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יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצויין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב ,תנאי הדרך,
מזג האויר ומגורמים נוספים .למידע נוסף ,נא לפנות לנציג המכירות .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את
מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת .בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב ,התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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fiat 500 1.2 MTA POP

235 ,238, 213, 237, 236

POP STAR FIAT 500 1.2 MTA,
FIAT 500 1.2 MTA SPIAGGINA,
FIAT 500C 1.2 MTA LOUNG,
FIAT 500 1.2 MTA spor
FIAT 500 1.2 MTA COLLEZIONE,
FIAT 500C 1.2 MTA COLLEZIONE,
FIAT 500 1.2 MTA COMICS

238

דגם
POP, COMICS

רמת האבזור הבטיחותי:
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רמת
בטיחות
נמוכה

המידע הנכלל 4בספר זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
חברת פיאט והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת ,עקב נסיבות
טכניות או אחרות ,לשנות את כל אחד מן הפריטים או המפרטים של הרכב.
נתוני צריכת דלק לקבלת מדד
הטכני.
זיהוםנוסף אפשר לפנות
מידע
לאגףאוויר*
מדד זיהום
אוויר*
(ליטר 100/ק"מ)**

עירוני
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בינעירוני
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SPORT, COLLEZIONE

עירוני
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בינעירוני

4.7

8

COLLEZIONE CABRIO
מכוניות לים התיכון בע"מ
סוכנות
4.6
בינעירוני
5.9
עירוני
LOUNGE
יבואנים כלליים של "פיאט" לישראל

SPIAGGINA,
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 1זיהום מזערי

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
**על פי נתוני יצרן ,בתנאי ניסוי ומעבדה תקן  EC/1999/100עם זאת ,צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.

אגף שירות וטכני
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יקר,מאד
חשוב
לקוח

תדלוק
.Fiat
מברכים אותך על מכוניתך החדשה ומודים לך שבחרת ב-
אנו
מנועי בנזין :הקפד לתדלק את המכונית רק בבנזין נטול עופרת ששיעור האוקטן ( )RONבו אינו נמוך מ ,95 -ואשר תואם לתקן האירופי
המדריך שלפניך יסייע לך להכיר את המנגנונים והמערכות במכוניתך ,וילמדך כיצד לנהוג בה באופן הטוב ביותר.
 .EN228אל תשתמש בדלק המכיל מתנול או אתנול  .E85שימוש בתערובות אלו עלול לגרום תקלות ונזקים לרכיבים חשובים במערכת
הביצועים הטובה ביותר
רמת
להפיק את
והסברים
השימוש
הדלק אופן
אודות אודות
חשובות
ואזהרות
עצות
אספקתמידע,
תוכל למצוא כאן
"תדלוק".
הכותרת
כיצדתחת
ונהיגה,
במכונית,התנעה
ראה בפרק
המתאים
נוספים
פרטים
הדלק.
לקוח יקר,
.
Fiat
שב-
הטכניות
מהמערכותמנוע דיזל :תדלק רק בסולר התואם לתקן האירופי  .EN590שימוש בתערובות או במוצרים אחרים עלול לגרום למנוע נזק בלתי הפיך,
ולתיבת
להגה
לבלמים,
הקשורים
אלו
את
ובמיוחד
הבקרים
כל
את
להכיר
כדי
הראשונה,
הנסיעה
לפני
בעיון
הספר
את
לקרוא
אנו ממליצים
. Fiat
RENEGADE
לך על
ולהודות
אותך
ברצוננו
שיגרמו כתוצאה מכך .פרטים נוספים אודות הדלק המתאים ראה בפרק "התנעה ונהיגה",
ברכב הנזקים
בחירתך עבור
האחריות
כיסוי
תוקף
לברךאת
ולבטל
שונים.
מסוגים
בכבישים
המכונית
התנהגות
על
גם
ללמוד
תוכל
הזדמנות
באותה
ההילוכים.
"תדלוק".
תחת
להכיר את כל מאפייני הרכב ולהשתמש בהם באופן הטוב ביותר.
הכותרת לעזור לך
נהג זה מיועד
מדריך
ספר זה מתאר את כל המערכות המיוחדות ,מספק המלצות לגבי אופן הפעלתן ומידע חיוני הנחוץ לנהיגה בטוחה ולתחזוקה של
המנוע
התנעת
במדריך מידע חיוני לנהיגה בטוחה ,לטיפול ולתחזוקה לאורך זמן ,עצות ואזהרות חשובות ,וכיצד להגיע לביצועים הטובים ביותר על סמך המאפיינים
 Fiatלמצוא
תוכל
לאורך הזמן.
הסוף
עד
המצמד
דוושת
על
לחץ
(ניוטרל),
סרק
הילוך
שלב
משוך,
החניה
שבלם
וודא
בנזין):
(מנועי
ידנית
הילוכים
תיבת
עם
דגמים
מערכת ההיגוי
ומעל לכל את
הבקרים,
הצורךאת
גם להכיר
בקלותכך ניתן
נסיעתך הראשונה.
לפני
כךסופו
המכונית ,עד
בתוךאת המדריך
הספרלקרוא
את מומלץ
הרכב ,לכן
מומלץ של
הקריאה,המיוחדים
לאחר הטכניים
הבלמים,של
הבאים
אותו
ולהעביר
בשעת
למצוא
תוכל
להחזיק
לפעול ,שחרר את
לבעליהמתחיל
שהמנוע
ברגע
ההצתה.
כפתור
אותו או לחץ על
מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה ,וסובב את מפתח ההצתה למצב AVV
ומכאן ללמוד את התנהגות הרכב בדרכים שונות.
ההילוכים,
ואת תיבת
אותה.
כשתמכור
המכונית המפתח או הכפתור.
וההתניות
התנאים
ואת
האחריות
תעודת
את
ללקוחותיה,
מציעה
שפיאט
השירותים
פירוט
את
תמצא
המצורפת
התראה
על ללא
לחץ עת
ותכנונים בכל
מפרטים
לעצמו את
שבלםשומר
יצרן הרכב
תקפים בעת
במדריך זה
והאיורים
בחוברתהמידע,
מחויבותמבלי
או הסוף
מראשעד
המצמד
דוושת
(ניוטרל),
לשנות סרק
הזכות הילוך
משוך ,שלב
החניה
ההדפסה.וודא
(מנועי דיזל):
ידנית
הילוכים
המפרטיםתיבת
האחריותעם
דגמים
האחריות.
תוקף
לשמירה על
האזהרה
המתן עד
המדריך- MAR
ההצתהכן למצב
מפתח
דומיםוסובב
ההאצה,
ללחוץ
למצב
מפתח
סובב את
תכבה.
ההצתהכך,
במפעל .משום
המותקן
אופציונלי
הציוד ,כולל ציוד
שנוריתאת כל
הדגמים ומכיל
מתייחס לכל
נמכרו .כמו
את שכבר
במכוניות
דוושתזהים או
עלשינויים
להחיל
כלשהי
Fiat
חברת
שמספקת
ולשירותים
החדשה
למכוניתך
להתוודע
לך
יסייע
כאן
שהמידע
.
במכוניתך .לפעול שחרר את המפתח או הכפתור.
שהמנוע מתחיל
ברגע
מההסבריםכפתור
חלק לחץ על
 AVVאו
אינו מותקן
ההצתה,אשר
מתייחסים לציוד
בטוחיםכי
אנו יתכן
הילוכים אוטומטית :וודא שבלם החניה משוך ,ושידית בורר ההילוכים נמצאת במצב חניה  Pאו במצב ( Nהילוך סרק),
דגמים עם
תיבת ובטוחה.
ונסיעה טובה
קריאה נעימה
תוקפה.
לשמירה על
התנאים
עלואת
האחריות
לקוחותיה,
מציעה
שהחברה
השירותים
תיאור של
היאעלתמצא
מבלילך אף
שנמסרה
והאחריות
השירות
בחוברת
שהמנוע
ברגע
ההצתה,
כפתור
תעודתאו לחץ
את AVV
למצב
ההצתה
מפתח
וסובב את
ההאצה,
דוושת
ללחוץ
הבלימה
דוושת
לחץ על
הכפתור.
המפתח
שהמדריךשחרר
לפעול,
מתחיל
שלה .עליך
מסוימים.
מסוימות
ומהשירותבמדינות
המסופקים רק
וציוד
אביזרים
,Fiat
אתשל
הדגמים
מתוארים כל
ובדגמיםהשירות
סמלת במרכזי
שמספקת חברת
מרכבך החדש
ליהנות
כולליעזרו לך
החברה
או של
המורשים
השירות
ומרכזי
זה בטוחים
בספר אנו
דליקים
חומרים
מעל
חניה
בכל
נכללים
שאינם
ומערכות
פריטים
תיאור
ליד
שרכשת.
ולדגם
למנוע
הגימור,
לרמת
המתייחסים
לתיאורים
רק
להתייחס
לאחר קריאתו ,מומלץ לשמור את המדריך בתוך הרכב כדי שיהיה נגיש בעת הצורך ,וכן למקרה שיימכר .בעל הרכב הבא יהיה זקוק אף הוא למידע הכלול בו.
הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות מאד .אל תחנה את המכונית על עשב ,עלים יבשים ,מחטי אורן או כל חומר
הכיתובפועל,
כאשר המנוע
(אם קיים).
הדגמים מופיע
סכנת
אחר:
שריפה.ללמוד כיצד להשתמש במכוניתך באופן הטוב ביותר.
לסייע לך
נועד
דליק זה
המידע בספר
חברת  FCA Italyמשקיעה מאמצים רבים בשיפור כלי הרכב שהיא מייצרת ,ולכן שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדגם
הסביבה
איכות
שמירה על
מסחריות.
טכניות ו/או
מסיבות
הסביבה.
חברתמתמדת
שללבקרה
מערכת
במכונית
טובה ובטוחה,
איכות נסיעה
סמלת .של רכיבי מערכת הפליטה ,במטרה לסייע בשמירה על בברכת
מותקנתשירות
פנה למרכז
למידע נוסף,
חשמליים
אביזרים
מק"ט603.99.757 :

סמלת ,היבואנית הרשמית של רכבי פיאט,
אלפא רומיאו ,אבארט ,ג'יפ ,קרייזלר ,ראם ,איווקו וסובארו

התייעץ עם מרכז שירות
אותו),
לרוקן
ועלולים
טכניתלאחר רכישת המכונית ,תחליט להוסיף אביזרים חשמליים (ששואבים את כוחם מהמצבר
מחלקה אם,
ובטוחה
טובה
נסיעה
בברכת
החשמל של המכונית
שמערכת
מכוניותויוודא
הכוללת,
בע"מ" .טכנאי המוסך יערוך עבורך חישוב של צריכת החשמל
מק"ט "ס.מ.ל.ת
מטעם -חברת
מורשה
603.99.757
מהדורה 1
- 06-2015
בע"מ
לים התיכון
סוכנות
מסוגלת לעמוד בעומס הנדרש.
יבואנים כלליים של פיאט לישראל

טיפולים שגרתיים

הקפדה על תחזוקה נאותה של המכונית מבטיחה פעולה תקינה ,בטוחה ויעילה ושומרת על איכות הסביבה.
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חשוב מאד
תדלוק

מנועי בנזין :הקפד לתדלק את המכונית רק בבנזין נטול עופרת ששיעור האוקטן ( )RONבו אינו נמוך מ ,95 -ואשר תואם לתקן האירופי
 .EN228אל תשתמש בדלק המכיל מתנול או אתנול  .E85שימוש בתערובות אלו עלול לגרום תקלות ונזקים לרכיבים חשובים במערכת
אספקת הדלק .פרטים נוספים אודות הדלק המתאים ראה בפרק התנעה ונהיגה ,תחת הכותרת "תדלוק".
מנוע דיזל :תדלק רק בסולר התואם לתקן האירופי  .EN590שימוש בתערובות או במוצרים אחרים עלול לגרום למנוע נזק בלתי הפיך,
ולבטל את תוקף כיסוי האחריות עבור הנזקים שיגרמו כתוצאה מכך .פרטים נוספים אודות הדלק המתאים ראה בפרק "התנעה ונהיגה",
תחת הכותרת "תדלוק".

		
		

התנעת המנוע

דגמים עם תיבת הילוכים ידנית (מנועי בנזין) :וודא שבלם החניה משוך ,שלב הילוך סרק (ניוטרל) ,לחץ על דוושת המצמד עד הסוף
מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה ,וסובב את מפתח ההצתה למצב  AVVאו לחץ על כפתור ההצתה .ברגע שהמנוע מתחיל לפעול ,שחרר את
המפתח או הכפתור.
דגמים עם תיבת הילוכים ידנית (מנועי דיזל) :וודא שבלם החניה משוך ,שלב הילוך סרק (ניוטרל) ,לחץ על דוושת המצמד עד הסוף מבלי
תכבה .סובב את מפתח ההצתה למצב 		
ללחוץ על דוושת ההאצה ,וסובב את מפתח ההצתה למצב  - MARהמתן עד שנורית האזהרה
 AVVאו לחץ על כפתור ההצתה ,ברגע שהמנוע מתחיל לפעול שחרר את המפתח או הכפתור.
דגמים עם תיבת הילוכים אוטומטית :וודא שבלם החניה משוך ,ושידית בורר ההילוכים נמצאת במצב חניה  Pאו במצב ( Nהילוך סרק)		 ,
לחץ על דוושת הבלימה מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה ,וסובב את מפתח ההצתה למצב  AVVאו לחץ על כפתור ההצתה ,ברגע שהמנוע 		
מתחיל לפעול ,שחרר את המפתח או הכפתור.

חניה מעל חומרים דליקים

כאשר המנוע פועל ,הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות מאד .אל תחנה את המכונית על עשב ,עלים יבשים ,מחטי אורן או כל חומר
דליק אחר :סכנת שריפה.

שמירה על איכות הסביבה
במכונית מותקנת מערכת לבקרה מתמדת של רכיבי מערכת הפליטה ,במטרה לסייע בשמירה על איכות הסביבה.

אביזרים חשמליים

אם ,לאחר רכישת המכונית ,תחליט להוסיף אביזרים חשמליים (ששואבים את כוחם מהמצבר ועלולים לרוקן אותו) ,התייעץ עם מרכז שירות
מורשה מטעם חברת "ס.מ.ל.ת בע"מ" .טכנאי המוסך יערוך עבורך חישוב של צריכת החשמל הכוללת ,ויוודא שמערכת החשמל של המכונית
מסוגלת לעמוד בעומס הנדרש.

טיפולים שגרתיים

הקפדה על תחזוקה נאותה של המכונית מבטיחה פעולה תקינה ,בטוחה ויעילה ושומרת על איכות הסביבה.

סמלים
לרכיבים מסוימים במכונית מוצמדת מדבקה צבעונית ,שמכילה סמלי אזהרה והנחיות לשימוש בטוח.
על צדו הפנימי של מכסה המנוע מוצמדת לוחית עליה מפורטים כל הסמלים הללו.

שינויים והתאמות
חשוב כל שינוי במכונית עלול לפגוע בבטיחות הנהיגה ובאחיזת הכביש ולגרום לתאונה קטלנית.
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שימוש בספר הנהג
הנחיות תפעול
כל ההנחיות המתייחסות לכיוונים (ימין/שמאל או קדימה/אחורה) ,כתובות מנקודת מבטו של היושב במושב הנהג .במקרים מיוחדים בהם
נקודת המבט אחרת ,הדבר מצוין באופן מפורש .האיורים בספר מובאים לשם המחשה בלבד :לכן יתכן שחלק מהפרטים באיור אינם
תואמים באופן מדויק את המצב במכוניתך .כמו כן ,הניסוח בספר מותאם למכוניות בהן ההגה נמצא בצד שמאל .יתכן שבמכוניות בהן
ההגה נמצא בצד ימין ,המיקום או המבנה של חלק מהבקרים אינם מהווים תמונת מראה מדויקת של האיור.
האינדקס בסוף הספר יכול לסייע במציאת הפרק בו מפורט המידע הנחוץ .כדי לזהות את פרקי הספר בקלות ובמהירות ,ניתן להיעזר
בלשוניות המודפסות בשולי כל עמוד אי זוגי .בהמשך תמצאו את תוכן העניינים ובו סדר הפרקים וביאור הסמלים בלשוניות .בכל עמוד זוגי
מופיע שם הפרק.

אזהרות ואמצעי זהירות
ספר זה מכיל אזהרות רבות .תפקידן להנחות את המשתמש כיצד להימנע ממצבים שעלולים לגרום נזק למכונית.
ההערות שכותרתן זהירות נועדו לסייע למשתמש למנוע תאונות ופציעות.
יש להקפיד ולמלא אחר ההוראות המפורטות תחת הכותרות אזהרות וזהירות ,המסומנות בסמלים אלו:
		

בטיחות אישית

		

בטיחות המכונית

		

שמירה על איכות הסביבה

שים
4

לב ,הסמלים הללו מופיעים לצד הכותרת או בסוף השורה והם ממוספרים .בסוף כל נושא מופיעה רשימה ממוספרת של הערות.

הכר את מכוניתך
בטיחות
התנעה ונהיגה
במקרה חירום
תחזוקה וטיפול
נתונים טכניים
מידע חשוב והמלצות
אינדקס
5
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לוח המכשירים

איור 1
 Aידית פנסי איתות  B -בקרי שמע בגלגל הגה  C -לוח מחוונים  D -בקר כוונון של פנסים ראשיים  E -בקרי שמע בגלגל הגה F -
ידית הפעלה של מגבים/מתזים של השמשה הקדמית והחלון האחורי  G -היגוי כוח ( Dualdriveתפקוד  )CITYצ H -צג :מערכת שמע
 I UconnectTMפתחי אוורור מרכזיים  L -פנסי ערפל קדמיים/אחוריים  M -כרית אוויר של נוסע קדמי  N -פתחי אוורור צדדיים  O -תא
כפפות  Pתאורת חירום ומתג  Q -בקרים של מערכת בקרת אקלים  R -חלון חשמלי ימני  S -ידית הילוכים  T -חלון חשמלי שמאלי
 Uלחצן  V ASR OFFמתג התנעה  Z -כרית אוויר של נהג  X -ידית כוונון של גלגל הגה
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לוח מחוונים
גרסאות עם צג רב-תכליתי

 Aמד מהירות (מציג מהירות)
 Bמד סל"ד (בגרסאות דיזל מופיע 6
 RPM X1000בסוף הסקאלה)
 Cצג דיגיטלי של מפלס הדלק ומחווני
טמפרטורה של נוזל קירור המנוע
מופיעות
נוריות האזהרה
בגרסאות דיזל בלבד.
נורית אזהרה זו קיימת בגרסת
 Dualogicבלבד.
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איור 2

גרסאות עם צג צבעוני

 Aמד מהירות דיגיטלי (מציג מהירות)
 Bמד דיגיטלי ( Eco Indexמדד )Eco
 Cמד דלק דיגיטלי
 Dמד דיגיטלי של טמפרטורת נוזל קירור
 Eמד סל"ד
נורית אזהרה זו קיימת בגרסת
 Dualogicבלבד.
נורית אזהרה זו קיימת בגרסת Dualogic
בלבד.
איור 3
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נוריות אזהרה והודעות

)31

מידע חשוב
חשוב נוריות אזהרה מלוות בהודעה מיוחדת ו/או בצליל התרעה ,אם מוגדר .חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג ,וככאלה לא ניתן
להתייחס אליהם כאל ממצים ו/או חלופיים למידע הכלול בספר הנהג שאותו מומלץ לקרוא בעיון רב ,על כל פנים.
עיין תמיד במידע בפרק זה אם חלה תקלה בחיווי.
חשוב חיוויי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים :חמורים ופחות חמורים .תקלות חמורות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה ממושך
החוזר על עצמו.
 ,כדי להפסיק את מחזור האזהרה בשני
תקלות חמורות פחות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה קצר יותר .לחץ על לחצן MENU
המקרים .נורית האזהרה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה.

מפלס נוזל בלמים נמוך  -בלם חניה משולב

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
מפלס נוזל בלמים נמוך
נורית האזהרה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת לקו המינימום ,כנראה בשל דליפה במעגל.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
בלם חניה משולב
נורית האזהרה נדלקת כאשר בלם החניה משולב.
אם הרכב נע ,תישמע אף אזהרה קולית בגרסאות מסוימות.
חשוב אם נורית האזהרה נדלקת במהלך נסיעה ,בדוק שבלם החניה לא משולב.

כשל של כריות אוויר

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה נשארת דלוקה ,אם קיימת תקלה במערכת כריות האוויר.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
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טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה או סמל בצג נדלקים כאשר המנוע התחמם יתר על המידה .בגרסאות מסוימות הנורית מלווה בהודעה
ייעודית בצג.
 4בנהיגה רגילה :עצור את הרכב ,דומם את המנוע ובדוק שמפלס המים במיכל לא ירד מתחת לסימון .MIN
במקרה זה ,הנח למנוע להתקרר ולאחר מכן ,פתח את המכסה לאט ובזהירות ,הוסף נוזל קירור ובדוק שמפלס הנוזל
נמצא בין הסימון  MINלסימון  MAXשעל המיכל.
כמו כן ,בדוק חזותית שאין דליפות .אם נורית האזהרה נדלקת שוב בהתנעה הבאה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 4אם הרכב מופעל בתנאים קשים (כלומר ,גרירת גרור בעליה או בעומס מלא) :האט ואם הנורית לא כבית,
עצור את הרכב .עצור לשתיים או שלוש דקות בעוד שהמנוע פועל ומואץ מעט ,כדי להגביר את קצב הזרימה של נוזל
הקירור .לאחר מכן ,דומם את המנוע .בדוק שמפלס נוזל הקירור תקין כמתואר למעלה.
חשוב בכבישים תובעניים ,מומלץ לא לדומם את המנוע ולהאיץ מעט במשך כמה דקות לפני הדממתו.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.

גרסאות
עם צג רב
תכליתי

גרסאות עם
צג צבעוני

תקלה במערכת היגוי כוח חשמלית DUALDRIVE
נורית האזהרה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARאך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
אם נורית האזהרה לא כבית ומלווה בהודעה ייעודית בצג ,בגרסאות מסוימות ,ייתכן כי היגוי כוח לא זמין וכי תצטרך
להפעיל כוח רב יותר על גלגל ההגה .עם זאת ,ניתן להגות ברכב.
במקרה זה פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.
אם נורית האזהרה נדלקת בעת נהיגה (בגרסאות מסוימות ,יחד עם הודעה ייעודית בצג) ייתכן כי מערכת היגוי הכוח
לא זמינה .אף על פי שניתן עדיין לתמרן את הרכב ,כדי להפעיל את גלגל ההגה יידרש מאמץ רב יותר .פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
חשוב במקרים אחדים ,גורמים שאינם חלק ממערכת היגוי הכוח החשמלי עלולים לגרום לנורית האזהרה להידלק
בלוח המחוונים .במקרה זה ,עצור מיד את רכב (אם הוא בתנועה) ,דומם את המנוע ל 20 -שניות ולאחר מכן התנע
את המנוע שוב .אם נורית האזהרה נשארת דלוקה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.
חשוב אחרי ניתוק המצבר יש לאתחל את מערכת ההיגוי .נורית האזהרה נדלקת ,כדי לציין זאת .כדי לבצע פעולה זו,
סובב את גלגל ההגה מקצהו אחד לשני או נהג בקו ישר לאורך כ 100 -מטרים.
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טעינת מצבר חלשה

נורית האזהרה נדלקת כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARאך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע (ייתכן
שהיא תיכבה בהשהיה קצרה אם המנוע פועל במהירות סרק).
אם נורית האזהרה או הסמל בצג (ביחד עם הודעה ייעודית בגרסאות מסוימות) מוסיפים לדלוק ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים (גרסאות עם צג רב-תכליתי)
נורית האזהרה (בגרסאות מסוימות ביחד עם הודעה ייעודית) נדלקת כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא
המטען או מכסה המנוע אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה ,יישמע אות קולי.

לחץ שמן נמוך  /שמן מנוע משומש

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה (אם קיימת) נדלקת ,אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת
המנוע.
הערה אם המחוון קיים ,הוא נדלק בצבע כתום.
לחץ שמן מנוע נמוך
נורית האזהרה או הסמל נדלקים ולא כבים יחד עם הודעה בתצוגה (אם קיימת) ,כאשר המערכת מזהה כי לחץ שמן
המנוע נמוך מדי.
שמן מנוע ישן
נורית האזהרה נדלקת והודעה מוצגת (אם קיימת).
נורית האזהרה עשויה להבהב באופן הבא ,בהתאם לגרסה:
 4מחזורים של  3דקות עם מרווחים שבהם נורית האזהרה תיכבה ל 5 -שניות  ,עד שיוחלף השמן.
לאחר החיווי הראשון ,לאחר כל התנעת מנוע תמשיך נורית האזהרה להבהב כמתואר למעלה ,עד שיוחלף השמן.
הודעה ייעודית תופיע בצג (אם קיים) בנוסף על נורית האזהרה .אם נורית אזהרה זו נדלקת ,אין מדובר בתקלה אלא
זוהי הודעה לנהג שיש להחליף את השמן בעקבות שימוש רגיל ברכב.
התיישנות של שמן מנוע מואצת בשל:
 4נסיעות עירוניות בעיקר ,שבמהלכן התחדשות ה DPF-חלה לעתים תכופות יותר.
 4שימוש ברכב לנסיעות קצרות שבהן המנוע לא מספיק להתחמם לטמפרטורת ההפעלה הרגילה שלו.
 4הפרעות חוזרות לתהליך ההתחדשות המסומנות באמצעות נורית אזהרת ה DPF-הנדלקת.
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דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים (גרסאות עם צג צבעוני)
הסמלים מופיעים בצג ביחד עם הודעה ייעודית ,כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא המטען או מכסה
המנוע (אם קיים) אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה ,יישמע אות קולי.
גרסאות
עם צג רב
תכליתי

תקלה בתיבת הילוכים ( DUALOGICאם קיימת)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה מתחילה להבהב ,והודעה ייעודית מופיעה בצג ונשמע צליל אזהרה כדי לציין כי קיימת תקלה בתיבת
הילוכים.

גרסאות עם
צג צבעוני

חגורות בטיחות לא חגורות
נורית האזהרה תדלוק בקביעות בעוד שהרכב נייח וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדמי (אם המושב
תפוס) לא חגורה.
נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה ,אם הרכב נוסע וחגורת הבטיחות לא חגורה כהלכה.
לנטרול קבוע של צליל אזהרה של תזכורת חגורת הבטיחות ( ,)SBRפנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ .ניתן להפעיל את המערכת מחדש באמצעות תפריט הקביעות.
תקלת ( EDBצג רב-תכליתי)
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל ,קיימת תקלה במערכת ה EBD-או שהמערכת לא זמינה.
במקרה זה ,הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.
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תקלת ( EDBצג צבעוני)
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל ,ישנה תקלה במערכת ה EBD-או המערכת לא זמינה.
במקרה זה ,הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.
חריגה ממגבלת המהירות (צג צבעוני  -אם קיים)
הסמל מופיע בצג בליווי הודעה ייעודית ונשמע צפצוף התרעה ,כאשר הרכב חורג ממגבלת המהירות שהוגדרה
בתפריט הקביעות (לדוגמה 120 ,קמ"ש).

