגלגל בלבד.

בעודך מסובב את ידית המגבה, ודא35)
שהיא נעה בחופשיות ושידך לא נשרטת
במגע עם הקרקע. החלקים הנעים של
המגבה (ברגים וחיבורים) עלולים לגרום

פציעות: אל תיגע בהם. אם באת במגע עם
חומר סיכה, נקה אותו ביסודיות.
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סופק בו או בכלי רכב אחרים מאותו דגם.

אסור בהחלט להשתמש במגבה למטרות
אחרות או בדגמי רכב אחרים. לעולם אל

תבצע משימות תחזוקה או תיקונים מתחת
לרכב ואל תחליף צמיגי קיץ בחורף ולהיפך.

לעולם אל תיכנס מתחת לרכב מורם. אם
עליך לבצע עבודות מתחת לרכב, פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

הצבה שגויה של מגבה עלולה לגרום לרכב
ליפול: הצב את המגבה בנקודות הייעודיות

בלבד. אל תשתמש במגבה, כדי להרים
מטענים גבוהים מאלה הנקובים בתווית.

לעולם אל תתניע מנוע ברכב שמורם במגבה.
אם הרכב מורם לגובה רב מהדרוש, הרכב
והמגבה עלולים לאבד יציבות, והרכב עלול

ליפול מהמגבה ולגרום נזק רב. לכן, הרם את
הרכב לגובה הדרוש להחלפת הגלגל בלבד.

לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח.131)
לעולם אל תכניס כלים משום סוג שהוא בין

חישוק לצמיג. בדוק לחצי אוויר בצמיגים
ובגלגל החלופי באופן סדיר. עיין בערכים

שבפרק “נתונים טכניים“.
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לשם כך מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
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הרכב לגובה הדרוש להחלפת הגלגל בלבד.

בעודך מסובב את ידית המגבה, ודא35)
שהיא נעה בחופשיות ושידך לא נשרטת
במגע עם הקרקע. החלקים הנעים של
המגבה (ברגים וחיבורים) עלולים לגרום

פציעות: אל תיגע בהם. אם באת במגע עם
חומר סיכה, נקה אותו ביסודיות.
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איור 124

כת תיקון צמיגער
Fix & Go

(אם קיים)

פנה למרכז שירות מורשה מטעם36)
חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדם האפשרי, כדי

לוודא שבורגי הקיבוע של הגלגלים הודקו

כהלכה.

בעודך מסובב את ידית המגבה, ודא37)
שהיא נעה בחופשיות ושידך לא נשרטת
במגע עם הקרקע. החלקים הנעים של
המגבה (ברגים וחיבורים) עלולים לגרום

פציעות: אל תיגע בהם. אם באת במגע עם

חומר סיכה, נקה אותו ביסודיות.

תיאור
 133(

 38((39  

, איור Fix&Go,124כה לתיקון צמיג הער

מאוחסנת בתא המען בתוך מארז ייעודי.

ה ומתאםבנוסף כולל המארז מברג, וו גריר

תדלוק.

כת התיקון, פתח את מכסהכדי לגשת לער

ם את השטיח. למידע נוסףתא המטען והר

עיין בנושא “בחלפת גלגל“.

 כוללת גם: Fix&Goכה לתיקון צמיגהער

בוק שמכיל את נוזל1 � איור 124: בק ¥

בקתהאיטום, 2 � צינור מילוי, 3 � מד

ביקשיש להד, Max. 80 km/hת תזכור

ה הראיה של הנהג (על לוחבשד

המכשירים) לאחר תיקון הצמיג.

חס שכולל מד לחץ ומחברים. 4 � מד¥

עלון הוראות השימוש שיש לקרוא, כדי¥
כה, ושיש למסורלהשתמש נכונה בער

לטכנאי שיטפל בצמיג המתוקן
כת התיקון.באמצעות ער

חס.זוג כפפות מגן בתא הצדדי של המד¥

מתאמים אחדים לניפוח חלקים שונים.¥

תיקון צמיג ותיקון לחץ אוויר
 133(

 38((39  

פעל באופן הבא:

כב במקום בטוח וישרעצור את הר¥

כתוהפעל את בלם החניה. הוצא את ער

בקתהתיקון מתא המטען. הוצא את מד

בק אותהת 3, איור 124, והדהתזכור
בש אתה הראיה של הנהג. לבשד
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חס, נתק את), כבה את המדpsi 26בר (

צינור המילוי משסתום הצמיג, התקן

כה. הסר אתכפפות המגן שסופקו בער
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ב אתהאיטום 1, איור 125. הדק היט

הצינור.

כב ב�את מכסה השסתום והזז את הר
ך, כדי לחלק את נוזל לער’10 מ

כב בבטחההאיטום בצמיג. עצור את הר
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התנעה חירום

המידע החיוני שהנדרש בהתאם133)
לתקנות החוק התקפות מצוין על גבי אריזת

 שימוש בערכה.Fix&Goהערכה לתיקון צמיג 
לפי הוראות היצרן מבטיח בטיחות הערכה
וייעלותה. קרא את התווית בעיון לפני השימוש.

תאריך  Fix&Goהימנע משימוש לקוי. לערכת 
תפוגה ויש להחליף אותה בתאריך התפוגה.
השימוש בערכה מותר למבוגרים בלבד ואסור

לילדים.

הראה את האריזה ואת התווית לטכנאי38)
מרכז השירות שיטפל בצמיג שתיקנת.

 מתקנתFix&Goהערכה לתיקון צמיד 39)
את הצמיג באופן זמני בלבד, לכן יש לפנות
למרכז שירות מוסמך לבדיקת הצמיג ותיקונו
בהקדם האפשרי. נוזל האיטום יעיל בטמפ�

. ניתןC° 50+לבין C° 40-  רטורות בטווח שבין
לתקן צמיג שהנקר בקוטר 4 מ“מ מופיע
בסוליית הצמיג. לא ניתן לתקן צמיג שניזוק
בדפנו. לפני השימוש בערכת התיקון, ודא
שהנזק לצמיג אינו בגודל חריג ושהחישוק
במצב טוב, אחרת, אל תשתמש בערכה ופנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע“מ. אל תוציא גופים זרים מהצמיג. אל
תפעיל את המדחס במשך יותר מ� 20 דקות

רצופות � סכנת התחממות יתר.

אם המצבר ריק, אפשר להתניע את המנוע

כב אחר אות התחברות למצבר של רבעזר

באמצעות מצבר מסייע. על כל פנים, הספק

ב להיות זהה לזה שלהמצבר המסייע חיי

המצבר הפרוק או גבוה מעט.

 40(

הערות חשובות

אל תשתמש במצבר מסייע או במקור חשמל

:12Vחיצוני אחר שההספק שלו גבוה מ� 

כתהמצבר, המתנע, האלטרנטור ומער

החשמל עלולים להינזק.

אל תנסה להתניע את המנוע אם המצבר

בר ולהתפוצץ.קפוא. המצבר עלול להיש

הכנות להתנעה בכבלי עזר

כב נמצא בתא המנוע מאחורימצבר הר

אשכול הפנסים השמאלי.

 134((137 (136 (135 

ב החיובי (+) של המצבר מוגן: הקוטחשוב

ב.ם אותו כדי לגשת לקוטב מגן. הרכיבר

פעל באופן הבא:

ב את ידיתהפעל את בלם החניה, של¥

בת הילוכים (תיPההילוכים במצב חניה 

בתב הילוך סרק (תיאוטומטית) או של

הילוכים ידנית) וסובב את מתג

.STOPההתנעה למצב 

כני החשמל האחריםכבה את כל צר¥

כב.בר

אם אתה עומד להשתמש במצבר¥

כבכב אחר, הכנס את הרשמותקן בר

ג של הכבלים,המסייע בטווח ההיש

כתהפעל את בלם החניה וודא שמער

ההצתה שלו כבויה.

לעולם אל תחבר את כבל העזרחשוב:

בים השליליים של שני המצברים!ישירות לקט

כב אחר, בדוקאם המצבר המסייע מותקן בר

כבים,ע בין חלקי המתכת של שני הרשאין מג

ב סכנתמכיוון שעלולה להיצוור הארקה ולהצי

בים.ה לעוברים ושפציעות חמור

אם תהליך ההתנעה אינו מתבצעחשוב:

באופן נכון, הוא עלול לגרום פציעות חמורות

כת הטעינה של שנילאנשים או נזק למער

כבים. הקפד לפעול לפי ההוראות הבאות.הר

בור כבליםחי
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כב בכבלי עזר באופן הבא,התנע את הר
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המידע החיוני שהנדרש בהתאם133)
לתקנות החוק התקפות מצוין על גבי אריזת

 שימוש בערכה.Fix&Goהערכה לתיקון צמיג 
לפי הוראות היצרן מבטיח בטיחות הערכה
וייעלותה. קרא את התווית בעיון לפני השימוש.

תאריך  Fix&Goהימנע משימוש לקוי. לערכת 
תפוגה ויש להחליף אותה בתאריך התפוגה.
השימוש בערכה מותר למבוגרים בלבד ואסור

לילדים.

הראה את האריזה ואת התווית לטכנאי38)
מרכז השירות שיטפל בצמיג שתיקנת.

 מתקנתFix&Goהערכה לתיקון צמיד 39)
את הצמיג באופן זמני בלבד, לכן יש לפנות
למרכז שירות מוסמך לבדיקת הצמיג ותיקונו
בהקדם האפשרי. נוזל האיטום יעיל בטמפ�

. ניתןC° 50+לבין C° 40-  רטורות בטווח שבין
לתקן צמיג שהנקר בקוטר 4 מ“מ מופיע
בסוליית הצמיג. לא ניתן לתקן צמיג שניזוק
בדפנו. לפני השימוש בערכת התיקון, ודא
שהנזק לצמיג אינו בגודל חריג ושהחישוק
במצב טוב, אחרת, אל תשתמש בערכה ופנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע“מ. אל תוציא גופים זרים מהצמיג. אל
תפעיל את המדחס במשך יותר מ� 20 דקות

רצופות � סכנת התחממות יתר.

אם המצבר ריק, אפשר להתניע את המנוע

כב אחר אות התחברות למצבר של רבעזר

באמצעות מצבר מסייע. על כל פנים, הספק

ב להיות זהה לזה שלהמצבר המסייע חיי

המצבר הפרוק או גבוה מעט.

 40(

הערות חשובות

אל תשתמש במצבר מסייע או במקור חשמל

:12Vחיצוני אחר שההספק שלו גבוה מ� 

כתהמצבר, המתנע, האלטרנטור ומער

החשמל עלולים להינזק.

אל תנסה להתניע את המנוע אם המצבר

בר ולהתפוצץ.קפוא. המצבר עלול להיש

הכנות להתנעה בכבלי עזר

כב נמצא בתא המנוע מאחורימצבר הר

אשכול הפנסים השמאלי.

 134((137 (136 (135 

ב החיובי (+) של המצבר מוגן: הקוטחשוב

ב.ם אותו כדי לגשת לקוטב מגן. הרכיבר

פעל באופן הבא:

ב את ידיתהפעל את בלם החניה, של¥

בת הילוכים (תיPההילוכים במצב חניה 

בתב הילוך סרק (תיאוטומטית) או של

הילוכים ידנית) וסובב את מתג

.STOPההתנעה למצב 

כני החשמל האחריםכבה את כל צר¥

כב.בר

אם אתה עומד להשתמש במצבר¥

כבכב אחר, הכנס את הרשמותקן בר

ג של הכבלים,המסייע בטווח ההיש

כתהפעל את בלם החניה וודא שמער

ההצתה שלו כבויה.

לעולם אל תחבר את כבל העזרחשוב:

בים השליליים של שני המצברים!ישירות לקט

כב אחר, בדוקאם המצבר המסייע מותקן בר

כבים,ע בין חלקי המתכת של שני הרשאין מג

ב סכנתמכיוון שעלולה להיצוור הארקה ולהצי

בים.ה לעוברים ושפציעות חמור

אם תהליך ההתנעה אינו מתבצעחשוב:

באופן נכון, הוא עלול לגרום פציעות חמורות

כת הטעינה של שנילאנשים או נזק למער

כבים. הקפד לפעול לפי ההוראות הבאות.הר

בור כבליםחי
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איור 128:

120

ב
מ

רק
 ה

יח
ור

ם

אזהרה

חשוב

התנעה חירום

המידע החיוני שהנדרש בהתאם133)
לתקנות החוק התקפות מצוין על גבי אריזת

 שימוש בערכה.Fix&Goהערכה לתיקון צמיג 
לפי הוראות היצרן מבטיח בטיחות הערכה
וייעלותה. קרא את התווית בעיון לפני השימוש.

תאריך  Fix&Goהימנע משימוש לקוי. לערכת 
תפוגה ויש להחליף אותה בתאריך התפוגה.
השימוש בערכה מותר למבוגרים בלבד ואסור

לילדים.

הראה את האריזה ואת התווית לטכנאי38)
מרכז השירות שיטפל בצמיג שתיקנת.

 מתקנתFix&Goהערכה לתיקון צמיד 39)
את הצמיג באופן זמני בלבד, לכן יש לפנות
למרכז שירות מוסמך לבדיקת הצמיג ותיקונו
בהקדם האפשרי. נוזל האיטום יעיל בטמפ�

. ניתןC° 50+לבין C° 40-  רטורות בטווח שבין
לתקן צמיג שהנקר בקוטר 4 מ“מ מופיע
בסוליית הצמיג. לא ניתן לתקן צמיג שניזוק
בדפנו. לפני השימוש בערכת התיקון, ודא
שהנזק לצמיג אינו בגודל חריג ושהחישוק
במצב טוב, אחרת, אל תשתמש בערכה ופנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע“מ. אל תוציא גופים זרים מהצמיג. אל
תפעיל את המדחס במשך יותר מ� 20 דקות

רצופות � סכנת התחממות יתר.

אם המצבר ריק, אפשר להתניע את המנוע

כב אחר אות התחברות למצבר של רבעזר

באמצעות מצבר מסייע. על כל פנים, הספק

ב להיות זהה לזה שלהמצבר המסייע חיי

המצבר הפרוק או גבוה מעט.

 40(

הערות חשובות

אל תשתמש במצבר מסייע או במקור חשמל

:12Vחיצוני אחר שההספק שלו גבוה מ� 

כתהמצבר, המתנע, האלטרנטור ומער

החשמל עלולים להינזק.

אל תנסה להתניע את המנוע אם המצבר

בר ולהתפוצץ.קפוא. המצבר עלול להיש

הכנות להתנעה בכבלי עזר

כב נמצא בתא המנוע מאחורימצבר הר

אשכול הפנסים השמאלי.

 134((137 (136 (135 

ב החיובי (+) של המצבר מוגן: הקוטחשוב

ב.ם אותו כדי לגשת לקוטב מגן. הרכיבר

פעל באופן הבא:

ב את ידיתהפעל את בלם החניה, של¥

בת הילוכים (תיPההילוכים במצב חניה 

בתב הילוך סרק (תיאוטומטית) או של

הילוכים ידנית) וסובב את מתג

.STOPההתנעה למצב 

כני החשמל האחריםכבה את כל צר¥

כב.בר

אם אתה עומד להשתמש במצבר¥

כבכב אחר, הכנס את הרשמותקן בר

ג של הכבלים,המסייע בטווח ההיש

כתהפעל את בלם החניה וודא שמער

ההצתה שלו כבויה.

לעולם אל תחבר את כבל העזרחשוב:

בים השליליים של שני המצברים!ישירות לקט

כב אחר, בדוקאם המצבר המסייע מותקן בר

כבים,ע בין חלקי המתכת של שני הרשאין מג

ב סכנתמכיוון שעלולה להיצוור הארקה ולהצי

בים.ה לעוברים ושפציעות חמור

אם תהליך ההתנעה אינו מתבצעחשוב:

באופן נכון, הוא עלול לגרום פציעות חמורות

כת הטעינה של שנילאנשים או נזק למער

כבים. הקפד לפעול לפי ההוראות הבאות.הר

בור כבליםחי
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כב בכבלי עזר באופן הבא,התנע את הר
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המידע החיוני שהנדרש בהתאם133)
לתקנות החוק התקפות מצוין על גבי אריזת

 שימוש בערכה.Fix&Goהערכה לתיקון צמיג 
לפי הוראות היצרן מבטיח בטיחות הערכה
וייעלותה. קרא את התווית בעיון לפני השימוש.

תאריך  Fix&Goהימנע משימוש לקוי. לערכת 
תפוגה ויש להחליף אותה בתאריך התפוגה.
השימוש בערכה מותר למבוגרים בלבד ואסור

לילדים.

הראה את האריזה ואת התווית לטכנאי38)
מרכז השירות שיטפל בצמיג שתיקנת.

 מתקנתFix&Goהערכה לתיקון צמיד 39)
את הצמיג באופן זמני בלבד, לכן יש לפנות
למרכז שירות מוסמך לבדיקת הצמיג ותיקונו
בהקדם האפשרי. נוזל האיטום יעיל בטמפ�

. ניתןC° 50+לבין C° 40-  רטורות בטווח שבין
לתקן צמיג שהנקר בקוטר 4 מ“מ מופיע
בסוליית הצמיג. לא ניתן לתקן צמיג שניזוק
בדפנו. לפני השימוש בערכת התיקון, ודא
שהנזק לצמיג אינו בגודל חריג ושהחישוק
במצב טוב, אחרת, אל תשתמש בערכה ופנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע“מ. אל תוציא גופים זרים מהצמיג. אל
תפעיל את המדחס במשך יותר מ� 20 דקות

רצופות � סכנת התחממות יתר.

אם המצבר ריק, אפשר להתניע את המנוע

כב אחר אות התחברות למצבר של רבעזר

באמצעות מצבר מסייע. על כל פנים, הספק

ב להיות זהה לזה שלהמצבר המסייע חיי

המצבר הפרוק או גבוה מעט.

 40(

הערות חשובות

אל תשתמש במצבר מסייע או במקור חשמל

:12Vחיצוני אחר שההספק שלו גבוה מ� 

כתהמצבר, המתנע, האלטרנטור ומער

החשמל עלולים להינזק.

אל תנסה להתניע את המנוע אם המצבר

בר ולהתפוצץ.קפוא. המצבר עלול להיש

הכנות להתנעה בכבלי עזר

כב נמצא בתא המנוע מאחורימצבר הר

אשכול הפנסים השמאלי.

 134((137 (136 (135 

ב החיובי (+) של המצבר מוגן: הקוטחשוב

ב.ם אותו כדי לגשת לקוטב מגן. הרכיבר

פעל באופן הבא:

ב את ידיתהפעל את בלם החניה, של¥

בת הילוכים (תיPההילוכים במצב חניה 

בתב הילוך סרק (תיאוטומטית) או של

הילוכים ידנית) וסובב את מתג

.STOPההתנעה למצב 

כני החשמל האחריםכבה את כל צר¥

כב.בר

אם אתה עומד להשתמש במצבר¥

כבכב אחר, הכנס את הרשמותקן בר

ג של הכבלים,המסייע בטווח ההיש

כתהפעל את בלם החניה וודא שמער

ההצתה שלו כבויה.

לעולם אל תחבר את כבל העזרחשוב:

בים השליליים של שני המצברים!ישירות לקט

כב אחר, בדוקאם המצבר המסייע מותקן בר

כבים,ע בין חלקי המתכת של שני הרשאין מג

ב סכנתמכיוון שעלולה להיצוור הארקה ולהצי

בים.ה לעוברים ושפציעות חמור

אם תהליך ההתנעה אינו מתבצעחשוב:

באופן נכון, הוא עלול לגרום פציעות חמורות

כת הטעינה של שנילאנשים או נזק למער

כבים. הקפד לפעול לפי ההוראות הבאות.הר

בור כבליםחי

 41(

כב בכבלי עזר באופן הבא,התנע את הר

איור 128:
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אזהרה

חשוב

חבר קצה אחד של הכבל החיובי (+)¥

ב החיובי (+) של המצבר הריק.לקוט

חבר את הקצהו השני של הכבל החיובי¥

ב החיובי (+) של המצבר(+) לקוט

המסייע.

חבר את קצה הכבל השלילי  (�)¥

ב השלילי (�) של המצבר המסייע.לקוט

חבר את הקצה השני של הכב שלילי¥

) חלק מתכתי ת הארקה (�) (לנקוד

בת ההילוכים שלגלוי במנוע או בתי

חוקכב המכיל את המצבר הריק), רהר

כת הזרקת הדלק.מהמצבר וממער

כב המסייע, אפשר לוהתנע את הר¥

לפעול כמה דקות במהירות סרק. התנע

כב בעל המצבר הריק.את מצבר הר

ניתוק כבלים

רדאחרי שהותנע המנוע, הסר את הכבלים בס

ם.בורהפוך לחי

אם לא ניתן להתניע את המנוע לאחר מספר

כז שירותניסיונות, הפסק לנסות ופנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

אם עליך להתניע את המנוע בכבלי עזר

כז שירות מורשהלעתים קרובות, פנה למר

בדיקת המצברת ס.מ.ל.ת. בע“מ למטעם חבר

כת הטעינה.ומער

לפני שאתה פותח את מכסה המנוע,134)
ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב

STOPפעל לפי ההנחיות המופיעות בלוחית .
המותקנת מתחת למכסה המנוע. מומלץ
להסיר את המפתח ממתג ההתנעה, אם
אנשים אחרים נשארים ברכב. יש תמיד לפנות
את הרכב אחרי הוצאת המפתח ממתג

. במהלךSTOPההתנעה או סיבובו למצב 
התדלוק, ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה

.STOPבמצב 

אל תתקרב אל מניפת המקרן: המניפה135)
החשמלית עלולה להתחיל לפעול. קיימת סכנת
פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד משוחרר אחר

עלול להיתפס בחלקים הנעים.

הסר חפצים מתכתיים (טבעות,136)
) שעלולים ליצור מגע’שעונים, צמידים וכד

חשמלי מקרי ולגרום פציעות חמורות.

מצברים מכילים חומצה שעלולה לגרום137)
כוויות בעור או בעיניים. מצברים מייצרים מימן
� חומר דליק ונפיץ. לכן, הרחק מהמצבר אש

או מכשור שעלול ליצור ניצוצות.

לעולם אל תשתמש במטען מצברים40)
מהיר לשם התנעת חירום, מכיוון שהוא עלול
לגרום נזק למערכות האלקטרוניות של רכבך,
בפרט ליחידות הבקרה של ההצתה ושל

אספקת הדלק.

אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי (�)41)
של המצבר הריק. הניצוץ שיווצר עלול לגרום
להתפוצצות המצבר ולנזק חמור כתוצאה מכך.
השתמש בנקודת ההארקה המיוחדת בלבד.

אל תשתמש בשום חלק מתכתי חשוף אחר.
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חשוב

חבר קצה אחד של הכבל החיובי (+)¥

ב החיובי (+) של המצבר הריק.לקוט

חבר את הקצהו השני של הכבל החיובי¥

ב החיובי (+) של המצבר(+) לקוט

המסייע.

חבר את קצה הכבל השלילי  (�)¥

ב השלילי (�) של המצבר המסייע.לקוט

חבר את הקצה השני של הכב שלילי¥

) חלק מתכתי ת הארקה (�) (לנקוד

בת ההילוכים שלגלוי במנוע או בתי

חוקכב המכיל את המצבר הריק), רהר

כת הזרקת הדלק.מהמצבר וממער

כב המסייע, אפשר לוהתנע את הר¥

לפעול כמה דקות במהירות סרק. התנע

כב בעל המצבר הריק.את מצבר הר

ניתוק כבלים

רדאחרי שהותנע המנוע, הסר את הכבלים בס

ם.בורהפוך לחי

אם לא ניתן להתניע את המנוע לאחר מספר

כז שירותניסיונות, הפסק לנסות ופנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

אם עליך להתניע את המנוע בכבלי עזר

כז שירות מורשהלעתים קרובות, פנה למר

בדיקת המצברת ס.מ.ל.ת. בע“מ למטעם חבר

כת הטעינה.ומער

לפני שאתה פותח את מכסה המנוע,134)
ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב

STOPפעל לפי ההנחיות המופיעות בלוחית .
המותקנת מתחת למכסה המנוע. מומלץ
להסיר את המפתח ממתג ההתנעה, אם
אנשים אחרים נשארים ברכב. יש תמיד לפנות
את הרכב אחרי הוצאת המפתח ממתג

. במהלךSTOPההתנעה או סיבובו למצב 
התדלוק, ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה

.STOPבמצב 

אל תתקרב אל מניפת המקרן: המניפה135)
החשמלית עלולה להתחיל לפעול. קיימת סכנת
פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד משוחרר אחר

עלול להיתפס בחלקים הנעים.

הסר חפצים מתכתיים (טבעות,136)
) שעלולים ליצור מגע’שעונים, צמידים וכד

חשמלי מקרי ולגרום פציעות חמורות.

מצברים מכילים חומצה שעלולה לגרום137)
כוויות בעור או בעיניים. מצברים מייצרים מימן
� חומר דליק ונפיץ. לכן, הרחק מהמצבר אש

או מכשור שעלול ליצור ניצוצות.

לעולם אל תשתמש במטען מצברים40)
מהיר לשם התנעת חירום, מכיוון שהוא עלול
לגרום נזק למערכות האלקטרוניות של רכבך,
בפרט ליחידות הבקרה של ההצתה ושל

אספקת הדלק.

אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי (�)41)
של המצבר הריק. הניצוץ שיווצר עלול לגרום
להתפוצצות המצבר ולנזק חמור כתוצאה מכך.
השתמש בנקודת ההארקה המיוחדת בלבד.

אל תשתמש בשום חלק מתכתי חשוף אחר.
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אזהרה

חשוב

חבר קצה אחד של הכבל החיובי (+)¥

ב החיובי (+) של המצבר הריק.לקוט

חבר את הקצהו השני של הכבל החיובי¥

ב החיובי (+) של המצבר(+) לקוט

המסייע.