כרית אוויר קדמית/צדדית של הנוסע הקדמי מנוטרלת
נורית אזהרה זו מציינת את מצב ההפעלה של כרית האוויר של הנוסע הקדמי .אם נורית האזהרה כבויה ,כרית האוויר
מוכנה לפעולה .כדי לנטרל אותה ,היכנס לתפריט הקביעות (במקרה זה תידלק נורית האזהרה) .כאשר המנוע מותנע
(מתג ההתנעה במצב  ,)MARתידלק נורית ה LED-ל 8 -שניות לערך ,אם חלפו  5שניות לפחות מכיבויה .אחרת,
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.
אם המנוע נכבה/נדלק שוב תוך פחות מ 5 -שניות ,ייתכן כי לא תידלק נורית האזהרה.
במקרה זה ,כדי לבדוק שנורית האזהרה תקינה ,דומם את המנוע ,המתן  5שניות לפחות והפעל אותו שוב.
נורית האזהרה עשויה להידלק ברמות עצמה שונות בהתאם למצב הרכב.
העצמה עשויה להשתנות באותו מחזור ההפעלה של ההצתה.
תקלת מערכת ABS
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות ,כאשר המערכת בלתי יעילה או לא זמינה .במקרה זה
מערכת הבלימה שומרת על יעילתה ללא שינוי ,אך ללא היתרונות של  .ABSנהג בזהירות ופנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
מערכת  ASRמנוטרלת (צג צבעוני)
הסמל נדלק בצג הצבעוני בליווי הודעה ייעודית ,כאשר מערכת ה ASR-מנוטרלת בלחיצה על הלחצן  ASR-OFFבלוח
המכשירים .נורית ה LED-בלחצן תידלק בו זמנית.
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נטרול מערכת ( Start&Stopאם קיימת)
נורית האזהרה או סמל שנדלקים מציינים שמערכת ה Start&Stop-מנוטרלת; בגרסאות מסוימות תופיע גם בצג
הודעה ייעודית.

מערכת ( Start&Stopאם קיימת) פעילה
נורית האזהרה דולקת בקביעות ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,שמציינות את הפעלתה של המערכת.
תקלה במערכת ( Start&Stopאם קיימת) (גרסאות עם צג צבעוני)
הסמל נדלק ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,כדי לציין תקלה במערכת  .Start&Stopפנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
תקלה במערכת הזרקהEOBD/
בתנאים רגילים ,נורית האזהרה נדלקת בעקבות סיבוב מתג ההתנעה למצב  ,MARאך עליה להיכבות מיד לאחר
התנעת המנוע.
אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק או נדלקת במהלך נהיגה ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,מערכת
ההזרקה לא תקינה .בפרט ,נורית האזהרה שדולקת בקביעות מצביעה על תקלה במערכת האספקה/ההצתה
העלולה לגרום פליטות חריגות ,ירידה בביצועים ,קשיים בהפעלת הרכב ותצרוכת דלק גבוהה.
בתנאים אלה מומלץ לנהוג במהירות מתונה ולא להפעיל עומס חריג על המנוע.
שימוש ממושך ברכב שנורית האזהרה שלו דולקת עלול לגרום נזק .פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ בהקדם האפשרי.
מנוע בנזין בלבד
אם נורית האזהרה מהבהבת ,ייתכן כי נגרם נזק לממיר קטליטי.
אם נורית האזהרה מתחילה להבהב ,יש לשחרר את דוושת ההאצה כדי להפחית את מהירות המנוע ,עד שתפסיק
הנורית להבהב .המשך לנהוג במהירות מתונה ,נסה להימנע מתנאי נהיגה שעלולים לגרום הבהוב נוסף ופנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
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גרסאות
עם צג רב
תכליתי

גרסאות עם
צג צבעוני

מסנן חלקיקים  DPFמתנקה (דגמי דיזל עם  DPFבלבד)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה או הסמל דולקים בקביעות ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית ,כדי להודיע לנהג שעל מערכת
ה DPF-לשרוף מזהמים (חלקיקים) בתהליך ההתחדשות.
נורית האזהרה אינה נדלקת בתהליך ההתחדשות ,אלא אם תנאי הנהיגה מחייבים הודעה לנהג.
כדי לכבות את נורית האזהרה ,יש להמשיך לנהוג ברכב עד שיושלם תהליך ההתחדשות.
המשך הזמן הממוצע של תהליך ההתחדשות הוא  15דקות.
התנאים הטובים להשלמת התהליך ההתחדשות מושגים בנהיגה במהירות נסיעה של כ 60 -קמ“ש ,במהירות גבוהה
מ 2,000 -סל“ד .כאשר נורית אזהרה זו נדלקת ,היא לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכב למרכז שירות .בגרסאות
מסוימות ,תוצג הודעה ייעודית ביחד עם נורית האזהרה.

עתודת דלק  -טווח נסיעה מוגבל

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה או הסמל נדלקים כאשר נותרו כ 5 -ליטרים דלק במיכל.
המשולש בצד ימין של הסמל מציין באיזה צד של הרכב נמצא מכסה מילוי הדלק.
חשוב אם נורית האזהרה מהבהבת או הסמל דולק בקביעות ,בהתאם לגרסה ,קיימת תקלה במערכת .במקרה זה,
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.

חימום/תקלה של מצתי

להט (דגמי דיזל)

חימום קדם של מצתים
נורית אזהרה זו תידלק כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב ( MARאם קיים) .היא תיכבה מיד אחרי שהמצתים מגיעים
לטמפרטורה שהוגדרה עבורם .ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.
חשוב בטמפרטורות חיצוניות מתונות או גבוהות נורית האזהרה עשויה להידלק לזמן קצר מאוד.
כשל בחימום הקדם של המצתים
נורית האזהרה תהבהב ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית ,כדי לציין תקלה במערכת חימום הקדם של מצתי
הלהט.
במקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי ,כדי לתקן את התקלה.
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מים במסנן דיזל (צג רב-תכליתי) (גרסאות דיזל)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה דולקת בקביעות ,כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות ,לחילופין ,תידלק נורית האזהרה ותופיע הודעה ייעודית בצג.
מים במסנן דיזל (צג צבעוני) (גרסאות דיזל)
הסמל נדלק אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARאך עליו להיכבות לאחר כמה שניות.
הסמל ימשיך לדלוק בקביעות במהלך נהיגה ,כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות ,לחילופין ,תידלק נורית האזהרה ותופיע הודעה ייעודית בצג.

תקלה במערכת  CODEשל פיאט
בעוד שמתג ההתנעה במצב  ,MARיידלקו הנורית או הסמל בקביעות ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית ,כדי
לציין תקלה אפשרית במערכת  CODEשל פיאט.
אם נורית האזהרה או הסמל מהבהבים בעוד שהמנוע פועל ,הרכב לא מוגן בשולל ההתנעה של המנוע.
במקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
פנסי ערפל אחוריים
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

חיווי תקלה כללית
נורית האזהרה נדלקת בנסיבות הבאות .במקרים אלה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ
בהקדם האפשרי ,כדי לתקן את התקלה.
תקלה בחיישן של שמן מנוע
נורית האזהרה נדלקת כאשר חיישן הלחץ של שמן המנוע שגוי.
התערבות/תקלה של מערכת ניתוק דלק
נורית האזהרה נדלקת ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,כדי לציין הפעלה/תקלה של מערכת לניתוק
דלק.
תקלה בפנסים החיצוניים
נורית האזהרה נדלקת כאשר זוהתה תקלה של הפנסים החיצוניים.
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תקלה בחיישן החניה
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה ייעודית ,כאשר זוהתה תקלה של בחיישן החניה.
כשל של מערכת ( Start&Stopצג רב-תכליתי)
כשל המערכת מצוין באמצעות נורת אזהרה נדלקת .בלוח מהחוונים תופיע הודעה ייעודית.
כשל של נורית אזהרה של כרית אוויר (אם קיימת)
נורית האזהרה נדלקת ומהבהבת ,כדי לציין כשל של נורית האזהרה.

גרסאות
עם צג רב
תכליתי

גרסאות עם
צג צבעוני

מערכת ( ESCאם קיימת)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
הפעלת מערכת ESC
נורית האזהרה המהבהבת במהלך הנהיגה מצביעה על התערבותה של מערכת ה.ESC-
תקלה של מערכת ESC
אם נורית האזהרה לא כבית או ממשיכה לדלוק ביחד עם נורית ה LED-בלחצן  ASRבמהלך נסיעה.
על הצג תופיע הודעה ייעודית.
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
כשל של מערכת Hill Holder
נורית האזהרה נדלקת ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,כדי לציין תקלה במערכת .Hill Holder
במקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.

בלאי של רפידת בלמים
נורית האזהרה נדלקת ,ביחד עם הודעה בצג בגרסאות מסוימות ,אם רפידות הבלמים הקדמיות או האחוריות (אם
קיימות) בלויות.
במקרה זה ,החלף את הרפידות בהקדם האפשרי.

קרח בכביש

סמל זה מופיע בצג (בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית) כאשר הטמפרטורה החיצונית  3°Cאו נמוכה מזו.
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חלף מועד השירות (לוח תחזוקה)
כאשר יתקרב מועד השירות הבא ,יופיע הסמל בצג ואחריו מספר הקילומטרים או המיילים שנותרו עד מועד השירות
הבא.
הוא יופיע אוטומטית בעוד שמתג ההתנעה במצב  MAR-ONכ 2000 -ק"מ (או שווה ערך במיילים) לפני השירות או,
אם ניתן 30 ,יום לפני השירות .הוא אף יוצג לאחר כל התנעת מנוע או כל  200ק"מ (במדינות יצוא מסוימות).
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ שבו יבוצעו טיפולי התחזוקה ותאופס ההודעה.
מערכת ניתוק דלק (צג צבעוני)
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית ,אם תתערב המערכת לניתוק דלק.
לפרטים על תהליך הפעל מחדש של המערכת לניתוק דלק עיין בנושא "מערכת לניתוק דלק" בפרק "מערכת לניתוק
דלק".
כשל של מערכת ניתוק דלק (צג צבעוני)
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית ,אם קיימת תקלה במערכת לניתוק דלק .פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
תקלה בפנסים החיצוניים (צג צבעוני)
בצג יופיעו סמל והודעה ייעודית ,אם זוהתה תקלה באחד הפנסים הבאים :תאורה לנהיגה ביום ( ,)DRLפנסי צד ,פנסי
איתות ,פנס ערפל אחורי ,תאורת לוחית רישוי.
התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה ,מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
כשל של פנסי בלימה (צג צבעוני)
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית ,אם ישנה תקלה בפנסי הבלימה.
התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה ,מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
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תקלה במערכת ( HILL HOLDERאם קיימת) (צג צבעוני)
בצג יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית ,אם קיימת תקלה במערכת  .Hill Holderבמקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
תקלה בחיישני החניה (צג צבעוני  -אם קיים)
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית ,אם קיימת תקלה בחיישני החניה .פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
מערכת ( iTPMSאם קיימת)
לחץ אוויר נמוך בצמיגים
נורית האזהרה דולקת בקביעות ,כדי לציין שלחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מהערך המומלץ או כדי
לציין איבוד לחץ איטי.
באופן זה  iTPMSמתריעה בפני הנהג שצמיג אחד או כמה צמיגים עלולים להיות ריקים מאוויר או אף נקורים .במקרה
זה מומלץ לתקן את לחץ האוויר בצמיג לערך הנכון.
אחרי שתנאי ההפעלה של הרכב חוזרים לסדרם ,בצע את תהליך האיפוס של המערכת.
חשוב אל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר ,כיוון שהם עלולים לשבש את השליטה ברכב.
עצור את הרכב אך הימנע מבלימה חדה ומתנועות היגוי פתאומיות.
כשל  / iTPMSנטרול  iTPMSזמני
נורית האזהרה מהבהבת במשך כ 75 -שניות ונשארת דלוקה (ביחד עם הודעה ייעודית בצג) ,כדי לציין שהמערכת
מנוטרלת זמנית או שיש בה תקלה.
המערכת שבה לפעול כסדרה כאשר תנאי ההפעלה מאפשרים זאת .אם אין זה המקרה ,בצע את האיפוס לאחר
שחזור של תנאי ההפעלה הרגילים.
אם התקלה נותרה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים  -לווה אותי הביתה
פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלקים פנסי הצד או האור הנמוך בפנסים הראשיים.
לווה אותי הביתה
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות ,כאשר ההתקן "לווה אותי הביתה" פעיל.
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פנסי ערפל
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

מחוון איתות שמאלי
נורית האזהרה נדלקת כאשר ידית הבקרה של האיתות מוזזת למטה .היא אף נדלקת ביחד עם מחוון האיתות הימני,
כאשר מופעלת תאורת המצוקה.

מחוון איתות ימני
נורית האזהרה נדלקת כאשר ידית הבקרה של האיתות מוזזת למעלה .היא אף נדלקת ביחד עם מחוון האיתות
השמאלי ,כאשר מופעלת תאורת המצוקה.

אור גבוה בפנסים הראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלק האור הגבוה בפנסים הראשיים.
CITY

הפעלה של מערכת היגוי כוח חשמלית DUALDRIVE
חיווי  CITYמופיע בצג כאשר מופעלת מערכת היגוי הכוח החשמלי בלחיצה על הלחצן  CITYבלוח המכשירים .החיווי
ייכבה בלחיצה חוזרת על הלחצן.

הפעלת תפקוד ספורט
SPORT

ECO

DUALOGIC
GEARBOX
MESSAGES

חיווי  SPORTמופיע בצג כאשר תפקוד ספורט מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים .החיווי ייכבה
בלחיצה חוזרת על הלחצן.
בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי .SPORT

הפעלת תפקוד ECO
חיווי  ECOמופיע בצג כאשר תפקוד ה ECO-מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים .החיווי ייכבה
בלחיצה חוזרת על הלחצן.
בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי .ECO
בגרסאות המצוידות בתיבת הילוכים  Dualogicניתן להציג את ההודעות הבאות:
( Reduce gear changesהפחת בהחלפת הילוכים) ( Manual mode not available -מצב ידני לא זמין) Automatic mode -
( not availableמצב אוטומטי לא זמין) ( Clutch overheating -חימום יתר של המצמד) ( Press the brake pedal -לחץ
על דוושת הבלם) ( delayed starting -השהיית התנעה) ( Gear not available -הילוך לא זמין)
( Manoeuvre not allowedתמרון אסור) ( Press the brake pedal and repeat the manoeuvre -לחץ על דוושת הבלם
וחזור על התמרון) ( Bringing the gear lever to N neutral -הורדת רמת הילוך ל N -סרק).
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 9חיוויי מערכת ( Start&Stopאם קיימת)
 10מחוון שירות
 11מד דיגיטלי של טמפרטורת נוזל הקירור
 12מד טמפרטורה חיצונית
 13מחוון של קרח אפשרי על הכביש
 14מערכת היגוי כוח חשמלי Dualdrive
משולבת

תצוגה
צג רב-תכליתי

צג צבעוני

איור 4

המסך הסטנדרטי ,איור  ,4יכול להציג את
המידע הבא:
 1מד נסועה (הצגה של קילומטרים/
מיילים שנסע הרכב)
 2חיווי של מצב נהיגה SPORT / ECO
 3מצב יישור של פנסים ראשיים (רק אם
אור נמוך דולק).
 4מד דלק דיגיטלי
 5תאריך
 6מחוון של הילוך משולב (גרסאות
)Dualogic
 7מחוון העברת הילוכים
 8שעון
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המסך הסטנדרטי ,איור  ,5יכול להציג את
המידע הבא:
 1מד נסועה (הצגה של קילומטרים/
מיילים שנסע הרכב)
 2מד דיגיטלי של טמפרטורת נוזל קירור
 3מד סל"ד דיגיטלי
 4מחוון העברת הילוכים
 5תאריך
 6מד טמפרטורה חיצונית
 7מערכת היגוי כוח חשמלי Dualdrive
משולבת
 8מד מהירות
 9מצב יישור של פנסים ראשיים (רק אם
אור נמוך דולק).
 10שעון
 11מדד ECO
 12מד דלק דיגיטלי
 13מחוון של הילוך משולב (גרסאות
 Dualogicבלבד)

איור 5

תפריט ( SETUPקביעות)

איור 6

תפריט הקביעות מורכב משורת תפקודים
המסודרים במעגל.
ניתן להפעיל את תפריט הקביעות בלחיצה
קצרה על הבקר  ,MENUאיור .6

לחיצות בודדות על לחצן  +או  -גוללות את
התפריט למעלה או למטה .מצבי הפעלה
נבדלים לפי מאפייני האפשרות שנבחרה.
התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:
( LIGHTING 4תאורה)
( SPEED BEEP 4זמזם מהירות)
TRIP B ACTIVATION/DATA 4
(הפעלה/נתונים של נסיעה )B
( SET TIME 4הגדר שעה)
( SET DATE 4הגדר תאריך)
( AUTOCLOSE 4סגירה אוטוטמית)
( UNITS OF MEASUREMENT 4יחידות
מידה)
( LANGUAGE 4שפה)
( BUZZER VOLUME 4עוצמת זמזם)
( BUTTON VOLUME 4עוצמת קול של
לחצן)
( BELT BEEP 4זמזם חגורת בטיחות)
( SERVICE 4שירות)
( AIRBAG/PASSENGER BAG 4כרית 		
אוויר/כרית של נוסע קדמי)
( DAYTIME RUNNING LIGHTS 4תאורה
לנהיגה ביום)
( RESET iTPMS 4אפס )iTPMS
( SEE RADIO 4ראה רדיו) (אם קיים)
( SEE PHONE 4ראה טלפון) (אם קיים)
( SEE NAVIGATION 4ראה ניווט) (אם
קיים)
( EXIT MENU 4תפריט יציאה)

מחשב נסיעה
מחשב הנסיעה משמש להצגת מידע על
תפעול הרכב כאשר מתג ההתנעה במצב
.MAR
תפקוד זה כולל שתי נסיעות נפרדותTrip :
 Aו.Trip B -
ניתן לאפס את שני התפקודים (איפוס
משמעו להתחיל נסיעה חדשה).
 Trip Aמאפשר להציג את הערכים הבאים:
אוטונומיה (אם קיימת) ,נסועה ,תצרוכת
ממוצעת (אם קיימת) ,תצרוכת דלק
נוכחית (אם קיימת) ,מהירות ממוצעת ,זמן
נסיעה (משך נהיגה).
 Trip Bמאפשר להציג את הערכים הבאים:
טווח ,מרחק שנסע הרכב  ,Bתצרוכת
ממוצעת ( Bאם קיימת) ,מהירות ממוצעת
 ,Bזמן נסיעה ( Bמשך נהיגה).

קביעת שעה (כיוון השעון
)CLOCK
הגדרת השעה מתבצעת דרך הצג הרב-
תכליתי.
יופיע
 4בלחיצה על הלחצן MENU
על הצג שני תפריטי משנהTime :
(שעה) ו( Format -פורמט).
 4לחץ על  +או  ,-כדי לעבור בין שני
תפריטי המשנה.
 4בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על
.MENU
הלחצן
 4אחרי הכניסה לתפריט המשנה :Time
בעקבות לחיצה קצרה על הלחצן
ערך השעות יתחיל להבהב.
MENU
 4לחץ על הלחצן  +או  ,-כדי לבצע את
הכוונון.
 4אחרי שהגדרת את ערך השעות ,לחץ
:
לחיצה קצרה על הלחצן MENU
ערך הדקות יהבהב על הצג .הגדר את
הדקות באופן זהה להגדרת השעות.
 4אחרי שהגדרת את השעה ,לחץ ארוכות
.
על הלחצן MENU
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נטרול כרית אוויר קדמית
וצדדית של הנוסע הקדמי
(אם קיים)
תפקוד זה נועד להפעיל/לנטרל את כרית
האוויר של הנוסע הקדמי.
פעל באופן הבא:
 4לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
ולאחר שתוצג ההודעה
MENU
(( )Passenger bag:Offכרית אוויר של
נוסע :כיבוי)
(לנטרול) או ()Passenger Bag: On
(כרית אוויר של נוסע :הפעלה)
(להפעלה) ,בחר את אחת ההודעות
בלחיצה על הלחצן  +או  .-לאחר מכן,
.
לחץ שוב על לחצן MENU
 4בצג תופיע בקשת אישור.
 4לחץ על  +או  ,-כדי לבחור ( YESאישור
הפעלה/נטרול) או ( NOלביטול).
 4לחץ על הלחצן  ,MENUכדי לאשר את
ההגדרה ולחזור למסך התפריט או לחץ
לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי
ללא שמירה.
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שירות (לוח תחזוקה)
תפקוד זה מאפשר לך להציג את המידע על
המרווחים בין מועדי השירות בק"מ/מיילים
או ביחידות זמן ,אם קיימת האפשרות.
כדי לקרוא את המידע ,פעל באופן הבא:
 לחץ לחיצה קצרה על הלחצן  : MENUעלהצג יופיע מועד שירות הבא בק"מ או בימים
(אם ניתן) בהתאם להגדרות הקודמות (עיין
בנושא "יחידות מידה");
 ,כדי
 לחץ בקצרה על הלחצן MENUלחזור למסך התפריט או לחץ לחיצה ארוכה
כדי לחזור למסך הראשי.
חשוב תכנית התחזוקה כוללת תחזוקת
רכב במרווחים קבועים (עיין בפרק "תחזוקה
וטיפול").
התזכורת תופיע אוטומטית בעת שמתג
ההתנעה במצב  MAR-ONכ 2000 -ק"מ
(או שווה ערך במיילים) לפני השירות או,
אם ניתן 30 ,יום לפני השירות.
היא אף תוצג לאחר כל התנעת המנוע או
כל  200ק"מ (במדינות יצוא מסוימות).
מתחת לרף של  200ק"מ החיוויים תכופים
יותר.

התזכורת תוצג בק"מ או במיילים ,בהתאם
ליחידות המידה שהגדרת .כאשר יתקרב
מועד השירות הבא ,המילה  Serviceתופיע
על הצג ואחריה מספר קילומטרים או
מיילים שנותרו עד מועד השירות הבא ,אם
מתג ההתנעה במצב  .MARפנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ שבו יבוצעו טיפולי התחזוקה ותאופס
ההודעה.
כאשר חולף מועד השירות ובמשך 1000
ק"מ או  30יום הבאים ,תוצג הודעה Service
( dueיש לבצע טיפול תחזוקה).

יישור פנסים ראשיים

בעת שמתג ההתנעה במצב  MARוהאור
הנמוך דולק ,לחץ על הלחצן  +כדי להרים
את הפנסים הראשיים למעלה או על  -כדי
להוריד אותם למטה.

איפוס צמיג (איפוס )ITPMS
(אם קיים)
בעזרת תפקוד זה ניתן לאפס את מערכת
ה( iTPMS-עיין בנושא " .)"iTPMSכדי לבצע
את האיפוס ,פעל באופן הבא:
 :על
 4לחץ בקצרה על הלחצן MENU
הצג תופיע מילה .Reset
 4לחץ על הלחצן  +או  ,-כדי לבחור Yes
או  .Noהודעה ( Reset doneאיפוס
הסתיים) תופיע בצג.
 :על
 4לחץ בקצרה על הלחצן MENU
הצג תופיע מילה ( Confirmמאושר).

המפתחות
)1

)1

מפתח ללא שלט רחוק

)1

כרטיס ( CODEאם קיים)
הרכב מסופק עם שני מפתחות ההתנעה
ועם כרטיס  ,CODEאיור  ,7המכיל:
 :Aקוד אלקטרוני,
 :Bקוד המפתח המכני שיש למסור למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ ,כדי לשכפל מפתחות.
מומלץ להחזיק את הקוד האלקטרוני
ברשותך בכל עת.
חשוב אם מתחלפים הבעלים של הרכב,
יש להעביר את כל המפתחות ואת כרטיס
ה CODE-לבעלים החדשים.

להב המתכת  ,Aאיור  ,8מפעיל את:
 4מתג ההתנעה
 4המנעולים בדלת ובדלת תא המטען 		
(אם קיים)
 4הנעילה/ביטול הנעילה של מכסה מילוי
הדלק.

מפתח עם שלט רחוק
				
(אם קיים)
להב המתכת  ,Aאיור  ,9מפעיל את:
 4מתג ההתנעה
 4מנעולי הדלתות
 4הנעילה/ביטול הנעילה של מכסה מילוי
הדלק.

איור 8

איור 7
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לחיצה על לחצן  Bמאפשרת לך לפתוח/
לסגור את להב המתכת.
לחיצה קצרה על לחצן תבטל את נעילת
הדלתות ודלת תא המטען ,תתזמן את
הדלקת התאורה הפנימית ותפעיל את
הבהוב כפול בפנסי האיתות (אם קיים).
לחיצה קצרה על לחצן תנעל מרחוק
את הדלתות ודלת תא המטען ,תתזמן את
כיבוי התאורה הפנימית ותפעיל הבהוב בודד
בפנסי האיתות (אם קיים).
 :תפעיל ביטול נעילה
לחיצה על לחצן
מרחוק של דלת תא המטען והבהוב כפול
של פנסי האיתות.

איור 9
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מערכת  CODEשל מתג ההתנעה
ניתן לסובב את המפתח ל 3 -מצבים
פיאט
שונים ,איור :10
מערכת  CODEשל פיאט היא שולל התנעה
חשמלי המגביר את ההגנה כנגד ניסיונות
גניבה .היא מופעלת אוטומטית אחרי הסרת
המפתח ממתג ההתנעה.
בכל התנעת מנוע באמצעות סיבוב של
מתג ההתנעה למצב  ,MARיחידת הבקרה
של מערכת  CODEשל פיאט שולחת קוד
זיהוי ליחידת הבקרה של מערכת ההינע
הנועד לנטרל את שולל ההתנעה.
אם במהלך ההצתה חלה שגיאה זיהוי,
בלוח
יידלקו נורית האזהרה או סמל
המחוונים.
במקרה זה ,סובב את המפתח למצב
 STOPובחזרה למצב  .MAR-ONאם הנעילה
לא מתבטלת ,נסה להשתמש במפתחות
הנוספים שקיבלת עם הרכב.
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.
בע"מ ,אם אתה עדיין לא מצליח להתניע
את המנוע.
הערה לכל מפתח קוד משלו שיש לשמור
ביחידת הבקרה של המערכת.
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.
בע"מ כדי לקודד מפתחות חדשים (עד .)8

 :STOP 4מנוע דומם ,ניתן להסיר את
המפתח ,עמוד הגה נעול .ניתן להפעיל
מכשירי חשמל מסוימים (מערכת שמע,
נעילה מרכזית וכדומה).
 :MAR 4מצב נהיגה.
כל המכשירים החשמליים פעילים.
 :AVV 4התנעת המנוע.
מתג ההתנעה מצויד במערכת בטיחות
אלקטרונית הדורשת לסובב את המתג
בחזרה למצב  ,STOPאם המנוע לא מותנע
לפני ניסיון חוזר להתניעו.

איור 10

)2
נעילת עמוד הגה
שילוב :בעת שמתג ההתנעה במצב
 ,STOPהסר את המפתח וסובב את גלגל
ההגה עד שיינעל.
ביטול נעילה :סובב מעט את גלגל
ההגה בעודך מסובב את מתג ההתנעה
למצב .MAR-ON

מושבים

)4 )3

)2

כוונון גובה :הפעל את ידית  ,Bאיור ,13
כדי להגביה או להנמיך את חלקה האחורי
של כרית המושב לכוונון תנוחת הנהיגה
הנוחה.

מושבים קדמיים
כוונון מרחק :הרם את ידית  ,Aאיור ,11
ודחוף את המושב לפנים או לאחור.

איור 13

איור 11

כוונון הזווית של משענת הגב:
סובב את בקר  ,Cאיור .12

איור 12

הטיית משענת גב :כדי להטות את
משענת הגב לאחור ,השתמש בידית ,D
איור ( 14תנועה  ,)1ודחוף את משענת
הגב לפנים עד שתינעל במקום (תנועה ;)2
שחרר את ידית  Dוהחלק את המושב לפנים
תוך כדי לחיצה על משענת הגב (תנועה .)3
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משענות ראש

זיכרון מצב של מושב הנהג
ומושב הנוסע הקדמי:
כדי להחזיר את המושב למצבו המקורי,
החלק אותו לאחור תוך דחיפת משענת
הגב עד שיינעל במקום (תנועה  ,)4כוונן
את ידית  ,Dאיור ( 14תנועה  )5והרם את
משענת הגב (תנועה  )6עד להישמע
נקישת נעילה.

מושב נוסע קדמי ללא זיכרון
מצב :כדי להחזיר את המושב למצבו
המקורי ,החלק אותו לאחור תוך דחיפת
משענת הגב עד שיינעל במקום (תנועה
 ,)4כוונן ידית  ,Dאיור ( 14תנועה  )5והרם
את משענת הגב (תנועה  )6עד להישמע
נקישת נעילה.

)5 )3

כוונון
הרמה :הרם את משענת הראש עד
שתינעל במקומה.
הנמכה :לחץ על לחצן  ,Aאיור  -15ואיור
 ,16והנמך את משענת הראש.
אזהרה כאשר המושבים האחוריים
תפוסים ,על משענות הראש להיות תמיד
במצב "בשימוש".

איור 15

איור 16

איור 14
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גלגל הגה

משענות ראש אחוריות
(הסרה) (אם קיים)
כדי להסיר את משענות הראש ,פעל באופן
הבא:
 4הרם ידית  Aאו  ,Bאיור ( ,17שתיהן של
מושב שלם) ,שחרר את משענת הגב
מנעילה והטה אותה לאחור ,בכיוון תא
הנוסעים.
 4הרם את משענות הראש לגובהן המרבי.
 4לחץ על לחצן  Aו ,B-איור  ,16בצדם
של שני המוטות ,ולאחר מכן הסר את
משענות הראש במשיכתן למעלה.

מראות

)3 )2
ידית הכוונון של זווית גלגל ההגה  ,Aאיור
 ,18נמצאת בעמוד ההגה ,מתחת לידית
האיתות.
 4הורד את הידית ,כדי לבטל את נעילתו
של עמוד ההגה.
 4כוונן את עמוד ההגה למצב הרצוי.
 4הרם את הידית למעלה במצב זה.

איור 18

)6

מראה פנימית
במראה מותקן התקן בטיחות שמשחרר
אותה בהתנגשות חזקה עם הנוסע .ניתן
להשתמש בידית  ,Aאיור  ,19כדי להזיז את
המראה לשני מצבים שונים :רגיל או נוגד
סינוור.

איור 19

איור 17
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מראה פנימית אלקטרו-
כרומית (אם קיים)
גרסאות מסוימות מצוידות במראה
אלקטרו-כרומית עם תפקוד נוגד סנוור
אוטומטי.
ישנו לחצן הפעלה/כיבוי של התפקוד
בחלקה התחתון של המראה .כאשר
התפקוד מופעל ,נורית ה LED-במראה
נדלקת .כאשר הילוך אחורי משולב ,המראה
מוגדרת אוטומטית לשימוש במהלך שעות
היום.

מראות חיצוניות
מראות ידניות
ניתן לכוונן את המראות החיצוניות מבחוץ
באמצעות הפעלת לחץ קל על ארבע
הפינות של המראה.

)5
קיפול מראות
בעת הצורך (לדוגמה ,בכניסה למקומות
צרים) ניתן לקפל את המראות באמצעות
הזזתן ממצב  ,1איור ( 21פתוח) ,למצב 2
(סגור).

מראות חשמליות
פעל באופן הבא:
 4השתמש במתג  ,Bבאיור  ,20כדי לבחור
את המראה.
 4כוונן את המראה באמצעות ידית 		 A
בארבעת הכיוונים.

איור 21

איור 20
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מערכת בקרת
אקלים ידנית
)2 )3
לחץ על הבקר  ,Aאיור  ,22כדי להפעיל את
בקרת האקלים או לכבות אותה.
הערה לא ניתן לספק חימום/קירור מיטבי
של תא הנוסעים בגלל מערכת .Start&Stop
כדי להעדיף את הפעלתה של בקרת
האקלים ,נטרל את תפקוד .Start&Stop

מחזור אוויר

(בקר  ,Bאיור )22
		 מחזור אוויר פנימי
		 כניסת אוויר חיצוני
הפעל את תפקוד מחזור האוויר ,כדי ליהנות
מהביצועים המרביים של בקרת האקלים.
כדי להפשיר את החלונות ,העבר את בקר
.
מחזור האוויר למצב

איור 22

 Aבקר מאוורר ולחצן של מדחס בקרת האקלים
 Bבקר מחזור אוויר/כניסה אוויר חיצוני
 Cבקר חלוקת אוויר
 Dלחצן של חימום חלון אחורי
 Eלחצן כוונון טמפרטורה
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מערכת בקרת
אקלים אוטומטית
(אם קיימת)
)3

)2

הפעלה אוטומטית

לחץ על הלחצן  ,AUTOאיור .I ,23
בחר את הטמפרטורה הרצויה בלחיצה על
בקרי הטמפרטורה .B
המערכת תשמור אוטומטית על
הטמפרטורה שהוגדרה.
הערה מערכת בקרת האקלים מנהלת
את תפקוד ה ,Start&Stop-כדי לשמור
על אקלים נוח בתא הנוסעים באמצעות
הפסקת התפקוד בעת הצורך.

מחזור אוויר

(לחצן  - Hאיור )23
הפעל את תפקוד מחזור האוויר ,כדי ליהנות
מהביצועים המרביים של בקרת האקלים.
 4נורית  LEDבלחצן דולקת = מחזור אוויר
פועל
 4נורית  LEDבלחצן כבויה = אוויר לא 		
ממוחזר.
כדי להפשיר את החלונות ,נטרל את
התפקוד.
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איור 23
A
B
C
D
E
F
G
H
I

מדחס בקרת אקלים
כוונון טמפרטורה בצד הנהג
כוונון טמפרטורה בצד הנוסע
חלוקת אוויר בשמשה הקדמית
חלוקת אוויר בתא הנוסעים
חימום החלון האחורי
כיבוי
מיחזור אוויר
הפעלה אוטומטית

תאורה חיצונית
)7

אור גבוה בפנסים הראשיים

 4בעוד שהטבעת במצב  ,.דחוף את
הידית לפנים בכיוון לוח המכשירים.
נדלקת בלוח
נורית האזהרה
המחוונים.
 4האור הגבוה כבה כאשר הידית נמשכת
שוב לכיוון גלגל ההגה.

הבהוב הפנסים הראשיים
 4באפשרותך להבהב את הפנסים
הראשיים במשיכת הידית כלפי גלגל
ההגה (מצב לא קבוע).

פנסי איתות
העבר את הידית למצב (קבוע):
 4למעלה  :פנס איתות ימני מופעל;
 4למטה  :פנס איתות שמאלי מופעל.
איור 24

תאורה לנהיגה ביום

תפקוד החלפת נתיב
MAR

 4בעת שמתג ההתנעה במצב
והטבעת מסובבת למצב  ,Oהתאורה
לנהיגה ביום נדלקת אוטומטית.

אור נמוך/פנסי צד

 4בעת שמתג ההתנעה במצב ,MAR
סובב את הטבעת למצב  .נורית
תידלק בלוח המחוונים.
האזהרה
כאשר נדלק האור הנמוך בפנסים
הראשיים ,כבית התאורה לנהיגה ביום.

 4הזז את הידית למעלה או למטה (למצב
לא קבוע) למשך פחות מחצי שנייה.
פנס האיתות יהבהב  3פעמים ,כדי
לסמן החלפת נתיב ,וייכבה אוטומטית.

לווה אותי הביתה
תפקוד זה מאפשר להאיר את החלל מסביב
לרכב לתקופת זמן מוגדרת.

הפעלה
התפקוד "לווה אותי הביתה" מופעל
במשיכת הידית ,איור  ,25כלפי גלגל ההגה,
בנוסף על נקישת סוף המהלך .ניתן להפעיל
תפקוד זה תוך  2דקות מהדממת המנוע.
תפקוד זה מאפשר להדליק פנסים ואור
נמוך.
ניתן להגדיר את זמן ההדלקה של הפנסים
הראשיים במשיכת הידית השמאלית כלפי
גלגל ההגה (מצב לא קבוע) פעם אחת
או יותר .במקרה זה באפשרותך לבחור
את אחד הערכים הבאים90 ,60 ,30 ,0 :
ועד הערך המרבי של  210שניות .אחרי כל
הפעלה של הידית נדלקת נורית האזהרה
בלוח המחוונים .על הצג מופיעה
הודעה והזמן המוגדר עבור התפקוד.
נדלקת אחרי התנועה
נורית האזהרה
הראשונה של הידית ושארת דלוקה עד
לנטרול האוטומטי של התפקוד.

כיבוי
תפקוד זה מנוטרל לאחר הדלקה של
הפנסים הראשיים ,פנסי הצד או לאחר
משיכת הידית כלפי גלגל ההגה (מצב לא
קבוע) במשך  2שניות או לאחר העברה של
מתג ההתנעה למצב .MAR
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ניקוי החלונות
מגבי שמשה קדמית
)4
)40
בידית קיימים חמישה מצבים שונים (4
מהירויות):
 - Aמגב השמשה הקדמית כבוי
 - Bהפעלה לסירוגין
 - Cהפעלה איטית רציפה
 - Dהפעלה מהירה רציפה
 - Eהפעלה זמנית מהירה (מצב לא קבוע).

תפקוד "שטיפה חכמה"
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב
לא קבוע) ,כדי להפעיל את מתזי השמשה
הקדמית .המשך למשוך את הידית כדי
להפעיל את המתזים ואת המגבים של
השמשה הקדמית ביחד .המגבים מופעלים
אוטומטית ,אם הידית נמשכת יותר מחצי
שנייה.
הפעלה של מגב השמשה הקדמית
מופסקת כמה מהלכים אחרי שחרור הידית.
מהלך ניגוב אחרון משלים את פעולת הניגוב
כמה שניות לאחר מכן.

מגב החלון האחורי
)4
)40
 4בעוד שמתג ההתנעה במצב
 ONסובב את הטבעת למצב  ,כדי
להפעיל את מגב החלון האחורי.

גג

)10

)5

גג זכוכית קבוע
(אם קיים)
גג הזכוכית הרחב הוא לוח שקוף הכולל וילון
שמש מופעל ידנית .ניתן להפעיל את הווילון
במצב "פתוח במלואו" או "סגור במלואו"
(ללא מצבי ביניים קבועים).
 4כדי לפתוח את הווילון :אחוז בידית ולחץ
על התפס  ,Aאיור  .26לאחר מכן ,שחרר
את הווילון והזז אותו למצב "פתוח
לחלוטין".
כדי לסגור אותו בצע את אותן הפעולות
בסדר הפוך.

MAR-

תפקוד "שטיפה חכמה"
 4דחוף את הידית כלפי לוח המכשירים
והחזק אותה במצב זה ,כדי להפעיל את
מתז החלון האחורי.
איור 25
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איור 26

גג שמש

סגירת הגג

(אם קיים)
כדי להזיז את וילון השמש ,פעל לפי
ההנחיות בנושא "גג זכוכית קבוע".

פתיחת הגג

 4לחץ ארוכות על הלחצן  ,Aאיור  :27הגג
יעבור למצב "ספוילר".
כדי לפתוח את הגג במלואו לחץ על
לחצן  Aשוב והחזק אותו במצב זה:
הגג ייעצר במקום שאליו הגיע בשחרור
הלחצן.

 4החזק את הלחצן  ,Bאיור  ,27לחוץ :הגג
יזוז למצב "ספוילר".
הגג יעצור במצב שאליו הגיע בשחרור
הלחצן .לחץ שוב על לחצן  Bוהחזק
אותו לחוץ עד לסגירה המוחלטת של
הגג.

תמרון חירום
אם הבקר לא פועל ,ניתן להזיז את גג
השמש ידנית באופן הבא:
 4הסר את מכסה המגן  ,Aאיור ,28
הנמצא בריפוד הפנימי בחלקו האחורי
של וילון השמש.

תפקוד הגנה בעת סגירה
 4גג השמש מצויד בתפקוד הגנה בעת
סגירה אשר מזהה חפץ שחוסם את
תנועת הגג בעת סגירתו .במקרה
זה המערכת מתערבת ותנועת הגג
מתהפכת באופן מיידי.

נוהל אתחול

איור 27

אחרי שנותק המצבר או נשרף הנתיך יש
לאתחל את הפעלתו של גג השמש.
פעל באופן הבא:
 4החזק את הלחצן  ,Aאיור  ,27לחוץ ,כדי
לסגור את הגג במלואו בשלבים.
 4אחרי סגירה מלאה המתן להפסקת
פעולתו של מנוע הגג.

איור 28

 4הוצא את המפתח המשושה (אלן)
(מסופק) מערכת הכלים בתא המטען.
 4הכנס את המפתח המשושה במצב B
וסובב אותו:
 בכיוון השעון לפתיחת הגג; -נגד כיוון השעון לסגירת הגג.
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גג רך

)11 ,)10

)6

 4ניתן לפתוח/לסגור את הגג הרך
באמצעות הלחצנים  Aאו  ,Bאיור ,29
הסמוכים לתאורת התקרה.
מומלץ לסגור את הגג הרך כאשר הרכב
נותר בחניה.
הגג הרך הסגור מגן ביעילות מפני נזקי מזג
אוויר ומגניבה.
חשוב המנוע עלול להתחמם יתר על
המידה ,אם הגג הרך הופעל כמה פעמים
בזמן קצר .בעקבות זאת ,תופעל מערכת
ההגנה מפני התחממות יתר שתעכב את
הפעלת המערכת .המתן דקה וחזור על
הפעולה.

פתיחה ממצב התחלתי :גג רך
סגור במלואו

 4לחיצה על הלחצן "בנגיעה אחת" ,A
איור  ,29תפתח את הגג הרך למצב
פתיחה אופקי באופן אוטומטי (מצב
ספוילר  -ראה איור .)30
 4אם נלחץ אחד משני הלחצנים לפני
שהגיע הגג למצבו הסופי ,הגג עשוי
לעצור במצב פתיחת ביניים.
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 4ממצב ביניים אופקי לחץ פעם אחת
על לחצן "נגיעה אחת"  ,Aאיור  ,29כדי
להזיז את הגג למצב פתיחה אופקית
מלאה באופן אוטומטי (מצב ספוילר -
ראה איור .)30

פתיחה של גג רך ממצב ספוילר
למצב פתיחה מלאה

 4במצב ספוילר לחץ על הלחצן ,A
איור  ,29פעם אחת ,כדי להעביר את
הגג הרך למצב פתיחה מלא באופן
אוטומטי.
(פתיחה אנכית  -ראה איור .)31
 4אם אחד משני הלחצנים נלחץ לפני
שהגג מגיע למצבו הסופי תיעצר תנועת
הגג והוא ינוע בכיוון ההפוך למצבו
ההתחלתי (מצב ספוילר).

איור 30

איור 29

פתיחה ממצב התחלתי :גג רך
במצב ביניים אופקי

 4אם נלחץ אחד משני הלחצנים לפני
שהגיע הגג למצבו הסופי ,הגג עשוי
לעצור במצב פתיחת ביניים.
הערה הגג הרך לא נסגר במלואו באופן
אוטומטי .החזק את הלחצן  Bלחוץ ,כדי
לסגור את הגג הרך במלואו .אם הלחצן
משוחרר לפני שהגיע הגג למצב סגירה
מלאה ,תיעצר מיד תנועתו של הגג.
איור 31

סגירה ממצב פתיחה מלאה
 4לחץ פעם אחת על לחצן "נגיעה אחת"
 ,Bאיור  ,29כדי לסגור אוטומטית את
הגג הרך למצב ספוילר (סגירה אנכית).
אם נלחץ אחד הלחצנים לפני שהגיע
הגג למצב ספוילר ,תיעצר תנועתו של
הגג הרך ותתהפך למצב ההתחלתי
(מצב פתיחה מלאה).

מצב התחלתי :ממצב ספוילר
למצב סגירה מלאה
 4במצב ספוילר לחץ על הלחצן "נגיעה
אחת"  ,Bאיור ,29
הגג הרך נע אוטומטית למצב בטיחות
( 25ס"מ ממצב סגירה מלאה).

מצב התחלתי :ממצב ביניים
למצב סגירה מלאה
 4במצב ביניים אופקי לחץ על לחצן
סגירה "בנגיעה אחת"  ,Bאיור  ,29כדי
להזיז אוטומטית את הגג הרך למצב
בטיחות (כ 25 -ס"מ ממצב סגירה
מלאה אופקי).
 4המשך ללחוץ על הלחצן  ,Bכדי לסגור
את הגג הרך במלואו.
 4הגג הרך ייעצר מיד ,אם הלחצן משוחרר
לפני שהגיע הגג למצב סגירה מלאה.

תמרון חירום
אם המתגים לא פועלים ,ניתן להפעיל את
הגג הרך באופן ידני הבא:
 4קח את המפתח שסופק בערכת הכלים
של הרכב או בערכת  Fix&Goהנמצאות
בתא המטען.
 4הכנס את המפתח בתושבת מיוחדת
 ,Aאיור  ,32בתוך תא המטען ,מתחת
למדף תא המטען.
 4סובב אותו בכיוון השעון לפתיחת הגג
הרך ונגד כיוון השעון  -לסגירתו.

איור 32
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נוהל אתחול

מידע חשוב

יש לאתחל את הגג הרך אחרי ניתוק
המצבר או אם הנתיך הרלוונטי נשרף.
פעל באופן הבא:
 4לפני ביצוע פעולות ודא שהמנוע פועל
במשך כל התהליך;
 4לחץ על לחצן הפתיחה  ,Aאיור  ,29עד
לפתיחתו המלאה של הגג הרך;
 4כאשר הגג הרך נפתח במלואו ,המשך
ללחוץ על הלחצן במשך  2שניות
נוספות לפחות;
 4לחץ על לחצן הסגירה  ,Bאיור  ,29עד
לסגירתו המלאה של הגג הרך.
 4כאשר הגג הרך סגור לחלוטין ,המשך
ללחוץ על הלחצן  ,Bאיור  ,29במשך 2
שניות נוספות לפחות.
בתום התהליך יתבצע מחזור פתיחה
וסגירה מלא (עד  25ס"מ ממצב סגירה
מלאה) ,כדי להודיע לנהג שהפעלה תקינה
זמינה שוב.

4
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4
4
4

4
4

ניתן להפעיל את חלקו האופקי של
הגג הרך ואת חלקו האנכי במהירות
נמוכה מ 100 -קמ"ש ומ 80 -קמ"ש
בהתאמה.
ניתן להפעיל את הגג בכל טמפרטורה
בטווח שבין  18-לבן .+80
מומלץ להפעיל את המנוע במהלך
פתיחתו של הגג הרך או סגירתו.
אם נדרש ,הסר את המצבר בעוד שהגג
הרך פתוח או סגור ,אך לא כאשר הוא
נע.
אל תתקין התקנים להובלת מטען על
הגג הרך ואל תוביל חפצים על הגג הרך.
חימום החלון האחורי מופעל ,רק אם
הגג הרך סגור במלואו .אם הגג הרך
נסגר לא נכון לא יופעל חימום החלון
האחורי ולא תידלק נורית האזהרה
הרלוונטית.

4

4
4

4

4

כאשר הגג הרך נפתח בהפעלת הבקר
הרלוונטי וחימום האחורי מופעל,
הוא יופסק אוטומטית ותיכבה נורית
האזהרה.
אל תסיר קרח מהגג הרך בעזרת כלים
חדים.
אל תשתמש במגרדת או בתרסיסים
להסרת קרח מהחלון האחורי המחומם
כדי לא לגרום נזק.
אל תניח חפצים על הגג הרך :הם
עלולים ליפול אם הגג מופעל ולגרום נזק
ופציעות.
מומלץ לכסות את הגג בכיסוי מגן ,אם
הרכב נשאר בחניה פתוחה לתקופה
ארוכה.

4

4

4

4

אל תשאיר את הגג הרך מקופל במשך
תקופה ארוכה :עלולים להיווצר בו
קפלים וקמטים בבד.
לפני הזזת הגג הרך בדוק שהחלל גדול
דיו לביצוע הפעולה ושאין מכשולים או
אנשים בקרבת החלקים הנעים של הגג
הרך.
ייתכן כי תפחת כמות האוויר המקורר
שנכנס לתא הנוסעים ,אם בקרת
האקלים האוטומטית פעילה והגג הרך
לא סגור במלואו.
בעת שהגג פתוח והרכב נוסע מערכת
זיהוי הקול עשויה לזהות רעשי רקע
כפקודות ,לכן ,ייתכן כי לא תזוהה
פקודת החיוג לאחר סגירת הגג הרך.

דלתות
,)12

כדי לפתוח ידנית מבחוץ (דלת
הנוסע)
משוך את הידית .ניתן לפתוח את הדלת
רק אם הידית הפנימית נמצאת במצב ,1
איור .34

)9

כדי לפתוח ידנית מבחוץ (דלת
הנהג)
הכנס את המפתח לתוך המנעול החיצוני,
סובב אותו בכיוון  ,1איור  ,33ומשוך את
הידית .אם הרכב מצויד בנעילה מרכזית,
תבוטל הנעילה בכל הדלתות.

איור 34

נעילה ידנית מבחוץ

איור 33

בעוד שדלת הנהג סגורה ,הכנס את
המפתח וסובב אותו למצב  ,2איור .33
אם הרכב מצויד בנעילה מרכזית ,סיבוב
המפתח נועל את כל הדלתות.
ניתן לנעול את דלת הנוסע מבפנים רק
לאחר העברת הידית למצב  ,2איור 34
(אזור  Aגלוי לעין).

39
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נעילה/ביטול נעילה מבפנים
הפעל את הידיות שבדלתות ,איור :34
 מצב  :1דלת לא נעולה מצב  :2דלת נעולהאם רכבך מצויד בנעילה מרכזית ,הפעלת
הידית בדלת הנהג או בדלת הנוסע נועלת
את כל הדלתות או מבטלת את נעילתן.

בשלט רחוק
לחיצה על הלחצן  :נעילת דלתות .לחיצה
על הלחצן  :ביטול נעילת דלתות.

חלונות חשמליים תא מטען
)10
החלונות החשמליים פועלים כאשר שמתג
ההתנעה במצב  MARוכשתי דקות אחרי
סיבוב המתג למצב  STOPאו הסרת
המפתח מהמתג.
בקרי החלונות החשמליים ,איור ,35
נמצאים ליד בורר ההילוכים.
 Aפתיחה/סגירה של החלון הקדמי 		
השמאלי.
 Bפתיחה/סגירה של החלון הקדמי הימני.
אם הלחצן מורם במשך כמה שניות ,החלון
עולה אוטומטית ,ואם הלחצן לחוץ במשך
כמה שניות  -החלון יורד אוטומטית (רק אם
מתג ההתנעה במצב .)MAR

)13

ידית חשמלית (מגע רך)
4
4
4

4
4

הפעל את הידית החשמלית  ,Aאיור
 ,36כדי לפתוח את דלת תא המטען.
כדי לשחרר את הדלת מנעילה באופן
ידני ,השתמש בלהב המפתח.
כדי לשחרר את דלת תא המטען
מנעילה באמצעות השלט הרחוק ,לחץ
.
על
כדי לסגור את הדלת השתמש בידית
הפנימית של דלת תא המטען.
אם דלת תא המטען לא נסגרה כהלכה,
תידלק נורית האזהרה (אם קיימת)
הרלוונטית בלוח המחוונים או בצג
צבעוני.

איור 35
איור 36

40

פתיחה של דלת תא המטען בעוד
שגג רך פתוח במלואו
 4לחיצה על לחצן פתיחה "נגיעה אחת"
 ,Aאיור  ,36כדי לסגור אוטומטית את
הגג הרך למצב ספוילר .נעילה של דלת
תא המטען נעצרת במצב ספוילר.

פתיחת חירום של דלת תא
המטען

גגון/מנשא
)14
מגלשיים

חשוב הקפד למלא אחר הוראות ההרכבה
הכלולים בערכת הגגון .הפקד את הרכב
בידי אנשי מקצוע.
)7

מהדקים
החיבורים להתקנת גגון ממוקמים באזורים
המצוינים באיור .38

כדי לפתוח את דלת תא המטען מתוך תא
הנוסעים ,אם מצבר הרכב ריק או אם ישנה
תקלה בנעילה החשמלית של דלת תא
המטען ,פעל באופן הבא:
 4הסר את משענות הראש האחוריות.
 4קפל את משענות הגב.
 4לחץ על ידית  ,Aאיור  ,37בתוך תא 		
המטען.

איור 39

איור 38

כדי להשתמש בחיבורים הקדמיים הסר
את המכסה  ,Aאיור  ,38שניתן לגשת אליו
כאשר הדלת פתוחה.
ניתן למצוא את אזורי החיבורים האחוריים B
לפי המידות המוצגות באיור .39
קטלוג המוצרים ®Lineaccessori Mopar
כולל גגון/מנשא מגלשיים מיוחד לדלת תא
המטען.
איור 37
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מכסה מנוע

)16

 4הכנס את מוט התמיכה לתוך התושבת
 ,Aאיור  ,41בתוך מכסה המנוע.

כדי לפתוח את מכסה המנוע:
 4משוך ידית  ,Aאיור  ,41שלפני דלת 		
הנהג.

מערכת היגוי כוח חשמלית

איור 41

איור 40

 4הזז את ידית השחרור  Bבכיוון החץ 		
והרם את מכסה המנוע .מצא את מוט
התמיכה.