חבר את קצה הכבל השלילי  (�)¥

ב השלילי (�) של המצבר המסייע.לקוט

חבר את הקצה השני של הכב שלילי¥

) חלק מתכתי ת הארקה (�) (לנקוד

בת ההילוכים שלגלוי במנוע או בתי

חוקכב המכיל את המצבר הריק), רהר

כת הזרקת הדלק.מהמצבר וממער

כב המסייע, אפשר לוהתנע את הר¥

לפעול כמה דקות במהירות סרק. התנע

כב בעל המצבר הריק.את מצבר הר

ניתוק כבלים

רדאחרי שהותנע המנוע, הסר את הכבלים בס

ם.בורהפוך לחי

אם לא ניתן להתניע את המנוע לאחר מספר

כז שירותניסיונות, הפסק לנסות ופנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

אם עליך להתניע את המנוע בכבלי עזר

כז שירות מורשהלעתים קרובות, פנה למר

בדיקת המצברת ס.מ.ל.ת. בע“מ למטעם חבר

כת הטעינה.ומער

לפני שאתה פותח את מכסה המנוע,134)
ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב

STOPפעל לפי ההנחיות המופיעות בלוחית .
המותקנת מתחת למכסה המנוע. מומלץ
להסיר את המפתח ממתג ההתנעה, אם
אנשים אחרים נשארים ברכב. יש תמיד לפנות
את הרכב אחרי הוצאת המפתח ממתג

. במהלךSTOPההתנעה או סיבובו למצב 
התדלוק, ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה

.STOPבמצב 

אל תתקרב אל מניפת המקרן: המניפה135)
החשמלית עלולה להתחיל לפעול. קיימת סכנת
פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד משוחרר אחר

עלול להיתפס בחלקים הנעים.

הסר חפצים מתכתיים (טבעות,136)
) שעלולים ליצור מגע’שעונים, צמידים וכד

חשמלי מקרי ולגרום פציעות חמורות.

מצברים מכילים חומצה שעלולה לגרום137)
כוויות בעור או בעיניים. מצברים מייצרים מימן
� חומר דליק ונפיץ. לכן, הרחק מהמצבר אש

או מכשור שעלול ליצור ניצוצות.

לעולם אל תשתמש במטען מצברים40)
מהיר לשם התנעת חירום, מכיוון שהוא עלול
לגרום נזק למערכות האלקטרוניות של רכבך,
בפרט ליחידות הבקרה של ההצתה ושל

אספקת הדלק.

אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי (�)41)
של המצבר הריק. הניצוץ שיווצר עלול לגרום
להתפוצצות המצבר ולנזק חמור כתוצאה מכך.
השתמש בנקודת ההארקה המיוחדת בלבד.

אל תשתמש בשום חלק מתכתי חשוף אחר.
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אזהרה

חשוב

חבר קצה אחד של הכבל החיובי (+)¥

ב החיובי (+) של המצבר הריק.לקוט

חבר את הקצהו השני של הכבל החיובי¥

ב החיובי (+) של המצבר(+) לקוט

המסייע.

חבר את קצה הכבל השלילי  (�)¥

ב השלילי (�) של המצבר המסייע.לקוט

חבר את הקצה השני של הכב שלילי¥

) חלק מתכתי ת הארקה (�) (לנקוד

בת ההילוכים שלגלוי במנוע או בתי

חוקכב המכיל את המצבר הריק), רהר

כת הזרקת הדלק.מהמצבר וממער

כב המסייע, אפשר לוהתנע את הר¥

לפעול כמה דקות במהירות סרק. התנע

כב בעל המצבר הריק.את מצבר הר

ניתוק כבלים

רדאחרי שהותנע המנוע, הסר את הכבלים בס

ם.בורהפוך לחי

אם לא ניתן להתניע את המנוע לאחר מספר

כז שירותניסיונות, הפסק לנסות ופנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

אם עליך להתניע את המנוע בכבלי עזר

כז שירות מורשהלעתים קרובות, פנה למר

בדיקת המצברת ס.מ.ל.ת. בע“מ למטעם חבר

כת הטעינה.ומער

לפני שאתה פותח את מכסה המנוע,134)
ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב

STOPפעל לפי ההנחיות המופיעות בלוחית .
המותקנת מתחת למכסה המנוע. מומלץ
להסיר את המפתח ממתג ההתנעה, אם
אנשים אחרים נשארים ברכב. יש תמיד לפנות
את הרכב אחרי הוצאת המפתח ממתג

. במהלךSTOPההתנעה או סיבובו למצב 
התדלוק, ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה

.STOPבמצב 

אל תתקרב אל מניפת המקרן: המניפה135)
החשמלית עלולה להתחיל לפעול. קיימת סכנת
פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד משוחרר אחר

עלול להיתפס בחלקים הנעים.

הסר חפצים מתכתיים (טבעות,136)
) שעלולים ליצור מגע’שעונים, צמידים וכד

חשמלי מקרי ולגרום פציעות חמורות.

מצברים מכילים חומצה שעלולה לגרום137)
כוויות בעור או בעיניים. מצברים מייצרים מימן
� חומר דליק ונפיץ. לכן, הרחק מהמצבר אש

או מכשור שעלול ליצור ניצוצות.

לעולם אל תשתמש במטען מצברים40)
מהיר לשם התנעת חירום, מכיוון שהוא עלול
לגרום נזק למערכות האלקטרוניות של רכבך,
בפרט ליחידות הבקרה של ההצתה ושל

אספקת הדלק.

אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי (�)41)
של המצבר הריק. הניצוץ שיווצר עלול לגרום
להתפוצצות המצבר ולנזק חמור כתוצאה מכך.
השתמש בנקודת ההארקה המיוחדת בלבד.

אל תשתמש בשום חלק מתכתי חשוף אחר.
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בת הילוכיםתיכת ניתוק דלקמער

אוטומטית

איור 129

תיאור
בות פגיעהבת בעקכת מתערהמער

מת:הגור

בותיולניתוק אספקת הדלק ובעק¥

ממת המנוע.להד

לנעילת הדלתות האוטומטית.¥

ה הפנימית.להדלקת התאור¥

תכת בקרלהפסקת האוורור של מער¥

האקלים.

ת המצוקה (כדילהדלקה של תאור¥

לכבות אותה, לחץ על הלחצן הייעודי

בלוח המכשירים).

כתבות המערסאות מסוימות, התערבגר

מסומנת בהודעה בצג. באופן זהה, הודעה

ייעודית מופיעה בצג כדי להזהיר את הנהג

כת.מפני נזק למער

ב שאין דליפות דלק,בדוק היט:חשוב

כב או לידלדוגמה, מתא המנוע, מתחת לר

מיכל הדלק. אחרי התנגשות, סובב את

, כדי למנוע אתSTOPמתג ההתנעה למצב 

פריקת המצבר.

כת ניתוקאיפוס של מער

דלק
כב להפעלה תקינה, בצעכדי להחזיר את הר

את התהליך הבא (יש להשלים את התהליך

בפחות מדקה אחת):

 138(

אזהרה

בצעפעולות שיש ל                

כזי, סובבבעוד שידית האיתות במצב מר

.STOPאת מתג ההתנעה למצב 

.MARסובב את מתג ההתנעה למצב 

הפעל את מחוון האיתות הימני.

הפעל את מחוון האיתות השמאלי.

הפעל את מחוון האיתות הימני.

הפעל את מחוון האיתות השמאלי.

כבה את מחוון האיתות השמאלי.

.STOPסובב את מתג ההתנעה למצב 

.MARסובב את מתג ההתנעה למצב 

אם אחרי פגיעה אתה מריח דלק או138)
מבחין בדליפות דלק, אל תפעיל שוב את

המערכת. קיימת סכנת שריפה.

שחרור ידית
אם ארעה תקלה פעל באופן הבא, כדי

:Pלהעביר את ידית ההילוכים למצב חניה 

דומם את המנוע.¥

ב את בלם החניה.של¥

בת ההילוכים 1, איורהסר את מכסה תי¥

ה שמסומנת בחץ129, בזהירות בנקוד

(ראה גם איור 130).
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איור 129

תיאור
בות פגיעהבת בעקכת מתערהמער

מת:הגור

בותיולניתוק אספקת הדלק ובעק¥

ממת המנוע.להד

לנעילת הדלתות האוטומטית.¥

ה הפנימית.להדלקת התאור¥

תכת בקרלהפסקת האוורור של מער¥

האקלים.

ת המצוקה (כדילהדלקה של תאור¥

לכבות אותה, לחץ על הלחצן הייעודי

בלוח המכשירים).

כתבות המערסאות מסוימות, התערבגר

מסומנת בהודעה בצג. באופן זהה, הודעה

ייעודית מופיעה בצג כדי להזהיר את הנהג

כת.מפני נזק למער

ב שאין דליפות דלק,בדוק היט:חשוב

כב או לידלדוגמה, מתא המנוע, מתחת לר

מיכל הדלק. אחרי התנגשות, סובב את

, כדי למנוע אתSTOPמתג ההתנעה למצב 

פריקת המצבר.

כת ניתוקאיפוס של מער

דלק
כב להפעלה תקינה, בצעכדי להחזיר את הר

את התהליך הבא (יש להשלים את התהליך

בפחות מדקה אחת):

 138(

אזהרה

בצעפעולות שיש ל                

כזי, סובבבעוד שידית האיתות במצב מר

.STOPאת מתג ההתנעה למצב 

.MARסובב את מתג ההתנעה למצב 

הפעל את מחוון האיתות הימני.

הפעל את מחוון האיתות השמאלי.

הפעל את מחוון האיתות הימני.

הפעל את מחוון האיתות השמאלי.

כבה את מחוון האיתות השמאלי.

.STOPסובב את מתג ההתנעה למצב 

.MARסובב את מתג ההתנעה למצב 

אם אחרי פגיעה אתה מריח דלק או138)
מבחין בדליפות דלק, אל תפעיל שוב את

המערכת. קיימת סכנת שריפה.

שחרור ידית
אם ארעה תקלה פעל באופן הבא, כדי

:Pלהעביר את ידית ההילוכים למצב חניה 

דומם את המנוע.¥

ב את בלם החניה.של¥

בת ההילוכים 1, איורהסר את מכסה תי¥

ה שמסומנת בחץ129, בזהירות בנקוד

(ראה גם איור 130).
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תיאור
בות פגיעהבת בעקכת מתערהמער

מת:הגור

בותיולניתוק אספקת הדלק ובעק¥

ממת המנוע.להד

לנעילת הדלתות האוטומטית.¥

ה הפנימית.להדלקת התאור¥

תכת בקרלהפסקת האוורור של מער¥

האקלים.

ת המצוקה (כדילהדלקה של תאור¥

לכבות אותה, לחץ על הלחצן הייעודי

בלוח המכשירים).

כתבות המערסאות מסוימות, התערבגר

מסומנת בהודעה בצג. באופן זהה, הודעה

ייעודית מופיעה בצג כדי להזהיר את הנהג

כת.מפני נזק למער

ב שאין דליפות דלק,בדוק היט:חשוב

כב או לידלדוגמה, מתא המנוע, מתחת לר

מיכל הדלק. אחרי התנגשות, סובב את

, כדי למנוע אתSTOPמתג ההתנעה למצב 

פריקת המצבר.

כת ניתוקאיפוס של מער

דלק
כב להפעלה תקינה, בצעכדי להחזיר את הר

את התהליך הבא (יש להשלים את התהליך

בפחות מדקה אחת):

 138(

אזהרה

בצעפעולות שיש ל                

כזי, סובבבעוד שידית האיתות במצב מר

.STOPאת מתג ההתנעה למצב 

.MARסובב את מתג ההתנעה למצב 

הפעל את מחוון האיתות הימני.

הפעל את מחוון האיתות השמאלי.

הפעל את מחוון האיתות הימני.

הפעל את מחוון האיתות השמאלי.

כבה את מחוון האיתות השמאלי.

.STOPסובב את מתג ההתנעה למצב 

.MARסובב את מתג ההתנעה למצב 

אם אחרי פגיעה אתה מריח דלק או138)
מבחין בדליפות דלק, אל תפעיל שוב את

המערכת. קיימת סכנת שריפה.

שחרור ידית
אם ארעה תקלה פעל באופן הבא, כדי

:Pלהעביר את ידית ההילוכים למצב חניה 

דומם את המנוע.¥

ב את בלם החניה.של¥

בת ההילוכים 1, איורהסר את מכסה תי¥

ה שמסומנת בחץ129, בזהירות בנקוד

(ראה גם איור 130).
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איור 133איור 130

איור 132

איור 131

לחץ על דוושת הבלם במלואה והחזק¥

אותה במצב זה.

כב) בחורהכנס את המברג (שסופק בר¥

2, איור 131, וכוונן את ידית השחרור.

.Nהעבר את ידית ההילוכים למצב סרק ¥

בת ההילוכים.התקן את מכסה תי¥

התנע את המנוע.¥

ת מפתחהסר
 42(

אפשר להוציא את המפתח ממתג

סאות ללא מפתח שלטההתנעה (עבור גר

חוק), רק אם ידית ההילוכים במצב חניהר

P.

כב ריק והמפתח נמצא בתוךאם מצבר הר

מתג ההתנעה, יהיה המפתח נעול במקומו.

כדי להסירו, פעל באופן הבא:

כב במקום בטוח, של הילוךעצור את הר¥

והפעל את בלם החניה.

באמצעות המפתח 1, איור 132,¥

כב (מאוחסן בתיק ספרותשסופק בר

כב או בתיק הכלים בתא המטען),הר

שחרר את הברגים 2, איור 133,

במכסה התחתון 3.

הסר את המכסה התחתון 3 של גלגל¥

ההגה באמצעות שחרורו מתוך

בת שלו.התוש

משוך את לשונית 4, איור 134, למטה¥

ביד אחת וביד השנייה החלק את

ה.המפתח החוצה להסר
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איור 134

איור 135

כבת הרגריר חשוב

אחרי שהוצאת את המפתח, התקן את¥

המכסה התחתון 3, איור 133, וודא

ב. הדק בחוזקה אתשהוא נעול היט

הברגים 2.

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה42)
מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ להתקנה

חוזרת.  אם תרצה להמשיך בכוחות עצמך,
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לסגירת
התפסים המחזיקים. אחרת, אתה עלול
לשמוע רעש בשל חיבור שגוי של מכסה

התחתון עם המכסה העליון.

הבעת הגרירבור טחי
 139((141 (140 

בת הכלים בתאה מאוחסן בתיוו הגריר

המטען.

מיקד

פעל באופן הבא:

שחרר את הפקק המגן והסר אותו.¥

ה 1, איור 135, והברג אותוהוצא וו גריר¥

מי.במלואו על פין ההברגה הקד

אחורי

פעל באופן הבא:

שחרר את הפקק המגן והסר אותו.¥
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אזהרה

איור 136

לפני תחילת גרירה, סובב את מתג139)
, מבליSTOP ולמצב MARההתנעה למצב 

להוציא את המפתח. עמוד ההגה ננעל
אוטומטית כאשר המתח מוצא ממתג

ההתנעה ולא ניתן לסובב את הגלגלים. כמו
כן, בדוק שתיבת ההילוכים במצב סרק

(תיבת הילוכים אוטומטית) ושידית ההילוכים
.Nבמצב 

ה 1, איור 136, והברג אותוהוצא וו גריר¥

במלואו על פין ההברגה האחורי.
מגבר הבלם והיגוי הכוח לא זמינים140)

בעת גרירה. לפיכך, יהיה עליך להפעיל כוח
רב יותר על דוושת הבלם ועל גלגל ההגה. אל

תשתמש בכבלים גמישים בגרירה והימנע
מתנועות חדות. במהלך גרירה ודא שהתקן

הגרור לא גורם נזק לחלקים שהוא נוגע בהם.
בעת גרירת הרכב עליך להקפיד על כללי

התנועה ולהתנהג בהתאם למצב. אל תתניע
את המנוע תוך כדי הגרירה. לפני הידוק

הטבעת נקה היטב את הברגת התושבת.
ודא שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת

הרכב.

יש להשתמש בווי הגרירה הקדמי141)
והאחורי במקרה חירום בלבד. אתה רשאי
לגרור את הרכב למרחקים קצרים בלבד

באמצעות התקן מתאים ובהתאם לחוקי
התעבורה (שימוש במוט קשיח), להזיז את
הרכב על הכביש כהכנה לגרירה או להובלה

על גבי משאית גרר. אסור להשתמש בווי
גרירה כדי לגרור רכבים אל השטח או בדרך

שיש בה מכשולים ו/או לפעולות גרירה
המשתמשות בחבלים או באמצעים בלתי

קשיחים אחרים. בהתאם לתנאים אלה,
בגרירה צריכים להיות מעורבים שני כלי רכב

(רכב גורר ורכב נגרר) המיושרים בקו אחד
ככל האפשר.
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איור 136

לפני תחילת גרירה, סובב את מתג139)
, מבליSTOP ולמצב MARההתנעה למצב 

להוציא את המפתח. עמוד ההגה ננעל
אוטומטית כאשר המתח מוצא ממתג

ההתנעה ולא ניתן לסובב את הגלגלים. כמו
כן, בדוק שתיבת ההילוכים במצב סרק

(תיבת הילוכים אוטומטית) ושידית ההילוכים
.Nבמצב 

ה 1, איור 136, והברג אותוהוצא וו גריר¥

במלואו על פין ההברגה האחורי.
מגבר הבלם והיגוי הכוח לא זמינים140)

בעת גרירה. לפיכך, יהיה עליך להפעיל כוח
רב יותר על דוושת הבלם ועל גלגל ההגה. אל

תשתמש בכבלים גמישים בגרירה והימנע
מתנועות חדות. במהלך גרירה ודא שהתקן

הגרור לא גורם נזק לחלקים שהוא נוגע בהם.
בעת גרירת הרכב עליך להקפיד על כללי

התנועה ולהתנהג בהתאם למצב. אל תתניע
את המנוע תוך כדי הגרירה. לפני הידוק

הטבעת נקה היטב את הברגת התושבת.
ודא שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת

הרכב.

יש להשתמש בווי הגרירה הקדמי141)
והאחורי במקרה חירום בלבד. אתה רשאי
לגרור את הרכב למרחקים קצרים בלבד

באמצעות התקן מתאים ובהתאם לחוקי
התעבורה (שימוש במוט קשיח), להזיז את
הרכב על הכביש כהכנה לגרירה או להובלה

על גבי משאית גרר. אסור להשתמש בווי
גרירה כדי לגרור רכבים אל השטח או בדרך

שיש בה מכשולים ו/או לפעולות גרירה
המשתמשות בחבלים או באמצעים בלתי

קשיחים אחרים. בהתאם לתנאים אלה,
בגרירה צריכים להיות מעורבים שני כלי רכב

(רכב גורר ורכב נגרר) המיושרים בקו אחד
ככל האפשר.
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פרק זה מסביר כיצד תחזוקה נכונה
מאפשרת לשמור על ביצועי הרכב לאורך

זמן, לשמור על יעילותן של מערכות
הבטיחות ולחסוך בעלויות תפעול עם

מערכת בקרה אלקטרו�הידראולית
שמנוהלת באופן אלקטרוני.
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התחזוקה נכונה של המכונית חיונית לשמיר

בות.על תקינותה במשך שנים ר

ת בדיקותרדת פיאט סבעה חברם כך קלש

חקבצע בהתאם למרוטיפולים שיש ל

כב נסע (קילומטראז‘) ובדגמים/שהר

בועים,מדינות מסוימים, גם בפרקי זמן ק

בהתאם למפורט בתוכנית הטיפולים.

בלי קשר לאמור לעיל, חשוב להקפיד על

ביצוע ההנחיות המפורטות בתוכנית

הטיפולים (לדוגמה, בדיקה תקופתית של

).’מפלסי הנוזלים, לחץ אוויר בצמיגים וכו

טיפולי שירות תקופתיים מבוצעים בכל

תכזי השירות המורשים מטעם חברמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ במרווחי זמן/נסועה

בועים. אם במהלך(קילומטראז‘) ק

בצע תיקונים אוך להטיפולים עלה הצור

החלפת חלקים בנוסף על הטיפול העיקרי,

בצע אותם באישור מפורש מבעלניתן ל

כבך גורר גרור לעתיםבד. אם רכב בלהר

קרובות, יש לקצר את פרק הזמן בין מועדי

התחזוקה.

הערות חשובות

בעומועדי הטיפולים בתוכנית הטיפולים נק

על ידי היצרן. אי ביצוע טיפולי תחזוקה גורר

ביטול אחריות.

כז שירות מורשה מטעםמומלץ להודיע למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ על כל חריגות תפעולחבר

קטנות ולא להמתין למועד השירות הבא.
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בדוק מצב/בלאי צמיגים ותקן לחץ אוויר, אם צריך. בדוק מצב
££££££££££

כה לתיקון צמיג (אם קיימת)טעינה/תאריך תפוגה של הער

ה (פנסים ראשיים, פנסי איתות,כת התאורבדוק את מער

££££££££££ת תא נוסעים,ת תא מטען, תאורת מצוקה, תאורתאור

)’ה בלוח מחוונים וכדת תא הכפפות, נוריות אזהרתאור

££££££££££בדוק מפלסי נוזלים והוסף, אם צריך (1)

££££££££££בדוק פליטות/עשן

כתבדוק את ההפעלה של מערהשתמש בשקע אבחון כדי ל
££££££££££

ניהול המנוע, פליטות ואיכות שמן מנוע (אם קיים)

בדוק חזותית: צבע חיצוני, הגנת גחון, צינורות קשיחים וגמישים

£££££כת דלק, בלמים), חלקי גומי (שרוולים, גלי הינע,(פליטה, מער

)’תותבים וכד

£££££מיתבדוק מצב/בלאי של להב מגב של שמשה קד

£££££בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים, אם צריך

כת לא ניזוקה.בדקת כי המער(1)  השתמש תמיד בנוזלים המפורטים בספר הנהג למילוי במכונית, אחרי ש
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בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא המטען נקיים, וכן,

בדוק שהקישורים נקיים ומשומנים.
£££££

£££££בדוק מהלך של בלם חניה ותקן, אם צריך

מיות ובדוק אתפידות בלמים קדבדוק חזותית מצב ובלאי של ר

ה.פידתקינותו של חיישן בלאי הר
££££££££££

פידות בלמים אחוריות ובדוק אתבדוק חזותית מצב ובלאי של ר

ה (אם קיים)פידתקינותו של חיישן הבלאי הר
££££££££££

ת בלם התוף האחורי ואת הבלאי שלהפידבדוק חזותית את ר

(אם קיימת)
££££££££££

££) 16v 95 HP 1.4תואסרג( תננושמה ןומזתה תעוצר תא תיתוזח קודב

££) 16v 95 HP 1.4תואסרג( עניהה ת)ו(עוצר לש בצמה תא תיתוזח קודב

££££££££££) E. Torque 1.6תואסרג( עניהה תועוצר לש ןבצמ תא תיתוזח קודב

סאות ללא מותחןת הינע של אביזרים (גרבדוק מתיחה של חגור

) 16v 95 HP 1.4סאותאוטומטי) (גר
££

סאות ללא מותחןת הינע של אביזרים (גרבדוק מתיחה של חגור

) E. Torque 1.6סאותאוטומטי) (גר
££££££££££

££££££££££) E. Torque 1.6סאותהחלף שמן מנוע ומסנן שמן (גר
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) 16v 95 HP 1.4תואסרג(החלף שמן מנוע ומסנן שמן 

£ס£ס£ס£ס£ס)£) (ס(*) (

££) 16v 95 HP 1.4תואסרג(החלף מצתים 

£££££) E. Torque 1.6סאותהחלף מצתים (גר

          (2)החלף רצועת תזמון משוננת

          16v 95 HP ((2) 1.4תואסרג(החלף רצוע(ו)ת ההינע 

          E. Torque ((3) 1.6סאותהחלף רצוע(ו)ת ההינע (גר

££) 16v 95 HP 1.4תואסרג(ב מסנן אוויר החלף קר

£££) E. Torque 1.6סאותב מסנן אוויר (גרהחלף קר

           (5)החלף את נוזל הבלמים

£ס£ס£ס£ס£ס)£) (סהחלף מסנן אוויר בתא הנוסעים (4) (

כבך קטנה מ� 10,000 ק“מ, יש להחליף את שמן המנוע ואת מסנן השמן כל 12 חודשים.אם הנסועה (קילומטראז‘) השנתית של ר(*)

פעולות מומלצות)ס(

פעולות חובה)£(

בית  (קילומטראז‘) מומלצת היא 120,000 ק“מ. יש להחליף את הרצועה כל 6 שנים, ללא תלות בנסועה. באזוריםאזורים לא מאובקים: נסועה מר(2)
בי המומלץ הוא 60,000 ק“מ.מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים (אקלים קר, נסיעות עירוניות, הפעלות ארוכות במהירות סרק): הקילומטראז‘ המר
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 יש להחליף את נוזל הבלמים כל שנתיים, ללא תלות בקילומטראז‘.(5)
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בצע את הבדיקות הכלולות בתכנית התחזוקה באופן מחזורי לאחר 120,000 ק“מ או 6 שנים, החל מהמרווח הראשון. יש להקפיד עליש ל

המרווחים הנקובים.
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£££££בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים, אם צריך

כת לא ניזוקה.בדקת כי המער(1)  השתמש תמיד בנוזלים המפורטים בספר הנהג למילוי במכונית, אחרי ש
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ה בלוחכב. כשמגיע מועד ההחלפה, נדלקת נורית האזהרהמועד ופרק הזמן להחלפת שמן המנוע ומסנן שמן המנוע תלויים בתנאי השימוש בר(2)
כב משמש בעיקר לנסיעות עירוניות, החלף את שמןבצע החלפה אחת לשנתיים לכל היותר. אם הרהמחוונים או מופיעה בו הודעה. על כל פנים, יש ל

המנוע ואת מסנן שמן המנוע מדי שנה.
בי המומלץ הוא 120,000 ק“מ. יש להחליף את הרצועה כל 6 שנים, ללא תלות בקילומטראז‘. באזוריםאזורים לא מאובקים: הקילומטראז‘ המר(3)

בי המומלץ הוא 60,000 ק“מ.מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים (אקלים קר, נסיעות עירוניות, הפעלות ארוכות במהירות סרק): הקילומטראז‘ המר
יש להחליף את הרצועה כל 4 שנים, ללא תלות בקילומטראז‘.