בקרים

)17

 4כדי לסגור את מכסה המנוע ,הוצא
את מוט התמיכה והחזר אותו להתקן
הנעילה שלו .הנמך לאט את מכסה
המנוע עד לגובה של  20ס"מ מתא
המנוע .הנח למכסה המנוע ליפול
מגובה זה ובדוק שהוא נעול היטב .אם
לא ,חזור על התהליך.

DUALDRIVE
(אם קיימת)
 4כאשר מתג ההתנעה במצב ,MAR-ON
לחץ על הלחצן  , Dualdriveאיור ,A 42
כדי להפעיל את התפקוד .CITY
המילה  CITYתופיע בלוח המחוונים.
 4תפקוד  CITYמקל על הפעלת גלגל
ההגה ,לפיכך מסייע בתמרוני חניה.
 4לחץ על הלחצן שוב ,כדי להפסיק את
התפקוד.

איור 42

42

תפקוד ECO
(אם קיים)
 4בעוד שמתג ההתנעה במצב  MARלחץ
על הלחצן  ,ECOאיור  ,B 42כדי להפעיל
את התפקוד .המילה  ECOתידלק בצג
או יופיע מסך ייעודי ,בגרסאות מסוימות.
 4כאשר התפקוד מופעל ,הרכב מוגדר
לנהיגה עירונית המאופיינת בעומס
מופחת על גלגל ההגה (מערכת
 Dualdriveפעילה) ותצרוכת דלק
מופחתת.
 4לחץ על הלחצן שוב ,כדי לנטרל את
התפקוד.
תפקוד זה נשמר בזיכרון ,ומופעל בהתנעת
המנוע הבאה עם ההגדרות שהוגדרו
בהדממת המנוע האחרונה.

תפקוד ספורט
(אם קיים)
 4בעוד שמתג ההתנעה במצב  MARלחץ
על הלחצן  ,Cאיור  ,42כדי להפעיל את
התפקוד .המילה  SPORTתידלק בצג או
יופיע מסך ייעודי ,בגרסאות מסוימות.

 4כאשר התפקוד מופעל ,הרכב מוגדר
לנהיגה ספורטיבית המאופיינת בהאצות
רבות ובעומס רב יותר על גלגל ההגה
לתחושת נהיגה מתאימה.
 4לחץ על הלחצן שוב ,כדי לנטרל את
התפקוד.
אזהרה כאשר התפקוד פעיל גלגל ההגה
עלול לרעוד במהלך ההאצה .זוהי תכונה
טיפוסית להגדרה ספורטיבית.

פנסי אזהרת חירום
לחץ על הלחצן ,איור  ,43כדי להדליק/
לכבות את הפנסים .כאשר פנסי אזהרת
החירום דולקים ,נוריות האזהרה /
מהבהבות.
חשוב שימוש בפנסי אזהרת החירום
מוכתב בידי חוקי התעבורה של המדינה
שאתה נוהג בה .הקפד למלא את דרישות
החוק.

בלימת חירום
במהלך בלימת חירום פנסי אזהרת החירום
נדלקים אוטומטית ,כמו גם נוריות האזהרה
 /בלוח המחוונים .הפנסים כבים
אוטומטית בתום מצב החירום.

פנסי ערפל קדמיים/אחוריים
(אם קיים)
בעוד שהאור הנמוך דולק בפנסים
הראשיים ,הפעל את פנסי הערפל
הקדמיים/האחוריים באמצעות הלחצן ,A
איור  ,44באופן הבא:
 4לחיצה ראשונה :פנסי ערפל נדלקים,
		
נדלקת בלוח
נורית האזהרה
המחוונים.

איור 43
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 4לחיצה שנייה :פנסי ערפל אחוריים
נדלקים ,נורית האזהרה נדלקת בלוח
המחוונים.
 4לחיצה שלישית :לחצי ערפל קדמיים/
אחוריים כבים.

פנסי ערפל אחוריים
(אם קיים)
בעוד שהאור הנמוך דולק בפנסים
הראשיים ,הפעל את פנסי הערפל
האחוריים בלחיצה על הלחצן  ,Bאיור .44
נורית האזהרה תידלק בלוח המחוונים.
לחץ שוב על הלחצן ,כדי לכבות את
הפנסים.

איור 44

44

מערכת

ABS

)15

מערכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערכת
הבלימה .היא מונעת החלקה וסחרור של
גלגל אחד או של כמה גלגלים על פני כביש,
ללא קשר לעוצמת הבלימה .המערכת ABS
מוודאת שניתן לשלוט ברכב במצב בלימת
חירום ולשפר את מרחק העצירה.

התערבות המערכת
הנהג יכול לחוש את התערבותה של
מערכת ה ABS-כאשר דוושת הבלם רועדת
ומפיקה רעש חזק יותר .אלה הן תופעות
הפעלה של המערכת הפועלת.

מערכת

( ESCבקרת
)16
יציבות אלקטרונית)

מערכת אלקטרונית זו מבקרת את יציבות
הרכב בתנאי איבוד אחיזה ועוזרת לשמור
על כיוון הנסיעה.
המערכת מסוגלת לזהות מצבים העלולים
להיות מסוכנים ליציבות ולהפעיל אוטומטית
את הבלמים באופן שונה בכל ארבעת
הגלגלים ,כדי להעניק לרכב מומנט מייצב.
מערכת  ESCכוללת את מערכות המשנה
הבאות:
( Hill Holder 4מונעת גלישה במדרון):
מופעלת בהתנעת המנוע בעוד שהרכב
עומד בשיפוע גדול מ.5% -
( ASR 4מונעת החלקה) :מופעלת
אוטומטית אם גלגל מניע אחד או
שניהם מחליקים ,אם אין אחיזת דרך
בכבישים מוצפים (ציפה) ובהאצה
בדרך חלקה ,מושלגת או מכוסה בקרח
וכד'.

מערכת ה ASR-מופעלת אוטומטית בכל
התנעת המנוע .במהלך נהיגה אפשר
לנטרל  ASRולהפעילה שוב בלחיצה
על לחצן  ,Aאיור  :45הפעלת המערכת
מסומנת בנורית  LEDהנדקלת בלחצן
ובהודעה בצג ,בגרסאות מסוימות.
( HBA 4סייען בלימה הידראולי) :מופעל
אוטומטית ומסדיר את יכולת הבלימה
של הרכב במצב חירום.

התערבות המערכת
התערבותה של המערכת מסומנת
באמצעות נורית האזהרה שמהבהבת
בלוח המחוונים .היא מודיעה לנהג שהרכב
נמצא בתנאי יציבות ואחיזה קריטיים.

הפעלת מערכת

מערכת ה ESC-מופעלת אוטומטית
בהתנעת המנוע ולא ניתן לנטרל אותה.

( iTPMSמערכת
בקרת לחץ אוויר
בצמיגים בלתי
ישירה) (אם קיים)
נוהל איפוס

איור 45

 iTPMSזקוק לתקיפת "למידה" ראשונית
(שאורכה תלויה בסגנון נהיגה ובתנאי
דרך :התנאים המיטביים הם נהיגה בדרך
ישרה במהירות  80קמ"ש במשך  20דקות
לפחות) שמתחילה אחרי ביצוע האיפוס.
יש לבצע את האיפוס כאשר:
 4שונה לחץ האוויר בצמיגים;
 4הוחלף צמיג אחד אפילו;
 4בוצע סבב צמיגים;
 4הותקן גלגל חלופי קומפקטי.
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לפני ביצוע האיפוס נפח את הצמיגים ללחץ
האוויר המפורט בטבלת לחצי האוויר (עיין
בנושא "גלגלים" בפרק נתונים טכניים").
אם לא בוצע איפוס בכל המקרים שהוזכרו
למעלה ,נורית האזהרה עלולה להפיק
חיווי שגוי בנוגע לצמיג אחד או יותר.
כדי לבצע את האיפוס בעוד שהרכב נייח
ומתג ההתנעה במצב  ,MARהשתמש
בתפריט ( Setupראה תיאור בנושא
"תצוגה").
בתום האיפוס תופיע ההודעה Reset saved
(איפוס נשמר) בצג ותציין שהסתיימה
תקופת הלימוד.
אם תקופת הלימוד של  iTPMSלא בוצעה
כהלכה ,לא תוצג ההודעה.

תנאי הפעלה
המערכת פעילה במהירויות מעל  15קמ"ש.
בתנאים מסוימים כגון בנהיגה הספורטיבית,
בתנאי דרך מסוימים (לדוגמה ,קרח על
הכביש ,כביש לא סלול )...ייתכן עיכוב
באיתות או איתות חלקי של זיהוי מצב
הלחץ בכמה צמיגים.
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בתנאים מיוחדים (כגון מטען הרכב מועמס
באופן לא מאוזן ,גרירת גרור ,צמיג ניזוק
או בלוי ,הותקן גלגל חלופי קומפקטי,
השתמשו בערכת  Fix&Goלתיקון צמיג,
הותקנו שרשראות שלג ,צמיגים שונים
הותקנו באותו סרן) המערכת עלולה להפיק
חיוויים שגויים או להפסיק לפעול זמנית.
אם המערכת מנוטרלת זמנית ,תהבהב
במשך  75שניות
נורית האזהרה
ותמשיך לדלוק לאחר מכן; בו בזמן תופיע
בצג הודעה ייעודית.
חיווי זה אף מוצג לאחר הדממת המנוע
והתנעתו מחדש ,אם לא תוקנו תנאי
ההפעלה.

מערכת ניתוק
)8
דלק
המערכת מתערבת בעקבות פגיעה
הגורמת:
 4הפסקה באספקת דלק והדממת 		
המנוע החלה אחריה
 4ביטול נעילת דלתות אוטומטי
 4הדלקת התאורה הפנימית.
התערבות המערכת מסומנת בהודעה בצג.
חשוב בדוק היטב שאין דליפות דלק,
לדוגמה ,מתא המנוע ,מתחת לרכב או ליד
מיכל הדלק.
אחרי התנגשות ,סובב את מתג ההתנעה
למצב  ,STOPכדי למנוע את פריקת
המצבר.

כדי לאפס את הפעלת הרכב ,פעל באופן
הבא:
 4סובב את מתג ההתנעה למצב .MAR
 4הפעל את מחוון האיתות הימני.
 4כבה את מחוון האיתות הימני.
 4הפעל את מחוון האיתות השמאלי.
 4כבה את מחוון האיתות השמאלי.
 4סובב את מתג ההתנעה למצב .STOP
 4סובב את מתג ההתנעה למצב .MAR

חיישני חניה
(אם קיימים)
)18

)25

החיישנים מותקנים בפגוש אחורי ,איור
 .46הם מזהים מכשולים מאחורי הרכב
ומודיעים על כך לנהג באמצעות אות קולי
המושמע לסירוגין.
ככל שקצר המרחק בין המכשול לרכב,
עולה תדירות האותות הקוליים.
האות הקולי הופך לרציף במרחק  30ס"מ
מהמכשול.
הוא הופך לקבוע ,אם לא משתנה המרחק
בין הרכב למכשול.
אם המצב חל בחיישנים צדדיים ,מופסק
החיווי לאחר כ 3 -שניות ,כדי למנוע את
הופעתם של חיוויי אזהרה בתמרונים
שקרובים לקירות.
אם החיישנים זיהו כמה מכשולים ,הם
יתחשבו במכשול הקרוב בלבד.

איור 46

גרסאות עם צג צבעוני
כאשר החיישנים פעילים ,המסך שבאיור 47
מופיע בצג.
לכן ,מידע על מכשולים ועל מרחק מסופק
בידי האות הקולי ובידי הצג בלוח המחוונים.

איור 47
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כאשר המערכת מזהה מכשול ,בצג
מופיעה קשת במצב אחד או בכמה מצבים,
בהתאם למרחק בין המכשול לרכב.
אם מכשול זוהה באזור אחורי אמצעי,
בצג תופיע קשת אחת בלבד באזור
האחורי האמצעי ,ותשמע צפצוף .כאשר
הרכב מתקרב למכשול ,בצג תופיע קשת
מהבהבת אחת בלבד ,ותעלה תדירות
הצפצוף עד שיהפוך לרציף.
אם מכשול זוהה באזור אחורי שמאלי או
ימני ,בצג תופיע קשת מהבהבת אחת
בלבד באזור האחורי השמאלי או הימני,
ותשמע צפצוף בתדירות גבוהה .כאשר
הרכב מתקרב למכשול ,בצג תופיע קשת
אחת בלבד המתקרבת לרכב והצפצוף
יהפוך לרציף.
הצבע בצג תלוי במרחק המכשול ובמיקומו.
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הרכב קרוב למכשול כאשר בצג מופיעה
קשת אחת קבוע ונשמע צליל אזהרה רציף.
אם ישנם כמה מכשולים ,בצג יצוין הקרוב
מביניהם.

מערכת

START&STOP

)19

חיווי תקלות
חיווי תקלות בחיישני חניה יופיע אחרי
שישולב הילוך אחורי באמצעות נורית
בצג צבעוני)
האזהרה (או הסמל
בלוח המחוונים ובהודעה הרלוונטית בצג
(אם קיים).

הפעלה לאחר חיבור גרור
החיישנים מפסיקים לפעול אוטומטית אחרי
חיבור של התקע החשמלי של הגרור.

מערכת עצור וסע מדוממת אוטומטית את
המנוע בכל פעם שהרכב נייח ומתניעה
אותו שוב ,כאשר הנהג מעוניין להמשיך
לנסוע.
המערכת משפרת את יעילות הרכב,
מפחיתה תצרוכת דלק ומצמצמת פליטת
גזים וזיהום קולי.
המערכת מופעלת בכל התנעת המנוע.

מצב הפעלה
הדממת המנוע:
 4תיבת הילוכים ידנית :בעוד
שהרכב נייח ,המנוע דומם כאשר תיבת
ההילוכים במצב סרק ודוושת המצמד
משוחררת.
 4תיבת הילוכים  :Dualogicהמנוע
כבוי אם הרכב נייח ודוושת הבלם
לחוצה .ניתן לשמר מצב זה ,גם אם
דוושת הבלם לא לחוצה וידית ההילוכים
במצב סרק .N
הערה ניתן לדומם את המנוע אוטומטית
אחרי שהגיע למהירות  10קמ"ש לערך,
כדי למנוע הדממות חוזרות בנהיגה בקצב
ההליכה.
 4נורית האזהרה בלוח המחוונים
מציינת שהמנוע הודמם (בגרסאות
מסוימות חיווי זה מופיע בצג).

הפעלה/נטרול ידניים

 4ניתן להפעיל מערכת עצור וסע או
לנטרל אותה בלחיצה על לחצן  ,Aאיור
 ,48בלוח המכשירים .כאשר המערכת
מנוטרלת יידלקו נורית האזהרה או
.
הסמל
 4בגרסאות מסוימות המידע יופיע בצג.

תדלוק הרכב
)21

)29

גרסאות בנזין

ודיזל איור 49

פתיחה של מכסה מיכל דלק

 4פתח מכסה ;A
 4סובב את המפתח נגד כיוון השעון
במנעול ושחרר את הפקק ;B
 4במלהך התדלוק מקם את הפקק כפי
שמוצג באיור.

איור 48

התנעת המנוע
 4תיבת הילוכים ידנית :המידע
מסופק בלחיצה על דוושת המצמד.
 4תיבת הילוכים  :Dualogicאם ידית
ההילוכים במצב  ,Nשלב אותה בכל
הילוך אחר .אם לא ,שחרר את דוושת
הבלם או הזז את ידית ההילוכים ל-
( )-( ,)+או .R

איור 49
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מנוע בנזין
השתמש בבנזין נטול עופרת בדירוג אוקטן
מינימלי ( 95RONמפרט .)EN228

מנוע דיזל
השתמש בסול לכלי רכב (מפרט .)EN590

גרסאות גפ"מ
פתח מילוי גפ"מ
פתח המילוי של גפ"מ נמצא לצד פתח
המילוי של מיכל הדלק.
הוא מצויד ב"שסתום בדיקה" בגוף צוואר
המילוי.

איור 50
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כדי לגשת לפתח המילוי פתח את מכסה
מילוי הדלק  ,Aאיור  50ופתח פקק .B
הקפד על אמצעי הבטיחות הבאים במהלך
התדלוק:
 4דומם את המנוע.
 4שלב את בלם החניה.
 4סובב את מתג ההתנעה למצב .STOP
 4אל תעשן.
 4תן מתאם מיוחד לאיש מקצוע המופקד
על מילוי הגפ"מ.
חשוב לפני תדלוק בגפ"מ על איש
המקצוע לוודא שהמתאם הותקן היטב
בפתח המילוי.
חשוב במדינות שונות ישנם מתאמים
שונים לאקדחי תדלוק.
המתאם  ,Cאיור  ,51המסופק ברכב
במקרים מיוחדים ,נועד במיוחד למדינה
שבה נמכר הרכב.

איור 51

אם אתה נמצא במדינה אחרת ,ברר מהו
סוג המתאם הדרוש.
חשוב השתמש בגפ"מ לכלי רכב ממונעים
בלבד.
חשוב טפל בזהירות במתאם גפ"מ כדי
שלא ייגרם לו נזק.

גרסה עם
מערכת גפ"מ
)44

)29

בטיחות אקטיבית
מפרטי הבטיחות האקטיבית של הרכב
זהים לאלה של גרסאות אחרות.
אף על פי שלמערכת הגפ"מ תכונות
בטיחות רבות ,מומלץ לפעול באופן הבא,
אם הרכב לא פעיל במשך תקופה ארוכה או
אם יש להזיז אותו במצב חירום או בתאונה:
 4שחרר את אמצעי ההתקנה  ,Aאיור 		
 ,52ולאחר מכן ,הסר את המכסה ;B

 4סגור את ברז הגפ"מ באמצעות סיבוב
האום הבולט  ,Cאיור  ,53בכיוון השעון;
 4החזר את המכסה למקומו והדק שוב
את אמצעי ההתקנה.

הקדמה
גרסת הגפ"מ כולל שתי מערכת לאספקת
דלק :אחת לאספקת בנזין והשנייה עבור
גפ"מ.
בדומה למערכת הבנזין ,מערכת הגפ"מ
היא מערכת מתוזמנת ,רציפה רב-נקודתית
עם מזרקים מיוחדים.

בטיחות פסיבית/בטיחות
אקטיבית

איור 53

איור 52

בטיחות פסיבית
מפרטי הבטיחות הפסיבית של הרכב
זהים לאלה של גרסאות אחרות .בפרט,
אמצעי החיבור של המיכל (שנמצאים בחלל
האחסון של הגלגל החלופי) עוצבו בהתאם
לתקני הבטיחות של פיאט עבור מבחני
ריסוק.
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מיכל גפ"מ

הרכב מצויד במיכל (נתון בלחץ)  ,Aאיור ,54
לאיסוף גפ"מ במצב צבירה נוזלי .הוא בנוי
בצורת טבעת ונמצא בתא הגלגל החלופי
ומוגן כהלכה.

איור 54

אישור למיכל גפ"מ
מיכל הגפ"מ מאושר בהתאם לתקנות
הקיימות.
באיטליה אורך חיי השירות של המיכל
הוא  10שנים החל מתאריך הרישום של
הרכב .אם הרכב נרשם במדינה אחרת ,חיי
השירות של מיגל הגפ"מ ונוהלי בדיקה/
מבחנים שלו תלויים בתקנות הקיימות
במדינת הרישום.
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על כל פנים ,בסוף חיי השירות של המיכל
שנקבעו במדינת הרישום פנה ליבואן ,כדי
להחליף את המיכל.
נתוני הזיהוי של המיכל מודפסים על המיכל,
מתחת ליחידה רבת-שסתומים:
 4מדינה שבה ניתן האישור ומספרו של
האישור;
 4סוג הגז המיועד לשימוש (גפ"מ);
 4שם היצרן של המיכל;
 4לחץ אוויר במיכל ( 30בר);
 4אחוז מילוי מרבי (;)80%
 4מידות מיכל;
 4קיבול מיכל בליטרים;
 4תאריך ייצור מיכל (חודש/שנה);
 4מספר סידורי של מיכל.

בחירה בבנזין/גפ"מ (גז)
מתג הבחירה (בנזין/גפ"מ) נמצא בתעלה
המרכזית ,איור  ,55וכולל:
 A 4מתג בנזין/גפ"מ
 B 4מחוון כמות גפ"מ 5 .נוריות ,LED
ארבע ירוקות ואחת כתומה המציינת
עתודה .הנורית הכתומה נדלקת רק
כאשר נורית ירוקה אחת דלוקה.
 C 4מחוון הפעלה בבנזין :נורית LED
כתומה ליד מתג  .Aתפקוד זה מבוקר
ישירות בידי יחידת בקרת הגפ"מ.
 D 4מחוון הפעלה בגפ"מ :נורית LED
ירוקה ליד המתג .A
תפקוד זה מבוקר ישירות בידי יחידת
בקרת הגפ"מ.
חשוב אם מתג ההתנעה מסובב למצב
 ,MARכל נוריות ה LED-יישארו דלוקות
במשך  4שניות לערך (תפקוד בדיקה).
ההתנעה תמיד משתמשת בבנזין ,והמשך
הפעלת הרכב תלוי במצבו של מתג  ,Aאיור
:55

 4מתג  Aלחוץ בצד ימין (מסומן בסמל
) ,מציין הנעה בבנזין ונורית LED
כתומה רלוונטית נדלקת.
 4מתג  Aלחוץ בצד שמאל (מסומן בסמל
 )Gמציין הנעה בגפ"מ ,נורית LED D
רלוונטית נדלקת בירוק.

איור 55

חמש נוריות ( LED Bכתומה אחת וארבע
ירוקות) בחלקו העליון של המתג מציגות
את כמות הגפ"מ במיכל.
מעבר להנעה בבנזין מתרחשת אוטומטית,
אם כמות הגפ"מ קטנה :נורית הLED-
הכתומה  Cבצד המתג נדלקת ונורית
ה LED-הירוקה  Dהמציינת הנעה בגפ"מ
כבית.

לאחר תדלוק בגפ"מ ,לאחר התנעה רגילה
בבנזין ,אספקת הדלק חוזרת אוטומטית
לגפ"מ :נורית ה LED-הכתומה  Cבצד
המתג כבית ונורית ה LED-הירוקה D
המסמנת הנעה בגפ"מ נדלקת.
אם ברצונך להניע את הרכב בבנזין ,לחץ על
צדו הימני של המתג .A
נורית ה LED-הכתומה  Cליד המתג תידלק,
כדי לציין את המעבר (מערכת אספקת
הגפ"מ נוטרלה לחלוטין).
ניתן להפעיל שוב את מערכת אספקת
הגפ"מ בלחיצה על על מתג  ;Aנורית
ה LED-הירודה  Dהצמוגה למתג תידלק כדי
לציין את המעבר.
בנוסף ,אם התנעת הרכב מתבצעת
בטמפרטורה חיצונית נמוכה מ-10°C -
לערך ,המעבר מהנעה בבנזין להנעה
בגפ"מ נמשך זמן רב יותר ,כדי לאפשר
לווסת הלחץ/יחידת ההפחתה להתחמם.
חשוב אם המעבר מתבצע במהלך האצה
או תחילת נהיגה ,תיתכן ירידה קצרה בכוח.

מולטימדיה
)46

)10

עצות ,בקרים ומידע כללי
בטיחות בדרך
הכר את תפקודיה השונים של המערכת
לפני תחילת נהיגה.
קרא בעיון את הוראות ההפעלה של
המערכת לפני תחילת הנסיעה.

תנאי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך
נסיעה.
ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים הרריים,
ליד בניינים או גשרים ,במיוחד אם אתה
רחוק ממקור השידור.
חשוב בעת קבלת דיווחי תנוע עוצמת
הקול עשויה לעלות מעל הרמה הרגילה.
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טיפול ותחזוקה

הגנה מפני גניבה

הזנת הקוד הסודי

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים ,כדי
לוודא שהמערכת תקינה:
 4הצג רגיש לשריטות ,נוזלים וחומרי ניקוי.
אין לגעת בצג בחפצים מחודדים או
קשיחים ,העלולים לגרום נזק לפני הצג.
אל תלחץ על הצג במהלך ניקויו.
 4לעולם אל תשתמש באלכוהול ,דלקים
ונגזרותיהם ,כדי לנקות את עדשת הצג.
 4מנע חדירת נוזל למערכת :הוא עלול
לגרום לה נזק בלתי ניתן לתיקון.

המערכת מצוידת במערכת הגנה מפני
גניבה מבוססת על חילוף המידע עם יחידת
הבקרה האלקטרונית (מחשב רכב) ברכב.
המערכת מבטיחה בטיחות מרבית ומונעת
את הקדלת הקוד הסודי לאחר שנותקה
אספקת החשמל.
כאשר תוצאת הבדיקה חיובית ,המערכת
מתחילה לפעול .לעומת זאת ,אם הקודים
המושווים אינם זהים או אם יחידת הבקרה
האלקטרונית (מחשב הרכב) מוחלפת,
המערכת מבקשת מהמשתמש להזין את
הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה הבאה.

כאשר המערכת מופעלת ונדרש להזין
את הקוד ,תופיע על הצג ההודעה
( enter Anti-Theft Codeהזן קוד הגנה מפני
גניבה) ,ואחריה יוצג לוח מקשים להזנת
הקוד הסודי.
הקוד הסודי מורכב מארבע ספרות מ0 -
עד  :9כדי להזין את הספרה הראשונה של
הקוד ,סובב את הבקר BROWSE/ENTER
ימינה ולחץ עליו לאישור.
אחרי שהזנת את הספרה הרביעית ,הזז
את הסמן למילה  OKולחץ על הבקר הימני
 :BROWSE/ENTERהמערכת תתחיל
לפעול.
אם הוזן קוד שגוי ,תוצג ההודעה
( Incorrect Codeקוד שגוי) ,כדי להודיע
למשתמש שיש להזין את הקוד הנכון.
אחרי  3ניסיונות של הזנת הקוד הנכון ,תוצג
ההודעה Incorrect Code. Radio locked. Wait
( .30 minutesקוד שגוי .רדיו נעול .המתן 30
דקות).
אחרי שתיעלם ההודעה ,ניתן להתחיל שוב
את תהליך הזנת הקוד.
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Please

דרכון רדיו

מידע חשוב

יציאות  AUX, USBוiPod-

תעודה זו מאשרת את הבעלות על
המערכת .בדרכון הרדיו מפורטים דגם
המערכת ,מספר סידורי וקוד סודי.

אם ישנה תקלה במערכת ,יש לבדוק ולתקן
אותה במרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ.
אם הטמפרטורה נמוכה במיוחד ,ייתכן
כי בהירות הצג לא תגיע מיד לרמתה
המיטבית.
אם הרכב נעצר לזמן מה והטמפרטורה
החיצונית גבוהה מאוד ,המערכת עשויה
לעבור למצב "הגנה תרמית" ולהפסיק
לפעול עד שתרד הטמפרטורה בתא
הנוסעים לרמות סבירות.
הסתכל על הצג רק בעת הצורך וכאשר
בטוח לעשות זאת.
אם עליך להסתכל על הצג במשך זמן רב,
עצור את הרכב בצד כדי שדעתך לא תוסח
מהנהיגה.
הפסק להשתמש במערכת מיד אם חלה
בה תקלה .אחרת ,עלול להיגרם נזק
למערכת .פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי ,כדי
לתקן את התקלה.

כדי להפעיל מצב  USB/iPodחבר את
ההתקן הרלוונטי ( USBאו  )iPodליציאת
( USBאיור  )56הקיימת ברכב.

חשוב החזק את דרכון הרדיו במקום בטוח,
כך שתוכל למסור את המידע לרשויות
הרלוונטיות אם תיגנב המערכת.
אם דרכון הרדיו אבד ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ
והצטייד בתעודה מזהה ובמסמך הבעלות
על המכונית.
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רדיו

"UCONNECT 3

מדריך הפעלה מהיר
בקרים בלוח קדמי

56
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת
לחצן

BROWSE
ENTER
INFO
AUDIO
MENU
MEDIA
RADIO
1-2-3-4-5-6
A-B-C

תפקוד כללי
הפעלה
כיבוי
כוונון עוצמת קול
הפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)

לחיצה קצרה

יציאה מבחירה/חזרה למסך קודם

לחיצה קצרה

גלילה ברשימה או מעבר למבחר תחנות רדיו או בחירת רצועה קודמת/הבאה
אישור האפשרות המופיע בצג
הצגה של מבחר מצבי הפעלה (רדיו ,נגן מדיה)
גישה להגדרות צליל ולתפקודי כוונון
גישה לתפריט ההגדרות
בחירת מקור שמע USB/iPod :או AUX
גישה למצב רדיו
אחסון של תחנת רדיו נוכחית
קריאה לתחנת רדיו שנשמרה בזיכרון
בחירה של קבוצת לחצני הזיכרון של הרדיו או בחירת האות הרצויה בכל רשימה
חיפוש תחנת רדיו קודמת או בחירת רצועה קודמת בUSB/iPod-
סריקת תדרים נמוכים עד לשחרור  /הרצה מהירה לאחור של רצועת USB/iPod
חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בUSB/iPod-
סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור  /הרצה מהירה לפנים של רצועת USB/iPod
ניגון קובצי  USB/iPodבסדר אקראי

סיבוב בקר נגד/בכיוון השעון
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה

ניגון חוזר של רצועת

USB/iPod

מצב מוצג
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
סיבוב בקר נגד/בכיוון השעון

לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
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בקרים בגלגל

הגה (אם קיימים)

תיאור
הבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המערכת מותקנים בגלגל ההגה ,כדי להקל על בקרת המערכת .במקרים מסוימים
הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצרה או ארוכה) ,כפי שמתואר בטבלה שלהלן.
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת
לחצן

הפעלה (לחיצה)
 4הפעלה/כיבוי של המיקרופון במהלך שיחת טלפון
 4הפעלה/הפסקה של עצירת ניגון במקור

+/-

USB/iPod

 4הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיו
לחיצה קצרה :הגברה/הפחתה של עוצמת הקול בקפיצות בודדות
לחיצה ארוכה :הגברה/הפחתה רציפה של עוצמת קול עד שישוחרר הלחצן
 4לחיצה קצרה (מצב רדיו) :בחירת תחנת רדיו הבאה/קודמת
 4לחצה ארוכה( :מצב  :)USB/iPodסריקת תדרים גבוהים/נמוכים עד לשחרור הלחצן
 4לחיצה קצרה (מצב  :)USB/iPodבחירת רצועה קודמת/הבאה
 4לחיצה ארוכה (מצב  :)USB/iPodהרצה לפנים/לאחור עד לשחרור הלחצן

SRC

 4בחירה של מקורות שמע זמינים :רדיו,

 USB/iPodוAUX-
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AM/FM

הפעלה/כיבוי של המערכת

בחלק העליון:

בחירת תחנת רדיו

המערכת מופעלת/מכובית בלחיצה על
הלחצן .
סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר
את עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון
השעון כדי להפחיתה.

לחצן הזיכרון ,השעה והגדרות הרדיו
הפעילות האחרות (כגון  )TAמודגשים.

כדי לחפש את תחנת הרדיו הרצויה לחץ
או השתמש בבקרי
או
על
בגלגל ההגה או בבקר .BROWSE/ENTER

שם התחנה הנוכחית ,התדר ונתוני רדיו
טקסטואליים (אם קיימים) מודגשים.

חיפוש תחנת רדיו הבאה/קודמת

מצב רדיו (כוונן)
המערכת כולל את שני תחומי התדרים
הבאים.AM, FM :

בחירת מצב רדיו
לחץ על לחצן  RADIOבלוח הקדמי ,כדי
להפעיל מצב זה.

בחירת תחום תדרים
ניתן לבחור מצבי כוונון שונים בלחיצה על
לחצן  RADIOבלוח הקדמי.

חיוויים בצג
אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה ,יוצג
המידע הבא (מצב  INFOפעיל):
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בחלק התחתון:

רשימת תחנות

FM

לחץ על הבקר  ,BROWSE/ENTERכדי
להציג את הרשימה המלאה של תחנות
 FMהזמינות.

אחסון תחנות רדיו

AM/FM

תחנות הרדיו השמורות זמינות בכל מצבי
ההפעלה של המערכת ואפשר לבחור אותן
בלחיצה על אחד מלחצני הזיכרון -3-2-1
 6-5-4בלוח הקדמי.
אם במערכת מתנגנת תחנת רדיו שברצונך
לשמור ,החזק את לחצן הזיכרון הרצוי לחוץ
עד להישמע צפצוף האישור.

או
או
לחץ לחיצה קצרה על
בגלגל ההגה:
השתמש בגלגל הבקרים
בשחרור הלחצן תוצג תחנת הרדיו הבאה או
הקודמת.

חיפוש מהיר של תחנת רדיו
הבאה/קודמת
לחוץ ,כדי
או
החזק את הלחצן
להתחיל את החיפוש המהיר :בשחרור
הלחצן תוצג תחנת הרדיו הזמינה
הראשונה.

מצב מדיה
פרק זה מתאר את המצבים
האינטראקטיביים בהפעלת התקני
ו.USB/iPod-

AUX

החלפת רצועה (הבאה/קודמת)
או סובב את
לחץ בקצרה על לחצן
הבקר  BROWSE ENTERבכיוון השעון ,כדי
לנגן את הרצועה הבאה .לחץ בקצרה על
או סובב את הבקר BROWSE
הלחצן
 ENTERנגד כיוון השעון ,כדי לחזור לתחילת
הרצועה הנוכחית או לתחילת הרצועה
הקודמת ,אם זו הנוכחית מתנגנת פחות
משלוש שניות.

הרצת רצועות לפנים/לאחור
 ,כדי להריץ
לחץ ארוכות על הלחצן
לפנים את הרצועה הנוכחית ,או על הלחצן
כדי להריצה לאחור.

בחירת רצועה (דפדוף)

בחירת מקור שמע

השתמש בתפקוד זה ,כדי לגלול את
הרצועה בהתקן המתנגן וכדי לבחור רוצעה.
הבחירות הזמינות תלויות בהתקן המחובר.
לדוגמה ,בהתקן  USB/iPodבאפשרותך
אף לגלול את רשימת האמנים ,הסוגות
והאלבומים הזמינים בהתקן ,תלוי במידע
הקיים ברצועות ,באמצעות הבקר
.BROWSE ENTER
בתוך רשימת טקסט הלחצן  A-B-Cבלוח
הקדמי מאפשר למשתמש לדלג לאות
הרצויה ברשימה.

לחץ על הלחצן  MEDIAכדי לבחור את מקור
השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות:
 AUXאו .USB/iPod

הערה הלחצן לא זמין עבור התקני
מסוימים.

®Apple

הערה הבקר  BROWSE ENTERלא זמין
בהתקני .AUX
לחץ על הבקר  BROWSE ENTERכדי
להפעיל תפקוד זה במקור השמע המתנגן.
סובב את הבקר  ,BROWSE ENTERכדי
לבחור את הקטגוריה הרצויה ולחץ עליו ,כדי
לאשר את הבחירה.
כדי לבטל את התפקוד.
לחץ על הלחצן

הצגת נתוני רצועה
לחץ על הלחצן  INFOכדי לבחור את המידע
המוצג במהלך ניגון הרצועה (אמן ,אלבום,
סוגה ,שם ,תיקייה ,קובץ).
כדי לצאת מהמסך.
לחץ על הלחצן

ערבול
לחץ על הלחצן  ,כדי לנגן את הרצועות
ב USB/iPod-בסדר אקראי.
לחץ על הלחצן שוב ,כדי לבטל את
התפקוד.

ניגון חוזר
כדי להפעיל את

לחץ על הלחצן
התפקוד.
לחץ על הלחצן שוב ,כדי לבטל את
התפקוד.
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הגדרות

מצב שמע

לחץ על הלחצן  MENUבלוח הקדמי כדי
להציג את תפריט ההגדרות.

כדי לגשת לתפריט ההגדרות  ,Audioלחץ
בקצרה על הלחצן  AUDIOבלוח הקדמי.
התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:
 :TREBLE 4כוונון צלילים גבוהים;
 :MID 4כוונון צלילים בינוניים;
 :BASS 4כוונון צלילים נמוכים;
 :FADER 4איזון רמקולים קדמיים		 /
אחוריים;
 :BALANCE 4איזון רמקולים שמאליים/
ימניים;
 :SVC 4כוונון עוצמת קול בהתאם 		
למהירות הרכב;
 :LOUDNESS 4שיפור שמע בעוצמת קול
נמוכה;
 :AUX OFFSET 4רדיו פועל או כבוי 		
בהתנעת הרכב.

הערה פריטי התפריט המוצגים עשויים
להשתנות בהתאם לגרסה.
התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:
 4הגדרות מערכת( Language :שפה),
( Reset Default Valueאיפוס ברירת
מחדל)( Ignition time ,זמן הצתה),
( Volume limitגבול של עוצמת קול),
.Audio-On Radio
 4הגדרות רדיו( FM Browse :דפדוף
ב( FM) ,Traffic Announcement-דיווחי
תנועה)( Regional ,אזורי)Alternative ,
( Frequencyתדר חלופי).
 4השהיית כיבוי רדיו:
מאפשרת להמשיך ולנגן את המערכת
במשך זמן מוגד מראש אחרי שמתג
ההתנעה מסובב למצב .STOP
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רדיו

UCONNECT 5” RADIO LIVE / RADIO NAV LIVE

מדריך הפעלה מהיר
בקרים בלוח קדמי

איור 59
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת
לחצן

BROWSE ENTER
APPS
PHONE
”TRIP (Uconnect 5
)versions Radio LIVE
”NAV (Uconnect 5
versions Radio Nav
)LIVE
MEDIA
RADIO
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הפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)

פעולה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
סיבוב בקר שמאלה/ימינה
לחיצה קצרה

תפקודים
הפעלה
כיבוי
כוונון עוצמת קול
הפעלה/כיבוי של מערכת

לחיצה קצרה

יציאה מבחירה/חזרה למסך קודם

לחיצה קצרה

הגדרות

לחיצה קצרה

סיבוב בקר שמאלה/ימינה
גלילה ברשימה או כוונון תחנת רדיו
לחיצה קצרה
אישור האפשרות המופיע בצג
גישה לתפקודים נוספים (הצגה של שעון ,מצפן ,טמפרטורה חיצונית ,מדיה ,רדיו לחיצה קצרה
ושירותי  ,Uconnect™ LIVEאם קיימים)
לחיצה קצרה
הצגת נתוני טלפון
לחיצה קצרה
גישה לתפריט Trip
גישה לתפריט

Navigation
®USB/iPod, AUX, Bluetooth

בחירת מקור:
גישה למצב רדיו

לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה

בקרים בגלגל הגה

(אם קיימים)

תיאור
הבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המערכת מותקנים בגלגל ההגה ,כדי להקל על בקרת המערכת .במקרים מסוימים
הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצרה או ארוכה) ,כפי שמתואר בטבלה שלהלן.

איור 59a
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בקרים בלוח קדמי טבלה מקוצרת
לחצן

הפעלה (לחיצה/סיבוב)
 4קבלת שיחה נכנסת
 4קבלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילה
 10 4שיחות אחרונות מוצגות בלוח המחוונים
 4דחיית שיחה נכנסת
 4סיום שיחה נוכחית
 4סגירה של תצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים (רק תוך דפדוף שיחות פעילות)
 4הפעלה/כיבוי של המיקרופון במהלך שיחת טלפון
 4הפעלה/הפסקה של הפסקת ניגון במקורות  ,CD, USB/iPodו-
 4הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיו
לחיצה קצרה :הגברה/הפחתה של עוצמת הקול בקפיצות בודדות
לחיצה ארוכה :הגברה/הפחתה רציפה של עוצמת קול עד שישוחרר הלחצן

®Bluetooth

-/+

 4הפעלה של זיהוי קולי
 4הפרעה להודעה קולית כדי לתת פקודה קולית חדשה
 4הפרעה לזיהוי קולי
סיבוב גלגלת ימנית למעלה או למטה:
 4לחיצה קצרה (מצב רדיו) :בחירת תחנת רדיו הבאה/קודמת
 4לחצה ארוכה( :מצב  :)USB/iPodסריקת תדרים גבוהים/נמוכים עד לשחרור הלחצן
 4לחיצה קצרה (מצב  :)USB/iPod, ®Bluetoothבחירת רצועה קודמת/הבאה
 4לחיצה ארוכה (מצב  :)USB/iPod, ®Bluetoothהרצה לפנים/לאחור עד לשחרור הלחצן
 4לחיצה קצרה (מצב טלפון) :בחירת מספר הבא/קודם (רק בדפדוף שיחות פעילות)
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הפעלה/כיבוי של המערכת
המערכת מופעלת/מכובית בלחיצה על
הלחצן .
סובב את הבקר בכיוון השעון כדי להגביר
את עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון
השעון כדי להפחיתה.

מצב רדיו
אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה ,יוצג
המידע הבא בצג:
למעלה :רשימת תחנות הרדיו השמורות
(בלחצני זיכרון); התחנה המתנגנת
מודגשת.
באמצע :מוצג שם התחנה המתנגנת
והלחצנים לבחירת התחנה הבאה או
הקודמת.
למטה :הלחצנים הבאים מוצגים:
 :Browse 4רשימת תחנות הרדיו הזמינות;
 :AM/FM ,AM/DAB ,FM/DAB 4בחירה של
תחום התדרים הרצוי (לחצן משתנה
בהתאם לתחום שנבחר:
 AM, FMאו )DAB

 :Tune 4כוונון ידני של תחנת רדיו (לא זמין
ב;)DAB-
 :Info 4מידע נוסף על המקור המתנגן;
 :Audio 4גישה למסך "הגדרות שמע".

תפריט שמע
ניתן לבצע כוונונים הבאים באמצעות
תפריט השמע:
( Equalizer 4אם קיים)
( Balance/Fader 4איזון שמע ברמקולים
קדמיים/אחוריים ושמאליים/ימניים);
( Speed/Volume 4בקרה אוטומטית של
עוצמת קול תלוית מהירות);
( Loudness 4מגבלות עוצמת קול) (אם
קיים)
( Auto-On Radio 4רדיו מופעל אוטומטית)
( Radio Off Delay 4השהיית כיבוי רדיו)
כדי לצאת מתפריט השמע לחץ על הלחצן
.Done button /

מצב מדיה
בחירת מקור שמע
לחץ על הלחצן  Sourceכדי לבחור את מקור
השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות:
 AUX, USB, iPodאו ®.Bluetooth
הערה ייתכן כי יישומים הקיימים בהתקנים
הנייגים לא תואמים למערכת .UconnectTM

בחירת רצועה (דפדוף)
בעוד שמצב המדיה פעיל ,לחץ בקצרה
 ,כדי לנגן את
או
על הלחצן
או
או
הרצועה הקודמת/הבאה
לחץ לחיצה ארוכה ,כדי להריץ את הרצועה
לפנים/לאחור.
הערה עבור שפות שלא נתמכות במערכת
וכוללות תווים מיוחדים (כגון יוונית) ,לוח
המקשים לא זמין .במקרים אלה התפקודים
יהיו מוגבלים.
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מקור ®Bluetooth

זיווג התקן שמע ®Bluetooth
כדי לזווג התקן שמע ®,Bluetooth

פעל

באופן הבא:
 4הפעל את תפקוד
בהתקן;
 4לחץ על לחצן  MEDIAבלוח הקדמי;
 4אם מקור  Mediaפעיל ,לחץ על הלחצן
( Sourceמקור);
 4בחר מקור ;Bluetooth® Media
 4לחץ על לחצן ( Add Deviceהוסף
התקן).
 4חפש  UconnectTMבהתקן השמע
®( Bluetoothבמהלך הזיווג מוצג מסך
ההתקדמות של הפעולה);
 4כאשר התקן השמע דורש ,הזן את קוד
הזיהוי  PINבצג המערכת או אשר את
הקוד המוצג בהתקן;
הBluetooth®-
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 4כאשר תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה
על הצג יופיע מסך .ענה  Yesלשאלה
האם לזווג את התקן השמע ®Bluetooth
כמועדף (ההתקן יקבל עדיפות על פני
שאר ההתקנים המזווגים אחריו) .אם
בחרת  ,Noהעדיפות תיקבע לפי סדר
החיבור .ההתקן האחרון שחובר יקבל
את העדיפות הגבוהה.
 4ניתן לזווג התקן בלחיצה על הלחצן
 PHONEבלוח הקדמי או בבחירת
האפשרות  Settingsאו לבחור אפשרות
 Phone/ ®Bluetoothבתפריט ההגדרות.
חשוב אם אבד חיבור הBluetooth®-
בין הטלפון הנייד למערכת ,עיין בחוברת
ההפעלה של הטלפון הנייד.

מצב טלפון
הפעלת מצב טלפון
לחץ על לחצן  PHONEבלוח הקדמי ,כדי
להפעיל מצב זה.
השתמש בלחצני תצוגה כדי:
 4להזין מספר טלפון (בעזרת לוח
המקשים הגרפיהמופיע בצג);
 4להציג את אנשי הקשר השמורים בספר
הטלפונים של הטלפון הניידו להתקשר
אליהם;
 4להציג את אנשי הקשר המופיעים
בהיסטוריית השיחות ולהתקשר אליהם;
 4לזווג עד  10טלפונים/התקני שמע ,כדי
לאפשר גישה וחיבור מהירים וקלים
יותר;
 4להעביר שיחות מהמערכת לטלפון
ולהיפך וכדי להשתיק את המיקרופון של
מערכת השמע למען שיחות פרטיות.

השמע של טלפון הנייד משודר דרך מערכת
השמע של הרכב :המערכת משתיקה
אוטומטית את הרדיו כאשר תפקוד הטלפון
מופעל.
הערה לקבלה של רשימת טלפונים ניידים
תואמים ולתפקודים נתמכים בקר באתר

4

4

www.driveuconnect.eu

זיווג טלפון נייד
כדי לזווג את הטלפון הנייד ,פעל באופן
הבא:
 4הפעל את תפקוד הBluetooth®-
בטלפון;
 4לחץ על לחצן  PHONEבלוח הקדמי;
 4אם עדיין לא זווג טלפון למערכת ,בצג
יופיע מסך ייעודי;
 4בחר  Yesכדי להתחיל את זיווג ולאחר
מכן חפש התקן  UconnectTMבטלפון
הנייד (אם תבחר  ,Noיוצג המסך
הראשי של תפריט הטלפון);

4
4

כאשר הטלפון מבקש הזן את קוד
הזיהוי ( )PINהמוצג במערכת באמצעות
לוח המקשים של הטלפון שלך ,או אשר
את הקוד המוצג בטלפון;
במסך  Phoneבאפשרותך תמיד לזווג
טלפון נייד בלחיצה על לחצן ההגדרות:
לחץ על הלחצן ( Add Deviceהוסף
התקן) והמשך לפעול באופן המתואר
למעלה;
במהלך הזיווג מוצג מסך ההתקדמות
של הפעולה;
אם תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה יוצג
מסך ייעודי :ענה  Yesלשאל האם לזווג
את הטלפון הנייד כמועדף (הטלפון
הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים
ניידים אחרים שיזווגו אחריו) .אם לא
זווגו התקנים ,המערכת תיתן עדיפות
להתקן הראשון שחובר.

ביצוע שיחה
הפעלות המתוארות להלן זמינות רק אם
הטלפון הנייד תומך בהן.
כדי לדעת אילו תפקודים זמינים ,עיין
בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.
ניתן לבצע שיחה באמצעות:
(ספר טלפונים של
 4בחירת הסמל
טלפון נייד);
 4בחירת ( Recent Callsשיחות אחרונות);
 4בחירת סמל ;
 4בחירת לחצן ( Re-dialחיוג חוזר).
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קורא מסרונים

מצב APPS

המערכת יכולה להקריא מסרונים
שהתקבלו בטלפון הנייד.
כדי להשתמש בתפקוד זה ,על הטלפון
הנייד לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים דרך
®.Bluetooth
אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד
יהיה מנוטרל
זה ,הלחצן הרלוונטי
(אפור).
כאשר מתקבל מסרון בצג יופע מסך המכיל
את האפשרויות הבאות לבחירהListen :
(האזן)( Call ,התקשר)( Ignore ,התעלם).
כדי לגשת למסרונים
לחץ על הלחצן
שהתקבלו בטלפון הנייד שלך (הרשימה
מציגה  60מסרונים לכל היותר).

הקדמה
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לחץ על הלחצן  APPSבלוח הקדמי כדי
להציג את הגדרות ההפעלה הבאות:
( Outside temperature 4טמפרטורה 		
חיצונית)
( Clock 4שעון)
( Compass 4מצפן)
( Trip 4נסיעה)
UconnectTM LIVE 4
שירותי UconnectTM live
לחץ על הלחצן  ,APPSכדי לגשת לתפריט
הרדיו שכולל את כל התפקודים הרלוונטיים
של המערכת כגון:
מחשב נסיעה ,הגדרות ,מצפן (אם קיים),
יישום .UconnectTM live
אם סמל של  UconnectTMנמצא המערכת
מוגדרת עבור השירותים המחוברים
ומאפשרת להשתמש ביישומים ישירות דרך
הרדיו ,למען שימוש יעיל ומתקדם יותר של
הרכב .התפקודים תלויים במפרט הרכב
ובמדינת היצוא.

UconnectTM LIVE

כדי להשתמש בשירותי
יש:
 4להוריד את היישום UconnectTM LIVE
מ App Store -או  Google Playלטלפון
חכם תואם ולוודא שחיבור נתונים פעיל.
 4הירשם דרך יישום UconnectTM LIVE
באתר
 www.DriveUconnect.euאו .www.fiat.it
 4פתח את היישום בטלפון הנייד והזן את
הנתונים שלך.
למידע נוסף על השירותים הזמינים
במדינתך ,בקר באתר
.www.DriveUconnect.eu

גישה ראשונה לרכב

UconnectTM

אחרי שפתחת את היישום
 LIVEוהזנת את פרטיך ,עליך לזווג את
דיבורית ה Bluetooth®-עם הטלפון הנייד
שלך והרדיו ,כמתואר בנושא "זיווג טלפון
נייד" ,כדי לגשת לשירותי UconnectTM LIVE
ברכבך.

רשימת הטלפונים התואמים זמינה באתר
.www.DriveUconnect.eu
בתום הזיווג ניתן לגשת לשירותים הזמינים
בלחיצה על הסמל  UconnectTMברדיו.
כאשר יושלם תהליך ההפעלה תופיע
הודעה שתודיע על כך למשתמש .אם
יש צורך בחשבון אישי כדי להשתמש
בשירותים ,ניתן לחבר את חשבונותיך דרך
יישום  UconnectTM LIVEאו באזור האישי
שלך באתר .www.driveUconnect.eu

משתמש לא מחובר
אם המשתמש לא מזווג את הטלפון
באמצעות ® ,Bluetoothלאחר לחיצה על
הלחצן  UconnectTMיראה תפריט הרדיו
סמלים מנוטרלים ,למעט .eco:DriveTM
מידע נוסף על תפקודי  eco:DriveTMנצמא
בפרק ייעודי.

ניתן לנהל שירותי  UconnectTMדרך
הרדיו
לאזור ההגדרות ניתן לגשת דרך הסמל
בתפריט הרדיו המוקדש לשירותי
 .UconnectTM LIVEבאזור זה המשתמש
יכול לבדוק את אפשרויות המערכת ולשנות
אותן לפי העדפותיו.

עדכון מערכת

UconnectTM

אם עדכון עבור מערכת
 LIVEזמין תוך כדי השימוש בשירותי
 ,UconnectTMיקבל המשתמש הודעה על
כך על מסך הרדיו.
העדכון כולל את ההורדה של גרסת התוכנה
החדשה לניהול שירותי .UconnectTM LIVE
העדכון מתבצע דרך חיבור הנתונים של
הטלפון החכם המזווג .כמות התנועה
שנוצרה תועבר למשתמש.

L’APP Uconnect™ LIVE
יש להתקין את היישום UconnectTM LIVE
בטחםון החכם שלך ,כדי לגשת לשירותים
הקשורים לרכב ,לחשבון שלך ולהתאים
אישית את חוויית הUconnectTM LIVE -
שלך.
ניתן להוריד את היישום מ App Store -או
מ.Google Play -
מטעמי בטיחות ,לא ניתן לפתוח את
היישום כאשר הטלפון מזווג לרדיו.
פרטים אישיים (דוא"ל וסיסמה) דרושים כדי
לגשת לשירותי רדיו  ,UconnectTM LIVEלכן
תוכנם של חשבונותיך האישיים מוגן ונגיש
רק למשתמש האמיתי.