בנטי, יש להחליף מסנן זה מדי 20,000 ק“מ.כב מונע בדלק שאיכותו נמוכה מהתקן האירופאי הרלאם הר(4) 

תא המטען נקיים, וכן,בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול 
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£££££
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££££££££££פידות.ובדוק את תקינותו של מחוון בלאי הר

פדית בלם התוף האחורי ואת הבלאי שלהבדוק חזותית של ר
(אם קיימת)

££££££££££

££)Multijet 1.6 תואסרג( תננושמה ןומזתה תעוצר תא תיתוזח קודב

££בדוק חזותית את חגור(ו)ת ההינע של האביזרים
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מותחן אוטומטי)
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בי המומלץ הוא 120,000 ק“מ. יש להחליף את הרצועה כל 6 שנים, ללא תלות בקילומטראז‘. באזוריםאזורים לא מאובקים: הקילומטראז‘ המר(3)

בי המומלץ הוא 60,000 ק“מ.מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים (אקלים קר, נסיעות עירוניות, הפעלות ארוכות במהירות סרק): הקילומטראז‘ המר
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£££) Multijet(4) 1.6סאות ב מסנן דלק  (גרהחלף קר

£££££ב מסנן אוויר (5)החלף קר

             (6)החלף את נוזל הבלמים

£ס£ס£ס£ס£ס)£) (סהחלף מסנן אוויר בתא הנוסעים (5) (

בנטי, יש להחליף מסנן זה מדי 20,000 ק“מ.כב מונע בדלק שאיכותו נמוכה מהתקן האירופאי הרל(4) אם הר

כב מופעל באזורים מאובקים, יש להחליף סנן זה מדי 20,000 ק“מ.(5) אם הר

(6) יש להחליף את נוזל הבלמים כל שנתיים, ללא תלות בנסועה (קילומטראז‘).

 פעולות מומלצות)ס(

 פעולות חובה)£(
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בדיקות תקופתיות
ק“מ או לפני נסיעות ארוכות 1,000 כל

בדוק את פריטים הבאים ומלא, אם צריך:

מפלס של נוזל קירור המנוע¥

מפלס נוזל הבלמים¥

מפלס של נוזל השטיפה של השמשה¥

מיתהקד

מצבה צמיגים ולחץ האוויר בצמיגים¥

ה (פנסים ראשיים, פנסיכת התאורמער¥

)’ת מצוקה וכדאיתות, תאור

הפעלה של המגבים/המתזים של¥

מית ומיקום/בלאי שלהשמשה הקד

מיתלהבי המגבים של השמשה הקד

ק“מ בדוק והוסף אם צריך: שמן 3,000 כל

מנוע.

כב בתנאיםהפעלת הר

קשים
כב מופעל בעיקר באחד מהתנאיםאם הר

הבאים:

כים מאובקותרבד¥

נסיעות חוזרות קצרות (קצרות מ� ¥8�7

.0°Cק“מ) בטמפרטורות מתחת ל� 

הפעלה מרובה במהירות סרק או נהיגה¥

ארוכה במהירות נמוכה או תקופות אי

בצע את הבדיקותיש ל הפעלה ארוכות

הבאות לעתים קרובות יותר מהמצוין

בתכנית התחזוקה:

פידות בלמיםבדוק מצב ובלאי של ר¥

מיים.קד

בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא¥

המטען נקיים, בדוק שהקישורים נקיים

ומשומנים.

בדוק חזותית את מצבם של: המנוע¥

ה, צינורותבת ההילוכים, ממסרתי

כת פליטה/דלק,קשיחים וגמישים (מער

בלמים), חלקי גומי (שרוולים, גלי הינע,

).’תותבים וכד

בדוק טעינת מצבר ומפלס נוזל המבצר¥

(אלקטרוליט).

בדוק חזותית את חגורות הינע העזר.¥

בדוק שמן מנוע ומסנן שמן והחלף, אם¥

צריך.

בדוק מסנן אבקנים והחלף, אם צריך.¥

ב מסנן אוויר והחלף, אם צריך.בדוק קר¥

בת הילוכיםסאות המצוידות בתיבגר

, החלף את השמן ואתAT6אוטומטית 

המסננים כל 90,000 ק“מ (או שנתיים), אם

כב מופעל בתנאים הבאים: נהיגה בעיר,הר

נסיעות קצרות וחוזרות (עד 78 ק“מ) או

ת גרור או קרוואן בתדירות גבוהה.גריר
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בלמים), חלקי גומי (שרוולים, גלי הינע,

).’תותבים וכד

בדוק טעינת מצבר ומפלס נוזל המבצר¥

(אלקטרוליט).

בדוק חזותית את חגורות הינע העזר.¥
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, החלף את השמן ואתAT6אוטומטית 

המסננים כל 90,000 ק“מ (או שנתיים), אם
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שמן מנוע
144 (

 44(

בדוק את מפלס שמן המנוע כחמש דקות
כב חונה עלממת המנוע בעוד שהראחרי הד

מישור. בדוק שמפלס שמן המנוע נמצא בין
 במדיד.MAX לסימון ה�MINסימון ה�

 אוMINאם מפלס השמן קרוב לסימון ה�
ך צוואר המילוי עדרמתחתיו, הוסף שמן ד

.MAXלסימון ב�

הוצא את מדיד השמן, נקה אותו במטלית
בים והכנס אותו שוב.  הוצא אתנטולת סי

המדיד שוב ובדוק שמפלס השמן נמצא בין
הסימונים.

תצרוכת שמן מנוע

 45(

2((3 

בית היא 400 גר לכלתצרוכת השמן המר
כב חדש יש להריץ את1,000 ק“מ. כאשר הר

בתהמנוע שלו, לכן תצרוכת השמן נחש
בה רק לאחר 5,000 �6,000 הק“מליצי

הראשונים.

אחרי הוספת שמן או החלפתו הפעלחשוב:
את המנוע לכמה שניות והמתן כמה דקות

ממתו, לפני שאתה בודק את מפלסאחרי הד
השמן.

נוזל קירור מנוע
145 (

 46(

אם המפלס נמוך מדי, פתח את מכסה המיכל

4 והוסף את הנוזל המצוין בפרק “נתונים

טכניים“.

נוזל שטיפה של השמשה

מיתהקד
146 ((147 

 נמוך מדי, פתח את מכסה המיכלאם המפלס

3 והוסף את הנוזל המצוין בפרק “נתונים

טכניים“.

נוזל בלמים
148 ((149 

 47(

בי שלו. אםבדוק שהנוזל נמצא במפלס המר
1 המפלס נמוך מדי, פתח את מכסה המיכל 

והוסף את הנוזל המצוין בפרק “נתונים
טכניים“.

נקה בזהירות את מכסה המיכל ואתחשוב:
האזור הסמוך לו. נקוט אמצעים נוספים, כדי

המיכל שהמכסהת לכלוך לתוך למנוע חדיר

שלו פתוח.

כדי להוסיף נוזל השתמש תמיד במשפך בעל
מסנן מובנה בצפיפות 0.12 מ“מ או נמוכה

יותר.

נוזל בלמים הוא חומר היגרוסקופיחשוב: 
כב מופעל(כלומר, סופג לחות). לכן, אם הר

בעיקר באזורים שאחוזי הלחות בהם גבוהים,
יש להחליף את הנוזל לעתים קרובות יותר

מהמפורט בתכנית התחזוקה.

בת הילוכיםשמן תי

אוטומטית
(אם קיימת)

4(

בתבדוק את המפלס של שמן תייש ל
כז שירות מורשהההילוכים האוטומטית במר

בד.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בלמטעם חבר

מצבר
150 ((152 (151 

 48(

4(

ך להוסיף מים מזוקקים לאלקטרוליטאין צור
של המצבר.

כזבצע בדיקה תקופתית במראולם, יש ל
ת ס.מ.ל.ת.שירות מורשה מטעם חבר

בחון את יעילותו.בע“מ, כדי ל
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בית היא 400 גר לכלתצרוכת השמן המר
כב חדש יש להריץ את1,000 ק“מ. כאשר הר

בתהמנוע שלו, לכן תצרוכת השמן נחש
בה רק לאחר 5,000 �6,000 הק“מליצי

הראשונים.

אחרי הוספת שמן או החלפתו הפעלחשוב:
את המנוע לכמה שניות והמתן כמה דקות

ממתו, לפני שאתה בודק את מפלסאחרי הד
השמן.

נוזל קירור מנוע
145 (

 46(

אם המפלס נמוך מדי, פתח את מכסה המיכל

4 והוסף את הנוזל המצוין בפרק “נתונים

טכניים“.

נוזל שטיפה של השמשה

מיתהקד
146 ((147 

 נמוך מדי, פתח את מכסה המיכלאם המפלס

3 והוסף את הנוזל המצוין בפרק “נתונים

טכניים“.

נוזל בלמים
148 ((149 

 47(

בי שלו. אםבדוק שהנוזל נמצא במפלס המר
1 המפלס נמוך מדי, פתח את מכסה המיכל 

והוסף את הנוזל המצוין בפרק “נתונים
טכניים“.

נקה בזהירות את מכסה המיכל ואתחשוב:
האזור הסמוך לו. נקוט אמצעים נוספים, כדי

המיכל שהמכסהת לכלוך לתוך למנוע חדיר

שלו פתוח.

כדי להוסיף נוזל השתמש תמיד במשפך בעל
מסנן מובנה בצפיפות 0.12 מ“מ או נמוכה

יותר.

נוזל בלמים הוא חומר היגרוסקופיחשוב: 
כב מופעל(כלומר, סופג לחות). לכן, אם הר

בעיקר באזורים שאחוזי הלחות בהם גבוהים,
יש להחליף את הנוזל לעתים קרובות יותר

מהמפורט בתכנית התחזוקה.

בת הילוכיםשמן תי

אוטומטית
(אם קיימת)

4(

בתבדוק את המפלס של שמן תייש ל
כז שירות מורשהההילוכים האוטומטית במר

בד.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בלמטעם חבר

מצבר
150 ((152 (151 

 48(

4(

ך להוסיף מים מזוקקים לאלקטרוליטאין צור
של המצבר.

כזבצע בדיקה תקופתית במראולם, יש ל
ת ס.מ.ל.ת.שירות מורשה מטעם חבר

בחון את יעילותו.בע“מ, כדי ל
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החלפת המצבר

אם צריך, החלף את המצבר במצבר מקורי
חדש במפרט זהה. הקפד לפעול לפי
הוראות התחזוקה של יצרן המצבר.

כתעצות שימושיות להאר

חיי השירות של המצבר
כדי למנוע את פריקת המצבר ולהאריך את

חיי השירות שלו, הקפד על ההנחיות
הבאות:

כב הקפדכאשר אתה מחנה את הר¥
ב את הדלתות, את דלת תאלסגור היט

המטען ואת מכסה המנוע, כדי שלא
יידלקו המנורות הפנימיות.

ה הפנימיות:כבה את כל מנורות התקר¥
כת המכבהכב מצויד במערעם זאת, הר

ה הפנימית.אוטומטית את כל התאור

תאל תפעיל אביזרים (כגון רדיו, תאור¥
ב בעוד) במשקל זמן ר’מצוקה וכד

שהמנוע דומם.

כת החשמל,לפני ביצוע פעולות במער¥
ב השלילי של המצבר.נתק את הקוט

כב ברצונך להתקיןכישת הראם לאחר ר¥
בוע (כגוןם קאביזרי חשמל שמוזנים בזר

אזעקה) או אביזרים שמשפיעים על
כז שירותאספקת החשמל, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“ממורשה מטעם חבר
שיעריך את צריכת החשמל הכוללת.

אחרי ניתוק המצבר יש לאתחל אתחשוב:

בלוח ה כת ההיגוי. נורית האזהרמער
המחוונים (או סמל בצג) נדלקת כדי להזכיר

בצע פעולה זו, סובב את גלגל ההגהזאת. כדי ל
ך כ�מקצהו אחד לשני או נהג בקו ישר לאור

.’100 מ

מת הטעינה נמוכה מ� 50%אם רחשוב:
ב, המצבר ניזוק מגופרית, ויעילותובמשך זמן ר

בהתנעה מופחתת. כמו כן, המצבר נמצא
הבסכנת קפיאה גדולה יותר (כבר בטמפרטור

-10°Cכב“ בפרק). עיין בנושא “אי הפעלת ר
כב עומד בחניה“התנעה ונהיגה“, אם הר

ב.במשך זמן ר

לעולם אל תעשן תוך כדי עבודה בתא142)
המנוע: גז ואדים דליקים עלולים להיפלט ממנו.

קיימת סכנת שריפה!

היה זהיר מאוד בעבודה בתא המנוע אם143)
המנוע חם. קיימת סכנת כוויות. אל תתקרב
אל מניפת המקרן: המניפה החשמלית עלולה
להתחיל לפעול. קיימת סכנת פציעות. צעיפים,
עניבות וביגוד משוחרר אחר עלולים להיתפס

בחלקים הנעים.

אם ברצונך להוסיף שמן מנוע, המתן144)
עד שיתקרר המנוע לפני שחרור של מכסה
המילוי, בפרט אם הוא עשוי מאלומיניום.

אזהרה: סכנת כוויות!

מערכת הקירור מופעלת בלחץ. אם יש145)
להחליף את המכסה, החלף אותו בפריט
המקורי, אחרת עלולה להיפגע יעילות
המערכת. אל תסיר את מכסה המיכל כאשר

המנוע חם: אתה עלול להיכוות.

אל תתחיל לנסוע אם מיכל נוזל146)
השטיפה ריק: מערכת השטיפה של השמשה
הקדמית חיונית לשיפור הראות. הפעלה חוזרת
של המערכת ללא נוזל השטיפה עלולה לגרום

נזק ולשחיקה מואצת של רכיבים אחדים.

תוספים מסחריים מסוימים לנוזל147)
שטיפה הם חומרים דליקים. בתא המנוע ישנם

חלקים חמים העלולים להצית בו שריפה.

נוזל בלמים הוא חומר רעיל ומשתך148)
מאוד. לאחר מגע מקרי רחץ מיד את החלקים
הנגועים במים ובסבון עדין ושטוף ביסודיות
לאחר מכן. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי אם

נבלע הנוזל.

 על מיכל נוזל הבלימה מצייןהסמל 149)
אם הנוזל סינתטי או על הבסיס מינרלים.
שימוש בנוזל מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך

לאטמי הגומי של מערכת הבלמים.

נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך.150)
הימנע ממגע עם עיניים ועם עור. הרחק
מהמצבר אש גלויה ואל תשתמש בחפצים
שעלולים ליצור ניצוצות: קיימת סכנת פיצוץ

ושריפה.

שימוש במצבר שמפלס הנוזל בו נמוך151) 
עלול לגרום נזק בלתי הפיך למצבר ואפילו

להוביל לפיצוץ.
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קיימת סכנת שריפה!

היה זהיר מאוד בעבודה בתא המנוע אם143)
המנוע חם. קיימת סכנת כוויות. אל תתקרב
אל מניפת המקרן: המניפה החשמלית עלולה
להתחיל לפעול. קיימת סכנת פציעות. צעיפים,
עניבות וביגוד משוחרר אחר עלולים להיתפס

בחלקים הנעים.

אם ברצונך להוסיף שמן מנוע, המתן144)
עד שיתקרר המנוע לפני שחרור של מכסה
המילוי, בפרט אם הוא עשוי מאלומיניום.

אזהרה: סכנת כוויות!

מערכת הקירור מופעלת בלחץ. אם יש145)
להחליף את המכסה, החלף אותו בפריט
המקורי, אחרת עלולה להיפגע יעילות
המערכת. אל תסיר את מכסה המיכל כאשר

המנוע חם: אתה עלול להיכוות.

אל תתחיל לנסוע אם מיכל נוזל146)
השטיפה ריק: מערכת השטיפה של השמשה
הקדמית חיונית לשיפור הראות. הפעלה חוזרת
של המערכת ללא נוזל השטיפה עלולה לגרום

נזק ולשחיקה מואצת של רכיבים אחדים.

תוספים מסחריים מסוימים לנוזל147)
שטיפה הם חומרים דליקים. בתא המנוע ישנם

חלקים חמים העלולים להצית בו שריפה.

נוזל בלמים הוא חומר רעיל ומשתך148)
מאוד. לאחר מגע מקרי רחץ מיד את החלקים
הנגועים במים ובסבון עדין ושטוף ביסודיות
לאחר מכן. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי אם

נבלע הנוזל.

 על מיכל נוזל הבלימה מצייןהסמל 149)
אם הנוזל סינתטי או על הבסיס מינרלים.
שימוש בנוזל מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך

לאטמי הגומי של מערכת הבלמים.

נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך.150)
הימנע ממגע עם עיניים ועם עור. הרחק
מהמצבר אש גלויה ואל תשתמש בחפצים
שעלולים ליצור ניצוצות: קיימת סכנת פיצוץ

ושריפה.

שימוש במצבר שמפלס הנוזל בו נמוך151) 
עלול לגרום נזק בלתי הפיך למצבר ואפילו

להוביל לפיצוץ.
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החלפת המצבר

אם צריך, החלף את המצבר במצבר מקורי
חדש במפרט זהה. הקפד לפעול לפי
הוראות התחזוקה של יצרן המצבר.

כתעצות שימושיות להאר

חיי השירות של המצבר
כדי למנוע את פריקת המצבר ולהאריך את

חיי השירות שלו, הקפד על ההנחיות
הבאות:

כב הקפדכאשר אתה מחנה את הר¥
ב את הדלתות, את דלת תאלסגור היט

המטען ואת מכסה המנוע, כדי שלא
יידלקו המנורות הפנימיות.

ה הפנימיות:כבה את כל מנורות התקר¥
כת המכבהכב מצויד במערעם זאת, הר

ה הפנימית.אוטומטית את כל התאור

תאל תפעיל אביזרים (כגון רדיו, תאור¥
ב בעוד) במשקל זמן ר’מצוקה וכד

שהמנוע דומם.

כת החשמל,לפני ביצוע פעולות במער¥
ב השלילי של המצבר.נתק את הקוט

כב ברצונך להתקיןכישת הראם לאחר ר¥
בוע (כגוןם קאביזרי חשמל שמוזנים בזר

אזעקה) או אביזרים שמשפיעים על
כז שירותאספקת החשמל, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“ממורשה מטעם חבר
שיעריך את צריכת החשמל הכוללת.

אחרי ניתוק המצבר יש לאתחל אתחשוב:

בלוח ה כת ההיגוי. נורית האזהרמער
המחוונים (או סמל בצג) נדלקת כדי להזכיר

בצע פעולה זו, סובב את גלגל ההגהזאת. כדי ל
ך כ�מקצהו אחד לשני או נהג בקו ישר לאור

.’100 מ

מת הטעינה נמוכה מ� 50%אם רחשוב:
ב, המצבר ניזוק מגופרית, ויעילותובמשך זמן ר

בהתנעה מופחתת. כמו כן, המצבר נמצא
הבסכנת קפיאה גדולה יותר (כבר בטמפרטור

-10°Cכב“ בפרק). עיין בנושא “אי הפעלת ר
כב עומד בחניה“התנעה ונהיגה“, אם הר

ב.במשך זמן ר

לעולם אל תעשן תוך כדי עבודה בתא142)
המנוע: גז ואדים דליקים עלולים להיפלט ממנו.

קיימת סכנת שריפה!

היה זהיר מאוד בעבודה בתא המנוע אם143)
המנוע חם. קיימת סכנת כוויות. אל תתקרב
אל מניפת המקרן: המניפה החשמלית עלולה
להתחיל לפעול. קיימת סכנת פציעות. צעיפים,
עניבות וביגוד משוחרר אחר עלולים להיתפס

בחלקים הנעים.

אם ברצונך להוסיף שמן מנוע, המתן144)
עד שיתקרר המנוע לפני שחרור של מכסה
המילוי, בפרט אם הוא עשוי מאלומיניום.

אזהרה: סכנת כוויות!

מערכת הקירור מופעלת בלחץ. אם יש145)
להחליף את המכסה, החלף אותו בפריט
המקורי, אחרת עלולה להיפגע יעילות
המערכת. אל תסיר את מכסה המיכל כאשר

המנוע חם: אתה עלול להיכוות.

אל תתחיל לנסוע אם מיכל נוזל146)
השטיפה ריק: מערכת השטיפה של השמשה
הקדמית חיונית לשיפור הראות. הפעלה חוזרת
של המערכת ללא נוזל השטיפה עלולה לגרום

נזק ולשחיקה מואצת של רכיבים אחדים.

תוספים מסחריים מסוימים לנוזל147)
שטיפה הם חומרים דליקים. בתא המנוע ישנם

חלקים חמים העלולים להצית בו שריפה.

נוזל בלמים הוא חומר רעיל ומשתך148)
מאוד. לאחר מגע מקרי רחץ מיד את החלקים
הנגועים במים ובסבון עדין ושטוף ביסודיות
לאחר מכן. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי אם

נבלע הנוזל.

 על מיכל נוזל הבלימה מצייןהסמל 149)
אם הנוזל סינתטי או על הבסיס מינרלים.
שימוש בנוזל מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך

לאטמי הגומי של מערכת הבלמים.

נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך.150)
הימנע ממגע עם עיניים ועם עור. הרחק
מהמצבר אש גלויה ואל תשתמש בחפצים
שעלולים ליצור ניצוצות: קיימת סכנת פיצוץ

ושריפה.

שימוש במצבר שמפלס הנוזל בו נמוך151) 
עלול לגרום נזק בלתי הפיך למצבר ואפילו

להוביל לפיצוץ.
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להוביל לפיצוץ.



143

חשוב

טעינת המצבר  בעבודה על המצבר או בסביבתו תמיד)152

הרכב משקפי מגן מיוחדים.

 תיזהי לא להתבלבל בין הנוזלים השונים)43

בעת המילוי: אין התאמה ביניהם. מילוי נוזל שגוי
עלול לגרום נזק חמור לרכבך.

 אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל)44

.MAXסימון 

 מלא שמן מנוע זהה במפרט לזהה שישנו)45

כבר במנוע.

הוא חלק PARAFLU UP נוגד קיפאון )46

ממערכת קירור המנוע. הוסף למערכת נוזל
מהסוג שכבר נמצא בה. לא ניתן לערבב את

PARAFLU UP ,עם שום נוזל אחר. במקרה זה
אל תתניע את המנוע ופנה למרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 מנע מגע בין נוזל הבלמים, שהוא חומר)47

משתך מאוד, לבין חלקים צבועים. אם נוצר
מגע, שטוף את האזור במים מיד.

 אם הרכב עתיד להיכנס לתקופת אחסון)48

ארוכה בטמפרטורה נמוכה מאוד, הסר את
המצבר והנח אותו במקום חם כדי שלא יקפא.

 הרכבה לא נכונה של אביזרי חשמל או)49

התקנים אלקטרוניים עלולה לגרום נזק חמור
לרכבך. אם ברצונך להתקין אביזרים ברכבך
לאחר רכישתו (לדוגמה, אזעקה נגד נגיבה,

) פנה למרכז שירות מורשה מטעם’טלפון וכד
חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ שיכול להציע את
המכשירים המתאימים לרכבך ולבדוק אם יש

צורך לשדרג את המצבר.

שמן המנוע ומסנן השמן המשומשים)2

שהוחלפו מכילים חומרים מזיקים לסביבה. כדי
להחליף את השמן ואת המסננים פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

שמן תיבת הילוכים משומש מכיל חומרים)3

שמזיקים לסביבה. מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ להחלפת

הנוזל.

מצברים מכילים חומרים מסוכנים מאוד)4

לסביבה. להחלפת המצבר פנה למרכז שירות
מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.

חשוב

הערות חשובות
תהליך טעינת המצבר הוא לידיעתךחשוב:

כזבצע פעולה זה, פנה למרבד. כדי לבל

ת ס.מ.ל.ת.שירות מורשה מטעם חבר

בע“מ.

בוב מתג ההתנעה למצבאחרי סיחשוב:

STOPת דלת הנהג המתן כדקה וסגיר

לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת

החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

כאשר אתה מחבר שוב את הכבלים למצבר

 ושדלתSTOPודא שמתג ההתנעה במצב 

ה.הנהג סגור

בת להיות איטית בשיעורטעינה חייחשוב:

אמפר נמוך ולהימשך כ� 24 שעות. טעינה

ממושכת עלולה להזיק למצבר.

כתיש לחבר נכונה את כבלי מערחשוב:

החשמל אל המצבר, כלומר, הכבל החיובי

ב החיובי והכבל השלילי(+) מתחבר לקוט

בי המצבר מסומניםב השלילי. קוט(�) לקוט

בסמל (+) ובסמל (�) על גבי מכסה

בי המצבר לאבדוק שקוטהמצבר. יש ל

ב.חלודים ושהכבלים מחוברים אליהם היט
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חשוב

טעינת המצבר  בעבודה על המצבר או בסביבתו תמיד)152

הרכב משקפי מגן מיוחדים.

 תיזהי לא להתבלבל בין הנוזלים השונים)43

בעת המילוי: אין התאמה ביניהם. מילוי נוזל שגוי
עלול לגרום נזק חמור לרכבך.

 אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל)44

.MAXסימון 

 מלא שמן מנוע זהה במפרט לזהה שישנו)45

כבר במנוע.

הוא חלק PARAFLU UP נוגד קיפאון )46

ממערכת קירור המנוע. הוסף למערכת נוזל
מהסוג שכבר נמצא בה. לא ניתן לערבב את

PARAFLU UP ,עם שום נוזל אחר. במקרה זה
אל תתניע את המנוע ופנה למרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 מנע מגע בין נוזל הבלמים, שהוא חומר)47

משתך מאוד, לבין חלקים צבועים. אם נוצר
מגע, שטוף את האזור במים מיד.

 אם הרכב עתיד להיכנס לתקופת אחסון)48

ארוכה בטמפרטורה נמוכה מאוד, הסר את
המצבר והנח אותו במקום חם כדי שלא יקפא.

 הרכבה לא נכונה של אביזרי חשמל או)49

התקנים אלקטרוניים עלולה לגרום נזק חמור
לרכבך. אם ברצונך להתקין אביזרים ברכבך
לאחר רכישתו (לדוגמה, אזעקה נגד נגיבה,

) פנה למרכז שירות מורשה מטעם’טלפון וכד
חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ שיכול להציע את
המכשירים המתאימים לרכבך ולבדוק אם יש

צורך לשדרג את המצבר.

שמן המנוע ומסנן השמן המשומשים)2

שהוחלפו מכילים חומרים מזיקים לסביבה. כדי
להחליף את השמן ואת המסננים פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

שמן תיבת הילוכים משומש מכיל חומרים)3

שמזיקים לסביבה. מומלץ לפנות למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ להחלפת

הנוזל.