שירותים קשורים שנגישים ברכב
שירותי  UconnectTM LIVEזמינים בתפריט
הרדיו בהתאם למדינת הייצוא.
היישומים החדשים new eco:DriveTM
ו my:Car -פותחו ,כדי לשפר את חוויית
הנהיגה של הלקוח ,לכן הם זמינים בכל
מדינות הייצוא שבהן ניתן להשתמש
בשירותי .UconnectTM LIVE
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למידע נוסף בקר באתר
.www.DriveUconnect.eu
אם מערכת הניווט מותקנת ברדיו ,שימוש
בשירותי  UconnectTM LIVEמאפשרת אף
להשתמש בשירותי  .”TomTom “Liveמידע
נוסף על תפקודי ה LIVE-נצמא בפרק
ייעודי.
eco:DriveTM
יישום eco:DriveTM

מאפשר לך להציג את
מאפייני הנהיגה שלך בזמן אמת ,כדי לעזור
לך לסגל סגנון נהיגה חסכוני יותר מבחינת
תצרוכת דלק ופליטת מזהמים.
בנוסף ,ניתן לשמור את המידע בהתקן USB
ולנתח אותו במחשב האישי הודות ליישום
שולחן העבודה  eco:DriveTMהזמין באתר
 www.fiat.itאו .www.DriveUconnect.eu
הערכה של סגנון הנהיגה תלויה בארבעה
גורמים המבקרים את הפרמטרים הבאים:
 4האצה
 4האטה
 4תיבת הילוכים
 4מהירות
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תצוגת eco:DriveTM
לחץ על הלחצן  eco:DriveTMכדי להפעיל
את התפקוד.
ברדיו יוצג מסך שיראה את ארבעת
הגורמים המתוארים למעלה .גורמים אלה
מופיעים באפור ,עד שהמערכת צוברת די
מידע להערכת סגנון הנהיגה.
אחרי שהמערכת צברה די נתונים ,נצבעים
הגורמים בחמישה צבעים בהתאם
להערכה :ירוק כהה (טוב מאוד) ,ירוק בהיר,
צהוב ,כתום ואדום (רע מאוד).
( Current route indexציון מסלול נוכחי)
מתייחס לערך הכולל המחושב בזמן אמת
על סמך הממוצע של הגורמים המתוארים.
הוא מייצג את הידידותיות האקולוגית של
סגנון הנהיגה :מ( 0 -נמוכה) עד 100
(גבוהה).
אם ישנן עצירות ממושכות ,הצג מראה
ממוצע הגורמים שהושג עד כה (הגורם
הממוצע) ,ולאחר מכן ,המערכת תמשיך
לצבוע את הגורמים בזמן אמת כשהרכב
יתחיל לנסוע.

אם ברצונך לבדוק את הממוצע של הנסיעה
הקודמת ("נסיעה" משמע מחזור הפעלת
המנוע שבין סיבוב מתג ההתנעה למצב
 MARלבין סיבוב למצב  ,)STOPבחר לחצן
( Previous Tripנסיעה קודמת).
ניתן להציג את הפרטים מהנסיעה הקודמת
בלחיצה על הלחצן ( Detailsפרטים) ,ובה
יפורטו משך הנסיעה (זמן ונסועה) ומהירות
ממוצעת.

אחסון נתוני נסיעה והעברתם
ניתן לאחסן את נתוני הנסיעה בזיכרון
המערכת ולהעבירם דרך התקן USB
מתאים או דרך היישום .UconnectTM LIVE
פעולה זו מאפשרת להציג את היסטוריית
הנתונים שנאספו מראים את הניתוח
המלא של נתוני הנסיעה ושל סגנון הנהיגה
שלך.
מידע נוסף זמין באתר
.www.DriveUconnect.eu

חשוב אל תוציא את התקן ה USB-או
תבטל את הזיווג של הטלפון החכם שלך
ליישום  UconnectTM LIVEלפני שהמערכת
הורידה את הנתונים ,מכיוון שהם עלולים
להיעלם.
בעת העברת הנתונים להתקנים הודעות
עשויות להופיע בצג הרדיו ,כדי להדריך את
המשתמש ולעזור לו לבצע את הפעולות
נכונה .פעל לפי הנחיות אלה .הודעות אלה
מוצגות רק כאשר מתג ההתנעה במצב
 STOPוהשהיית כיבוי המערכת מופעלת.
הנתונים עוברים אוטומטית להתקנים
כאשר המנוע דומם .הנתונים שהועברו
להתקנים אחרים נמחקים מזיכרון
המערכת .באפשרותך לבחור אם לשמור
את נתוני הנסיעה או לא :לחץ על הלחצן
 ,Settingsהפעל את תפקוד האחסון ,ובחר
את מצב ההעברה USB :או ענן.

הערות

אם התקן ה USB-מלא ,הודעת האזהרה
מופיע בצג הרדיו.

אם נתוני  eco:DriveTMלא מועברים להתקן
 USBתקופה ארוכה ,ייתכן כי הזיכרון הפנימי
של  UconnectTM LIVEיתמלא במלואו.
הקפד לפעול לפי ההנחיות שבהודעות על
הצג.
my:Car
תפקוד  my:Carמאפשר לך לעקוב תמיד
אחרי מצב הרכב.
 my:Carיכול לזהות תקלות בזמן אמת
ולהודיע למשתמש שמרווח השירות הגיע
לקצו .לחץ על הלחצן  my:Carכדי להפעיל
את התפקוד.
בצג יופיע מסך הכולל אזור care:Index
המספק את כל המידע המפורט על מצב
הרכב .לחץ על הלחצן  ,Active warningsכדי
להציג (אם ישנם) את הפרטים על תקלות
הרכב שגרמו לנורית אזהרה להידלק.
ניתן לראות את מצב הרכב באתר
 www.DriveUconnect.euאו דרך היישום
.UconnectTM LIVE

הגדרות
בלוח הקדמי כדי להציג
לחץ על הלחצן
את תפריט ההגדרות.
הערה פריטי התפריט המוצגים עשויים
להשתנות בהתאם לגרסה.
התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:
 4תצוגה
 4יחידות מידה
 4פקודות קוליות
 4שעון ותאריך
 4תאורה (אם קיים)
 4דלתות ומנעולים
 4אפשרויות כיבוי רכב
 4שמע
 4טלפוןBluetooth®/
 4קונפיגורציית SiriusXM
(אם קיים)
 4הגדרות רדיו
 4איפוס הגדרות
 4מחיקת נתונים אישיים
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ניווט (עבור "Uconnect 5

 Radio Nav LIVEבלבד)
תכנון מסלול
חשוב למען בטיחות וכדי להפחית הסחות
דעת בנהיגה ,עליך תמיד לתכנן מסלול לפני
תחילת הנהיגה.
כדי לתכנן מסלול ,פעל באופן הבא:
 4הקש על המסך כדי לפתח את התפריט
( Mainראשי).
 4הקש על ( Go toגש אל).
 4הקש על ( Addressכתובת) .באפשרותך
לשנות את המדינה או את האזור
בלחיצה על הדגל ,לפני בחירת עיר.
 4הזן את שם העיר או את המיקוד .ערים
ששמן זהה מוצגות ברשימה תוך כדי
ההקלדה.
 4הזן את שם הרחוב .תוך כדי ההקלדה
תוצג רשימת הרחובות בעלי שמות
דומים.
כאשר אתה רואה את הרחוב הנכון
ברשימה ,הקש על השם כדי לבור את
היעד.
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 4הזן את מספר הבית ולאחר מכן הקש
על ( Doneבוצע).
 4אם האפשרות Show location preview
(הראה את היעד) פעילה בתפריט
ההגדרות המתקדמות ,מיקומך מוצג
על המפה .הקש על ( Selectבחר) כדי
להמשיך או על  Backכדי להזין כתובת
אחרת.
 4כאשר המסלול החדש מוצג ,הקש על
.Done
למידע נוסף על המסלול ,הקש על
( Detailsפרטים).
כדי לשנות את המשלול ,לדוגמה ,אם
אתה רוצה לעבור במקום מסוים או
כדי לבחור יעד חדש ,הקש על Change
( routeשנה מסלול).
הנחיות קוליות וחזותיות על הצג מלוות
אותך לעבר יעדך.

עדכון המפה
ניתן לעדכן מפה בשתי דרכים:
 4העדכון האחרון של המפה:
אם מפה חדשה זמינה עבור המערכת
שלך תוך  90יום מתחילת השימוש,
באפשרותך להוריד אותה פעם אחת
בחינם.
 4עדכון מפה :באפשרותך לרכוש גרסה
חדשה של המפה המותקנת במערכת
שלך.

הכנת התקן

USB

כדי לעדכן את המפה ,השתמש בהתקן
 USBשעומד בדרישות הבאות:
 4עדיף שההתקין יהיה ריק.
 4על נפח הזיכרון להיות  8GBלפחות.
 4פורמט ה USB-הנדרש  -מערכת 		
קבצים .FAT-32
 4אסור שיהיה נעול ויש לאפשר שמירת
קבצים בו.

הערה מומלץ להשתמש בהתקן  USBולא
במכשירים כגון טלפונים ניידים או נגני מדיה.
כדי להכין התקן  ,USBפעל באופן הבא:
 4בחר  Navigation updatesבתפריט 		
ההגדרות.
אתה נשאל האם ברצונך להכין התקן USB
להורדת עדכונים.
 4בחר .Yes
 4הכנס את התקן ה.USB-
הערה אם המערכת ממשיכה לבקש ממך
להכניס את התקן ה ,USB-בדוק שההתקן
עומד בדרישות המצוינות למעלה ונסה שוב.
המערכת מתחילה להכין את התקן
ה.USB-
כאשר הוא מוכן ,תופיע ההודעה הבאה.
הסר את התקן ה USB-וחבר אותו למחשב.
כעת ניתן להוריד את המפה החדשה
להתקן ה.USB-

התקנת TomTom HOME

כדי להתקין  TomTom HOMEוליצור חשבון
 ,MyTomTomפעל באופן הבא:
 4הורד את היישום  TomTom HOMEוהתקן
אותו במחשב שלך .במחשב גש לעמוד
 .tomtom.com/getstartedבחר Download
( TomTom HOMEהורד )TomTom HOME
ופעל לפי ההוראות שסופקו.
 4חבר את התקן ה USB-שהכנת
למחשב TomTom HOME .מתחיל לפעול
אוטומטית.
 4בחר ( Enterכנס) בפינה הימנית
העליונה של .TomTom HOME
 4בחר  Create accountוהזן את הפרטים
הנדרשים ליצירת חשבון .MyTomTom
חשבון  MyTomTomנחוץ לקבלת עדכוני
מפות.

אחרי שהחשבון נוצר אתה נשאל אם
ברצונך לחבר את מערכת
לחשבונך .התקן ה USB-המוכן מייצג את
מערכת ה.UconnectTM-
 4בחר ( Connect deviceחבר התקן) 		
ולאחר מכן( close ,סגור).
כעת ניתן להוריד את המפה החדשה
להתקן ה.USB-

הUconnectTM-

הורד מפה
ניתן לעדכן את המפה בשתי שיטות:
 4עדכון מפה אחרון :אם מפה חדשה
זמינה עבור המערכת שלך תוך  90יום
מתחילת השימוש ,באפשרותך להוריד
אותה פעם אחת בחינם.
 4עדכון מפה :באפשרותך לרכוש גרסה
חדשה של המפה המותקנת במערכת
שלך.
כדי לבדוק זמינות או לרכוש מפה ,הכן
התקן  USBוהתקן  TomTom HOMEבמחשב
שלך.
חבר את התקן ה USB-למחשב.
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הורדת מפה
אם עדכון מפה זמין ,הוא כלול ברשימת
העדכונים הזמינים.
הערה אם המפה המעודכנת כבר
מותקנת במערכת ,העדכון לא מוצע.
בחר את המפה שברצונך להוריד ולאחר
מכן ,בחר ( Update and installעדכן והתקן).
המפה ירדה והועתקה להתקן ה USB-שלך.
בחר ( Doneבוצע) כאשר התהליך מסתיים.
הערה אל תנתק את התקן הUSB-
מהמחשב במהלך הורדת המפה
והעתקתה.
כעת ניתן להתקין את המפה במערכת.
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התקנת המפה

אחרי הורדת מפה להתקן ה USB-שלך,
ניתן להתקין אותה במערכת.
חשוב יש לבצע את עדכון המפה בעוד
שמנוע הרכב פועל ,והוא עשוי להימשך יותר
מ 30 -דקות.
חשוב אל תנתק את התקן הUSB-
במהלך התקנת המפה ,אחרת תופסק
ההתקנה.
 4הכנס את התקן ה USB-המכיל את
המפה החדשה למערכת .UconnectTM
המערכת מזהה מפה חדשה בהתקן
ה.USB-
 4בחר ( Startהתחל).
אל תוציא את ההתקן.
לפני עדכון המפה המערכת מציינת
שהתהליך עשוי להימשך כמה דקות .בחר
.OK
הערה אל תוציא את התקן ה USB-ואל
תנתק את אספקת החשמל למערכת,
לפני השלמת העדכון .לא ניתן להשתמש
במערכת לפני השלמת העדכון.

אם העדכון הופסק ,בצע שוב את שדרוג
המערכת.
אחרי השלמת העדכון ,תופיע ההודעה
הבאה.
 4הקש על ( Closeסגור).
המפה החדשה זמינה כעת במערכת.

איתור תקלות
במהלך העדכון עלולות לקרות הבעיות
הבאות:
 4המפה בהתקן ה USB-לא תקפה.
במקרה זה ,הורד שוב את המפה
להתקן ה USB-באמצעות TomTom
.HOME
ייתכן כי תצטרך להכין שוב את התקן
ה.USB-
 4גרסת המפה בהתקן ה USB-זהה
למפה הקיימת במערכת שהיא הגרסה
הקודמת שלה .במקרה זה ,הורד שוב
את המפה להתקן ה USB-באמצעות
 .TomTom HOMEייתכן כי תצטרך להכין
שוב את התקן ה.USB-

פקודות קוליות

4
4
4
4

( Incoming callsשיחות נכנסות)
( Phonebookספר טלפונים)
( Searchחיפוש)
( Show SMSהצג מסרון)

הערה לשפות שהמערכת לא תומכת
בהן ,לא ניתן לתת פקודות קוליות .כדי
להשתמש בפקודות הקוליות ,לחץ על
הלחצן בגלגל ההגה (לחצן ( Voiceקול))
ואמור את הפקודה הרצויה בקול רם.

רדיו

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר
בגלגל ההגה:
לחיצה על לחצן
( Help 4עזרה)
( Cancel 4בטל)
( Repeat 4חזור)
 4פקודות קוליות

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר
בגלגל ההגה:
לחיצה על לחצן
( Tune to XXX FM 4התכוונן אל )XXX FM
( Tune to XXX AM 4התכוונן אל )XXX AM
( Tune to Radio XXX 4התכוונן אל
רדיו )XXX
( Tune to DAB channel 4התכוונן אל
ערוץ )DAB

כללי

טלפון
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר
בגלגל ההגה ואמירה
לחיצה על לחצן
( Go to telephone 4עבור לטלפון):
( Call 4התקשר)
( Dial 4חייג)
( Redial 4חיוג חוזר)
( Call back 4החזר שיחה)
( Last calls 4שיחות אחרונות)
( Outgoing calls 4שיחות יוצאות)
( Missed calls 4שיחות שלא נענו)

ניווט
(עבור Uconnect 5” Radio Nav LIVE
בלבד)
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר
בגלגל ההגה:
לחיצה על לחצן
( Drive Home 4נהג הביתה)
( 2D view 4מבט דו-ממדי)
( 3D view 4מבט תלת-ממדי)
( Clear route 4מחק מסלול)
( Add Favourite 4הוסף למועדפים)
( Repeat instruction 4חזור על הנחיה)

מדיה
אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר
בגלגל ההגה:
לחיצה על לחצן
( ...Play song 4נגן שיר)...
( Play album 4נגן אלבום)
( Play artist 4נגן אמן)
( Play genre 4נגן סוגה)
( Play playlist 4נגן רשימת ניגון)
( Play podcast 4נגן פודקסט)
( Play audiobook 4נגן ספר שמע)
( Select the source 4בחר מקור)
 4תצוגה
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הכר את מכוניתך

78

בטיחות
מערכת להגנה
על נוסעים
ציוד הבטיחות החשוב ביותר מורכב
מהמערכות הבאות:
 4חגורות בטיחות
( SBR 4תזכורת חגורות בטיחות)
 4משענות ראש
 4מושבי בטיחות לילדים
 4כריות אוויר קדמיות וצדדיות
קרא בעיון רב את המידע הכלול בעמודים
הבאים .לשימוש נכון במערכת ההגנה
חשיבות מכרעת ביכולת לספק את רמת
הבטיחות המרבית לנהג ולנסועיו.
כוונון מעשנות הראש מתואר בנושא
"משענות ראש" בפרק "הכרת מכוניתך".

חגורות בטיחות
ומותחנים
)22

)12

חגורות בטיחות
שימוש בחגורות הבטיחות
באחריות הנהג לאכוף את החוק המקומי
התקף הנוגע לשימוש בחגורות הבטיחות
(ולדאוג שנוסעיו אוכפים אותו).
חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני
תחילת הנסיעה.
כדי לחגור נכון את חגורת הבטיחות יש
לשבת זקוף ולהישען על משענת הגב.
כדי לחגור את החגורה ,החזק את הלשונית
 ,Aאיור  ,60והכנס אותה לתוך האבזם  Bעד
להישמע נקישת נעילה.

אם חגורת הבטיחות נתקעת במהלך
ההוצאה ,אפשר לה להיגלל לאחור מעט
ומשוך אותה שוב ללא ניעור.
לחץ על לחצן  ,Cאיור  ,60כדי לשחרר את
החגורה.
החזק את החגורה כאשר היא חוזרת
למכלול ,כדי שלא תתפתל .הודות למנגנון
הגלילה שלה ,חגורת הבטיחות מתכוונת
אוטומטית לגוף הנוסע החוגר אותה
ומאפשרת חופש תנועה.

איור 60
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בטיחות

המנגנון עלול להינעל כאשר הרכב חונה
במדרון תלול; זוהי אינה תקלה.
יתרה מזאת ,מנגנון הגלילה נועל את
החגורה ,אם היא נמשכת בחדות או בעת
בלימה פתאומית ,התנגשות ונסיעה
בעיקולים במהירות גבוהה.
המושבים האחוריים מצוידים בחגורות
בטיחות רפויה בעלת שלוש נקודות עיגון
ומנגנון החזרה.
הערה חגור את חגורות הבטיחות כפי
שמוצג באיור .60a

איור 60a

חשוב כאשר אתה מחזיר את משענת
הגב למקומה ,ודא שחגורת הבטיחות
מוצבת כך שהיא מוכנה לשימוש.
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מערכת SBR
(אם קיימת)
מערכת ה SBR-מזכירה לנוסעים במושבים
הקדמיים והאחוריים (אם קיימת) שחגורות
הבטיחות שלהם לא חגורות.
המערכת מסמלת אילו חגורות בטיחות לא
נחגרו באמצעות אזהרות חזותיות (נוריות
אזהרה בלוח המחוונים וסמלי בצג) ואות
קולי (ראה את הפסקאות הבאות).
הערה פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ ,כדי לנטרל את
ההתרעה הקולית לצמיתות .ניתן להפעיל
מחדש את ההתרעות הקוליות באמצעות
תפריט הקביעות.

נורית תזכורת של חגורות
בטיחות
המערכת מתריעה בפני הנהג והנוסע
הקדמי שחגורות הבטיחות שלהם לא
חגורות באופן הבא:
 4נורית אזהרה נדלקת וצליל אזהרה
רציף נשמע במשך  6השניות
הראשונות.
 4נורית אזהרה מהבהבת וצליל אזהרה
מקוטע נשמע במשך  96השניות
הבאות.

מותחנים
הרכב מצויד במותחני חגורות הבטיחות
הקדמיים שמפחיתים את מידת הרפיון
של חגורות הבטיחות בהתנגשות חזיתית
חמורה .הם מבטיחים הידוק מושלם של
חגורות הבטיחות לגופי הנוסעים לפני
שמתחילה פעולת הריסון.
מנגנוני הגלילה ננעלים ,כדי לציין שהמותחן
התערב .רכב זה אף מצויד במותחן שני
באזור  .)kick plateהפעלתו מסומנת
באמצעות התקצרות של כבל המתכת.
ייתכן כי הפעלת המותחן תלווה בהיווצרות
עשן ,שאינו מזיק ולא מצביע על סכנת
שריפה.

אין צורך לתחזק את המותחן או לשמן
אותו :כל שינוי במצבו המקורי יפגע
ביעילותו.
אם בשל אסונות טבע (שיטפון ,סופה וכד')
נפגע ההתקן ממים ומבוץ ,יש להחליפו.
חשוב כדי ליהנות מרמת ההגנה המרבית
של המותחן ,יש להדק את חגורת הבטיחות
על החזה ועל האגן.

מגבילי עומס
כדי להגביר את בטיחות הנוסעים ,מנגנוני
הגלילה של חגורות הבטיחות מצוידים
במגביל עומס המבקר את הכוח המופעל
על החזה ועל כתפיים במהלך פעולת הריסון
של חגורת הבטיחות בהתנגשות חזיתית.

אזהרות כלליות חשובות
הנוגעות לשימוש בחגורות
הבטיחות
באחריות הנהג לאכוף את החוק המקומי
התקף הנוגע לשימוש בחגורות הבטיחות
(ולדאוג שנוסעיו אוכפים אותו).
חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני
תחילת הנסיעה.
נשים הרות חייבות לחגור חגורות בטיחות,
מכיוון שהחגורות מפחיתות משמעותית את
סכנת הפציעות עבורן ועבור עובריהן.
נשים הרות חייבות להעביר את רצועת
החיק של חגורת הבטיחות נמוך ככל
האפשר על האגן ,מתחת לבטן (ראה איור
 .)61ככל שההריון מתקדם ,על הנהגת
לכוונן את המושב ואת גלגל ההגה באופן
שיאפשר לשלוט ברכב במלואו (נגישות
קלה לדוושת ולגלגל ההגה).
יש לשמור על מרווח מרבי בין הבטן לגלגל
ההגה.

איור 61

אסור שהחגורה תהיה מפותלת.
על רצועת הכתף לעבור מעל הכתף ודרך
החזה באלכסון .על החלק התחתון של
החגורה לעבור על האגן ולא על הבטן.
לעולם אל תשתמש באביזרים (תפסים,
צבתים וכד') המרחיקים את חגורת
הבטיחות מהגוף ראה איור .62

איור 62
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חשוב חגורת בטיחות אחת מיועד לשימוש
בידי אדם אחד .לעולם על תסיע ילד ישוב
על ברכי נוסע אחר וחגור באותה חגורת
הבטיחות .ככלל ,אל תכניס דבר בין הנוסע
לחגורת הבטיחות שלו ,איור .63

איור 63
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תחזוקה של חגורות
הבטיחות
כדי לתחזק את חגורות הבטיחות בתנאים
מיטביים ,הקפד על האזהרות הבאות:
 4השתמש תמיד בחגורת הבטיחות
מתוחה היטב ולא מפותלת; ודא שהיא
נעה בחופשיות וללא הפרעות.
 4החלף את חגורת הבטיחות אחרי
תאונה בדרגת חומרה מסוימת ,אפילו
אם סימני נזק לא גלויים .החלף תמיד
את חגורת הבטיחות אם הופעלו
המותחנים.
 4דאג שמנגנוני הגלילה לא יירטבו :הם
פועלים כהלכה רק אם הם יבשים.
 4החלף את חגורת הבטיחות אם יש
עליה סימני בלאי או חתכים.

מערכת להגנה
על ילדים
הסעת ילדים בבטחה
)12
)24 ,23
להגנה מרבית בתאונה על כל הנוסעים
לשבת ולהשתמש נכון במערכות ריסון
רלוונטיות ,לרבות תינוקות וילדים.
זוהי הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד
האירופי בהתאם לתקן 2003/20/EC
ילדים שגובהם עד  1.50מ' ושגילם עד 12
שנים חייבים לשבת במושב בטיחות מתאים
במושב האחורי.
סטטיסטיקת תאונות מוכיחה שהמושב
האחורי בטוח יותר לילדים.
בהשוואה לאדם מבוגר ,ראשו של הילד
גדול וכבד יותר ביחס לשאר הגוף ,ומבנה
השרירים והשלד שלו עדיין לא מפותחים.

לפיכך ,יש להשתמש במערכות ריסון
אחרות מלבד חגורות בטיחות ,כדי להפחית
את סכנת הפציעות בעת תאונה ,בלימה
חדה או תמרון פתע .ילדים חייבים לשבת
באופן בטוח ונוח .מומלץ להסיע את הילד
במושב הבטיחות הפונה לאחור במשך
תקופה ארוכה ככל האפשר (עד גיל 4-3
שנים לפחות) וכל עוד מאפייניו של המושב
מרשים זאת ,מכיוון שזהו המצב הבטוח
בעת תאונה.
בחירת המושב המתאים תלויה במשקל
הילד .ישנם סוגים שונים של מושבי בטיחות,
לכן ,מומלץ לבחור סוג המתאים ביותר לילד.
מומלץ תמיד לבחור את מושב הבטיחות
הנכון עבור הילד .לשם כך ,עיין בספר
ההוראות של מושב הבטיחות ,כדי לוודא
שהוא נכון לילדך.

באירופה מאפייניהם של מושבי הבטיחות
מוסדרים בתקן  ECE-R44המחלק אותם
לחמש קבוצות משקל:
משקל עד  10ק"ג
		
קבוצה 0
משקל עד  13ק"ג
קבוצה 0+
משקל  9-18ק"ג
		
קבוצה 1
משקל  25-15ק"ג
		
קבוצה 2
משקל  36-22ק"ג
		
קבוצה 3
כל מושבי הבטיחות חייבים להכיל תעודות
תאימות ביחד עם תו בקרה על תווית
המחוברת באופן קבוע למושב ,ואין להסירה.
קטלוג האביזרים של פיאט כולל מושבי
בטיחות עבור כל קבוצת משקל.
מומלץ להשתמש במושבים אלה מכיוון
שהם עוצבו ונבחנו במיוחד עבור רכבי פיאט.

התקנה של מושב בטיחות
באמצעות חגורות בטיחות
מושבי הבטיחות האוניברסליים מותקנים
באמצעות חגורות הבטיחות העומדים בתקן
 ECE R44ומחולקים לקבוצות משקל שונות.
חשוב האיורים להמחשה ולהנחיות הרכבה
בלבד .התקן את מושב הבטיחות בהתאם
להוראות היצרן שמסופקות עם המושב.
חשוב מומלץ להחליף את מושב הבטיחות
ואת חגורת הבטיחות שבאמצעותה הותקן
אחרי תאונה בדרגת חומרה מסוימת.

קבוצע  0ו0+ -
יש להסיע תינוקות שמשקלם עד  13ק"ג
במושב במושב בטיחות מערסל הפונה
לאחור התומך בראשו של התינוק ואינו
מפעיל לחץ על צווארו בהאטה חדה.
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בטיחות

מושב הבטיחות/סל-קל מאובטח במקום
באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב,
והילד מרוסן בחגורות הבטיחות של המושב.

קבוצה 2

קבוצה 3

ילדים במשקל  15עד  25ק"ג יכולים
להשתמש ישירות בחגורות הבטיחות של
הרכב.
מושב הבטיחות נדרש רק כדי למקם
נכון את הילד ביחס לחגורת הבטיחות
הרלוונטית ,כדי שרצועת הכתף תעבור
על חזה הילד ולא על צווארו ,וכדי שרצועת
החיק תעבור על האגן ולא על הבטן.

ילדים שמשקלם מ 22 -עד  36ק"ג יכולים
להשתמש במושבי הגבהה זמינים ,כדי
למקום נכון את חגורת הבטיחות.
איור  67מציג מיקום נכון עבור הילד במושב
האחורי.
ילדים שגובהם עולה על  1.50מ' יכולים
לחגור חגורת בטיחות כרגיל כמו המבוגרים.