מצברים מכילים חומרים מסוכנים מאוד)4

לסביבה. להחלפת המצבר פנה למרכז שירות
מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע“מ.

חשוב

הערות חשובות
תהליך טעינת המצבר הוא לידיעתךחשוב:

כזבצע פעולה זה, פנה למרבד. כדי לבל

ת ס.מ.ל.ת.שירות מורשה מטעם חבר

בע“מ.

בוב מתג ההתנעה למצבאחרי סיחשוב:

STOPת דלת הנהג המתן כדקה וסגיר

לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת

החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

כאשר אתה מחבר שוב את הכבלים למצבר

 ושדלתSTOPודא שמתג ההתנעה במצב 

ה.הנהג סגור

בת להיות איטית בשיעורטעינה חייחשוב:

אמפר נמוך ולהימשך כ� 24 שעות. טעינה
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איור 142

כבאם ברצונך להטעין את מצבר הר

באמצעות מטען מצברים מהיר, נתק את

כבלי המצבר לפני הטעינה. אל תשתמש

במטען מצברים מהיר כדי לספק את מתח

ההתנעה.

כתכב ללא מערכלי ר
Stop/Start

כדי לטעון את המצבר, פעל באופן הבא:

ב המצבר השלילי.נתק את הכבל מקוט¥

בי המצברחבר את כבלי המטען לקוט¥

בים הנכונים.ה על הקטתוך הקפד

הפעל את המטען.¥

בתום הטעינה כבה את המטען לפני¥

שאתה מנתק אותו מהמצבר.

ב המצבר השלילי.חבר מחדש את קוט¥

כתכב עם מערכלי ר
Stop/Start

(אם קיימת)

כדי לטעון את המצבר, פעל באופן הבא:

נתק את המחבר 1, איור 142, (בלחיצה¥

על הלחצן 2) מהחיישן 3 המבקר את

בבקוטמת הטעינה של מצבר, שר

השלילי (�) 4 של המצבר.

חבר את הכבל החיובי (+) של המטען¥

ב החיובי של המצבר 5 ואת הכבללקוט

ב החיישן 4, כפיהשלילי (�) לקוט

שמוצג.

הפעל את המטען. בתום הטעינה כבה¥

את המטען.

אחרי שניתקת את המטען, חבר את¥

בור 1 לחיישן 3 כפי שמוצג.החי

טיפולי שירות
 50((52 (51 

תחזוקהרישות דבעמודים הבאים תמצא 

בעו על ידי הצוות הטכני שתכנן ועיצבשנק

כב.את הר

בנוסף על הוראות התחזוקה המיוחדות

תיים,גרשמפורטות עבור שירותי תחזוקה ש

ישנם חלקים שיש לתקן או להחליף במהלך

כב.השימוש בר

שמן מנוע

מפלס שמן מנוע

 53(

כדי לודא שהמנוע משומן כהלכה, יש לשמור

רוש של שמן מנוע (עיין בנושאעל המפלס הד

”תא מנוע“ בפרק זה).

מסנן שמן מנוע
החלפת מסנן שמן המנוע

יש להחליף את מסנן שמן המנוע בכל

החלפת שמן המנוע.

מומלץ להחליף אותו בחלק חילוף מקורי

כבך.שמיועד לר
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מפלס שמן מנוע

 53(

כדי לודא שהמנוע משומן כהלכה, יש לשמור

רוש של שמן מנוע (עיין בנושאעל המפלס הד
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145

איור 143

איור 144

מסנן אוויר
 153(

החלפת מסנן האוויר

את תכנית התחזוקה כדי לדעת אתראה 
המועדים הנכונים להחלפה.

מומלץ להחליף אותו בחלק חילוף מקורי
כבך.שמיועד לר

כת מיזוגתחזוקה של מער

אוויר

 53((54 

כתביים של מערביצועים המיטכדי לדאוג ל
כזבדוק ולתחזק אותה במרמיזוג האוויר, יש ל

ת ס.מ.ל.ת. בע“משירות מורשה מטעם חבר
בתחילת הקיץ.

חלונות
היזהר בעת ניקוי החלון האחורי המחומם בגלל

הת הזכוכית, אם תפקוד ההפשרטמפרטור
עים בזכוכיתפעיל. כמו כן, ודא שהילדים לא נוג

המחוממת. ייתכן כי הזכוכית חמה.

לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי קשיחים כדי
לנקות את החלונות.

אל תשתמש במגרדות או בפריטים חדים
שעלולים לשרוט את החלונות.

תסס את חומר הניקוי על המטלית שמיועדר
לניקוי המראה הפנימית. אל תתיז את חומר

הניקוי ישירות על המראה.

אם תנקה את החלון במים חמים אתה עלול
בקות עליו.להסיר תוויות שמוד

מיתמגבי שמשה קד
החלפת להבי המגבים של השמשה

מיתהקד

פעל באופן הבא:

ם את זרוע המגב, לחץ על לחצן 1, איורהר
בור והסר את הלהב143, של סליל החי

מהזרוע.

התקן את הלהב החדש: הכנס את¥

בת הייעודית שלה בזרועהלשונית לתוש

המגב ובדוק שהיא נעולה.

הנח את זרוע המגב על השמשה¥

מית.הקד

אל תפעיל את המגבים, אם הלהביםחשוב:

מים.מור

מיתמתז שמשה קד

מית מקובעים, איור 144.מתזי השמשה הקד
ם לא יוצא, בדוק תחילה שיש נוזלאם הזר

כת (עיין בנושא “בדיקתשטיפה במיכל המער
נוזלים“ בפרק זה). השתמש בנוזל השטיפה

בד.המפורט, אל תשתמש במים בל

לאחר מכן, בדוק שהמתזים לא חסומים.
השתמש במחט כדי לפתוח את החסימה,

אם צריך.

כת פליטהמער
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כת פליטת המנועתחזוקה נאותה של מער
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חשוב היא ההגנה הטובה כנגד דליפות של פחמן

חד�חמצני לתא הנוסעים.

בת הילוכים אוטומטיתתי
(אם קיימת)

 57(

בת ההילוכים בעלהשתמש בשמן תי

בלת “נוזלים וחומריהתכונות המפורטות בט

סיכה“ (עיין בפרק “נתונים טכניים“).

תוספים מיוחדים

בתאל תוסיף שום תוספים מיוחדים לשמן תי

בת ההילוכיםההילוכים האוטומטית. שמן תי

האוטומטית הוא מוצר שנועד במיוחד לשימוש

ע בגלל השימושכבך וביצועיו עלולים להיפגבר

בתוספים אחרים. הימנע מהשימוש באטמי

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לפגועתי

בת ההילוכיםביעילות של אטמי תי

האוטומטית.

אל תשתמש בכימיקלים כדי לשטוףחשוב:

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לגרוםאת תי

ביה.כינזק לר

תדירות של החלפת שמן

ך להחליף אתבתנאי הפעלה רגילים אין צור

בת ההילוכים.שמן תי

אם הבחנת בדליפות שמן או בחריגות הפעלה

כב מידיתבת ההילוכים, הבא את הרשל תי

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

כב שמפלס השמן בו נמוךנהיגה ברחשוב: 

בתמדי עלולה לגרום נזק חמור לתי

ההילוכים.

מערכת יניקת האוויר (קרב האוויר,153)
) יכולה להגן במקרה של’צינורות גומי וכד

פליטת גזים מהמנוע. אל תסיר מערכת זו, אלא
אם עליך לבצע פעולות תיקון או שירות. לפני
התנעת המנוע ודא שהמערכת לא הוסרה.

אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות.

גזי פליטה מסוכנים מאוד ועלולים לגרום153)
למוות. הם כוללים פחמן חד חמצני גז ללא צבע
או ריח שלול לגרום איבוד הכרה והרעלה אם

נושמים אותו.

מערכת הפליטה עלולה להגיע154)
לטמפרטורות גבוהות שבגללן עלולה לפרוץ

שריפה, אם הרכב חונה על חומרים דליקים.

עשב או עלים יבשים אף עלולים להתלקח
במגע עם מערכת הפליטה. אל תחנה את
רכבך ואל תפעיל אותו במקום שבו מערכת

הפליטה עלולה לבוא במגע עם חומרים דליקים.

מומלץ לתחזק את רכבך במרכז שירות50)
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ. אם אתה
מבצע בעצמך פעולות תקופתיות רגילות
ותיקונים קטנים, מומלץ להצטייד בציוד מיוחד,
בחלקי חילוף מקוריים ובנוזלים, אם צריך. אל
תבצע שום פעולות ברכב, אם אין לך נסיון דרוש.

השירות השגוי או אי ביצועי פעולות או51)
תיקונים נחוצים עלולים לגרור תיקונים יקרים
יותר, נזק לרכיבים אחרים או פגיעה בביצועי
הרכב. בדוק מיד כל תקלה במרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

הרכב מצויד בנוזלים שהותאמו לביצועיו52)
או מגנים עליהם, על אורך חיי השירות ועל
מרווחי השירות. אל תשתמש בכימיקלים
לשטיפת רכיבים אלה, מכיוון שהם עלולים
לגרום נזק למנוע, לתיבת ההילוכים או לבקרת
האקלים. הנזק לא מכוסה באחריות הרכב. אם
יש לשטוף חלק כלשהו בגלל תקלה, השתמש

בנוזל ניקוי מיוחד לפעולה זו.

כמות גדולה או קטנה מדי של שמן מזיקה53)
מאוד למנוע. ודא שמפלס שמן המנוע תקין

תמיד.
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חשוב היא ההגנה הטובה כנגד דליפות של פחמן

חד�חמצני לתא הנוסעים.

בת הילוכים אוטומטיתתי
(אם קיימת)

 57(

בת ההילוכים בעלהשתמש בשמן תי

בלת “נוזלים וחומריהתכונות המפורטות בט

סיכה“ (עיין בפרק “נתונים טכניים“).

תוספים מיוחדים

בתאל תוסיף שום תוספים מיוחדים לשמן תי

בת ההילוכיםההילוכים האוטומטית. שמן תי

האוטומטית הוא מוצר שנועד במיוחד לשימוש

ע בגלל השימושכבך וביצועיו עלולים להיפגבר

בתוספים אחרים. הימנע מהשימוש באטמי

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לפגועתי

בת ההילוכיםביעילות של אטמי תי

האוטומטית.

אל תשתמש בכימיקלים כדי לשטוףחשוב:

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לגרוםאת תי

ביה.כינזק לר

תדירות של החלפת שמן

ך להחליף אתבתנאי הפעלה רגילים אין צור

בת ההילוכים.שמן תי

אם הבחנת בדליפות שמן או בחריגות הפעלה

כב מידיתבת ההילוכים, הבא את הרשל תי

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

כב שמפלס השמן בו נמוךנהיגה ברחשוב: 

בתמדי עלולה לגרום נזק חמור לתי

ההילוכים.

מערכת יניקת האוויר (קרב האוויר,153)
) יכולה להגן במקרה של’צינורות גומי וכד

פליטת גזים מהמנוע. אל תסיר מערכת זו, אלא
אם עליך לבצע פעולות תיקון או שירות. לפני
התנעת המנוע ודא שהמערכת לא הוסרה.

אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות.

גזי פליטה מסוכנים מאוד ועלולים לגרום153)
למוות. הם כוללים פחמן חד חמצני גז ללא צבע
או ריח שלול לגרום איבוד הכרה והרעלה אם

נושמים אותו.

מערכת הפליטה עלולה להגיע154)
לטמפרטורות גבוהות שבגללן עלולה לפרוץ

שריפה, אם הרכב חונה על חומרים דליקים.

עשב או עלים יבשים אף עלולים להתלקח
במגע עם מערכת הפליטה. אל תחנה את
רכבך ואל תפעיל אותו במקום שבו מערכת

הפליטה עלולה לבוא במגע עם חומרים דליקים.

מומלץ לתחזק את רכבך במרכז שירות50)
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ. אם אתה
מבצע בעצמך פעולות תקופתיות רגילות
ותיקונים קטנים, מומלץ להצטייד בציוד מיוחד,
בחלקי חילוף מקוריים ובנוזלים, אם צריך. אל
תבצע שום פעולות ברכב, אם אין לך נסיון דרוש.

השירות השגוי או אי ביצועי פעולות או51)
תיקונים נחוצים עלולים לגרור תיקונים יקרים
יותר, נזק לרכיבים אחרים או פגיעה בביצועי
הרכב. בדוק מיד כל תקלה במרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

הרכב מצויד בנוזלים שהותאמו לביצועיו52)
או מגנים עליהם, על אורך חיי השירות ועל
מרווחי השירות. אל תשתמש בכימיקלים
לשטיפת רכיבים אלה, מכיוון שהם עלולים
לגרום נזק למנוע, לתיבת ההילוכים או לבקרת
האקלים. הנזק לא מכוסה באחריות הרכב. אם
יש לשטוף חלק כלשהו בגלל תקלה, השתמש

בנוזל ניקוי מיוחד לפעולה זו.

כמות גדולה או קטנה מדי של שמן מזיקה53)
מאוד למנוע. ודא שמפלס שמן המנוע תקין

תמיד.
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חשוב היא ההגנה הטובה כנגד דליפות של פחמן

חד�חמצני לתא הנוסעים.

בת הילוכים אוטומטיתתי
(אם קיימת)

 57(

בת ההילוכים בעלהשתמש בשמן תי

בלת “נוזלים וחומריהתכונות המפורטות בט

סיכה“ (עיין בפרק “נתונים טכניים“).

תוספים מיוחדים

בתאל תוסיף שום תוספים מיוחדים לשמן תי

בת ההילוכיםההילוכים האוטומטית. שמן תי

האוטומטית הוא מוצר שנועד במיוחד לשימוש

ע בגלל השימושכבך וביצועיו עלולים להיפגבר

בתוספים אחרים. הימנע מהשימוש באטמי

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לפגועתי

בת ההילוכיםביעילות של אטמי תי

האוטומטית.

אל תשתמש בכימיקלים כדי לשטוףחשוב:

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לגרוםאת תי

ביה.כינזק לר

תדירות של החלפת שמן

ך להחליף אתבתנאי הפעלה רגילים אין צור

בת ההילוכים.שמן תי

אם הבחנת בדליפות שמן או בחריגות הפעלה

כב מידיתבת ההילוכים, הבא את הרשל תי

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

כב שמפלס השמן בו נמוךנהיגה ברחשוב: 

בתמדי עלולה לגרום נזק חמור לתי

ההילוכים.

מערכת יניקת האוויר (קרב האוויר,153)
) יכולה להגן במקרה של’צינורות גומי וכד

פליטת גזים מהמנוע. אל תסיר מערכת זו, אלא
אם עליך לבצע פעולות תיקון או שירות. לפני
התנעת המנוע ודא שהמערכת לא הוסרה.

אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות.

גזי פליטה מסוכנים מאוד ועלולים לגרום153)
למוות. הם כוללים פחמן חד חמצני גז ללא צבע
או ריח שלול לגרום איבוד הכרה והרעלה אם

נושמים אותו.

מערכת הפליטה עלולה להגיע154)
לטמפרטורות גבוהות שבגללן עלולה לפרוץ

שריפה, אם הרכב חונה על חומרים דליקים.

עשב או עלים יבשים אף עלולים להתלקח
במגע עם מערכת הפליטה. אל תחנה את
רכבך ואל תפעיל אותו במקום שבו מערכת

הפליטה עלולה לבוא במגע עם חומרים דליקים.

מומלץ לתחזק את רכבך במרכז שירות50)
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ. אם אתה
מבצע בעצמך פעולות תקופתיות רגילות
ותיקונים קטנים, מומלץ להצטייד בציוד מיוחד,
בחלקי חילוף מקוריים ובנוזלים, אם צריך. אל
תבצע שום פעולות ברכב, אם אין לך נסיון דרוש.

השירות השגוי או אי ביצועי פעולות או51)
תיקונים נחוצים עלולים לגרור תיקונים יקרים
יותר, נזק לרכיבים אחרים או פגיעה בביצועי
הרכב. בדוק מיד כל תקלה במרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

הרכב מצויד בנוזלים שהותאמו לביצועיו52)
או מגנים עליהם, על אורך חיי השירות ועל
מרווחי השירות. אל תשתמש בכימיקלים
לשטיפת רכיבים אלה, מכיוון שהם עלולים
לגרום נזק למנוע, לתיבת ההילוכים או לבקרת
האקלים. הנזק לא מכוסה באחריות הרכב. אם
יש לשטוף חלק כלשהו בגלל תקלה, השתמש

בנוזל ניקוי מיוחד לפעולה זו.

כמות גדולה או קטנה מדי של שמן מזיקה53)
מאוד למנוע. ודא שמפלס שמן המנוע תקין

תמיד.
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חשוב היא ההגנה הטובה כנגד דליפות של פחמן

חד�חמצני לתא הנוסעים.

בת הילוכים אוטומטיתתי
(אם קיימת)

 57(

בת ההילוכים בעלהשתמש בשמן תי

בלת “נוזלים וחומריהתכונות המפורטות בט

סיכה“ (עיין בפרק “נתונים טכניים“).

תוספים מיוחדים

בתאל תוסיף שום תוספים מיוחדים לשמן תי

בת ההילוכיםההילוכים האוטומטית. שמן תי

האוטומטית הוא מוצר שנועד במיוחד לשימוש

ע בגלל השימושכבך וביצועיו עלולים להיפגבר

בתוספים אחרים. הימנע מהשימוש באטמי

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לפגועתי

בת ההילוכיםביעילות של אטמי תי

האוטומטית.

אל תשתמש בכימיקלים כדי לשטוףחשוב:

בת ההילוכים, מכיוון שהם עלולים לגרוםאת תי

ביה.כינזק לר

תדירות של החלפת שמן

ך להחליף אתבתנאי הפעלה רגילים אין צור

בת ההילוכים.שמן תי

אם הבחנת בדליפות שמן או בחריגות הפעלה

כב מידיתבת ההילוכים, הבא את הרשל תי

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

כב שמפלס השמן בו נמוךנהיגה ברחשוב: 

בתמדי עלולה לגרום נזק חמור לתי

ההילוכים.

מערכת יניקת האוויר (קרב האוויר,153)
) יכולה להגן במקרה של’צינורות גומי וכד

פליטת גזים מהמנוע. אל תסיר מערכת זו, אלא
אם עליך לבצע פעולות תיקון או שירות. לפני
התנעת המנוע ודא שהמערכת לא הוסרה.

אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות.

גזי פליטה מסוכנים מאוד ועלולים לגרום153)
למוות. הם כוללים פחמן חד חמצני גז ללא צבע
או ריח שלול לגרום איבוד הכרה והרעלה אם

נושמים אותו.

מערכת הפליטה עלולה להגיע154)
לטמפרטורות גבוהות שבגללן עלולה לפרוץ

שריפה, אם הרכב חונה על חומרים דליקים.

עשב או עלים יבשים אף עלולים להתלקח
במגע עם מערכת הפליטה. אל תחנה את
רכבך ואל תפעיל אותו במקום שבו מערכת

הפליטה עלולה לבוא במגע עם חומרים דליקים.

מומלץ לתחזק את רכבך במרכז שירות50)
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ. אם אתה
מבצע בעצמך פעולות תקופתיות רגילות
ותיקונים קטנים, מומלץ להצטייד בציוד מיוחד,
בחלקי חילוף מקוריים ובנוזלים, אם צריך. אל
תבצע שום פעולות ברכב, אם אין לך נסיון דרוש.

השירות השגוי או אי ביצועי פעולות או51)
תיקונים נחוצים עלולים לגרור תיקונים יקרים
יותר, נזק לרכיבים אחרים או פגיעה בביצועי
הרכב. בדוק מיד כל תקלה במרכז שירות
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יש תמיד להשתמש בקרר ובחומרי סיכה54)
מאושרים ומתאימים למערכת מיזוג האוויר
הספציפית שהותקנה ברכבך. נוזלים לא
מאושרים מסוימים דליקים ועלולים להתפוצץ.
קיימת סכנת פציעות. שימוש בנוזלים או
בחומרי סיכה לא מואשרים עלול לפגוע ביעילות

המערכת ולגרור תיקונים יקרים.

מערכת מיזוג האוויר מכילה קרר שנתון55)
בלחץ: כדי להימנע מפציעות אישיות או מנזק
למערכת, יש לבצע הוספת קרר או ביצוע
תיקונים שמצריכים ניתוק כבלים במרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

כלי רכב שמצוידים בממיר קטליטי יש56)
לתדלק בבנזין נטול עופרת בלבד. בנזין שמכיל
עופרת עלול לגרום נזק קבוע לממיר הקטליטי
ולפגוע ביכולתו לצמצם פליטת מזהמים ובכך
לשבש את ביצועי הרכב שיפגעו באופן בלתי
הפיך. אם המנוע לא תקין, בפרט אם הבחנת
בהתנעה חריגה או אם יש ירידה ביבצועיו, פנה
מיד למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת. בע“מ. הפעלה ממושכת של מנוע
במצב לא תקין עלולה לגרום לממיר הקטליטי
להתחמם יתר על המידה וכתוצאה מכך, ייגרם

נזק לממיר ולמנוע.

שימוש בשמן תיבת הילוכים שונה57)
מהמאושר עלול לפגוע באיכות העברת הילוכים
ו/או לגרום להופעת רעידות בתיבת ההילוכים

עצמה.

כז שירותכב, פנה למראם יש להרים את הר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ,מורשה מטעם חבר

המצויד במנוף או בזרוע.

כב מסומנות בסמלימה של הרנקודות ההר

ראה איור 145).( בלוחות הצד 

גלגלים וצמיגים כבמת הרהר

 156((160 (159 (158 (157 

חישוקים וצמיגים
די ללמוד אילו חישוקי גלגלים וצמיגיםכ

כבך, עיין בנושא “גלגלים“מותקנים בר
נתונים טכניים“.בפרק “

שרשראות שלג
 58(

R15 195/65 ו� R16 205/55על צמיגי  
תקין שרשאות שלג בעובי 9 מ“מ.אפשר לה

הערות חשובות

ש להשתמש בשרשראות שלג בהתאםי
לתקנות החוק המקומי במדינה שאתה נוהג
בה. במדינות מסוימות צמיגים שמסומנים

ף.בים לציוד חור(בוץ ושלג) נחש M+Sבקוד 
לכן, השימוש בהם זהה לאופן השימוש
בשרשראות שלג. ניתן להתקין את שרשראות

בד.מיים בלהשלג על הגלגלים הקד

בדוק את מתיחתן של שרשראות השלג אחרי
נסיעה בת כמה מטרים.

התקנת שרשראות שלג על צמיגיםחשוב:

כב.במידות לא מקוריות עלולה לגרום נזק לר
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יש תמיד להשתמש בקרר ובחומרי סיכה54)
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עופרת עלול לגרום נזק קבוע לממיר הקטליטי
ולפגוע ביכולתו לצמצם פליטת מזהמים ובכך
לשבש את ביצועי הרכב שיפגעו באופן בלתי
הפיך. אם המנוע לא תקין, בפרט אם הבחנת
בהתנעה חריגה או אם יש ירידה ביבצועיו, פנה
מיד למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת. בע“מ. הפעלה ממושכת של מנוע
במצב לא תקין עלולה לגרום לממיר הקטליטי
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חזו
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פול ו
טי

אזהרה

חשוב

ה או בסוגשימוש בצמיגים במידחשוב:

)M+Sמי ובסרן) שונים בסרן הקד’, שלג וכד

כב. אתההאחורי עלול להשפיע על הנהיגה בר

כב ולגרום תאונה.עלול לאבד שליטה בר

בב צמיגיםהצעה לס
עומסים שונים מופעלים על הצמיגים

מיים ועל צמיגים האחוריים בגלל היגוי,הקד

תמרונים ובלימה. לכן, הבלאי שלהם שונה.

בב צמיגיםכדי לפתור סוגיה זו, יש לעשות ס

בב צמיגים הואבמרווחים מתאימים. ס

כב.ת הגלגלים למיקום שונה ברהעבר

כב.משמע שהגלגל יותקן בסרן אחר בר

ם לשימור אחיזת הכבישבב צמיגים תורס

כים רטובות, בוציות או מושלגות,רבד

כב.בית ברומבטיח שליטה מיט

אם הצמיגים התבלו באופן חריג, אתר את

ם האפשרי.בה לכך ותקן אותה בהקדהסי

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 זכור, כי אחיזת הדרך של רכבך תלויה156)
אף בלחץ אוויר נכון בצמיגים.

 אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג עלול157)
להתחמם יתר על המידה ולהינזק באופן חמור

בעקבות זאת.

 אל תחליף בין צמיגי צד ימין לצמיגי צד158)
שמאל של הרכב ולהיפך. סוג זה של צמיגים
אפשר להעביר מהסרן הקדמי לאחורי ולהיפך,

אך יש לשמור אותם באותו צד הרכב.

 לעולם אל תצבע חישוקי אלומיניום159)
.C° 150המצריכים תנאי טמפרטורה מעל 

תיתכן פגיעה בתכונות המכאניות של הגלגלים.

 נהיגה ברכב שצמיגיו ריקים מאוויר160)
חלקית או במלואם עלולה לגרום בעיות חמורות

ונזק בלתי הפיך לצמיג.

 שמור על מהירות נמוכה אחרי התקנת58)
שרשראות שלג; אל תחרוג מ� 50 קמ“ש.
הימנע מנהיגה מעל מהמורות, מדרגות או

מדרכות ואל תנהג ארוכות בדרכים שלא
מכוסות בשלג, כדי לא להזיק לרכבך ולפני

הדרך.

שימור הצבע
צבע

 59(

5(

תקן חיכוכים ושריטות מיד, כדי למנוע

ה.היווצרות חלוד

כב:חיצת הרתחזוקת צבע רגילה כוללת את ר

חיצה תלויה בתנאי ההפעלהתדירות הר

כב. לדוגמה, מומלץבת ההפעלה של הרביובס

כב לעתים קרובות יותר באזוריםחוץ את הרלר

כיםרבהם זיהום האוויר גבוה או בדש

שמכוסות במלח.

כב צבועים בצבע מטחלקים מסוימים של ר

ת: ראה את ההוראותשדורש תחזוקה מיוחד

בהמשך הפרק.

 60(

כב, פעל באופן הבא:כדי לשטוף נכון את הר

כב הסר את האנטנהלפני שטיפת הר¥

מהגג.

אם אתה משתמש במכשיר ניקוי בלחץ¥

חק אותו מהצבע ל� 40 ס“מגבוה, הר

לפחות, כדי למנוע נזק או שינויים.

כבמר
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כב ולגרום תאונה.עלול לאבד שליטה בר

בב צמיגיםהצעה לס
עומסים שונים מופעלים על הצמיגים

מיים ועל צמיגים האחוריים בגלל היגוי,הקד

תמרונים ובלימה. לכן, הבלאי שלהם שונה.

בב צמיגיםכדי לפתור סוגיה זו, יש לעשות ס

בב צמיגים הואבמרווחים מתאימים. ס

כב.ת הגלגלים למיקום שונה ברהעבר

כב.משמע שהגלגל יותקן בסרן אחר בר
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תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 זכור, כי אחיזת הדרך של רכבך תלויה156)
אף בלחץ אוויר נכון בצמיגים.
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חשוב

ברות מים עלולה לגרום נזק ארוךהצט

כב.טווח לר

ם מים בלחץכב בזרשטוף את המר¥

נמוך.

בול בתמיסתכב בספוג שטנגב את המר¥

בון עדינה; שטוף את הספוג בתדירותס

גבוהה.

םבש בזרב ויבון במים היטשטוף את הס¥

אוויר או במטלית מעור צבי.

בש את החלקים הגלויים פחות (כגוןי

ת דלת, מכסה המנוע, מסגרות שלמסגר

) בזהירות, מכיוון’פנסים ראשיים וכד

שהמים עלולים לעמוד במקומות אלה. אל

בכב אחרי שעמד זמן רתשטוף את הר

בשמש או אם מכסה המנוע חם: השטיפה

עלולה לפגוע בברק הצבע.

חלקי פלסטיק חיצוניים יש לנקות כשאר

כב.חלקי הר

הערות חשובות

כבך מתחת לעצים,הימנע מלהחנות את ר

םע בברק ותורף העצים פוגמכיוון ששר

ה.להיווצרות חלוד

יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת ציפורים,

מכיוון שהיא מכילה חומצה חזקה במיוחד.

חלונות

השתמש בחומרי ניקוי מיוחדים ולמטליות

נקיות, כדי למנוע שריטות או שינוי

השקיפות.

נגב את הצד הפנימי של החלוןחשוב:

האחורי בעדינות בכיוון סלילי החימום, כדי

למנוע נזק לסלילים.

מייםפנסים ראשיים קד

כה ספוגה במיםהשתמש במטלית ר

חיצת מכוניות.ובחומר ניקוי לר

לעולם אל תשתמש בחומריםחשוב:

מבושמים (כגון בנזין) או בקטונים (כגון

אצטון), כדי לנקות את עדשות הפלסטיק

של הפנסים הראשיים.

אם אתה משתמש במכשיר ניקויחשוב:

חק את מתז המכשיר ל�בלחץ גבוה, הר

20 ס“מ לפחות מהפנסים הראשיים.

תא מנוע

ף שטוף ביסודיות את תאבסוף כל חור

ם המיםהמנוע, היזהר לא לכוון את זר

ה האלקטרוניות אוישירות על יחידות הבקר

מיים/האחורי. בצעעל מנועי המגבים הקד

פעולות אלה במוסך מוסמך.

חוץ את תא המנוע כאשריש לרחשוב: 

.STOPהמנוע קר ומתג ההתנעה במצב 

אחרי השטיפה ודא שלא ניזוקו או הוסרו

פריטי הגנה שונים (כגון מכסי גומי ומגנים).

כדי לשמר את הופעתו האסתטית של59) 

הצבע, אסור להשתמש במוצרי ניקוי
קשיחים ו/או במוצרי הברקה לניקוי הרכב.

הימנע מרחיצת הרכב במברשות/60) 

גלגלות במתקנים אוטומטיים. רחץ את הרכב
באופן ידני בלבד בחומרי ניקוי ניטרליים ויבש
אותו במטלית לחה מעור צבי. אין להשתמש
בחומרים קשיחים ו/או חומרי הברקה לניקוי

הרכב. יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת
ציפורים, מכיוון שהיא מכילה חומצה חזקה
במיוחד. אל תחנה (אם אפשר) את הרכב

מתחת לעצים. הסר שרף צמחים מיד, מכיוון
שקשה מאוד להסיר שרף יבש ותצטרך

להשתמש בחומרים קשיחים ו/או בחומרי
הברקה הפוגעים במראה המט של הצבע.

אל תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל לניקוי
שמשה קדמית, אלא דלל אותו ב� 50% מים.

השתמש בנוזל שטיפה לא מדולל רק אם

צריך בגלל טמפרטורות חיצוניות.
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הערות חשובות

כבך מתחת לעצים,הימנע מלהחנות את ר

םע בברק ותורף העצים פוגמכיוון ששר

ה.להיווצרות חלוד

יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת ציפורים,

מכיוון שהיא מכילה חומצה חזקה במיוחד.

חלונות

השתמש בחומרי ניקוי מיוחדים ולמטליות

נקיות, כדי למנוע שריטות או שינוי

השקיפות.

נגב את הצד הפנימי של החלוןחשוב:

האחורי בעדינות בכיוון סלילי החימום, כדי

למנוע נזק לסלילים.

מייםפנסים ראשיים קד

כה ספוגה במיםהשתמש במטלית ר

חיצת מכוניות.ובחומר ניקוי לר

לעולם אל תשתמש בחומריםחשוב:

מבושמים (כגון בנזין) או בקטונים (כגון

אצטון), כדי לנקות את עדשות הפלסטיק

של הפנסים הראשיים.

אם אתה משתמש במכשיר ניקויחשוב:

חק את מתז המכשיר ל�בלחץ גבוה, הר

20 ס“מ לפחות מהפנסים הראשיים.

תא מנוע

ף שטוף ביסודיות את תאבסוף כל חור

ם המיםהמנוע, היזהר לא לכוון את זר

ה האלקטרוניות אוישירות על יחידות הבקר

מיים/האחורי. בצעעל מנועי המגבים הקד

פעולות אלה במוסך מוסמך.

חוץ את תא המנוע כאשריש לרחשוב: 

.STOPהמנוע קר ומתג ההתנעה במצב 

אחרי השטיפה ודא שלא ניזוקו או הוסרו

פריטי הגנה שונים (כגון מכסי גומי ומגנים).

כדי לשמר את הופעתו האסתטית של59) 

הצבע, אסור להשתמש במוצרי ניקוי
קשיחים ו/או במוצרי הברקה לניקוי הרכב.

הימנע מרחיצת הרכב במברשות/60) 

גלגלות במתקנים אוטומטיים. רחץ את הרכב
באופן ידני בלבד בחומרי ניקוי ניטרליים ויבש
אותו במטלית לחה מעור צבי. אין להשתמש
בחומרים קשיחים ו/או חומרי הברקה לניקוי

הרכב. יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת
ציפורים, מכיוון שהיא מכילה חומצה חזקה
במיוחד. אל תחנה (אם אפשר) את הרכב

מתחת לעצים. הסר שרף צמחים מיד, מכיוון
שקשה מאוד להסיר שרף יבש ותצטרך

להשתמש בחומרים קשיחים ו/או בחומרי
הברקה הפוגעים במראה המט של הצבע.

אל תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל לניקוי
שמשה קדמית, אלא דלל אותו ב� 50% מים.

השתמש בנוזל שטיפה לא מדולל רק אם

צריך בגלל טמפרטורות חיצוניות.
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חומרי ניקוי מזהמים את הסביבה. רחץ את5) 

רכבך באזורים המצוידים בציוד לאיסוף וטיפול
במים מלוכלכים שמתקבלים לאחר הרחיצה.

כבפנים הרחשוב
 161((163 (162 

כב בכלל ואזוריםבדוק מדי פעם שפנים הר

מתחת לשטיחים, שעלולים לגרום

התחמצנות המתכת, בפרט, נקיים.

בים וריפודי בדמוש
כב או בשואב אבק.הסר אבק במברשת ר

מומלץ להשתמש במברשת לחה כדי לנקות

ביםריפוד שאינו אריג. שפשף את המוש

בון עדין.בספוג לח שנספג בתמיסת מים וס

בי עורמוש
(אם קיימים)

בש במטלית מעור צבי אוהסר לכלוך י

ב.במטלית לחה מעט ללא הפעלת לחץ ר

הסר נזולים או כתמי שמן באמצעות מטלית

בשה סופגת ללא שפשוף. לאחר מכן נקהי

כה או במטלית מעוראת הריפוד במטלית ר

בון עדין. אם הכתמיםצבי ספוגות במים ובס

לא מתנקים, השתמש במוצרים מיוחדים

והקפד על הוראות השימוש.

לעולם אל תשתמש באלכוהול. ודאחשוב:

שמוצרי הניקוי שאתה משתמש בהם לא

מכילים אלכוהול או נגזרותיו, אפילו בכמויות

קטנות.

חלקי פלסטיק וחלקים

מצופים
61 (

נקה חלקי פלסטיק פנימיים במטלית לחה

בר)(מומלץ להשתמש במטלית מיקרופיי

בון ניטרלי.ובתמיסת מים וס

כדי לנקות כתמי שמן או כתמים עקשניים,

השתמש במוצרים מיוחדים שלא מכילים

ממיסים ונועדו לשמור על הופעתם ועל צבעם

בים.כיהמקורי של הר

בר, אם צריךנגב אבק במטלית מיקרופיי

ב אותה מעט. לא מומלץ להשתמשהרט

במגבות נייר, מכיוון שהן עלולות להשאיר

שאריות.

חלקי עור מקוריים
(אם קיימים)

בד כדי לנקותבון עדין בלהשתמש במים ובס

חלקים אלה. לעולם אל תשתמש באלכוהול

או בנגזרותיו.

לפני שאתה משתמש בחומר מיוחד לניקוי

כב, ודא שאינו מכיל אלכוהול ו/אופנים הר

נגזרותיו.
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שאריות.
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(אם קיימים)

בד כדי לנקותבון עדין בלהשתמש במים ובס

חלקים אלה. לעולם אל תשתמש באלכוהול

או בנגזרותיו.

לפני שאתה משתמש בחומר מיוחד לניקוי

כב, ודא שאינו מכיל אלכוהול ו/אופנים הר

נגזרותיו.
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חומרי ניקוי מזהמים את הסביבה. רחץ את5) 
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חשוב אזהרה

לעולם אל תשתמש בחומרים דליקים כגון161) 
בנזין אתר או בנזין מהונדס, כדי לנקות את פנים
הרכב. המטענים האלקטרוסטטיים שנוצרים
בעקבות פעולת השפשוף עלולים להצית אש.

אל תאחסן פחיות ריסוס בתוך הרכב: הן162) 
עלולות להתפוצץ. אין לחשוף פחיות ריסוס

. כאשר הרכב50°C לטמפרטורות גבוהות מ�
חשוף לאור שמש, הטמפרטורה הפנימית עולה

בשיעור גבוה מערך זה.

אסור שיהיו חפצים על הרצפה באזור163) 
הדוושות. ודא שהשטיחים לא זזים ולא מפריעים

לתנועת הדוושות.

לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים 61)
ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשות לוח

מהחוונים.
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155................................................................מנוע

157............................................................גלגלים

159..............................................................מידות

160........................................................משקלים

162.............................................................תדלוק

164...................................נוזלים וחומרי סיכה

167..........................................................ביצועים

168...............................................תצרוכת דלק

CO2....................................................170פליטת 

171.................................כבהנחיות לגריטת ר

נתונים טכניים

כאן תמצא את כל המידע השימושי על מבנה
רכבך ועל פעולתו בליווי איורים, טבלאות
וגרפים. פרק זה מיועד לחובבי מכוניות,
לטכנאים ולאלו שמעונינים להכיר את רכבם

לפרטיו.
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(VIN) כבלוחית זיהוי ר
ת דלת הנהג. אפשרהלוחית נמצאת על קור

לקרוא אותה בעוד שהדלת פתוחה, והיא

כוללת את הנתונים הבאים, איור 146:

Hזיהוי  מנוע

Iסת דגםקוד גיר

Lקוד הצבע

M(למנועי דיזל) מדד עשן

Nהנחיות נוספות

כבמספר זיהוי הר
בע על הלוחית) מוטVINכב (מספר זיהוי הר

המוצגת באיור 147 ומותקנת בפינה

מית של לוח המכשירים.השמאלית הקד

ךראפשר לראות את הלוחית מבחוץ ד

מית.השמשה הקד

איור 146

איור 148

איור 147

נתוני זיהוי

Aם היצרןש

Bמספר ואישור סוג

Cכבמספר זיהוי ר

Dהמספר שלד

E בי מותר בעומס מלאמשקל מר

F1בי מותר על סרן משקל מר

 G2בי מותר על סרן משקל מר

בע על רצפת תא הנוסעים,מספר זה אף מוט

מי הימני.ב הקדלפני המוש

הסימנים כוללים:

כבסוג הר¥

המספר סידורי של שלד¥

מספר המנוע
ריםבע על בלוק הצילינדמספר המנוע מוט

ה ואת המספר הסידוריוכולל את דגם השלד

של המנוע.

ה,ם את פינת האריג הגזורכדי לראות אותו הר

איור 148, בכיוון החץ.
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Hזיהוי  מנוע

Iסת דגםקוד גיר

Lקוד הצבע

M(למנועי דיזל) מדד עשן

Nהנחיות נוספות

כבמספר זיהוי הר
בע על הלוחית) מוטVINכב (מספר זיהוי הר

המוצגת באיור 147 ומותקנת בפינה

מית של לוח המכשירים.השמאלית הקד

ךראפשר לראות את הלוחית מבחוץ ד

מית.השמשה הקד

איור 146

איור 148

איור 147

נתוני זיהוי

Aם היצרןש

Bמספר ואישור סוג

Cכבמספר זיהוי ר

Dהמספר שלד

E בי מותר בעומס מלאמשקל מר

F1בי מותר על סרן משקל מר

 G2בי מותר על סרן משקל מר

בע על רצפת תא הנוסעים,מספר זה אף מוט

מי הימני.ב הקדלפני המוש

הסימנים כוללים:

כבסוג הר¥

המספר סידורי של שלד¥

מספר המנוע
ריםבע על בלוק הצילינדמספר המנוע מוט

ה ואת המספר הסידוריוכולל את דגם השלד

של המנוע.

ה,ם את פינת האריג הגזורכדי לראות אותו הר

איור 148, בכיוון החץ.
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843A100055268036קוד המנוע

בנזיןבנזיןמחזור פעולה

4 בטור 4 בטורםרים וסידורמספר הצילינד

 84x72  85.8x77 ר ומהלך פעולה (מ”מ)ח הצילינדקד

13681598נפח המנוע (סמ”ק)

0.15 ± 0.211 ± 11חיסהיחס ד

7081)  (קוו”ט)EECבי (הספק מר

60005500בוב (סל”ד)במהירות סי

EEC) (N.m(127152בי (מומנט מר

45004500בוב (סל”ד)במהירות סי

מצתים
NGK - DCPR7E-N-10או NGK - ZKR7B1-10
BOSH - YR7DEU

)EN 228 (מפרט RON 95 תבנזין נטול עופרדלק

מנוע

164 (

16V 95HP1.6 E. Torq 14סאותגר
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סאותגר
1.3 Multijet 95 HP1.3 Multijet 95 HP1.6 Multijet E6/E6 ECO E5(*)

55266963199B1000940C1000קוד המנוע

דיזלדיזלדיזלמחזור פעולה

4 בטור4 בטור 4 בטורםרים וסידורמספר הצילינד

x 82 69.6x 82 69.6x 80.5 79.5ר ומהלך פעולה (מ”מ)ח הצילינדקד

124812481598נפח המנוע (סמ”ק)

0.14 ± 0.216.5 ± 0.216.8 ± 16.8חיסהיחס ד

707088) (קוו”ט)EECבי (הספק מר

375040003750בוב (סל”ד)במהירות סי

EEC) (N.m(200200320בי (מומנט מר

150015001750בוב (סל”ד)במהירות סי

)EN 590                                                                                          סולר  (מפרט דלק

(*) אם קיים

אזהרה

שינויים או תיקונים במערכת החשמל שלא בוצעו נכון או שלא התחשבו במפרטה הטכני, עלולים לגרום תקלות שעלולות להוביל לשריפות.164) 
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כבחישוקום וצמיגים המותקנים בר

כבצמיגים מותקנים בר חישוקיםסאות   גר

6J x 15 H2 - ET 38195 / 65 R15  91H

6 1/2J x 16 H2 - ET 39205 / 55 R16 91H

7J x 17 H2 - ET 41225 / 45 R17 91V(**)

6J x 15 H2 - ET 38195 / 65 R15  91H

6 1/2J x 16 H2 - ET 39205 / 55 R16 91H

7J x 17 H2 - ET 41225 / 45 R17 91V(**)

6J x 15 H2 - ET 38195 / 65 R15  91H

6 1/2J x 16 H2 - ET 39205 / 55 R16 91H

7J x 17 H2 - ET 41225 / 45 R17 91V(**)

6J x 15 H2 - ET 38195 / 65 R15  91H

6 1/2J x 16 H2 - ET 39205 / 55 R16 91H

7J x 17 H2 - ET 41225 / 45 R17 91V(**)

1.4 16 95 HP

גלגלים

 165(

1.6 E. Torq

1.3 Multijet 95 HP

1.6 Multijet 120 HP

אם קיים(**)

בי של 9 מ“מ מעבר לפרופיל הצמיג. השתמש בשרשראות שלג קטנות יותר, בקוטר מרR 15 65 / 195 ו� R16 55 / 205סאות המצוידות בצמיגי  בגר
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(בר)לחץ אוויר בצמיג קר 

               עומס בינוני / ללא                 עומס מלא                                                                                             
       גלגל

 צמיגיםסאות מנועגר
חלופי מלאמי          אחורי                        אחורי            קדמיקד

195 / 65 R15

205 / 55 R162.22.12.62.5

225 / 45 R17
2.4

195 / 65 R15

205 / 55 R162.32.12.62.5

225 / 45 R17

1.4 16v 95 HP

1.3 Multijet 95 HP/
1.6 Multijet 120 HP/
1.6 E. Torq

ך לחץ האוויר המומלץ כאשר הצמיגים עדיין חמים. עם זאת, בדוק את הלחץ שוב כאשר הצמיגים קרים.הוסף 0.3 בר לער

רטיים.ך המומלץ לצמיגים סטנדבצמיגי שלג הוסף 0.2 בר לער

ה חירום“.כב“ בפרק “במקרמת הרכב, עיין בנושא “הראם צריך להגביה את הר

ם האפשרי.בלה הבאה בהקדך המומלץ המופיע בטה חירום, תקן את לחץ האוויר בגלגל לער(*) אחרי השימוש בגלגל החלופי במקר

אזהרה

ת של הצמיגיםבית המותרף בעלי שיעור מהירות נמוך מהמצוין במסמכי הרישוי, אל תחרוג מהמהירות המרכבך מותקנים צמיגי חוראם בר165) 

המותקנים.
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ת של הצמיגיםבית המותרף בעלי שיעור מהירות נמוך מהמצוין במסמכי הרישוי, אל תחרוג מהמהירות המרכבך מותקנים צמיגי חוראם בר165) 

המותקנים.
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(בר)לחץ אוויר בצמיג קר 

               עומס בינוני / ללא                 עומס מלא                                                                                             
       גלגל

 צמיגיםסאות מנועגר
חלופי מלאמי          אחורי                        אחורי            קדמיקד

195 / 65 R15

205 / 55 R162.22.12.62.5

225 / 45 R17
2.4

195 / 65 R15

205 / 55 R162.32.12.62.5

225 / 45 R17

1.4 16v 95 HP

1.3 Multijet 95 HP/
1.6 Multijet 120 HP/
1.6 E. Torq

ך לחץ האוויר המומלץ כאשר הצמיגים עדיין חמים. עם זאת, בדוק את הלחץ שוב כאשר הצמיגים קרים.הוסף 0.3 בר לער

רטיים.ך המומלץ לצמיגים סטנדבצמיגי שלג הוסף 0.2 בר לער

ה חירום“.כב“ בפרק “במקרמת הרכב, עיין בנושא “הראם צריך להגביה את הר
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מידות

כב המצויד בצמיגים המקוריים שלו. הגובה מתייחס למכונית ללא מטען. ייתכנו הבדליםהמידות מבוטאות במ“מ, איור 127, ומתייחסות לר

בגודל בהתאם למידות החישוקים.

איור 149

IHGFEDCBA

17922002154315421497453210032636 893

520 ליטר.נפח תא המטען: 
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משקלים

16V 95 HP1.6  E. Torq 1.4  משקלים בק“ג

כב ללא מטען וקטן משקל המטען שניתן להעמיס בו.(*)   אם מותקן ציוד מיוחד, עולה משקל הר

(**) אין לחרוג מהמשקלים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות המשקלים המותרים.

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
11501205ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

500500ג): (*)“משקל מטען כולל נהג (ק

)**ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

10501050מי:� סרן קד

900900� סרן אחורי:

16501705� כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

1200800� גרור עם בלמים:

500500� גרור ללא בלמים:

6060ה (גרור עם בלמים)בי על וו הגרירעומס מר

5555בי על הגגמשקל מר
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1.3  משקלים בק“ג Multijet 95 HP1.6 Multijet 120 HP

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
12051270ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

500500ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

10501050מי:� סרן קד

900900� סרן אחורי:

17051770� כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

12001200� גרור עם בלמים:

500500� גרור ללא בלמים:

6060בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

5555בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

כב ללא מטען וקטן משקל המטען שניתן להעמיס בו.(**)   אם מותקן ציוד מיוחד, עולה משקל הר

(***) אין לחרוג מהמשקלים.הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות המשקלים המותרים.
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 ביחס של 40% ו�PARFLU UP.60%כב בתנאי מזג אוויר קשים מאוד, מומלץ להשתמש בנוזל קירור בתערובת של מים מזוקקים ו� כאשר משתמשים בר(*)

בוליםמילוי נוזלים וקי

4545מיכל דלק (ליטרים)

77ה של (ליטרים)כולל עתוד

4.65.4כת קירור מנוע (ליטרים)מער

2.84.9שמן מנוע (ליטרים)

2.955,3שמן מנוע ומסנן שמן (ליטרים)

בת ההילוכים/בית תי

1.766.2דיפרנציאל (ליטרים)

0,740,74TUTELA TOP 4Sְראולית (בק“ג)כת בלמים הידמער

33 תימדקה השמשה תפיטש לזונ לכימ
  �TUTELAתערובת של מים ו

PROFESSIONAL SC 35

1.4 16V 95 HP1.6  E. Torqדלקים מומלצים וחומרי סיכה מקוריים

ת 95 אוקטןבנזין נטול עופר

)EN228(מפרט 

50% �תערובת של 50%  מים מזוקקים ו

 (*)PARAFLUUPנוזל 

SELENIA K P.E. מפרט) EN228סאות) (גר

1.4 16V 95HP/(SELENIA DIGITEK P.E.
)E. Torq 1.6סאות (גר

TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
)16V 95HP 1.4סאות (גר

/TUTELA  TRANSMISSION  GI/VI.
)E. Torq 1.6סאות (גר
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2.955,3שמן מנוע ומסנן שמן (ליטרים)

בת ההילוכים/בית תי

1.766.2דיפרנציאל (ליטרים)

0,740,74TUTELA TOP 4Sְראולית (בק“ג)כת בלמים הידמער

33 תימדקה השמשה תפיטש לזונ לכימ
  �TUTELAתערובת של מים ו

PROFESSIONAL SC 35

1.4 16V 95 HP1.6  E. Torqדלקים מומלצים וחומרי סיכה מקוריים

ת 95 אוקטןבנזין נטול עופר

)EN228(מפרט 

50% �תערובת של 50%  מים מזוקקים ו

 (*)PARAFLUUPנוזל 

SELENIA K P.E. מפרט) EN228סאות) (גר

1.4 16V 95HP/(SELENIA DIGITEK P.E.
)E. Torq 1.6סאות (גר

TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
)16V 95HP 1.4סאות (גר

/TUTELA  TRANSMISSION  GI/VI.
)E. Torq 1.6סאות (גר

162

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

 ביחס של 40% ו�PARFLU UP.60%כב בתנאי מזג אוויר קשים מאוד, מומלץ להשתמש בנוזל קירור בתערובת של מים מזוקקים ו� כאשר משתמשים בר(*)

בוליםמילוי נוזלים וקי

4545מיכל דלק (ליטרים)

77ה של (ליטרים)כולל עתוד

4.65.4כת קירור מנוע (ליטרים)מער

2.84.9שמן מנוע (ליטרים)

2.955,3שמן מנוע ומסנן שמן (ליטרים)

בת ההילוכים/בית תי

1.766.2דיפרנציאל (ליטרים)

0,740,74TUTELA TOP 4Sְראולית (בק“ג)כת בלמים הידמער

33 תימדקה השמשה תפיטש לזונ לכימ
  �TUTELAתערובת של מים ו

PROFESSIONAL SC 35

1.4 16V 95 HP1.6  E. Torqדלקים מומלצים וחומרי סיכה מקוריים

ת 95 אוקטןבנזין נטול עופר

)EN228(מפרט 

50% �תערובת של 50%  מים מזוקקים ו

 (*)PARAFLUUPנוזל 

SELENIA K P.E. מפרט) EN228סאות) (גר

1.4 16V 95HP/(SELENIA DIGITEK P.E.
)E. Torq 1.6סאות (גר

TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
)16V 95HP 1.4סאות (גר

/TUTELA  TRANSMISSION  GI/VI.
)E. Torq 1.6סאות (גר



163

 ביחס של 40% ו�PARFLU UP.60%כב בתנאי מזג אוויר קשים מאוד, מומלץ להשתמש בנוזל קירור בתערובת של מים מזוקקים ו� כאשר משתמשים בר(*)

454545מיכל דלק (ליטרים)

777ה של (ליטרים)כולל עתוד

6.16.16.1כת קירור מנוע (ליטרים)מער

3.03.74.4שמן מנוע (ליטרים)

3.23.94.8שמן מנוע ומסנן שמן (ליטרים)

בת ההילוכים/בית תי

דיפרנציאל (ליטרים)
2.02.01.8

0.740.740.74TUTELA TOP 4Sְראולית (בק“ג)כת בלמים הידמער

333 תימדק השמש תפיטש לזונ לכימ
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PROFESSIONAL SC 35