איור 64

קבוצה 1
ילדים שמשקלם מ 9 -עד  18ק"ג רשאים
לנסוע במושב הפונה לפנים.
איור 67
איור 66

איור 65
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התקנת מושב
בטיחות מסוג
)24
איזופיקס

תאימות מושב הנוסע לתקנות הנוגעות לשימוש במושב
בטיחות מסוג אוניברסלי

פיאט  500עומד בתקן האירופי החדש  2000/3ECהמתאר את אפשרויות ההתקנה של
מושבי בטיחות לילדים במושבי הרכב לפי הטבלה הבאה:
קבוצה
קבוצה 0+ ,0
קבוצה 1
קבוצה 2
קבוצה 3

טווח משקל
עד  13ק"ג
 9-18ק"ג
 15-25ק"ג
 22-36ק"ג

מושב נוסע קדמי

מושב אחורי

U

U

U

U

U

U

U

U

 = Uמתאים למושב בטיחות לילד מסוג אוניברסלי בהתאם לתקנה אירופית
עבור קבוצת המשקל המפורטת.

ECE-R44

		

הרכב מצויד בעיגוני איזופיקס ,תקן אירופי
חדש שהופך התקנה של מושב בטיחות
למהירה ,פשוטה ובטוחה.
מערכת האיזופיקס מאפשרת להתקין את
מושב הבטיחות מסוג איזופיקס ללא שימוש
בחגורות הבטיחות של רכב ,אלא ישירות
לשלושה עיגונים של הרכב.
במקומות שונים ברכב ניתן להתקין הן
מושב איזופיקס הן מושב בטיחות רגיל.
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כדי להתקין מושב בטיחות מסוג איזופיקס,
חבר את שני העיגונים המתכתיים  ,Aאיור
 ,68הנמצאים בין כרית המושב האחורי
למשענת הגב שלו .לאחר מכן ,הסר את
המדף האחורי ,קשור את הרצועה העליונה
(המסופקת עם מושב הבטיחות) לעיגון
המיוחד  ,Bאיור  ,69שנמצא מאחורי
משענת הגב למטה.

דוגמה למושב בטיחות אוניברסלי מסוג
איזופיקס לקבוצת משקל  1מוצג באיור .70

הערה מותר להשתמש במושב בטיחות
אוניברסלי מסוג איזופיקס העומד בתקן
" ECE R44איזופיקס אוניברסלי" ( R44/03או
גרסאות משודרגות).
קבוצות המשקל האחרות מכוסות במושב
בטיחות איזופיקס ספציפי שעוצב ,נבנחן
ואושר לרכב זה בלבד (ראה את רשימת
המכוניות המסופקת עם מושב הבטיחות).
מושבי בטיחות אוניברסלי מסוג איזופיקס
 Duo Plusומושב מיוחד מסוג  G 0/1זמינים
בקטלוג האביזרים של פיאט.
לפרטי התקנה/שימוש נוספים עיין בחוברת
ההתקנה המצורפת למושב הבטיחות.

איור 68

איור 70

איור 69
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חשוב האיורים הינם להמחשה ולהנחיות
הרכבה בלבד.
התקן את מושב הבטיחות בהתאם
להוראות היצרן שמסופקות עם המושב.

תאימות מושב הנוסע לתקנות הנוגעות לשימוש במושב בטיחות מסוג אוניברסלי
(פיאט )500
הטבלה שלהלן מציגה את אפשרויות ההתקנה השונות עבור מושב בטיחות לילדים עם בסיס איזופיקס ,במושבים המצוידים בעיגוני
איזופיקס בהתאם לתקן אירופי .ECE 16
טווח משקל
קבוצה  :0עד  10ק"ג
קבוצה  :0+עד  13ק"ג

קבוצה  1מ 9 -עד  18ק"ג

		
:X
:IUF

(*):

כיוונו של מושב בטיחות
פונה לאחור
פונה לאחור
פונה לאחור
פונה לאחור
פונה לאחור
פונה לאחור
פונה לפנים
פונה לפנים
פונה לפנים

מיקום איזופיקס

צדדי אחורי

E

X

E

X

D

X

C

X

D

X

C

X

B

IUF

B1

IUF

A

)*(IUF

מיקום איזופיקס אינו מתאים למושב בטיחות איזופיקס בקבוצת משקל ו/או גודל זו.
מתאים למושב בטיחות אוניברסלי מסוג איזופיקס הפונה לפנים שמאושר לשימוש בקבוצת משקל זו.
עבור גרסאות פיאט  ,500מיקום איזופיקס זה אינו מתאים למושב בטיחות איזופיקס בקבוצת משקל ו/או גודל זו.
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המלצות עיקריות להסעה בטוחה
של ילדים
4

4

4

4

4

התקן את מושב הבטיחות לילד במושב
האחורי ,מכיוון שהוא המקום המוגן
ברכב בעת תאונה.
הסע ילדים במושב בטיחות הפונה
לאחור תקופה רוכה כלכ האפשר ,עד
גיל  3-4אם ניתן.
אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי
מנוטרלת ,בדוק תמיד שדולקת נורית
האזהרה הייעודית בלוח המכשירים כדי
לוודא שהכרית אכן מנוטרלת.
אם בכוונתך להתקין מושב בטיחות
לילד במושבים האחוריים ,מומלץ למקם
אותו רחוק מהמושבים הקדמיים ככל
האפשר.
הקפד לפעול לפי ההוראות הנלוות
למושב הבטיחות .שמור את חוברת
ההוראות ברכב ביחד עם המסמכים
האחרים וספר נהג זה .אל תתקין מושב
בטיחות משומש ללא הוראות.
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4

4
4
4
4

4

4

במושב בטיחות ניתן להושיב ילד אחד
בלבד .לעולם אל תשתמש בו כדי להסיע
שני ילדים.
בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא
עוברות על צווארו של הילד.
בדוק תמיד שחגורת הבטיחותנ חגורה
היטב באמצעות משיכתה.
במהלך הנסיעה ודא שהילד יושב נכון
ולא משחרר את חגורת הבטיחות שלו.
לעולם אל תרשה לילד להניח את
רצועת הכתף מתחת לזרוע או מאחורי
גבו.
לעולם אל תסיע ילדים על הברכיים
שלך ,אפילו תינוקות רכים .איש לא
יצליח להחזיק ילד בתאונה.
אם הרכב היה מעורב בתאונה ,החלף
את מושב הבטיחות במושב חדש.

מערכות ריסון
נוספות (- )SRS
כרית בטיחות
)25
ייתכן כי רכבך מצויד בכריות האוויר הבאות:
 4כרית אוויר קדמית של נהג
 4כרית אוויר קדמית של נוסע
 4כרית אוויר לברכי נהג
 4כריות אוויר של נהג ושל נוסע להגנה
על אזור האגן ,החזה והכתפיים (כריות
צדדיות)
 4כריות אוויר צדדיות להגנה על ראשם של
נוסעים קדמיים ושל נוסעים היושבים
במושבים אחוריים קיצוניים (כרית וילון).

כריות אוויר קדמיות
כריות האוויר הקדמיות עבור מושב הנהג/
הנוסע (אם קיים) נועדו להגן על הנוסעים
במושבים הקדמיים בתאונה חזיתית
בעוצמה בינונית-גבוהה באמצעות הצבת
הכרית בין הנוסע לגלגל ההגה או ללוח
המכשירים.
לפיכך ,אם כריות האוויר הקדמיות לא
נפתחות בסוגים אחרים של תאונות
(התנגשויות צד ,פגיעות אחוריות,
התהפכות וכד') ,אין זה סימן לתקלה
במערכת.
יחידת בקרה אלקטרונית תנפח את הכרית
בעת התנגשות חזיתית.
הכרית תתנפח מיד בחלל שבין גוף הנוסע
לבין מבני הרכב העלולים לפצוע אותו .היא
תתרוקן מהאוויר מיד לאחר מכן.

כריות אוויר קדמיות אינן מחליפות את
ההגנה שמספקות חגורות בטיחות אלא
משלימות אותה .מומלץ לחגור את חגורות
הבטיחות בכל עת כמפורט בחוק של
מדינות באירופה ומחוצה לה.
בעקבות פגיעה ברכב נוסעים לא חגורים
ייזרקו לפנים ועלולים לבוא במגע עם כרית
האוויר המתנפחת .במקרה זה כרית האוויר
לא תבצע את פעולת ההגנה הייעודית
שלה.
כריות האוויר הקדמיות נועדו וכוילו להגן
על הנוסעים במושבים הקדמיים שחוגרים
חגורות בטיחות.

נפחן של כריות האוויר במצב התנפחות
השיא שלהן ממלא כמעט את כל החלל בין
גלגל ההגה לנהג ,בין העמוד התחתון לברכי
הנוסע ובין לוח המכשירים לנוסע.
כריות האוויר לא נפתחות בהתנגשויות
חזיתיות קלות (שבהן די בפעולת הריסון של
חגורות הבטיחות).
יש תמיד לחגור חגורות בטיחות .בהתנגשות
חזיתית הן מחזיקות את הנוסעים בתנוחה
נכונה.
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כרית אוויר קדמית של נהג

( - Aאיור )71
זוהי כרית שנפתחת מידית ושמאוחסנת
בתא מיוחד במרכז של גלגל ההגה.

כרית אוויר קדמית של נהג

( - Bאיור )72
זוהי כרית אוויר שנפתחת מידית
ושמאוחסנת בתא אחסון מיוחד בלוח
המכשירים :נפחה של כרית הנוסע גדול
מזה של כרית הנהג.

כרית אוויר קדמית של נוסע
ומושב בטיחות לילדים
)25
הקפד תמיד למלא אחר ההוראות שבתווית
המודבקת לשני צדדיו של מגן השמש (איור
.)72a

איור 71
איור 72
איור 72a
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כרית אוויר של נוסע קדמי :אזהרה
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כרית אוויר לברכי נהג

(אם קיימת) ( - Cאיור )73
זוהי כרית אוויר המתנפחת מידית
והמאוחסנת בתא מיוחד מתחת לעמוד
ההגה בגובה ברכי הנהג; היא נועדה לספק
הגנה נוספת בהתנגשות חזיתית.

איור 73

92

נטרול של כריות אוויר של נוסע
קדמי :כרית קדמית וכרית צדדית
(אם קיימות)
אם יש להסיע ילד במושב הקדמי במושב
בטיחות הפונה לאחור ,נטרל את כרית
האוויר הקדמית ואת הכרית הצדדית של
הנוסע (אם קיימת).
נורית האזהרה במרכזו של לוח
המכשירים תדלוק באופן קבוע עד
להפעלתן מחדש של כריות האוויר של
הנוסע (אם ניתן).

חשוב כדי לנטרל ידנית את כרית האוויר
הקדמית והצדדית (אם קיימת) של
הנוסע ,עיין בנושא "תצוגה" בפרק "הכרת
מכוניתך".

כריות אוויר צדדיות
(כריות צדדיות  -כריות וילון)

)25

כדי להגביר הגנה על נוסעים בהתנגשות
צד ,הרכב מצויד בכריות אוויר צדדיות (אם
קיימות) וכריות וילון (אם קיימות).
כריות אוויר צדדיות מגנות על נוסעים
בהתנגשויות צד בעוצמה בינונית-גבוהה
באמצעות הצבת הכרית בין הנוסע לחלקי
המבנה הפנימיים של הרכב.
אי הפעלה של כריות אוויר צדדיות בסוגים
אחרי םשל התנגשויות (חזיתיות ,אחוריות,
התהפכויות) אינה מסמלת תקלה.

כריות אוויר צדדיות

כריות וילון

(אם קיימות)
המערכת מורכבת משתי כריוות אוויר
המתנפחות מידית ומאוחסנות במשענות
הגב של המושבים הקדמיים ,איור .74
הן מגנות על האגן ,החזה והכתפיים של
הנוסעים בהתנגשות צדדית ברמת חומרה
בינונית/גבוהה.

(אם קיימות)
המערכת מ ורכבת משתי כריות וילון
המאוחסנות מאחורי במכסה הצדדי של
הגג ,איור  ,75ומכוסים בדיפון מיוחד .הן
נועדו להגן על ראשם של הנוסעים הקדמיים
בהתנגשויות צד הודות לשטח ההתנפחות
הרחב של הכרית.

איור 74

איור 75
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מידע חשוב
בהתנגשות צד תספק המערכת את ההגנה
המיטבית באמצעות פתיחה נכונה של
כרית וילון ,אם הנוסע יושב בתנוחה נכונה
במושב.
כריות האוויר הקדמיות ו/או הצדדיות
עלולות להיפתח ,אם הרכב נחשף לחבטות
חזקות או תאונות באזור הגחון ,לדוגמה,
זעזועים חזקים ממדרגות ,שפות מדרכה
או מכשולים ,נפילה לתוך בורות גדולים או
ירידה מהכביש.
כמות קטנה של אבק תשתחרר בפעת
פתיחת כריות האוויר.
האבקה לא מזיקה ולא מסמלת התפרצות
שריפה .יתרה מזו ,ייתכן כי יכוסו פני השטח
של כרית שנפתחה ופנים הרכב בשאריות
האבק.
אבק זה עלול לגרום גירוי בעור ובעיניים.
שטוף את האזור המגורה בסבון עדין ובמים.
אם רכבך היה מעורב בתאונה שבמהלכה
הופעלו מערכות בטיחות ,החלף את
המערכת שהופעלו ובדוק את אלה שלא
הופעלו במרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ.
כל הבדיקות של כריות האוויר ,התיקונים
וההחלפות יש לבצע במרכז שירות מורשה
מטען חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
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לפני גריטת הרכב הבא אותו למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ
לנטרול המערכת.
למותחנים ,כריות אוויר קדמיו וכריות צדדיות
גורמי התנפחות שונים המבוססים על סוג
ההתנגשות .אם אחת המערכת האלה לא
מופעלת ,אין זה סימן לתקלה בה.

התנעה ונהיגה
התנעת המנוע
איור 76

)26

)13

גרסאות בנזין (למעט מנוע
 105 0.9 TwinAirכ"ס)
4
4
4
4

שלב את בלם החניה.
שלב את בורר ההילוכים במצב סרק.
לחץ על דוושת הבלמים עד הסוף ,מבלי
לגעת בדוושת ההאצה.
סובב את מתג ההתנעה למצב AVV
ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

מנוע  105 0.9 TwinAirכ"ס
 4שלב את בלם החניה.
 4שלב את בורר ההילוכים במצב סרק או
לחץ על דוושת המצמד עד הסוף ,אם
משולב הילוך אחר.
 4סובב את מתג ההתנעה למצב AVV
ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

גרסאות דיזל
4
4
4

4
4

שלב את בלם החניה.
שלב את בורר ההילוכים במצב סרק.
סובב את מתג ההתנעה למצב MAR-
 ONוהמתן לכיבוי נוריות האזהרה או
. /
הסמלים
לחץ על דוושת המצמד.
סובב את מתג ההתנעה למצב AVV
ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

גרסאות עם תיבת הילוכים
Dualogic

המערכת מאפשרת להתניע את המנוע
בהילוך ובמצב סרק ( .)Nעם זאת ,יש ללחוץ
תחילה על דוושת הבלמים ,אם מצב סרק
לא משולב .לפיכך ,מומלץ לשלב את מצב
הסרק לפני התנעת המנוע.

גרסאות גפ"מ
המנוע תמיד מותנע בבנזין ,ללא תלות
במצב שנבחר לפני כן .לכן ,יש לדאוג תמיד
שיהיה דלק במיכל.
איור 76
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בלם חניה

)27

ידית בלם החניה ,איור  ,77ממוקמת בין
המושבים הקדמיים.
משוך את בלם החניה למעלה ,כדי לשמור
את הרכב במצב נייח.
כדי לשחרר את בלם החניה ,הרם את
הידית מעט תוך לחיצה על לחצן השחרור
 ,Aאיור  .77הורד את הידית תוך לחיצה על
לחצן השחרור.

איור 77

שימוש בתיבת
ההילוכים
)28

)14

כדי לשלב את ההילוכים ,לחץ על דוושת
המצמד עד סוף מהלכה והזז את ידית
ההילוכים למצב הרצוי (תרשים ההילוכים
מופיע על ידית ההילוכים ,איור .)78

איור 78

עבור רכב המצויד בתיבה בת  6הילוכים ,כדי
לשלב את ההילוך השישי הצמד את הידית
לימין ,כדי לא לשלב את ההילוך הרביעי
בטעות .יש לנהוג כך אף במעבר מההילוך
השישי להילוך החמישי.
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חשוב ניתן לשלב הילוך אחורי רק אחרי
שהרכב נייח .בעוד שהמנוע פועל ,לחץ על
דוושת המצמד והמתן כשתי שניות לפחות
לפני שאתה משלב את ההילוך האחורי ,כדי
לא לגרום נזק להילוכים ולמערכת הנעה.
כדי לעבור ממצב סרק להילוך האחורי ,הרם
את הטבעת  ,Aאיור  ,78שמתחת לידית
והזז את הידית ימינה ואחורה.
חשוב יש להשתמש בדוושת המצמד רק
כדי להחליף הילוכים .אל תשעין את רגליך
על דוושת המצמד במהלך הנהיגה ,אפילו
לא לזמן קצר.
בקרת המצמד האלקטרונית (אם קיימת)
עלולה להתערב כי פירשה את סגנון הנהיגה
השגוי כתקלה.

שימוש בתיבת
הילוכים DUALOGIC

תפקוד

)14
(אם קיימת)

מצבי הפעלה

איור 79

ישנם שני מצבי הפעלה של תיבת הילוכים:
 4ידני :הנהג מחליט מתי להחליף הילוך.
 4אוטומטי :המערכת מחליטה מתי
להחליף הילוך.

מצב ידני
4
4

4
4

לחץ על דוושת הבלם והתנע את
המנוע.
דחוף את הידית  ,Aאיור  ,79של תיבת
ההילוכים כלפי ( ,)+כדי לשלב את
ההילוך הראשון (אם היא יוצאת ממצב
 Nאו  ,Rמקם את הידית במיקום
אמצעי) או כלפי  ,Rכדי לשלב את
ההילוך האחורי.
שחרר את דוושת הבלם ולחץ על
דוושת ההאצה.
במהלך נהיגה דחוף את הידית  Aכלפי
( )+כדי להעלות הילוך אחד או כלפי ()-
כדי להוריד הילוך אחד.

מצב אוטומטי

 4לחץ על דוושת הבלם והתנע את
המנוע.
 4דחוף את ידית ההילוכים כלפי  ,A/Mכדי
לשלב מצב אוטומטי או כלפי  ,Rכדי
לשלב הילוך אחורי.
 4שחרר את דוושת הבלם ולחץ על
דוושת ההאצה.

ECO

תפקוד ה ECO-המשפר את תפעול תיבת
ההילוכים ,מופעל במצב אוטומטי בלבד.
תפקוד זה מופעל בלחיצה על לחצן  ,Eאיור
 ,79הנמצא ליד ידית ההילוכים (בגרסאות
 ) 1.2 8Vאו בלחיצה על לחצן  ,ECOאיור
 ,80בלוח המכשירים (בגרסאות 0.9 TwinAir
 85כ"ס)
כאשר תפקוד ה ECO-פעיל ,יראה הצג את
ההילוך הנוכחי ואת המילים  AUTOו.ECO-
המערכת תבחר את ההילוך המתאים
למהירות הרכב ,למהירות המנוע ולעוצמת
הלחיצה על דוושת ההאצה ,במטרה להגביל
את צריכת הדלק.

איור 80
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התנעה ונהיגה

תפקוד

SPORT

(גרסאות  - 1.4 16Vאם קיימות)
בגרסאות אלה באפשרות הנהג להשתמש
בתפקוד  SPORTהמספק הגדרות נהיגה
ספורטיביות באמצעות התערבות בהחלפות
הילוך ,ביחידת בקרת המנוע ובהיגוי .כדי
להפעיל תפקוד זה ,לחץ על לחצן ,SPORT
איור  ,81בלוח המכשירים.

ידיות להעברת הילוכים
בגלגל הגה
(אם קיימות) איור 82
ניתן לנהל את תיבת ההילוכים באופן רציף
באמצעות הידיות בגלגל ההגה.
 4כדי להשתמש בידיות אלה ,על ידית
ההילוכים  ,Aאיור  ,79להיות במצב
הביניים בין  +לבין .-
כדי להעלות הילוך :משוך את הידית
הימנית  +כלפי גלגל ההגה.
כדי להוריד הילוך :משוך את הידית
השמאלית  -כלפי גלגל ההגה.

איור 81
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איור 82

הערה הורדת הילוך (או העלאתו)
מתאפשרת רק במהירות מנוע (סיבובי
סל"ד) מתאימה.
הערה לשימוש הנכון במערכת ,מומלץ
להשתמש ברגל ימין להפעלת יחידת
הדוושות.

במקרה חירום
במקרה חירום מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ .היכנס לאתר  www.fiat.co.ilכדי למצוא את
מרכז השירות המורשה הקרוב אליך.

התנעה באמצעות
כבלי עזר
)26

)13

אם המצבר ריק ,ניתן להתניע את המנוע
בעזרת מצבר עזר בעל הספק זהה למצבר
הריק או מעט גבוה ממנו.
חשוב אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב
 STOPוסגירת דלת הנהג המתן כדקה
לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת
החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

פעל באופן הבא:
הפעל את בלם החניה בשני כלי הרכב
ושלב את ידית ההילוכים במצב סרק .חבר
את הקטבים החיוביים ,איור ( ,83סימן +
ליד הקוטב) שני המצברים באמצעות כבל
מתאים.
קצה אחד של הכבל השני חבר לקוטב
השלילי ( )-של המצבר המסייע ואת קצהו
השני לנקודת ההארקה ליד המנוע או
ליד תיבת ההילוכים של רכבך .התנע את
המנוע .אחרי שהותנע המנוע ,הסר את
הכבלים בסדר הפוך לחיבורם .אם לא ניתן
להתניע את המנוע לאחר מספר ניסיונות,
הפסק לנסות ופנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.

איור 83

חשוב אל תחבר ישירות את הקטבים
השליליים של שני המצברים :ניצוצות
שנוצרים עלולים להצית את הגז הנפיץ
העלול להשתחרר מהמצבר.
אם מצבר העזר מותקן ברכב ,מנע מגע בין
חלקי המתכת של שני כלי הרכב.
Start&Stop

בגרסות עם מערכת
בהתנעת חירום לעולם אל תחבר את
הקוטב השלילי ( )-של המצבר המסייע
אל הקוטב השלילי ( )-של מצבר הרכב,
אלא לנקודה ההארקה של המנוע/תיבת
ההילוכים.
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התנעה מאולצת החלפת גלגל
)13
לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה,
בגרירה או בנהיגה בירידה.
פעולות אלה עלולות לגרום לזרימת הדלק
לתוך הממיר הקטליטי ולגרום לו נזק בלתי
הפיך.
חשוב זכור שמגבר הבלם ומערכת היגוי
הכוח החשמלית (אם קיימת) לא פעילים
אם המנוע דומם .לכן ,יש להפעיל כוח רב
יותר כדי ללחוץ על דוושת הבלם או כדי
לסובב את גלגל ההגה.

)32

מגבה
נא שים לב כי:
4
4
4
4

המגבה שוקל  1.76ק"ג.
אין צורך לכוונן את המגבה.
לא ניתן לתקן את המגבה; אם חלה בו
תקלה יש להחליפו במגבה מקורי אחר.
לא ניתן לחבר למגבה כלי אחר מלבד
ידית הסיבוב שלו.

4
4
4
4

4

הרמת הרכב במגבה
והחלפת גלגל
כדי החליף גלגל ,פעל באופן הבא:
 4עצור את הרכב במקום בטוח
למשתמשי דרך אחרים ולהחלפה
בטוחה של גלגל.
על הקרקע להיות ישרה ודחוסה.

100

4

4

4

דומם את המנוע והפעל את בלם
החניה.
שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי.
הרם את השטיח בתא המטען ושחרר
את התקן הנעילה המרכזי  ,Aאיור .84
הוצא את ערכת הכלים והנח אותה ליד
הגלגל המיועד להחלפה.
הוצא את הגלגל החלופי הקומפקטי .C
כלי רכב עם מכסה גלגל :השתמש
במברג של ערכת הכלים במקום
המיועד בקצה הקיצוני והפעל את הכוח
הדרוש.
עבור רכב שמצויד בגלגל סגסוגת :הסר
את צלחת הגלגל המותקנת בלחיצה
באמצעות המברג.
שחרר את בורגי הקיבוע של הגלגל
המוחלף בסיבוב אחד בעזרת מפתח
הברגים.
פתח חלקית את המגבה באמצעות
הידית.

4

4

4
4

התקן את המגבה סמוך לגלגל
המוחלף ,ליד הסימן  ,איור ,86-85
שעל המרכב.
אם הרכב מצויד בלוחות צד יש להטות
אותם ,איור  ,87כדי להכניס את המגבה
מתחת לרכב.
ודא שהמגבה מוצב נכונה (ראה איור
.)88
הזהר אנשים מסביב שבכוונתך להרים
את הרכב במגבה.
עליהם להתרחק ולא לגעת ברכב עד
שלא יעמוד על הקרקע.

איור 85

איור 86
איור 84

איור 87

איור 88
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4

4

4
4

כדי להפעיל את המגבה התקן את
הידית והרם את הרכב כך שיתרומם
הגלגל כמה סנטימטרים מעל הקרקע.
בעודך מסובב את ידית המגבה ,ודא
שהיא נעה בחופשיות ושידך לא נשרטת
במגע עם הקרקע .החלקים הנעים של
המגבה (ברגים וחיבורים) עלולים לגרום
פציעות :אל תיגע בהם .אם נשפך עליך
עם חומר סיכה ,נקה אותו ביסודיות.
ודא שפני המגע בין הגלגל החלופי
הקומפקטי נקיים ,כדי שהברגים לא
ישתחררו.
התקן את הגלגל החלופי תוך יישור
הפין עם אחד החורים בגלגל.
הדק את ארבעת הברגים ,סובב את
ידית המגבה כדי להנמיך את הרכב
והסר את המגבה.

 4הדק את הברגים עד סוף מהלכם 		
הנמצאים באלכסון אחד מול השני.
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התקנת הגלגל
)39 )32

חישוקי פלדה
4

4

4

4
4

ודא שפני המגע בין הגלגל הסטנדרטי
לצלחת הגלגל נקיים ,כדי שהברגים לא
ישתחררו.
התקן את הגלגל הסטנדרטי באמצעות
הכנסת  4הברגים לתוך החורים
והידוקם.
הכנס את צלחת הגלגל המותקנת
בלחיצה כך ,שהפתח הייעודי מיושר עם
שסתום הניפוח.
הנמך את הרכב והסר את המגבה.
באמצעות מפתח הברגים הדק את 		
הברגים במלואם.

חישוקי סגסוגת
 4התקן את הגלגל והדק את הברגים 		
באמצעות המפתח המסופק.
 4הנמך את הרכב והסר את המגבה.
 4באמצעות מפתח הברגים הדק את 		
הברגים במלואם.
 4התקן את צלחת הגלגל המותקנת 		
בלחיצה וודא שהפתח הייחוס שלה 		
מיושר עם סיכת הייחוס בצלחת.
חשוב אם הצלחת לא מותקנת נכונה,
היא עלולה להתנתק במהלך נסיעה.