1.3 Multijet1.3 Multijet1.2 Multijetדלקים מומלצים וחומרי
95 HP E6/

95 HP E5E6 ECO120 HPסיכה מקוריים

)EN590סולר  (מפרט 

�תערובת של 50%  מים מזוקקים ו

 (*)50%PARAFLUUP נוזל 

SELENIA WR P.E.סאות   (גרE5/(

SELENIA WR FORWARDסאות  (גר

E6(

TUTELA TRANSMISSION
GEARFORCE
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נוזלים וחומרי סיכה

מוצרים מומליצים ומפרטיהם

בוע בחומרי סיכה מומלצים מבטיחרישות של תוכנית הטיפולים. שימוש קה כדי לעמוד בדכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונבדק בקפידר

ך חיי השירות שלו.תצרוכת דלק ופליטת מזהמים נמוכה. חומרי סיכה איכותיים חיוניים להפעלת המנוע ולאור

מפרטיםמאפייניםשימוש
  מועדינוזלים וחומרי סיכה

החלפהמקוריים

 9.55535-GS1או 
MS.90048

חומרי סיכה
למנועי בנזין

E. Torq 1.6)סאות (גר

SAE 0W-30
ACEA C2 / API SN

SELENIA DIGITEK P.E.
בהתאם למפרט הטכני

F020.B12 מס‘

בהתאם לתוכנית

הטיפולים

 9.55535-S2
חומרי סיכה
למנועי בנזין

16V 95 HP 1.4)סאות (גר

SAE 5W-40
ACEA C3 / API SN

SELENIA K P.E.
בהתאם למפרט הטכני

F603.C07 מס‘

בהתאם לתוכנית

הטיפולים

 9.55535-S1
חומרי סיכה
למנועי דיזל

Euro 5)סאות (גר

SAE 5W-30
ACEA C2 / API SN

SELENIA WR P.E.
בהתאם למפרט הטכני

F510.D07 מס‘

בהתאם לתוכנית

הטיפולים

חומרי סיכה
למנועי דיזל

Euro 6)סאות (גר

SAE 0W-30
ACEA C2 / API SN

SELENIA WR
FORWARD

בהתאם למפרט הטכני

F842.F13 מס‘

בהתאם לתוכנית

הטיפולים

 9.55535-DS1או 
MS.90047
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מפרטיםמאפייניםשימוש
  מועדינוזלים וחומרי סיכה

החלפהמקוריים

 9.55550-MZ6או 
MS.90030-M1

חומרי סיכה
הבת העברוגריז לתי

SAE 75W
בת הילוכים ידניתתירגתיב דשמן סינטטי ר

 9.55550-AV2 ATF AW-1
רגתיב דשמן סינטטי ר

 9.55580-GRASS II

 9.55580-GRAS  II

TUTELA TRANSMISSION
GEARFORCE

.F002.F10לפי מפרט טכני 

TUTELA TRANSMISSION
GI/VI
.F336.G05לפי מפרט טכני 

AT6חומרי סיכה עם 
בת הילוכים אוטומטיתתי

TUTELA STAR 700
.F701.C07לפי מפרט טכני 

TUTELA ALL STAR
.F702.G07לפי מפרט טכני 

משחת סיכה למפרקי
ם חיכוךציריות בעלת מקד

רגת צמיגותנמוך, ד
 N.L.G.I  0-1

בדנוםמשחת סיכה מולי
ה בטמפ‘דיסולפיד, עמיד

רגת צמיגותגבוהות, ד
N.L.G.I 1-2

מפרקי ציריות בצד
הגלגל

מפרקי ציריות בצד
הדיפרנציאל.
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מפרטיםמאפייניםשימוש
  מועדינוזלים וחומרי סיכה

החלפהמקוריים

 או9.55597 
MS.90039 נוזל בלמים

כותנוזל סינטטי למער
בלמים ומצמד העולה על

FMVSS 116 DOT 4רישות: ד
SAE J1704, ISO 4925

בלמיםראולי לנוזל היד

ולמצמד

תכשיר הגנה אדום נגד

קפיאה מבוסס על מונואתילן

גליקול בנוסחה אורגנית,

CUNA NCהעומד במפרטים 
  956-16, ASTM D 3306.

 �
תוסף לסולר כנגד קפיאה,

הגנה למנועי דיזל.

TUTELA TOP 4S
.F001.A93לפי מפרט טכני 

חומרי סיכה
הבת העברוגריז לתי

 או9.55523 
MS.90032

 או9.55522 
MS.90043

תוסף דלק דיזל

נוזל שטיפה
מיתלשמשה קד

תערובת של מים, כוהל

וחומרים פעילי שטח.

.CUNA NC 956-11מפרט 

PARAFLU UP (*)
לפי מפרט טכני

F101-M01.

TUTELA DIESEL ART
.F601.L06לפי מפרט טכני 

תערובת ביחס 50%
50% �מים ו

PARAFLU UP (*)
35°C-עד 

לשימוש במצב מדולל או
כותבלתי מדולל במער

שטיפה של השמשה
מית.הקד

בב עם הסולר  25ניתן לער
סמ“ק לכ� 10 ליטר סולר

TUTELA PROFESSIONAL
 SC 35

.F201.D02לפי מפרט טכני 

בב נוזלים שמפרטם שונה מהמתואר.(*)   אל תמלא או תער

 ומים מזוקקים  ביחס של 40%�PARAFLU UP.60%כב פועל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, אנו ממליצים על שימוש בנוזל קירור  כאשר הר(**)

שימוש במוצרים במפרטם שונה מהנקוב מעלה עלול לגרום נזק למנוע שלא מכוסה באחריות הרכב.62) 

חשוב
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ביצועים

כב.בית לאחר תקופת ההרצה של הרמהירות מיר

קמ“שסאותגר

1.4 16v 95 HP185

1.6 E. Torq192

1.3 Multijet 95 HP E5 (*)183

1.3 Multijet 95 HP E6 / E6 ECO180

1.6 Multijet 120 HP199

(*) אם קיים

167

ביצועים

כב.בית לאחר תקופת ההרצה של הרמהירות מיר

קמ“שסאותגר

1.4 16v 95 HP185

1.6 E. Torq192

1.3 Multijet 95 HP E5 (*)183

1.3 Multijet 95 HP E6 / E6 ECO180

1.6 Multijet 120 HP199

(*) אם קיים

167

ביצועים

כב.בית לאחר תקופת ההרצה של הרמהירות מיר

קמ“שסאותגר

1.4 16v 95 HP185

1.6 E. Torq192

1.3 Multijet 95 HP E5 (*)183

1.3 Multijet 95 HP E6 / E6 ECO180

1.6 Multijet 120 HP199

(*) אם קיים

167

ביצועים

כב.בית לאחר תקופת ההרצה של הרמהירות מיר

קמ“שסאותגר

1.4 16v 95 HP185

1.6 E. Torq192

1.3 Multijet 95 HP E5 (*)183

1.3 Multijet 95 HP E6 / E6 ECO180

1.6 Multijet 120 HP199

(*) אם קיים



168

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

צריכת דלק

דוחיאה תונידמב תופקתה תוטרופמ תוארוה ידי�לע ועבקנש יושיר ינחבמ יפ�לע ודדמנ ןלהלש הלבטב םיטרופמה קלדה תכירצ יכרע

.יאפוריאה

ת צריכת הדלק בוצעו בדיקות בתנאים המפורטים להלן:ך מדידלצור

כב;מה שימוש עירוני ברה, ואחריה נסיעה המדנסיעה עירונית: התנעה קר¥

כב. מהירות הנסיעהמים נסיעה בין�עירונית ברנסיעה בין�עירונית: מאופיינת בהאצות תכופות בכל ההילוכים, תנאים המד¥

בין 120 קמ“ש;משתנה בין 0 ל

בת באמצעות שילוב של 37% מצריכת הדלק של נסיעה עירונית וכ�  63% של נסיעה בכביש מהיר.בת: מחושנסיעה משול¥

תכת בקרמת הדיפון/ציוד/אביזרים, שימוש במערכב, רך, מצב התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה, מצבו הכללי של הררסוג הד חשוב:

כב, יכולים להוביל לצריכתכב, שימוש בגגון ומצבים אחרים שעלולים לפגוע באווירודינמיקה או בכוח ההתנגדות של הרברהאקלים, המטען ש

ה.דלק שונה מזו שנמדד

תצרוכת הדלק תתייצב רק לאחר נהיגה של 3,000 הק“מ הראשונים.חשוב:
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.יאפוריאה

ת צריכת הדלק בוצעו בדיקות בתנאים המפורטים להלן:ך מדידלצור

כב;מה שימוש עירוני ברה, ואחריה נסיעה המדנסיעה עירונית: התנעה קר¥

כב. מהירות הנסיעהמים נסיעה בין�עירונית ברנסיעה בין�עירונית: מאופיינת בהאצות תכופות בכל ההילוכים, תנאים המד¥

בין 120 קמ“ש;משתנה בין 0 ל

בת באמצעות שילוב של 37% מצריכת הדלק של נסיעה עירונית וכ�  63% של נסיעה בכביש מהיר.בת: מחושנסיעה משול¥

תכת בקרמת הדיפון/ציוד/אביזרים, שימוש במערכב, רך, מצב התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה, מצבו הכללי של הררסוג הד חשוב:

כב, יכולים להוביל לצריכתכב, שימוש בגגון ומצבים אחרים שעלולים לפגוע באווירודינמיקה או בכוח ההתנגדות של הרברהאקלים, המטען ש

ה.דלק שונה מזו שנמדד

תצרוכת הדלק תתייצב רק לאחר נהיגה של 3,000 הק“מ הראשונים.חשוב:
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מ)“תצרוכת דלק בהתאם להנחיית האיחוד האירופי (ליטרים ל� 100 ק

במשולבינעירוניעירוניסאותגר

1.4 16v 95 HP7.74.65.7

1.6 E. Torq8.55.06.3

1.3 Multijet 95 HP E65.23.54.1

1.3 Multijet 95 HP E6 ECO4.33.43.7

1.3 Multijet 95 HP E5 (*)5.43.54.2

1.6 Multijet 120 HP5.23.64.2

(*) אם קיים
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1.4 16v 95 HP133

1.6 E. Torq146

1.3 Multijet 95 HP E6108

1.3 Multijet 95 HP E6 ECO98

1.3 Multijet 95 HP E5 (*)110

1.6 Multijet 120 HP110

(*) אם קיים

CO2פליטת 

בהתאם להנחיות של התקן האירופי     CO2 פליטת סאותגר

ם/ק“מגר

בת. הניתנות להלן מתייחסות לתצרוכת בנסיעה משולCO2כמות פליטת 
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כבהנחיות לגריטת ר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ.כבך פנה למרלמידע נוסף על גריטת ר
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174...........עצות, בקרים ומידע כללי

UconnectTM 3" Radio............176כת מער

�"UconnectTM 5 כות מער

 UconnectTM 5" Nav...........................185

מולטימדיה

פרק זה מתאר את התפקודים העיקריים

כות בידור ומידעשל מער

UconnectTM 3" Radio ,UconnectTM 5"

UconnectTM 5" Navכב. שאפשר להתקין בר
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עצות, בקרים ומידע

כללי

ךרבטיחות בד
כת לפניהכר את תפקודיה השונים של המער

תחילת נהיגה.

כתקרא בעיון את הוראות ההפעלה של המער
לפני תחילת הנסיעה.

 166((167 

תנאי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך
נסיעה. ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים
הרריים, ליד בניינים או גשרים, במיוחד אם

חוק ממקור השידור.אתה ר

ייתכן כי תוגבר עוצמת הקול בעתחשוב:
קליטה של דיווחי תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא

כת תקינה:שהמער

ע עם חפציםבוא במגאסור שהצג י¥
מחודדים או קשיחים שעלולים לגרום נזק

כה,לפני השטח שלו. השתמש במטלית ר
בשה ואנטי�סטטית לניקוי הצג ללאי

לחיצות.

לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים¥
ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת הצג.

כת: הוא עלולת נוזל למערמנע חדיר¥
לגרום לה נזק בלתי ניתן לתיקון.

 63((64  

בההגנה מפני גני
בהכת הגנה מפני גנית במערכת מצוידהמער

תאשר מבוססת על חילוף המידע עם יחיד

כב.כב) ברב רה האלקטרונית (מחשהבקר

בית ומונעתכת מבטיחה בטיחות מרהמער

את הקדלת הקוד הסודי לאחר שנותקה

אספקת החשמל.

כתכאשר תוצאת הבדיקה חיובית, המער

מתחילה לפעול. לעומת זאת, אם הקודים

הת הבקרהמושווים אינם זהים או אם יחיד

כב) מוחלפת,ב הרהאלקטרונית (מחש

כת מבקשת מהמשתמש להזין אתהמער

הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה הבאה.

הזנת הקוד הסודי

רש להזין אתכת מופעלת ונדכאשר המער

Please enterהקוד, תופיע על הצג ההודעה 
Anti Theft Codeבה), (הזן קוד הגנה מפני גני

ואחריה יוצג לוח מקשים להזנת הקוד הסודי.

כב מ� 4 ספרות מ� 0 עד 9.הקוד הסודי מור

UconnectTM 3" Radio:::::

ה הראשונה שלכדי להזין את הספר¥

/BROWSEהקוד, סובב את הבקר 
ENTER.הימני ולחץ עליו לאישור 

ביעית, הזזה הראחרי שהזנת את הספר¥

 ולחץ על הבקרOKאת הסמן למילה 

כת המער:BROWSE/ENTERהימני 

תתחיל לפעול.

"UconnectTM 5  ו� ו� ו� ו� ו�"UconnectTM 5כות מער
Nav

בצג כדי להזין אתהשתמש במקשים ש

ספרות הקוד.

כת את ההודעהגוי, תציג המעראם הוזן קוד ש

Incorrect Codeגוי), כדי להודיע (קוד ש

למשתמש שעליו להזין את הקוד הנכון.

אחרי 3 ניסיונות של הזנת הקוד הנכון, תוצג

.Incorrect Code. Radio lockedההודעה 

Wait for 30 minutesגוי. רדיו נעול. המתן. (קוד ש

30 דקות). אחרי שתיעלם ההודעה אפשר

לנסות שוב להזין את הקוד.

כון רדיורד

כת.ת את הבעלות על המערה זו מאשרתעוד

כת, מספרכון הרדיו מפורטים דגם המעררבד

סידורי וקוד סודי.

כז שירותכון הרדיו אבד, פנה למרראם ד

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר
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עצות, בקרים ומידע

כללי

ךרבטיחות בד
כת לפניהכר את תפקודיה השונים של המער

תחילת נהיגה.

כתקרא בעיון את הוראות ההפעלה של המער
לפני תחילת הנסיעה.

 166((167 

תנאי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך
נסיעה. ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים
הרריים, ליד בניינים או גשרים, במיוחד אם

חוק ממקור השידור.אתה ר

ייתכן כי תוגבר עוצמת הקול בעתחשוב:
קליטה של דיווחי תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא

כת תקינה:שהמער

ע עם חפציםבוא במגאסור שהצג י¥
מחודדים או קשיחים שעלולים לגרום נזק

כה,לפני השטח שלו. השתמש במטלית ר
בשה ואנטי�סטטית לניקוי הצג ללאי

לחיצות.

לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים¥
ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת הצג.

כת: הוא עלולת נוזל למערמנע חדיר¥
לגרום לה נזק בלתי ניתן לתיקון.

 63((64  

בההגנה מפני גני
בהכת הגנה מפני גנית במערכת מצוידהמער

תאשר מבוססת על חילוף המידע עם יחיד

כב.כב) ברב רה האלקטרונית (מחשהבקר

בית ומונעתכת מבטיחה בטיחות מרהמער

את הקדלת הקוד הסודי לאחר שנותקה

אספקת החשמל.

כתכאשר תוצאת הבדיקה חיובית, המער

מתחילה לפעול. לעומת זאת, אם הקודים

הת הבקרהמושווים אינם זהים או אם יחיד

כב) מוחלפת,ב הרהאלקטרונית (מחש

כת מבקשת מהמשתמש להזין אתהמער

הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה הבאה.

הזנת הקוד הסודי

רש להזין אתכת מופעלת ונדכאשר המער

Please enterהקוד, תופיע על הצג ההודעה 
Anti Theft Codeבה), (הזן קוד הגנה מפני גני

ואחריה יוצג לוח מקשים להזנת הקוד הסודי.

כב מ� 4 ספרות מ� 0 עד 9.הקוד הסודי מור

UconnectTM 3" Radio:::::

ה הראשונה שלכדי להזין את הספר¥

/BROWSEהקוד, סובב את הבקר 
ENTER.הימני ולחץ עליו לאישור 

ביעית, הזזה הראחרי שהזנת את הספר¥

 ולחץ על הבקרOKאת הסמן למילה 

כת המער:BROWSE/ENTERהימני 

תתחיל לפעול.

"UconnectTM 5  ו� ו� ו� ו� ו�"UconnectTM 5כות מער
Nav

בצג כדי להזין אתהשתמש במקשים ש

ספרות הקוד.

כת את ההודעהגוי, תציג המעראם הוזן קוד ש

Incorrect Codeגוי), כדי להודיע (קוד ש

למשתמש שעליו להזין את הקוד הנכון.

אחרי 3 ניסיונות של הזנת הקוד הנכון, תוצג

.Incorrect Code. Radio lockedההודעה 

Wait for 30 minutesגוי. רדיו נעול. המתן. (קוד ש

30 דקות). אחרי שתיעלם ההודעה אפשר

לנסות שוב להזין את הקוד.

כון רדיורד

כת.ת את הבעלות על המערה זו מאשרתעוד

כת, מספרכון הרדיו מפורטים דגם המעררבד

סידורי וקוד סודי.

כז שירותכון הרדיו אבד, פנה למרראם ד

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר
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תנאי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך
נסיעה. ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים
הרריים, ליד בניינים או גשרים, במיוחד אם

חוק ממקור השידור.אתה ר

ייתכן כי תוגבר עוצמת הקול בעתחשוב:
קליטה של דיווחי תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא

כת תקינה:שהמער

ע עם חפציםבוא במגאסור שהצג י¥
מחודדים או קשיחים שעלולים לגרום נזק

כה,לפני השטח שלו. השתמש במטלית ר
בשה ואנטי�סטטית לניקוי הצג ללאי

לחיצות.

לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים¥
ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת הצג.

כת: הוא עלולת נוזל למערמנע חדיר¥
לגרום לה נזק בלתי ניתן לתיקון.

 63((64  

בההגנה מפני גני
בהכת הגנה מפני גנית במערכת מצוידהמער

תאשר מבוססת על חילוף המידע עם יחיד

כב.כב) ברב רה האלקטרונית (מחשהבקר

בית ומונעתכת מבטיחה בטיחות מרהמער

את הקדלת הקוד הסודי לאחר שנותקה

אספקת החשמל.

כתכאשר תוצאת הבדיקה חיובית, המער

מתחילה לפעול. לעומת זאת, אם הקודים

הת הבקרהמושווים אינם זהים או אם יחיד

כב) מוחלפת,ב הרהאלקטרונית (מחש

כת מבקשת מהמשתמש להזין אתהמער

הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה הבאה.

הזנת הקוד הסודי

רש להזין אתכת מופעלת ונדכאשר המער

Please enterהקוד, תופיע על הצג ההודעה 
Anti Theft Codeבה), (הזן קוד הגנה מפני גני

ואחריה יוצג לוח מקשים להזנת הקוד הסודי.

כב מ� 4 ספרות מ� 0 עד 9.הקוד הסודי מור

UconnectTM 3" Radio:::::

ה הראשונה שלכדי להזין את הספר¥

/BROWSEהקוד, סובב את הבקר 
ENTER.הימני ולחץ עליו לאישור 

ביעית, הזזה הראחרי שהזנת את הספר¥

 ולחץ על הבקרOKאת הסמן למילה 

כת המער:BROWSE/ENTERהימני 

תתחיל לפעול.

"UconnectTM 5  ו� ו� ו� ו� ו�"UconnectTM 5כות מער
Nav

בצג כדי להזין אתהשתמש במקשים ש

ספרות הקוד.

כת את ההודעהגוי, תציג המעראם הוזן קוד ש

Incorrect Codeגוי), כדי להודיע (קוד ש

למשתמש שעליו להזין את הקוד הנכון.

אחרי 3 ניסיונות של הזנת הקוד הנכון, תוצג

.Incorrect Code. Radio lockedההודעה 

Wait for 30 minutesגוי. רדיו נעול. המתן. (קוד ש

30 דקות). אחרי שתיעלם ההודעה אפשר

לנסות שוב להזין את הקוד.

כון רדיורד

כת.ת את הבעלות על המערה זו מאשרתעוד

כת, מספרכון הרדיו מפורטים דגם המעררבד

סידורי וקוד סודי.

כז שירותכון הרדיו אבד, פנה למרראם ד

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר
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175

אזהרה

חשוב ה מזהה ובמסמך הבעלותוהצטייד בתעוד

על המכונית.

כון הרדיו במקוםרהחזק את דחשוב: 

בטוח, כך שתוכל למסור את המידע

כת.לרשויות הרלוונטיות אם תיגנב המער

הערות חשובות
ך וכאשרהסתכל על הצג רק בעת הצור

בטוח לעשות זאת. אם עליך להסתכל על

כב בצד כדיב, עצור את הרהצג במשך זמן ר

שדעתך לא תוסח מהנהיגה.

כת מיד אם חלההפסק להשתמש במער

ם נזקת, עלול להיגרבה תקלה. אחר

כז שירות מורשה מטעםכת. פנה למרלמער

ם האפשרי,ת ס.מ.ל.ת. בע“מ בהקדחבר

כדי לתקן את התקלה.

פעל לפי כללי הבטיחות המופיעים166)
מטה: אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות

לנוסעים או סכנת נזק למערכת.

אם עוצמת הקול גבוהה מדי, זהו מצב167)
מסוכן. כוונן את עוצמת הקול לרמה שתאפשר
לך לשמוע רעשי רקע (כגון צופרים, ניידות

).’מד“א, רכבי משטרה וכד

נקה את הלוח הקדמי ואת הצג במטלית63)  
רכה, נקיה, יבשה ואנטי�סטטית. מוצרי ניקוי
והברקה עלולים לגרום נזק לפני השטח של
המערכת. לעולם אל תשתמש באלכוהול,

דלקים או נגזרותיהם.

אל תשתמש בצג כבסיס לקיבוע התקנים64)  
להחזקת מערכוות ניווט או טלפונים חכמים

שמותקנים בכריות שאיבה או מדבקות.
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פעולהתפקודים                         לחצן 

הלחיצה קצרהפעלה

הלחיצה קצרבויכי

בוב בקר נגד/בכיוון השעוןסיכוונון עוצמת קול

הלחיצה קצרהפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)

הלחיצה קצרםה למסך קודה/חזריציאה מבחיר

גלילת הרשימה או כוונון תחנת רדיו או
מתת רצועה הבאה/קודבחיר

בוב בקר נגד/בכיוון השעוןסי

הלחיצה קצראישור האפשרות המוצגת

הלחיצה קצרהצגה של מבחר מצבי הפעלה (רדיו, מדיה)

הלחיצה קצרגישה למצב טלפון (אם קיים)

הלחיצה קצררות צליל ולתפקודי כוונוןגישה להגד

הלחיצה קצרכתרות מידע וטלפון/לתפריט המערגישה להגד

הלחיצה קצרAUX או USB/iPodת מקור: בחיר

הלחיצה קצרגישה למצב רדיו

לחיצה ארוכהשמור תחנת רדיו נוכחית

הלחיצה קצרה בזיכרוןקריאה לתחנת רדיו שנשמר

בוצת לחצני הזיכרון של הרדיוה של קבחיר
הלחיצה קצר

ת האות הרצויה בכל רשימהאו בחיר

מת אוחיפוש תחנת רדיו קוד
הלחיצה קצר

USB/iPodמת ב�ת רצועה קודבחיר

רים נמוכים עד לשחרור /סריקת תד
לחיצה ארוכה

USB/iPodה לאחור של רצועת הרצה מהיר

(*)  (אם קיים)

מירשימת בקרי לוח קד
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פעולהתפקודים                         לחצן 
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הלחיצה קצרהפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)

הלחיצה קצרםה למסך קודה/חזריציאה מבחיר

גלילת הרשימה או כוונון תחנת רדיו או
מתת רצועה הבאה/קודבחיר

בוב בקר נגד/בכיוון השעוןסי

הלחיצה קצראישור האפשרות המוצגת

הלחיצה קצרהצגה של מבחר מצבי הפעלה (רדיו, מדיה)

הלחיצה קצרגישה למצב טלפון (אם קיים)

הלחיצה קצררות צליל ולתפקודי כוונוןגישה להגד

הלחיצה קצרכתרות מידע וטלפון/לתפריט המערגישה להגד

הלחיצה קצרAUX או USB/iPodת מקור: בחיר

הלחיצה קצרגישה למצב רדיו

לחיצה ארוכהשמור תחנת רדיו נוכחית

הלחיצה קצרה בזיכרוןקריאה לתחנת רדיו שנשמר

בוצת לחצני הזיכרון של הרדיוה של קבחיר
הלחיצה קצר

ת האות הרצויה בכל רשימהאו בחיר

מת אוחיפוש תחנת רדיו קוד
הלחיצה קצר

USB/iPodמת ב�ת רצועה קודבחיר

רים נמוכים עד לשחרור /סריקת תד
לחיצה ארוכה

USB/iPodה לאחור של רצועת הרצה מהיר

(*)  (אם קיים)

מירשימת בקרי לוח קד
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הלחיצה קצרת רצועה הבאהחיפוש תחנת רדיו הבאה או בחיר

USB/iPodב�

רים גבוהים עד לשחרור /סריקת תד

לחיצה ארוכהUSB/iPodה לפנים של רצועת הרצה מהיר

הלחיצה קצרUSB/iPodבב רצועות ער

הלחיצה קצרUSB/iPodניגון חוזר של רצועות 
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איור 151

בקרים בגלגל הגה

כת. במקרים מסוימיםת המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרהבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המער

בלה שלהלן.ה או ארוכה), כפי שמתואר בטהפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצר
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בלת שיחה נכנסתק¥

בלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילהק¥

חיית שיחה נכנסתד¥

סיום שיחה פעילה¥
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לחצן 1 (בצדו השמאלי של גלגל ההגה)

USB/iPodת הרצועה הבאה ב�חיפוש תחנת הרדיו הבאה או בחירלחיצה קצרה: ¥

ה לפנים של רצועתרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירסריקת תדלחיצה ארוכה: ¥לחצן עליון
USB/iPod

בחור. אפשר לAM, FM, USB/iPod, AUXמעבר בין מקורות השמע הבאים בלחיצה: לחצן אמצעי

בד.במקורות הזמינים בל

USB/iPodת הרצועה הבאה ב�מת או בחירחיפוש תחנת הרדיו הקודלחיצה קצרה: ¥

ה לפנים של רצועתרים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהיר סריקת תדלחיצה ארוכה:¥לחצן תחתון
USB/iPod

לחצן 2 (בצדו הימני של גלגל ההגה)

ה של עוצמת קולהגבר

רגה 1ת העוצמה בדהגברלחיצה קצרה: ¥לחצן עליון

ה של עוצמת קולה מהיר הגברלחיצה ארוכה:¥

הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיולחצן אמצעי

הפחתה של עוצמת קול

רגה 1הפחתת העוצמה בדלחיצה קצרה: ¥לחצן תחתון

ה של עוצמת קול הפחתה מהירלחיצה ארוכה:¥

רשימת בקרים בגלגל הגה

פעולהלחצן 
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לחצן 1 (בצדו השמאלי של גלגל ההגה)
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כתבוי של המערהפעלה/כי
כת מופעלת/מכית בלחיצה על הלחצןהמער

.

סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר את
עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון השעון כדי

להפחיתה.

מצב רדיו (כוונן)
ריםכת מסוגלת לקלוט את תחומי התדהמער

 (אם קיים).DAB או AM, FMהבאים: 

ת מצב רדיובחיר

מי, כדי בלוח הקדRADIOלחץ על לחצן 
להפעיל מצב זה.

ריםת תחום תדבחיר

בחור מצבי כוונון שונים בלחיצה על לחצןניתן ל
RADIOמי. בלוח הקד

חיוויים בצג

ה תחנת הרדיו הרצויה, יוצגאחרי שנבחר
 פעיל):INFOהמידע הבא (מצב 

ה, השעוןבחלק העליון: התחנה השמור
רות הפעילות האחרות של הרדיווההגד

מודגשות.

רם התחנה הנוכחית, התדבחלק האמצעי: ש
ונתוני הרדיו הטקסטואליים (אם קיימים)

מודגשים.

FMרשימת תחנות 

, כדי להציגBROWSE/ENTERלחץ על הבקר 
FMאת הרשימה המלאה של תחנות 

הזמינות.

AM/FM     אחסון תחנות רדיו

תחנות הרדיו השמורות זמינות בכל מצבי
בחור אותןכת ואפשר לההפעלה של המער

בלחיצה על אחד מלחצני הזיכרון 
כת מתנגנת תחנתמי. אם במערבלוח הקד

ברצונך לשמור, החזק את לחצן הזיכרוןרדיו ש
הרצוי לחוץ עד להישמע צפצוף האישור.

AM/FMת תחנת רדיו בחיר

כדי לחפש את תחנת הרדיו הרצויה לחץ על
 או השתמש בבקרי  בגלגל ההגה או 

.BROWSE/ENTERאו בבקר 

מתחיפוש תחנת רדיו הבאה/קוד

 לאחר:או  ה על בלחצן לחץ בקצר
שחרור הלחצן תוצג תחנת הרדיו הבאה או

מת.הקוד

חיפוש מהיר של תחנת רדיו הבאה/
מתקוד

 לחוץ, כדי או החזק את הלחצן 
להתחיל את החיפוש המהיר: בשחרור הלחצן

תוצג תחנת הרדיו הזמינה הראשונה.

מצב מדיה
/AUX, USBביים להפעלת מצבים אינטראקטי

iPod.

ת מקור שמעבחיר

בחור את מקור השמע הרצוי מביןכדי ל
, לחץUSB/iPod או AUXהאפשרויות הזמינות, 

.MEDIAעל לחצן 

נגני מולטימדיה מסוימים לאה:  אזהר
.UconnectTMכת תואמים למער

מת)החלפת רצועה (הבאה/קוד

 כדי לנגן את,ה על הלחצן לחץ בקצר
 כדי לחזור לתחילתהרצועה הבאה או 

הרצועה הנוכחית או לתחילתה של הרצועה
מת, אם הנוכחית מתנגנת פחות מ� 3הקוד

שניות.

הרצת רצועה לפנים/לאחור

, כדי להריץ לפניםלחץ ארוכות על הלחצן 
, כדיאת הרצועה הנוכחית או על הלחצן 

להריצה לאחור.

פדוף)ת רצועה (דבחיר

השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול את הרצועה
בחור רצועה. הבחירותבהתקן המתנגן וכדי ל

הזמינות תלויות בהתקן המחובר. לדוגמה,
 באפשרותך אף לגלול אתUSB/iPodבהתקן 

בומים הזמיניםרשימת האמנים, הסוגות והאל

בהתקן, תלוי במידע הקיים ברצועות,
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.BROWSE ENTERבאמצעות הבקר 

 בלוחבתוך רשימת טקסט הלחצן 

מי מאפשר למשתמש לדלג לאותהקד

הרצויה ברשימה.

®Appleהלחצן לא זמין עבור התקני ה:הער

מסוימים.

 כדי להפעילBROWSE ENTERלחץ על הבקר 

תפקוד זה במקור השמע המתנגן. סובב את

בחור את, כדי לBROWSE ENTERהבקר 

הקטגוריה הרצויה ולחץ עליו, כדי לאשר את

ה.הבחיר

 כדי להטל את התפקוד.לחץ על הבקר  

 לא זמיןBROWSE ENTERהבקר ה:הער

.AUXבהתקני 

הצגת מידע על רצועה

בחור את המידע כדי לINFOלחץ על הלחצן 

בום,המוצג במהלך ניגון הרצועה (אמן, אל

ם, תיקייה, קובץ). לחץ על הלחצן סוגה, ש

כדי לצאת מהמסך.

בולער

, כדי לנגן את הרצועות ב�לחץ על הלחצן 

USB/iPodר אקראי. לחץ על הלחצן שוב,ד בס

בטל את התפקוד.כדי ל

ניגון חוזר

.כדי להאזין לרצועה שוב, לחץ על הלחצן 
בטל את התפקוד.לחץ על הלחצן שוב, כדי ל

USB/iPod
 חבר את ההתקןUSB/iPodכדי להפעיל מצב 

 הקיימתUSB) ליציאת iPod או USBהרלוונטי (
כב.בר

כת מחובר בעוד שהמערUSB/iPodאם התקן 
פעילה, הוא יתחיל לנגן את הרצועות
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כב (ראה תמונה בנושא ברAUXלשקע 
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כת לטלפוןלהעביר שיחות מהמער¥
ולהיפך וכדי להשתיק את המיקרופון

כת השמע למען שיחותשל מער
פרטיות.

ךרר דהשמע של טלפון הנייד משוד

כתכב: המערכת השמע של הרמער

משתיקה אוטומטית את הרדיו כאשר

תפקוד הטלפון מופעל.

זיווג טלפון נייד

כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן

הבא:

®Bluetoothהפעל את תפקוד ה�¥

בטלפון;

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

כת, בצגאם עדיין לא זווג טלפון למער

יופיע מסך ייעודי;

 (חבר טלפון) כדיConnect Phoneבחר ¥

להתחיל את תהליך הזיווג ולאחר מכן

 בטלפון הניידUconnectTMחפש התקן 

, יוצג המסך הראשי שלNo(אם תבחר 

תפריט הטלפון);

כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד,¥

השתמש בלוח המקשים של הטלפון

כת בצג המערPINכדי להזין את קוד ה�

או כדי לאשר את הקוד המוצג בטלפון

הנייד.

Phoneרות) בחר  (הגדSettingsבתפריט ¥
menu/Add phoneתפריט טלפון/הוסף) 

טלפון), כדי לזווג טלפון נייד; לאחר מכן

המשך כמתואר לעיל.

מותבמהלך הזיווג מוצג מסך ההתקד¥

של הפעולה;

כון של תכנת הטלפוןאחרי העדה:הער

מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת

ההתקנים המזווגים ברדיו, למחוק אותו

 מזווגים שלBluetoothמרשימת התקני 

הטלפון ולזווג אותו שוב למען הפעלתו

התקינה.

ביצוע שיחה

הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם

הטלפון הנייד תומך בהן.

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

 (אנשי קשר) (ספרContactsת בחיר¥

טלפונים)

 (רשימת שיחותRecent Calls listת בחיר¥

אחרונות);

 (לוח מקשים).Keypadת בחיר¥

ת לוח המקשיםחיוג מספר טלפון בעזר

המופיע בצג

הזן את המספר באמצעות לוח המקשים

פי המופיע בצג.הגר

פעל באופן הבא:
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כב.כת השמע של הרך מעררנשמעת ד
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כת לטלפוןלהעביר שיחות מהמער¥
ולהיפך וכדי להשתיק את המיקרופון

כת השמע למען שיחותשל מער
פרטיות.

ךרר דהשמע של טלפון הנייד משוד

כתכב: המערכת השמע של הרמער

משתיקה אוטומטית את הרדיו כאשר

תפקוד הטלפון מופעל.

זיווג טלפון נייד

כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן

הבא:

®Bluetoothהפעל את תפקוד ה�¥

בטלפון;

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

כת, בצגאם עדיין לא זווג טלפון למער

יופיע מסך ייעודי;

 (חבר טלפון) כדיConnect Phoneבחר ¥

להתחיל את תהליך הזיווג ולאחר מכן

 בטלפון הניידUconnectTMחפש התקן 

, יוצג המסך הראשי שלNo(אם תבחר 

תפריט הטלפון);

כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד,¥

השתמש בלוח המקשים של הטלפון

כת בצג המערPINכדי להזין את קוד ה�

או כדי לאשר את הקוד המוצג בטלפון

הנייד.

Phoneרות) בחר  (הגדSettingsבתפריט ¥
menu/Add phoneתפריט טלפון/הוסף) 

טלפון), כדי לזווג טלפון נייד; לאחר מכן

המשך כמתואר לעיל.

מותבמהלך הזיווג מוצג מסך ההתקד¥

של הפעולה;

כון של תכנת הטלפוןאחרי העדה:הער

מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת

ההתקנים המזווגים ברדיו, למחוק אותו

 מזווגים שלBluetoothמרשימת התקני 

הטלפון ולזווג אותו שוב למען הפעלתו

התקינה.

ביצוע שיחה

הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם

הטלפון הנייד תומך בהן.

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

 (אנשי קשר) (ספרContactsת בחיר¥

טלפונים)

 (רשימת שיחותRecent Calls listת בחיר¥

אחרונות);

 (לוח מקשים).Keypadת בחיר¥

ת לוח המקשיםחיוג מספר טלפון בעזר
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פעולהתפקודיםלחצן 

הלחיצה קצרהפעלה

הלחיצה קצרבויכי

בוב בקר נגד/בכיוון השעוןסיכוונון עוצמת קול

הלחיצה קצרהפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)

הלחיצה קצרבוי הצגהפעלה/כי

הלחיצה קצרםה למסך קודה/חזריציאה מבחיר

הלחיצה קצררותהגד

בוב בקר נגד/בכיוון השעוןסיגלילת הרשימה או כוונון תחנת רדיו

הלחיצה קצראישור האפשרות המוצגת

גישה לתפקודים נוספים (הצגה של

APPSהלחיצה קצרה חיצונית,שעון, מצפן, טמפרטור

)’מדיה, רדיו וכד

PHONEהלחיצה קצרהצגת נתוני טלפון

TRIP (*) גישה לתפריטTripהלחיצה קצר

NAV(**)(מפה) הלחיצה קצרגישה לנייוט

MEDIA :בחרUSB/iPod, AUX, Bluetooth®הלחיצה קצר

RADIOהלחיצה קצרגישה למצב רדיו

  (*)UconnectTM 5" בד בל

  (**)UconnectTM 5" Nav     בדבל

מירשימת בקרי לוח קד
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בקרים בגלגל הגה
כת.כת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על השליטה במערהבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המער

בלה שלהלן.ה או ארוכה), כפי שמתואר בטבמקרים מסוימים הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצר

איור 153
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פעולהתפקודיםלחצן 

רשימת בקרי גלגל ההגה

בלת שיחה נכנסתק¥

בלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילהק¥

הצגת 10 השיחות האחרונות בלוח המחוונים¥

כת זיהוי קוליהפעלה של מער¥

ה קולית חדשהבות להודעה קולית כדי לתת פקודהתער¥

כת זיהוי קוליבות  של מערהתער¥

חיית שיחה נכנסתד¥

סיום שיחה פעילה¥

יציאה מתצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים¥

(רק אם חיפוש שיחה פעיל)

AMAת שיחה או ה (מצב טלפון): בחירלחיצה קצר¥
מים (רק אם חיפוש שיחה פעיל)הבאים/קוד
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לחצן 1 (בצדו השמאלי של גלגל ההגה)

USB/iPodת רצועה הבאה ב�חיפוש תחנת הרדיו הבאה או בחירלחיצה קצרה: ¥

ה לפנים של רצועתרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירסריקת תדלחיצה ארוכה: ¥לחצן עליון
USB/iPod

בחור. אפשר לAM, FM, USB/iPod, AUXמעבר בין מקורות השמע הבאים בלחיצה: לחצן אמצעי

בד.במקורות הזמינים בל

USB/iPodת הרצועה הבאה ב�מת או בחירחיפוש תחנת הרדיו הקודלחיצה קצרה: ¥

ה לפנים של רצועתרים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהיר סריקת תדלחיצה ארוכה:¥לחצן תחתון
USB/iPod

לחצן 2 (בצדו הימני של גלגל ההגה)

ה של עוצמת קולהגבר

רגה 1ת העוצמה בדהגברלחיצה קצרה: ¥לחצן עליון

ה של עוצמת קולה מהיר הגברלחיצה ארוכה:¥

הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיולחצן אמצעי

הפחתה של עוצמת קול

רגה 1הפחתת העוצמה בדלחיצה קצרה: ¥לחצן תחתון

ה של עוצמת קול הפחתה מהירלחיצה ארוכה:¥

רשימת בקרים בגלגל הגה

פעולהלחצן 
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כתבוי של המערהפעלה/כי
כת מופעלת/כבית בלחיצה על הלחצןהמער

.

סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר את

עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון השעון כדי

להפחיתה.

מצב רדיו
ה תחנת הרדיו הרצויה, יוצגאחרי שנבחר

המידע הבא בצג:

רשימת תחנות הרדיו השמורותלמעלה: 

(בלחצני זיכרון); התחנה המתנגנת מודגשת.

ם התחנה המתנגנתמוצג שבאמצע: 

ת התחנה הבאה אובחירוהלחצנים ל

מת.הקוד

הלחצנים הבאים מוצגים:למטה: 

¥Browse;רשימת תחנות הרדיו הזמינות :

¥AM/FM ,AM/DAB ,FM/DAB ה של: בחיר

רים הרצוי (לחצן משתנהתחום התד

 אוAM, FMבהתאם לתחום שנבחר: 

DAB(

¥Tune כוונון ידני של תחנת רדיו (לא :

);DABזמין ב�

¥Info ;מידע נוסף על המקור המתנגן :

¥Audioרות שמע“.: גישה למסך “הגד

תפריט שמע

 (שמע) לחץ עלAudioכדי לגשת לתפריט 
 בתחתית הצג.Audioהלחצן 

אפשר לכוונן את התפקודים הבאים
:Audioבתפריט 

¥Equalizer(אם קיים :

¥Balance/Faderמקולים: איזון שמע בר
מיים/אחוריים ושמאליים/ימניים);קד

¥Speed/Volumeה אוטומטית של: בקר
עוצמת קול תלויית מהירות);

¥Loudnessמגבלות עוצמת קול) (אם :
קיים)

¥Auto-On Radio(רדיו מופעל אוטומטית :

 לחץ על הלחצןAudioכדי לצאת מתפריט 
.

מצב מדיה
בחור את מקור כדי לSourceלחץ על הלחצן 

השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות:
AUX ,USB, iPod או Bluetooth®.

ייתכן כי יישומים שקיימים בהתקנים
.UconnectTMכת הניידים לא תואמים למער

פדוף)ת רצועה (דבחיר

השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול את
בחור רוצעה.הרצועה בהתקן המתנגן וכדי ל

הבחירות הזמינות תלויות בהתקן המחובר.

 באפשרותך אףUSB/iPodלדוגמה, בהתקן 
לגלול את רשימת האמנים, הסוגות

בומים הזמינים בהתקן, תלוי במידעוהאל
הקיים ברצועות, באמצעות הבקר

BROWSE ENTER.

ABCבתוך כל רשימה, מאפשר הלחצן 
למשתמש לדלג לאות הרצויה ברשימה.

®Appleהלחצן לא זמין עבור התקני ה:הער

מסוימים.

 לא זמיןBROWSE ENTERהבקר ה:הער
.AUXבהתקני 

 כדי להפעילBROWSE ENTERלחץ על הבקר 
תפקוד זה במקור השמע המתנגן.

בחור, כדי לBROWSE ENTERסובב את הבקר 
את הקטגוריה הרצויה ולחץ עליו, כדי לאשר

ה.את הבחיר

בטל את התפקוד.כדי ל לחץ על הלחצן 

®Bluetoothמקור 

כת התקןמצב זה מופעל בזיווג למער
Bluetooth®.המכיל רצועות מוזיקה 

®Bluetoothזיווג התקן שמע 

, פעל®Bluetoothכדי לזווג התקן שמע 
באופן הבא:

®Bluetoothהפעל את תפקוד ה� ¥

בהתקן;

190

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

כתבוי של המערהפעלה/כי
כת מופעלת/כבית בלחיצה על הלחצןהמער

.

סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר את

עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון השעון כדי

להפחיתה.

מצב רדיו
ה תחנת הרדיו הרצויה, יוצגאחרי שנבחר

המידע הבא בצג:

רשימת תחנות הרדיו השמורותלמעלה: 

(בלחצני זיכרון); התחנה המתנגנת מודגשת.

ם התחנה המתנגנתמוצג שבאמצע: 

ת התחנה הבאה אובחירוהלחצנים ל

מת.הקוד

הלחצנים הבאים מוצגים:למטה: 

¥Browse;רשימת תחנות הרדיו הזמינות :

¥AM/FM ,AM/DAB ,FM/DAB ה של: בחיר

רים הרצוי (לחצן משתנהתחום התד

 אוAM, FMבהתאם לתחום שנבחר: 

DAB(

¥Tune כוונון ידני של תחנת רדיו (לא :

);DABזמין ב�

¥Info ;מידע נוסף על המקור המתנגן :

¥Audioרות שמע“.: גישה למסך “הגד

תפריט שמע

 (שמע) לחץ עלAudioכדי לגשת לתפריט 
 בתחתית הצג.Audioהלחצן 

אפשר לכוונן את התפקודים הבאים
:Audioבתפריט 

¥Equalizer(אם קיים :

¥Balance/Faderמקולים: איזון שמע בר
מיים/אחוריים ושמאליים/ימניים);קד

¥Speed/Volumeה אוטומטית של: בקר
עוצמת קול תלויית מהירות);

¥Loudnessמגבלות עוצמת קול) (אם :
קיים)

¥Auto-On Radio(רדיו מופעל אוטומטית :

 לחץ על הלחצןAudioכדי לצאת מתפריט 
.

מצב מדיה
בחור את מקור כדי לSourceלחץ על הלחצן 

השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות:
AUX ,USB, iPod או Bluetooth®.

ייתכן כי יישומים שקיימים בהתקנים
.UconnectTMכת הניידים לא תואמים למער

פדוף)ת רצועה (דבחיר

השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול את
בחור רוצעה.הרצועה בהתקן המתנגן וכדי ל

הבחירות הזמינות תלויות בהתקן המחובר.

 באפשרותך אףUSB/iPodלדוגמה, בהתקן 
לגלול את רשימת האמנים, הסוגות

בומים הזמינים בהתקן, תלוי במידעוהאל
הקיים ברצועות, באמצעות הבקר

BROWSE ENTER.

ABCבתוך כל רשימה, מאפשר הלחצן 
למשתמש לדלג לאות הרצויה ברשימה.
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מסוימים.

 לא זמיןBROWSE ENTERהבקר ה:הער
.AUXבהתקני 

 כדי להפעילBROWSE ENTERלחץ על הבקר 
תפקוד זה במקור השמע המתנגן.

בחור, כדי לBROWSE ENTERסובב את הבקר 
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ה.את הבחיר

בטל את התפקוד.כדי ל לחץ על הלחצן 
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כת התקןמצב זה מופעל בזיווג למער
Bluetooth®.המכיל רצועות מוזיקה 

®Bluetoothזיווג התקן שמע 

, פעל®Bluetoothכדי לזווג התקן שמע 
באופן הבא:

®Bluetoothהפעל את תפקוד ה� ¥

בהתקן;

190

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

כתבוי של המערהפעלה/כי
כת מופעלת/כבית בלחיצה על הלחצןהמער

.

סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר את

עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון השעון כדי

להפחיתה.

מצב רדיו
ה תחנת הרדיו הרצויה, יוצגאחרי שנבחר

המידע הבא בצג:

רשימת תחנות הרדיו השמורותלמעלה: 

(בלחצני זיכרון); התחנה המתנגנת מודגשת.

ם התחנה המתנגנתמוצג שבאמצע: 

ת התחנה הבאה אובחירוהלחצנים ל

מת.הקוד

הלחצנים הבאים מוצגים:למטה: 

¥Browse;רשימת תחנות הרדיו הזמינות :

¥AM/FM ,AM/DAB ,FM/DAB ה של: בחיר

רים הרצוי (לחצן משתנהתחום התד

 אוAM, FMבהתאם לתחום שנבחר: 

DAB(

¥Tune כוונון ידני של תחנת רדיו (לא :

);DABזמין ב�

¥Info ;מידע נוסף על המקור המתנגן :

¥Audioרות שמע“.: גישה למסך “הגד

תפריט שמע

 (שמע) לחץ עלAudioכדי לגשת לתפריט 
 בתחתית הצג.Audioהלחצן 

אפשר לכוונן את התפקודים הבאים
:Audioבתפריט 

¥Equalizer(אם קיים :

¥Balance/Faderמקולים: איזון שמע בר
מיים/אחוריים ושמאליים/ימניים);קד

¥Speed/Volumeה אוטומטית של: בקר
עוצמת קול תלויית מהירות);

¥Loudnessמגבלות עוצמת קול) (אם :
קיים)

¥Auto-On Radio(רדיו מופעל אוטומטית :

 לחץ על הלחצןAudioכדי לצאת מתפריט 
.

מצב מדיה
בחור את מקור כדי לSourceלחץ על הלחצן 

השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות:
AUX ,USB, iPod או Bluetooth®.

ייתכן כי יישומים שקיימים בהתקנים
.UconnectTMכת הניידים לא תואמים למער

פדוף)ת רצועה (דבחיר

השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול את
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מי; בלוח הקדMEDIAלחץ על לחצן ¥

 פעיל, לחץ על הלחצןMediaאם מקור ¥
Source;(מקור) 

;Bluetooth® Mediaבחר מקור ¥

 (הוסף התקן).Add Deviceלחץ על לחצן ¥

 בהתקן השמעUconnectTMחפש ¥
Bluetooth®במהלך הזיווג מוצג מסך) 

מות של הפעולה);ההתקד

כאשר תתבקש על ידי התקן השמע, הזן¥
כת או המוצג בצג המערPINאת קוד ה�

אשר בהתקן את הקוד המוצג.

אם תהליך הזיווג הושלם בהצלחה, יוצג¥
 לשאלה האם לזווג אתYesמסך. ענה 

ף כמועד®Bluetoothהתקן השמע 
בל עדיפות על פני שאר(ההתקן יק

תההתקנים המזווגים אחריו). אם בחר
No,בור.ר החידבע לפי ס העדיפות תיק

בל אתההתקן האחרון שחובר יק
העדיפות הגבוהה.

אפשר לזווג התקן שמע אף בלחיצה על¥
תמי ובבחירבלוח הקד  PHONEהלחצן 

Settingsרותרות) או בתפריט ההגד (הגד
.Phone/Bluetoothבחור יש ל

 בין®Bluetoothבור ה�אם אבד חיחשוב:
ת ההפעלהכת, עיין בחוברהטלפון הנייד למער
של הטלפון הנייד.

USB/iPodמקור 
 חבר את ההתקןUSB/iPodכדי להפעיל מצב 

USB) ליציאת iPod או USBהרלוונטי (
כזי.בקונסולה המר

כת מחובר בעוד שהמערUSB/iPodאם התקן 
פעילה, הוא יתחיל לנגן את הרצועות

השמורות בו.

AUXמקור 
, חבר התקןAUXכדי להפעיל את מקור ה�

כב. ברAUXרלוונטי לשקע ה�

 תתחילAUXכאשר ההתקן מחובר לשקע 
 המחובר, אםAUXכת לנגן את מקור ה�המער

היא פועלת כבר. כוונן את עוצמת הקול
מי או באמצעותבלוח הקד באמצעות לחצן 

המקש לכוונון עצמת קול של ההתקן עצמו.

ת מקור שמע“, עייןלמידע על תפקוד “בחיר
בנושא “מצב מדיה“.

הערות חשובות

 מבוקריםAUXתפקודי התקן המחובר לשקע 
באמצעות מקשי ההתקן. לא ניתן לשנות
רצועה/תיקייה/רשימת ניגון או לשלוט

תו באמצעותבתחילת ניגון/סיומו או עציר
מי או בקרי גלגל ההגה.בקרי הלוח הקד

אל תשאיר את כבל ההתקן מחובר לשקע
 אחרי ניתן ההתקן, כדי למנוע רעשAUXה�

מקולים.אפשרי בר

מצב טלפון
הפעלת מצב טלפון

מי, כדי בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן 
להפעיל מצב זה.

כדי לראות את הרשימה שלה:הער
הטלפונים הניידים ושל התפקודים, בקר

www.driveuconnect.eu websiteבאתר 

השתמש בלחצנים בצג, כדי:

ת לוח המקשיםלחייג מספר טלפון (בעזר¥
פי המופיע בצג);הגר

להציג את אנשי הקשר השמורים בספר¥
הטלפונים של הטלפון הנייד ולהתקשר

אליהם;

להציג את אנשי הקשר המופיעים¥
בהיסטוריית השיחות ולהתקשר אליהם;

לזווג עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי¥
בור מהירים וקלים יותר;לאפשר גישה וחי

כת לטלפון ולהיפךלהעביר שיחות מהמער¥
כתוכדי להשתיק את המיקרופון של מער

השמע למען שיחות פרטיות.

כתך מעררר דהשמע של טלפון הנייד משוד
כת משתיקהכב: המערהשמע של הר

אוטומטית את הרדיו כאשר תפקוד הטלפון
מופעל.

זיווג טלפון נייד
כב נייח ועומדבצע פעולה זו בעוד שהרחשוב: 
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Source;(מקור) 

;Bluetooth® Mediaבחר מקור ¥

 (הוסף התקן).Add Deviceלחץ על לחצן ¥

 בהתקן השמעUconnectTMחפש ¥
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מות של הפעולה);ההתקד

כאשר תתבקש על ידי התקן השמע, הזן¥
כת או המוצג בצג המערPINאת קוד ה�

אשר בהתקן את הקוד המוצג.

אם תהליך הזיווג הושלם בהצלחה, יוצג¥
 לשאלה האם לזווג אתYesמסך. ענה 

ף כמועד®Bluetoothהתקן השמע 
בל עדיפות על פני שאר(ההתקן יק

תההתקנים המזווגים אחריו). אם בחר
No,בור.ר החידבע לפי ס העדיפות תיק

בל אתההתקן האחרון שחובר יק
העדיפות הגבוהה.

אפשר לזווג התקן שמע אף בלחיצה על¥
תמי ובבחירבלוח הקד  PHONEהלחצן 

Settingsרותרות) או בתפריט ההגד (הגד
.Phone/Bluetoothבחור יש ל

 בין®Bluetoothבור ה�אם אבד חיחשוב:
ת ההפעלהכת, עיין בחוברהטלפון הנייד למער
של הטלפון הנייד.

USB/iPodמקור 
 חבר את ההתקןUSB/iPodכדי להפעיל מצב 

USB) ליציאת iPod או USBהרלוונטי (
כזי.בקונסולה המר

כת מחובר בעוד שהמערUSB/iPodאם התקן 
פעילה, הוא יתחיל לנגן את הרצועות

השמורות בו.

AUXמקור 
, חבר התקןAUXכדי להפעיל את מקור ה�

כב. ברAUXרלוונטי לשקע ה�

 תתחילAUXכאשר ההתקן מחובר לשקע 
 המחובר, אםAUXכת לנגן את מקור ה�המער

היא פועלת כבר. כוונן את עוצמת הקול
מי או באמצעותבלוח הקד באמצעות לחצן 

המקש לכוונון עצמת קול של ההתקן עצמו.

ת מקור שמע“, עייןלמידע על תפקוד “בחיר
בנושא “מצב מדיה“.

הערות חשובות

 מבוקריםAUXתפקודי התקן המחובר לשקע 
באמצעות מקשי ההתקן. לא ניתן לשנות
רצועה/תיקייה/רשימת ניגון או לשלוט

תו באמצעותבתחילת ניגון/סיומו או עציר
מי או בקרי גלגל ההגה.בקרי הלוח הקד

אל תשאיר את כבל ההתקן מחובר לשקע
 אחרי ניתן ההתקן, כדי למנוע רעשAUXה�

מקולים.אפשרי בר

מצב טלפון
הפעלת מצב טלפון

מי, כדי בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן 
להפעיל מצב זה.

כדי לראות את הרשימה שלה:הער
הטלפונים הניידים ושל התפקודים, בקר

www.driveuconnect.eu websiteבאתר 

השתמש בלחצנים בצג, כדי:

ת לוח המקשיםלחייג מספר טלפון (בעזר¥
פי המופיע בצג);הגר

להציג את אנשי הקשר השמורים בספר¥
הטלפונים של הטלפון הנייד ולהתקשר

אליהם;

להציג את אנשי הקשר המופיעים¥
בהיסטוריית השיחות ולהתקשר אליהם;

לזווג עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי¥
בור מהירים וקלים יותר;לאפשר גישה וחי

כת לטלפון ולהיפךלהעביר שיחות מהמער¥
כתוכדי להשתיק את המיקרופון של מער

השמע למען שיחות פרטיות.

כתך מעררר דהשמע של טלפון הנייד משוד
כת משתיקהכב: המערהשמע של הר

אוטומטית את הרדיו כאשר תפקוד הטלפון
מופעל.

זיווג טלפון נייד
כב נייח ועומדבצע פעולה זו בעוד שהרחשוב: 
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במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל בנהיגה.

תהליך הזיווג עבור טלפון נייד מתואר להלן.
עיין תמיד בהוראות ההפעלה של הטלפון

הנייד, אם אתה בספק.

כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:

®Bluetoothהפעל את תפקוד ה�¥

בטלפון;

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

כת, בצגאם עדיין לא זווג טלפון למער¥
יופיע מסך ייעודי;

 כדי להתחיל את תהליך הזיווגYesבחר ¥
UconnectTMולאחר מכן חפש התקן 

, יוצגNoבטלפון הנייד (אם תבחר 
המסך הראשי של תפריט הטלפון);

כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד,¥
השתמש בלוח המקשים של הטלפון

כת בצג המערPINכדי להזין את קוד ה�
או כדי לאשר את הקוד המוצג בטלפון

הנייד.

 באפשרותך תמיד לזווגPhoneבמסך ¥
רות:טלפון נייד בלחיצה על לחצן ההגד

 (הוסףAdd Deviceלחץ על הלחצן 
התקן) והמשך לפעול באופן המתואר

למעלה;

מותבמהלך הזיווג מוצג מסך ההתקד¥
של הפעולה;

אם תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה יוצג¥
 לשאלה האם לזווגYesמסך ייעודי: ענה 

ף (הטלפוןאת הטלפון הנייד כמועד
בל עדיפות על פני כל טלפוניםהנייד יק

ניידים אחרים שיזווגו אחריו). אם לא זווגו
כת תיתן עדיפותהתקנים, המער

להתקן הראשון שחובר.

כון של תכנת הטלפוןאחרי העדה:הער
מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת
ההתקנים המזווגים ברדיו, למחוק אותו

 המזווגים שלBluetoothמרשימת התקני 
הטלפון ולזווג אותו שוב למען הפעלתו

התקינה.

ביצוע שיחה

הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם
הטלפון הנייד תומך בהן.

כדי לדעת אילו תפקודים זמינים, עיין
בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

(ספר טלפונים של ת הסמל בחיר¥

טלפון נייד);

 (שיחות אחרונות);Recent Callsת בחיר¥

;ת סמל בחיר¥

 (חיוג חוזר).Redialת לחצן בחיר¥

)SMS (יםקורא מסרונ

כת יכולה להקריא מסרוניםהמער
בלו בטלפון הנייד.שהתק

כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד
ךרלתמוך בתפקוד החלפת מסרונים ד

Bluetooth.

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד

 יהיה מנוטרלזה, הלחצן הרלוונטי 

(אפור).

בל מסרון בצג יופע מסך המכילכאשר מתק
Listenה: בחיראת האפשרויות הבאות ל

 (התעלם).Ignore (התקשר), Call(האזן), 

 כדי לגשת למסרוניםלחץ על הלחצן 

בלו בטלפון הנייד שלך (הרשימהשהתק
מציגה 60 מסרונים לכל היותר).

רותהגד
מי כדי להציגבלוח הקד לחץ על הלחצן 

רות.את תפריט ההגד

פריטי התפריט המוצגים עשוייםה:הער
סה.להשתנות בהתאם לגר

כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

תצוגה¥

היחידות מיד¥

פקודות קוליות¥

שעון ותאריך¥

192

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל בנהיגה.

תהליך הזיווג עבור טלפון נייד מתואר להלן.
עיין תמיד בהוראות ההפעלה של הטלפון

הנייד, אם אתה בספק.

כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:

®Bluetoothהפעל את תפקוד ה�¥

בטלפון;

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

כת, בצגאם עדיין לא זווג טלפון למער¥
יופיע מסך ייעודי;

 כדי להתחיל את תהליך הזיווגYesבחר ¥
UconnectTMולאחר מכן חפש התקן 

, יוצגNoבטלפון הנייד (אם תבחר 
המסך הראשי של תפריט הטלפון);

כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד,¥
השתמש בלוח המקשים של הטלפון

כת בצג המערPINכדי להזין את קוד ה�
או כדי לאשר את הקוד המוצג בטלפון

הנייד.

 באפשרותך תמיד לזווגPhoneבמסך ¥
רות:טלפון נייד בלחיצה על לחצן ההגד

 (הוסףAdd Deviceלחץ על הלחצן 
התקן) והמשך לפעול באופן המתואר

למעלה;

מותבמהלך הזיווג מוצג מסך ההתקד¥
של הפעולה;

אם תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה יוצג¥
 לשאלה האם לזווגYesמסך ייעודי: ענה 

ף (הטלפוןאת הטלפון הנייד כמועד
בל עדיפות על פני כל טלפוניםהנייד יק

ניידים אחרים שיזווגו אחריו). אם לא זווגו
כת תיתן עדיפותהתקנים, המער

להתקן הראשון שחובר.

כון של תכנת הטלפוןאחרי העדה:הער
מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת
ההתקנים המזווגים ברדיו, למחוק אותו

 המזווגים שלBluetoothמרשימת התקני 
הטלפון ולזווג אותו שוב למען הפעלתו

התקינה.

ביצוע שיחה

הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם
הטלפון הנייד תומך בהן.

כדי לדעת אילו תפקודים זמינים, עיין
בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

(ספר טלפונים של ת הסמל בחיר¥

טלפון נייד);

 (שיחות אחרונות);Recent Callsת בחיר¥

;ת סמל בחיר¥

 (חיוג חוזר).Redialת לחצן בחיר¥

)SMS (יםקורא מסרונ

כת יכולה להקריא מסרוניםהמער
בלו בטלפון הנייד.שהתק

כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד
ךרלתמוך בתפקוד החלפת מסרונים ד

Bluetooth.

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד

 יהיה מנוטרלזה, הלחצן הרלוונטי 

(אפור).

בל מסרון בצג יופע מסך המכילכאשר מתק
Listenה: בחיראת האפשרויות הבאות ל

 (התעלם).Ignore (התקשר), Call(האזן), 

 כדי לגשת למסרוניםלחץ על הלחצן 

בלו בטלפון הנייד שלך (הרשימהשהתק
מציגה 60 מסרונים לכל היותר).

רותהגד
מי כדי להציגבלוח הקד לחץ על הלחצן 

רות.את תפריט ההגד

פריטי התפריט המוצגים עשוייםה:הער
סה.להשתנות בהתאם לגר

כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

תצוגה¥

היחידות מיד¥

פקודות קוליות¥

שעון ותאריך¥

192

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל בנהיגה.

תהליך הזיווג עבור טלפון נייד מתואר להלן.
עיין תמיד בהוראות ההפעלה של הטלפון

הנייד, אם אתה בספק.

כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:

®Bluetoothהפעל את תפקוד ה�¥

בטלפון;

מי; בלוח הקדPHONEלחץ על לחצן ¥

כת, בצגאם עדיין לא זווג טלפון למער¥
יופיע מסך ייעודי;

 כדי להתחיל את תהליך הזיווגYesבחר ¥
UconnectTMולאחר מכן חפש התקן 

, יוצגNoבטלפון הנייד (אם תבחר 
המסך הראשי של תפריט הטלפון);

כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד,¥
השתמש בלוח המקשים של הטלפון

כת בצג המערPINכדי להזין את קוד ה�
או כדי לאשר את הקוד המוצג בטלפון

הנייד.

 באפשרותך תמיד לזווגPhoneבמסך ¥
רות:טלפון נייד בלחיצה על לחצן ההגד

 (הוסףAdd Deviceלחץ על הלחצן 
התקן) והמשך לפעול באופן המתואר

למעלה;

מותבמהלך הזיווג מוצג מסך ההתקד¥
של הפעולה;

אם תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה יוצג¥
 לשאלה האם לזווגYesמסך ייעודי: ענה 

ף (הטלפוןאת הטלפון הנייד כמועד
בל עדיפות על פני כל טלפוניםהנייד יק

ניידים אחרים שיזווגו אחריו). אם לא זווגו
כת תיתן עדיפותהתקנים, המער

להתקן הראשון שחובר.

כון של תכנת הטלפוןאחרי העדה:הער
מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת
ההתקנים המזווגים ברדיו, למחוק אותו

 המזווגים שלBluetoothמרשימת התקני 
הטלפון ולזווג אותו שוב למען הפעלתו

התקינה.

ביצוע שיחה

הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם
הטלפון הנייד תומך בהן.

כדי לדעת אילו תפקודים זמינים, עיין
בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

בצע שיחה באמצעות:ניתן ל

(ספר טלפונים של ת הסמל בחיר¥

טלפון נייד);

 (שיחות אחרונות);Recent Callsת בחיר¥

;ת סמל בחיר¥

 (חיוג חוזר).Redialת לחצן בחיר¥

)SMS (יםקורא מסרונ

כת יכולה להקריא מסרוניםהמער
בלו בטלפון הנייד.שהתק

כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד
ךרלתמוך בתפקוד החלפת מסרונים ד

Bluetooth.

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד

 יהיה מנוטרלזה, הלחצן הרלוונטי 

(אפור).

בל מסרון בצג יופע מסך המכילכאשר מתק
Listenה: בחיראת האפשרויות הבאות ל

 (התעלם).Ignore (התקשר), Call(האזן), 

 כדי לגשת למסרוניםלחץ על הלחצן 

בלו בטלפון הנייד שלך (הרשימהשהתק
מציגה 60 מסרונים לכל היותר).

רותהגד
מי כדי להציגבלוח הקד לחץ על הלחצן 

רות.את תפריט ההגד

פריטי התפריט המוצגים עשוייםה:הער
סה.להשתנות בהתאם לגר

כב מהתפקודים הבאים:התפריט מור

תצוגה¥

היחידות מיד¥

פקודות קוליות¥

שעון ותאריך¥
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בטיחות וסיוע¥

התאור¥

דלתות ומנעולים¥

כבבוי ראפשרויות כי¥

שמע¥

Bluetoothטלפון/¥

 (אם קיים)SiriusXMה תצור¥

רות רדיוהגד¥

רותשחזר הגד¥

בטיחות וסיוע
(אם קיימת)

בצעאפשר להשתמש בתפקוד זה כדי ל
את ההתאמות הבאות:

¥Rear View camera(מצמלמה אחורית) :
(אם קיימת): באמצעות תפקוד זה

בצע את ההתאמות הבאות:אפשר ל

�Active Guidelines:(אם קיימים) :
מאפשר הפעלה של רשת דינמית

כב בצג.המציינת את מסלול הר

�Rit. telec. Rear View cam.delayאם) :
קיים): מאפשר עיכוב בהיעלמות
התמונות מהמצלמה כאשר ידית

.Rההילוכים יוצאת ממצב 

�“Frnt Coll. Frnt Coll.Warning:

מית) (אם(התרעת התנגשות קד
באמצעות תפקוד זה אפשר  קיים), 

Full Brakeבות בחור מצב התערל
Controlת בלמים מלאה). (בקר

האפשרויות הזמינות:

�Offכת מנוטרלת.: המער

Only warningבת רקכת מתער: המער
באמצעות הפקת התרעה קולית (אם

קיימת) לנהג.

�Only active brakingכת: המער
ביתבת באמצעות בלימה אקטימתער

(אם קיימת).

�Warning + active brakingכת: המער
תפיק הודעה קולית לנהג ותפעיל

בלימה אוטומטית.

�“Fwd Coll. Fwd Coll. Sensitivityאם) :
קיים): תפקוד זה בוחר את רגישות

חק מהמכשול.כת על סמל המרהמער

 (קרוב),Nearהאפשרויות הזמינות הן 

 Medמר) ,(חק בינוניFarר) .(חוק

¥ParkAssist(אם קיים): תפקוד זה יכול :
בחור את סוג ההתרעות שתספקל

כת סייען החניה.מער

האפשרויות הזמינות:

�Sound Onlyכת תזהיר את הנהג: המער
שקיים מכשול באמצעות התרעות

מקוליבד המושמעות ברקוליות בל
כב.הר

�Sound & Display הכת מזהיר: המער
את הנהג שקיים מכשול באמצעות

כב)מקולי הרך ררהתרעה קולית (ד
והתרעה חזותית (בלוח המחוונים).

¥ Front Park Assist vol.:(אם קיים)
בחור את עוצמתתפקוד זה יכול ל

כת סייעןההתרעות שתספק מער
מי.החניה הקד

¥Rear Park Assist vol.:(אם קיים) 
בחור את עוצמתתפקוד זה יכול ל

כת סייעןההתרעות שתספק מער
החניה האחורי.

¥ Park Assist vol.(אם קיים): תפקוד זה
בחור את עוצמת ההתרעותיכול ל

כת סייען החניה.שתספק מער

¥Lane Assist Warning:(אם קיים) 
בחור אתבאמצעות תפקוד אפשר ל

.LaneAssistכת מת הרגישות של מערר

¥ Lane Assist Strength:(אם קיים)
בחור אתבאמצעות תפקוד זה אפשר ל

הכוח שיופעל על גלגל ההגה, כדי
בו באמצעותכב לנתילהחזיר את הר

כת היגוי חשמלית.מער

¥ Blind Spot Alert(אם קיים): באמצעות
בחור את סוגתפקוד זה אפשר ל
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¥Rear Park Assist vol.:(אם קיים) 
בחור את עוצמתתפקוד זה יכול ל

כת סייעןההתרעות שתספק מער
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¥ Lane Assist Strength:(אם קיים)
בחור אתבאמצעות תפקוד זה אפשר ל

הכוח שיופעל על גלגל ההגה, כדי
בו באמצעותכב לנתילהחזיר את הר

כת היגוי חשמלית.מער

¥ Blind Spot Alert(אם קיים): באמצעות
בחור את סוגתפקוד זה אפשר ל
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& Sound Only“ or “Soundההתרעה (
Display) שתזהיר את הנהג מפני 

עצמים בשטח המת של המראה
החיצונית.

¥ Rain sensor(אם קיים): באמצעות
תפקוד זה אפשר להפעיל/לנטרל את

ההפעלה האוטומטית של המגבים
ם.בגש

¥Brakes(אם קיימת): באמצעות תפקוד 
בחור את תפריטי המשנהזה אפשר ל

הבאים:

�Brake Service(אם קיים): מאפשר לך 
כתלהפעיל את תהליך השירות של מער

הבלימה.

�Auto Park Brake(אם קיים): מאפשר 
לך להפעיל/לנטרל את ההפעלה

האוטומטית של בלם החניה.

ניווט
UconnectTM 5" Nav)בד בל(

תכנון מסלול

למען בטיחות וכדי להפחית הסחותהאזהר
דעת בנהיגה, עליך תמיד לתכנן מסלול לפני

תחילת הנהיגה.

באמצעות תפקוד חיפוש היעד אפשר
כיםרלמצוא את יעדיך ולהגיע אליהם בד

ת, כתובתרשונות: חיפוש עבור כתובת מוגד
חלקית, סוג מיקום ספציפי (כגון מוסך

ת (נקודPOIה), מיקוד, מוסמך או מסעד
העניין) הקרובה למיקומך (כגון מסעד

ר כ“קרוב אליך“),שעלתה בחיפוש המוגד
ך אונקודות ציון של קו הרוחב וקו האור

ה על המפה.ת נקודבבחיר

ר אתבחר “חיפוש“ בתפריט הראשי והגד
חיפוש היעד.

בעת הזנת המידע תציג הרשימה את
הכתובות המתאימות ואת נקודות העניין

בשתי רשימות נפרדות. הכתובת הרלוונטית
תוהעיר יוצגו ברשימת הכתובות ונקוד

העניין, סוג נקודות העניין והמקומות יוצגו
ברשימת נקודות העניין.

.Guideכדי לתכנן מסלול נסיעה, בחר לחצן 

מסלול מתוכנן, והנחיות קוליות וחזותיות על
ך.הצג מלוות אותך לעבר יעד

פקודות קוליות
לא ניתן לתת פקודות קוליותה:הער

כת לא תומכת בהן.בשפות שהמער

כדי להשתמש בפקודות הקוליות, לחץ על

 (קול))Voiceבגלגל ההגה (לחצן  הלחצן 
ם.ה הרצויה בקול רואמור את הפקוד

כללי

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר

 בגלגל ההגה:לחיצה על לחצן 

¥Helpה) (עזר

¥Cancel(בטל) 

¥Repeat(חזור) 

פקודות קוליות¥

טלפון

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר

 בגלגל ההגה:לחיצה על לחצן 

¥Call(התקשר) 

¥Dial(חייג) 

¥Redial(חיוג חוזר) 

¥Call back(החזר שיחה) 

¥Last calls(שיחות אחרונות) 

¥Outgoing calls(שיחות יוצאות) 

¥Missed calls(שיחות שלא נענו) 

¥Incoming calls(שיחות נכנסות) 

¥Contacts(אנשי קשר) 

¥Search(חיפוש) 

¥Show SMS(הצג מסרון) 

¥Send an SMS(שלח מסרון) 

¥Show messages(הצג הודעות) 
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¥Tune to radio name FMהתכוונן אל) 
)FMם תחנה‘ ש’

¥Tune to ‘radio name  םש’ (התכוונן אל
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)בד בל(UconnectTM 5" Navניווט 
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר
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¥Drive Home(נהג הביתה) 

¥ Navigate going through homeךר(נווט ד
בית)

¥ Clear route(מחק מסלול)
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תקנים פנימייםה

מיים בעת תאונה.בים קדאין לנסוע עם תאי אחסון פתוחים: הם עלולים לפצוע נוסעים במוש¥

חק מילדים: סכנת שריפה ו/או כוויות.מצית הסיגריות מתחמם לטמפרטורות גבוהות מאוד. אחוז אותו בזהירות והר¥

ע עם בדלי סיגריות.ה: הנייר עלול להתלקח באש במגאל תשליך נייר למאפר¥

גגון/מנשא מגלשיים

לפני תחילת נהיגה שקורות הגגון הותקנו כהלכה.¥

מערכות להגנה על הסביבה

כב על) מגיעים לטמפרטורות גבוהות מאוד במהלך ההפעלה. לפיכך, אל תחנה את הרDPFהממיר הקטליטי ומסנן החלקיקים (¥

): קיימת סכנת שריפות.’בשים, מחטי אורן וכדחומרים דליקים (דשא, עלים י

חשמל

בו במפרטה הטכני, עלולים לגרום תקלות שעלולות להובילכת החשמל שלא בוצעו נכון או שלא התחששינויים או תיקונים במער¥

לשריפות.

אזהרה

מידע חשוב והמלצות
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חשוב

גגון/מנשא מגלשיים

ך מונע את הגישה לגג השמש, מכיוון שפתיחתו מפריעה לקורות. לכן, אל תפעיל את גגשימוש בקורות לרוחב על קורות לאור¥

השמש אם התקנת קורות לרוחב.

ביים המותרים (עיין בנושא “משקלים“ בפרק “נתונים טכניים“).לעולם אל תחרוג מהמשקלים המר¥

בי.עות לגובה מרהקפד לציית ךתקנות הנוג¥

חשוב

המפתחות

בה. יש לסלק את הסוללות המשומשות כפי שמפורט בחוק,ביעות באיכות הססוללות משומשות שלא מסולקות כהלכה פוג¥

ך.ת ס.מ.ל.ת. בע“מ שיסלק אותן עבורכז שירות מורשה מטעם חברבמיכלים מיוחדים או להביא אותן למר
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ב מכיוון שתיכננו, עיצבנו ובנינו אותו: אנו באמת מכירים כל פריט ופריט בו.כבך היטאנו מכירים את ר

כנו ושמציעים שירות איכותי ומקצועי.רעובדים טכנאים שהדת ס.מ.ל.ת. בע“מ כזי שירות מורשים מטעם חברבמר

ך ויציעו לך פעולות שירות רגילות, בדיקות תקופתיות והמלצותת ס.מ.ל.ת. בע“מ תמיד זמינים עבורכזי השירות המורשים מטעם חברמר

מעשיות של המומחים שלנו.

כב חדשמו לך לקנות רגרכבך, על נוחותו ועל ביצועיו: תכונות ש אתה שומר על מהימנותו של רחלקי החילוף המקורייםבאמצעות 

מלכתחילה.

;FIATבקש להחליף חלקים נחוצים בחלקי חילוף מקוריים של 

בות שלנו למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות.מומלץ להשתמש בהם בשל ההתחיי

כבך.בה עבור רת פיאט עיצ מכיוון שהם היחידים שחברחלקי החילוף המקורייםבות הנ“ל סמוך על מכל הסי
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145..................................................חלונות	
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42..........................ה והודעותנוריות אזהר
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39........................................תפריט ראשי	
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81.....................................בטיחות לילדים
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(אם קיימת) להגנה על האגן,

81..................................החזה והכתפיים

83....................................כריות אוויר צדדית

83.........................................כריות אוויר וילון

כ

8...........................................לוח מחוונים

36.................................לוח הבקרות ומכשירים

41............................................ב נסיעהמחש

114................................................................מגבה

23.................מיתמגב/רוחץ שמשה קד
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UconnectTM 3" Radio.176כת רדיו מער

"UconnectTM 5כות מער
UconnectTM 5" Nav........................185

71........................בי בטיחות לילדיםמוש

ב בטיחות מסוגהתקנת מוש

74....................................................איזופיקס

כבבה ברתאימות מקומות הישי	

בי איזופיקס לריסוןלהתקנת מוש

73.......................................................ילדים

ב ילדים באמצעותהתקנת מוש

71........................................חגורות בטיחות

ב הנוסע לתקנותתאימות מוש	

בעות לשימוש במושהנוג
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71.................................................בוצות גילק
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The data contained in this publication is intended merely as a guide. FIAT reserves the right to modify the models and 
versions described in this booklet at any time for technical and commercial reasons. 

If you have any further questions please consult your FIAT dealer. 
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