ערכת חירום
לתיקון צמיגים
FIX&GO

)33

)18

(אם קיימת)
ערכת החירום לתיקון צמיג  ,Fix&Goאיור
 ,89מאוחסנת בתא המטען מתחת לשטיח.
המברג והתקן הגרירה נמצאים ליד הערכה.

איור 89

ערכת  Fix&Goמכילה:
 4בקבוק חומר איטום  Aשמצויד בצינור
מילוי  Bהמופרד ממדחס C
 4מדחס  Cמצויד במד לחץ אוויר שמיועד
להתקנה של הבקבוק  ,Aכבל עם שקע
חשמלי  Dוצינור לתיקון לחץ אוויר (זהה
לזה שבתוך המרכב).
 4מדבקה מתחת לבקבוק חומר האיטום
 Aובה ההודעה "( "max. 80 km/hמהירות
מרבית  80קמ"ש) ,ישי להתקין אותה
בשדה הראיה של הנהג (לדוגמה על
לוח המכשירים) לאחר תיקון הצמיג.
 4חוברת הוראות ההפעלה המסבירה
כיצד להשתמש בערכה באופן מהיר
ונכון.
 4כפפות מגן
 4מתאמים לניפוח חלקים שונים.

הכנות לתיקון הצמיג בערכת
Fix&Go

 4עצור את הרכב הרחק מהתנועה
במקום בטוח שבו ניתן להחליף את
הגלגל בבטחה.
 4דומם את המנוע והפעל את בלם
החניה.
 4שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי.

הוראות הפעלה של

Fix&Go

הערכה מסוגלת לתקן נקב שקוטרו  4מ"
מלכל היותר.
הקפד למסור את העלון (המצורף לערכה)
לצוות הטכני שיטפל בצמיג המתוקן
באמצעות ערכת החירום.
נוזל האיטום של ערכת החירום לתיקון
הצמיג יעיל בטמפרטורות שבין  -20°Cלבין
.+50°C
לחומר איטום תאריך תפוגה.
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החלפת נורה
)34

)19

הוראות כלליות
4
4
4
4

לפני החלפת נורה בדוק שהמגעים לא
התחמצנו.
נורות שרופות יש להחליף בנורות 		
חדשות מאותו סוג והספק.
בדוק תמיד שהפנסים הראשיים 		
מיושרים אחרי החלפת נורה.
אם פנס לא פועל ,בדוק שהנתיך שלו
תקין לפני החלפת נורה .מיקומי 		
הנתיכים מצוינים בנושא "אם נתיך 		
נשרף" בפרק זה.
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חשוב במזג אוויר קר או לח או אחרי גשם
כבד או רחיצת רכב ,העדשות של הפנסים
הראשיים או של הפנסים האחוריים עלולים
להתכסות באדים ו/או עלולות להיווצר
טיפות עיבוי על צדן הפנימי .זוהי תופעה
טבעית שמקורה בהבדלי טמפרטורות
ולחות בין צדה החיצוני של הזכוכית לבין
צדה הפנימי.
היא לא מסמנת תקלה ולא מפריעה
להפעלתם הרגילה של הפנסים.
האדים נעלמים מהר אחרי הפעלת הפנס,
ממרכז העדשה לקצוותיה.

סוגי נורות
נורות
אור גבוה בפנסים ראשיים
אור נמוך בפנסים ראשיים
נורות פריקת קסנון עבור אור נמוך בפנסים ראשיים
פנסי חניה קדמיים/פנסים לנהיגה ביום
פנסי איתות קדמיים
פנסי איתות קדמיים (נורות קסנון)
פנסי איתות צדדיים
פנסי איתות אחוריים
פנסי צד אחוריים/פנסי בלימה
פנס נסיעה לאחור/ערפל אחורי
מנורת תקרה
תאורת תא מטען
תאורת לוחית רישוי
פנסי ערפל
פנס בלימה שלישי

סוג

הספק

H7

55W

H7

55W

D1S

35W

W21W/LL

5W/21W

PY24W/WY21W

21W

PY24W

24W

W5W

5W

PY21W

21W

P21/5W

10W

W16W

21W

C5W

5W

W5W

5W

C5W

5W

H3

55W

W5W

5W
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מכלולי פנסים קדמיים

גישה לנורות בפנסי איתות
(למעט גרסת )POP

מכלולי הפנסים הקדמיים כוללים נורות
עבור פנסי חניה ,פנסי אור נמוך ,פנסי אור
גבוה ופנסי איתות.

פתח את מכסה המנוע ומתוך המנוע
החדש הסר את מכסה הגומי  ,Aאיור .90a

גישה לנורות בפנסי איתות
(גרסת )POP

גישה לנורות האור הנמוך בפנסים
הראשיים (למעט גרסת )POP

פתח את מכסה המנוע ומתוך תא המנוע
הסר את מכסה הגומי  ,Aאיור .90

פתח את מכסה המנוע ומתוך תא המנוע
הסר את מכסה הגומי  ,Bאיור .90a

גישה לנורות של התאורה לנהיגה
ביום ( )DRLושל האור הגבוה
בפנסים הראשיים
סובב את הגלגלים עד הסוף ופתח דלת מגן
 ,Cאיור ( ,91בבית הגלגל בגובה הפנסים)
והסר את מכסה הגומי .D

גישה לנורות בפנסי האור הגבוה
(גרסת )POP
הסר את פקק הגומי  ,Bאיור .90

איור 91
איור 90a

איור 90

106

אור נמוך בפנסים ראשיים

אור נמוך בפנסים ראשיים

אור גבוה בפנסים הראשיים

כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה.
 4לחץ על המהדק  ,Aאיור  ,92והוצא את
בית הנורה.

(למעט גרסאות )POP

כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה.
 4שחרר את שני התפסים המחזיקים את
הנורה  ,Aאיור .93
 4הוצא את הנורה והחלף אותה.
 4התקן את הנורה החדשה בעוד
שהמיתאר של החלק המתכתי מיושר
עם השקעים ברפלקטור ,ולאחר מכן
חבר את התפסים המחזיקים את
הנורה.
 4התקן את מכסה הגומי.

כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה.
 4נתק את חיבור החשמל האמצעי ,A
איור  92aושחרר את תפס בית הנורה.
 4הוצא את הנורה והחלף אותה.
 4חבר את הנורה בבית הנורה וחבר שוב
את החיבור.
 4התקן את מכסה הפלסטיק באמצעות
סיבוב בכיוון השעון.

איור 92

 4הסר את הנורה המותקנת בלחיצה 		
והחלף אותה.
 4החזר את בית הנורה למקומו ונעל אותו
באופן נכון.
 4התקן את מכסה הגומי.

איור 92a

נורות פריקת גז (קסנון)

איור 93

			
(אם קיימות)
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת בע"מ.
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פנסי חניה  /תאורה לנהיגה
ביום

פנסי איתות

אחוריים (למעט גרסאות )POP

קדמיים (גרסאות )POP

כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה.
 4סובב את בית הנורה  ,Bאיור  ,93נגד
כיוון השעון והסר אותו.
 4הסר את הנורה המותקנת בלחיצה 		
והחלף אותה.
 4סובב את בית הנורה  Bבכיוון השעון 		
ונעל אותו כהלכה.
 4התקן את מכסה הגומי.

כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה.
 4סובב את בית הנורה  ,Aאיור  ,94נגד
כיוון השעון והסר אותו.
 4הסר את הנורה המותקנת בלחיצה 		
והחלף אותה.
 4סובב את בית הנורה  Aבכיוון השעון 		
ונעל אותו כהלכה.
 4התקן את מכסה הגומי.

כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4הסר את מכסה הגומי כמתואר למעלה.
 4סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון
והסר אותו.
 4החלף את מכלול הנורה-בית נורה.
 4החזר את בית הנורה לתושבת שלו ,A
איור  ,94בסיבובו בכיוון השעון ונעל אותו
כהלכה.

איור 94a
איור 94
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 4התקן את מכסה הפלסטיק באמצעות
סיבוב נגד כיוון השעון.

צדדיים
חשוב יש לפעול בזהירות רבה ולנקוט
את כל אמצעי הזהירות ,כדי לא לגרום נזק
לבצע ולמרכב (השתמש בכרטיס פלסטיק
קשיח ועבה דיו).
כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4בעזרת הכרטיס הוצא את עדשת 		
הפנס :הפעל כוח מקדמת הפנס אל
חלקו האחורי ( - 1איור .)95
 4הכנס את הכרטיס בחלקו האחורי 		
ופעל בכיוון הנגדי ( - 2איור  )95והסר
את היחידה.

 4סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון,
הוצא את הנורה בתפס והחלף אותה.
 4התקן את בית הנורה בתוך העדשה 		
והחזר את את היחידה למקום .ודא 		
שתפסי ההידוק משמיעים נקישת 		
נעילה.

פנסי ערפל
(אם קיימים)
להחלפת נורות פנה למרכז שירות מורשה
מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.

מכלולי פנסים אחוריים
כדי החליף נורה ,פעל באופן הבא:
 4פתח את דלת תא המטען.
 4שחרר את שני הברגים  ,Aאיור ,96
והוצא את מכלול הפנס מבלי לסובב
אותו.
 4הוצא את בית הנורה מהתושבת שלה
באמצעות שחרורו מלשוניות הנעילה ,B
הוצא את הנורות בדחיפה עדינה
ובסיבון נגד כיוון השעון.

איור 96

הנורות מסודרות באופן הבא ,איור :97
 :Cפנסי חניה/בלימה
 :Dפנסי איתות

איור 95
איור 97
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פנס נסיעה לאחור/ערפל
אחורי
כדי החליף את הנורה ,פעל באופן הבא:
 4מתוך הפגוש לחץ על הלשונית  ,Aאיור
		
 ,98והסר את המכסה המותקן
בלחיצה.

איור 99

איור 100

 4התקן את המכסה ובדוק שהוא נעול
כהלכה.

פנס בלימה שלישי
איור 98

4
4
4
4

4

נתק את המחבר החשמלי  ,Aאיור .99
סובב את בית הנורה  ,Bאיור  ,99נגד
כיוון השעון והסר את היחידה.
הוצא את הנורה והחלף אותה.
החזר את היחידה  Bשל הנורה/בית 		
הנורה למקומה וסובב אותה בכיוון 		
השעון.
חבר מחדש את המחבר החשמלי .A
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כדי החליף נורה ,פעל באופן הבא:
 4הסר את שני מכסה המגן ושחרר את
שני בורגי ההידוק  ,Aאיור .100
 4הסר את המכלול.
 4נתקן את המחבר החשמלי  ,Bאיור
.101
 4לחץ על ההתקן המחזיק  Cופתח את
בית הנורה.
 4הסר את הנורה המותקנת בלחיצה 		
והחלף אותה.

איור 101

 4סגור את בית הנורה וודא שההתקן 		
המחזיק נעול כהלכה.
 4הברג את שני הברגים והתקן את מכסי
המגן.

תאורת לוחית רישוי
כדי החליף את הנורות ,פעל באופן הבא:
 4הפעל לחץ על הנורה המסומנת בחץ
איור  ,102והסר את העדשה.
 4החלף את הנורה באמצעות שחרורה
מהמגעים הצדדיים.
 4התקן את הנורה החדשה וודא שהיא
תפוסה היטב בין שני המגעים.
 4החזר את העדשה למקומה.

החלפת נתיכים
)35

תיבת הנתיכים ,איור  ,104נמצאת באזור
התחתון בסמוך לדוושות.

)19

נתיכים בלוח הנתיכים
כדי לגשת לנתיכים עליך להסיר את
המכסה  Aאיור .103

איור 104

הנתיך  5Aעבור הסרת אדים מהמראות
החיצוניות נמצא באזור שקע האבחון,
כמצוין באיור .105

איור 102

איור 103

איור 105
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נתיך

תיאור

F13

*5

F36

15
5
15
15
20
20
5

F51

7.5

F53

5

F37
F38
F43
F47
F48
F49

שיעור אמפר
אור נמוך בפנס ראשי שמאלי ואספקת חשמל ליחידת בקרה
ביישור פנסים ראשיים
שקע אבחון ,רדיו ,בקרת אקליםEOBD ,
מתג פנסי בלימה ,צומת לוח מחוונים
נעילה מרכזית
משאבה של מערכת שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי
חלון חשמלי בצד הנהג
חלון חשמלי בצד הנוסע
חיישני חניה ,בקרת תאורת רקע ,מראות חשמליות
בקרת אקלים ,פנסי בלימה ,מצמד ,גג שמש ,מראות
חשמליות
צומת תא נוסעים

תיבת נתיכים בתא המנוע
יחידת הבקרה נמצאת בצדו הימני של תא
המנוע.
כדי לגשת לנתיכים ,פעל באופן הבא:
 4לחץ על הבורג  ,Aאיור  ,106במלואו.

איור 106

* אם קיים

4

4
4

4
4
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בו זמנית סובב לאט את הבורג נגד כיוון
השעון עד שתרגיש התנגדות (אל 		
תהדק יתר על המידה).
שחרר לאט את הבורג.
פתיחה מסתיימת כאשר אתה רואה
שראש הבורג במלואו יצא מהתושבת
שלו.
הסר מכסה  Bבהחלקתו למעלה על
המסילות הצדדיות ,כפי שמוצג באיור.
		
אחרי החלפת הנתיך התקן את
המכסה וודא שהוא סגור היטב.

גרסאות גפ"מ
רכיביה של מערכת הגפ"מ מוגנים בנתיכים
מיוחדים.
להחלפת נתיכים פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
המספר המזהה של כל רכיב חשמלי
המתאים לכל נתיך מצוין על גב המכסה A
(ראה איור .)107

איור 107

נתיך
F02
F08
F09
F10
F14
F15
F16
F20
F30
F84
F85

תיאור
20
30
30
10
15
20
7.5
30
15
10
15

שיעור אמפר
שמע
מאוורר של מערכת בקרת אקלים
מתז פנסים ראשיים
צופרים
אור גבוה בפנסים ראשיים
מנוע של גג שמש חשמלי
אספקת חשמל (מפתח) של תיבת הילוכים Dualogic
חימום חלון אחורי
פנסי ערפל
יחידת בקרה של תיבת הילוכים Dualogic
שקע חשמלי קדמי (עם מצית סיגריות או בלעדיו)
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טעינת מצבר
)36
חשוב תהליך טעינת המצבר הוא לידיעתך
בלבד .מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ לביצוע פעולה
זו.
חשוב אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב
 STOPוסגירת דלת הנהג המתן כדקה
לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת
החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.
טעינה חייבת להיות איטית בשיעור אמפר
נמוך ולהימשך כ 24 -שעות .טעינה
ממושכת עלולה להזיק למצבר.

גרסאות ללא

4
4
4
4

חבר את כבלי המטען לקוטבי המצבר
תוך הקפדה על הקטבים הנכונים.
הפעל את המטען.
בתום הטעינה כבה את המטען לפני
שאתה מנתק אותו מהמצבר.
חבר מחדש את קוטב המצבר השלילי.

גרסאות עם

מערכת Start&Stop

(אם קיימת)
טען את המצבר באופן הבא:
 4נתק את המחבר  ,Aאיור ,108
(בלחיצה על הלחצן  )Bמהחיישן C
המבקר את רמת הטעינה של מצבר,
שבקוטב השלילי  Dשל המצבר.

Start&Stop

מערכת (אם קיימת)
טען את המצבר באופן הבא:
 4נתק את הכבל מקוטב המצבר השלילי.

איור 109

איור 108
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 4חבר את הכבל החיובי של המטען
לקוטב החיובי של המצבר  ,Aאיור ,109
ואת הכבל השלילי לקוטב החיישן .D
 4הפעל את המטען .בתום הטעינה כבה
את המטען.
 4אחרי שניתקת את המטען ,חבר את
החיבור  Aלחיישן  Cכפי שמוצג באיור
.108

גרירת הרכב
)36

גרסאות עם תיבת הילוכים
Dualogic

ודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב סרק
( Nבדוק שהרכב נע בדחיפה) והמשך
באותה דרך כבגרירת רכב רגיל עם תיבת
הילוכים ידנית.
אם לא ניתן לשלב את מצב הסרק ,אל
תגרור את הרכב ופנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.

חיבור טבעת הגרירה
טבעת הגרירה המסופקת ברכב מאוחסנת
בתיבת הכלים ,מתחת לשטיח בתא
המטען.
פעל באופן הבא:
 4שחרר את המכסה הקדמי  ,Aאיור ,110
או את המכסה האחורי ,איור .111
 4הוצא את טבעת הגרירה  Bמערכת 		
הכלים.
 4הדק היטב את הטבעת על פין הברגה.

 - 111אחורי

 - 110קדמי
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תחזוקה וטיפול
טיפולי תחזוקה
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית
להבטחת השמירה על תקינותה ,ומצבה
הטוב למשך שנים רבות.
לשם כך קבעה חברת פיאט סדרת בדיקות
וטיפולים שיש לבצע בהתאם למרחק
שהרכב נסע (נסועה) ובדגמים מסוימים,
גם בפרקי זמן קבועים ,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
מרכזי השירות המורשים מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע“מ במרווחי זמן/נסועה קבועים.
אם במהלך הטיפולים עלה הצורך לבצע
תיקונים או החלפת חלקים בנוסף על
הטיפול העיקרי ,ניתן לבצע אותם באישור
מפורש מבעל הרכב בלבד .אם רכבך גורר
גרור לעתים קרובות ,יש לקצר את פרק
הזמן בין מועדי התחזוקה.

אזהרות
מועדי הטיפולים בתוכנית הטיפולים נקבעו
על ידי היצרן.
אי ביצוע טיפולי תחזוקה גורר ביטול
אחריות.
מומלץ להודיע למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע“מ על כל חריגות תפעול
קטנות ולא להמתין למועד השירות הבא.
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תכנית טיפולים

)38

)21

גרסאות בנזין/גפ"מ
יש לבצע את הבדיקות הכלולות בתכנית התחזוקה באופן מחזורי לאחר  120,000ק“מ או  8שנים ,החל מהמרווח הראשון .יש להקפיד על
המרווחים הנקובים.
ק"מ באלפים
שנים
בדוק את מצב/בלאי הצמיגים ותקן לחץ אוויר אם צריך .בדוק את
תאריךהתפוגה של הערכה לתיקון צמיגים ( Fix&Go Automaticאם
קיימת)
בדוק את מערכת התאורה (פנסים ראשיים ,פנסי איתות ,תאורת
מצוקה ,תאורת תא מטען ,תאורת תא נוסעים ,תאורת תא
כפפות ,נוריות אזהרה בלוח מחוונים וכד')
בדוק נוזלים והחלף ,אם צריך (בלמים/מצמד הידראולי ,שטיפת
שמשה קדמית ,מצבר ,קירור מנוע וכד')
בדוק פליטות/עשן
השתמש בשקע אבחון כדי לבדוק את ההפעלה של מערכת ניהול
המנוע/אספקה ,פליטות ואיכות שמן מנוע (אם קיים)
בדוק חזותית :צבע חיצוני ,הגנת גחון ,צינורות קשיחים וגמישים
(פליטה ,מערכת דלק ,בלמים) ,חלקי גומי (שרוולים ,גלי הינע,
תותבים וכד')
בדוק בלאי של מגבים/מתזים וכוונן מתזים
בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים ,אם צריך
בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא המטען נקיים ,וכן ,בדוק
שהקישורים נקיים ומשומנים.
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ק"מ באלפים
שנים
בדוק הפעלה של גג רך במהלך סגירה ופתיחה; בדוק איטום
ושימון של מסילות הגג (רק גרסאות קבריולט)
בדוק מהלך של בלם חניה ותקן ,אם צריך
בדוק מהלך של דוושת מצמד ותקן אם צריך (גרסאות
 65 0.9TwinAirכ"ס)
בדוק חזותית את מצבן ואת מידת שחיקתן של רפידות בלמי
הדיסק הקדמיים/האחוריים (אם קיימות) ואת פעולתו של מחוון
בלאי הרפידות
בדוק חזותית מצב/בלאי של בלמי התוף האחוריים
בדוק חזותית את חגורת ההינע של האביזרים
בדוק את מתיחתה של רצועת הינע של אביזרים (בגרסאות ללא
מותחן אוטומטי בלבד) ותקן לפי הצורך
בדוק חזותית את רצועת התזמון המשוננת (למעט גרסאות 0.9
) TwinAir
בדוק מרווח שסתומים ותקן (מנועי )8V 1.2
בדוק מפלס שמן בתיבת הילוכים אוטומטית ( )1והוסף אם צריך
בדוק חזותית מצב של :צינורות גפ"מ וחיבורים ,קיבוע של מיכל
גפ"מ (גרסאות גפ"מ בלבד)
בדוק הפעלה ורכיבים של מערכת דלק באמצעות שקע אבחון
(גרסאות גפ"מ בלבד)
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( )1בדיקות שיש לבצע כל שנה אם הרכב מופעל באקלים קשה במיוחד (מדינות קרות).
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ק"מ באלפים
שנים
החלף שמן מנוע ומסנן שמן ()2

15
1

30
2

45
3

#

60
4

90
6

75
5

#

החלף מצתים (מנוע  65 TwinAir 0.9כ"ס) ()3

105
7

#

#

#

החלף מצתים ( 85 TwinAir 0.9כ"ס )3( )16V 1.4 - 8V 1.2 -

#

120
8

135
9

150
10
#

#
#

#

#

#

()4
()4

החלף חגור(ו)ת הינע של אביזרים
החלף רצועת תזמון משוננת (מנועי  8V 1.2ו)16V 1.4 -
החלק קרב מסנן אוויר ()5

#

#

#

#

#

החלף את נוזל הבלמים

#

#

#

#

#

החלף מסנן בתוך וסת הלחץ (גרסאות גפ"מ בלבד)
החלף מסנן נייר (גפ"מ במצב צבירה גז) (גרסאות גפ"מ בלבד)
החלף מסנן אוויר בתא הנוסעים ()5

#
#

5

#

#

5

#

#

5

#

#

5

#

#

5

#

( )2אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות עירוניות או אם הנסועה השנתית נמוכה מ 10,000 -ק"מ ,יש להחליף את שמן המנוע ואת מסנן
השמן מדי שנה.
( )3בגרסאות  0.9 TwinAirכדי להבטיח הפעלה נכונה ולמנוע נזקים חמורים למנוע חיוני להקפיד על :שימוש במצתים מאותו דגם וסוג
שאושרו במיוחד לשימוש במנועים אלה (עיין בנושא "מנוע" בפרק "נתונים טכניים"); מועדי ההחלפה של המצתים המפורטים בתוכנית
התחזוקה; מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע“מ להחלפת המצתים.
( )4באזורים לא מאובקים :הנסועה המרבית המומלצת היא  120,000ק“מ .ללא קשר לנסועה ,יש להחליף את הרצועה כל  6שנים.
באזורים מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים (אקלים קר ,נסיעות עירוניות ,הפעלות ארוכות במהירות סרק) :הנוסעה המרבית המומלצת
היא  60,000ק“מ .יש להחליף את הרצועה כד  4שנים.
					
( )5אם הרכב נוסע בעיקר באזורים מאובקים ,יש להחליף מסנן זה כל  15,000ק“מ.
 5פעולות מומלצות
 #פעולות חובה
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גרסאות דיזל
יש לבצע את הבדיקות הכלולות בתכנית התחזוקה באופן מחזורי לאחר  120,000ק“מ או  6שנים ,החל מהמרווח הראשון .יש להקפיד על
המרווחים הנקובים.
ק"מ באלפים
שנים
בדוק את מצב/בלאי הצמיגים ותקן לחץ אוויר אם צריך .בדוק את
תאריךהתפוגה של הערכה לתיקון צמיגים ( Fix&Go Automaticאם
קיימת)
בדוק את מערכת התאורה (פנסים ראשיים ,פנסי איתות ,תאורת
מצוקה ,תאורת תא מטען ,תאורת תא נוסעים ,תאורת תא
כפפות ,נוריות אזהרה בלוח מחוונים וכדומה)
בדוק נוזלים והחלף ,אם צריך (בלמים/מצמד הידראולי ,שטיפת
שמשה קדמית ,מצבר ,קירור מנוע וכדומה)
בדוק פליטות/עשן
השתמש בשקע אבחון כדי לבדוק את ההפעלה של מערכת ניהול
המנוע/אספקה ,פליטות ואיכות שמן מנוע (אם קיים)
בדוק חזותית :צבע חיצוני ,הגנת גחון ,צינורות קשיחים וגמישים
(פליטה ,מערכת דלק ,בלמים) ,חלקי גומי (שרוולים ,גלי הינע,
תותבים וכדומה)
בדוק מצב/בלאי של להב מגב של שמשה קדמית
בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים ,אם צריך
בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא המטען נקיים ,וכן ,בדוק
שהקישורים נקיים ומשומנים
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ק"מ באלפים
שנים
בדוק הפעלה של גג רך במהלך סגירה ופתיחה; בדוק איטום
ושימון של מסילות הגג (רק גרסאות קבריולט)
בדוק מהלך של בלם חניה ותקן ,אם צריך
בדוק חזותית את מצבן ואת מידת שחיקתן של רפידות בלמי
הדיסק הקדמיים/האחוריים (אם קיימות) ואת פעולתו של מחוון
בלאי הרפידות
בדוק חזותית את מצבן ואת מידת שחיקתן של רפידות בלמי
הדיסק האחוריים
בדוק את מתיחתה של רצועת הינע של אביזרים (בגרסאות ללא
מותחן אוטומטי בלבד) ותקן לפי הצורך
בדוק חזותית את חגורת ההינע של האביזרים
החלף שמן מנוע ומסנן שמן
החלף חגורת הינע של אביזרים

20
1

40
2

60
3

80
4

100
5

120
6

140
7

160
8

180
9

200
10

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

()1
()2

( )1המועד ופרק הזמן להחלפת שמן המנוע ומסנן שמן המנוע תלויים בתנאי השימוש ברכב .כשמגיע מועד ההחלפה ,נדלקת נורית
האזהרה בלוח המחוונים או מופיעה בו הודעה .על כל פנים ,יש לבצע החלפה אחת לשנתיים לפחות.
אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות עירוניות ,החלף את שמן המנוע ואת מסנן שמן המנוע מדי שנה.
( )2באזורים לא מאובקים :הנסועה המרבית המומלצת היא  120,000ק“מ .ללא קשר לנסועה ,יש להחליף את הרצועה כל  6שנים.
באזורים מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים (אקלים קר ,נסיעות עירוניות ,הפעלות ארוכות במהירות סרק) :הנסועה המרבית המומלצת
היא  60,000ק“מ .יש להחליף את הרצועה כל  4שנים.
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ק"מ באלפים
שנים
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החלף מסנן דלק ()3
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החלק קרב מסנן אוויר ()4

#
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החלף את נוזל הבלמים

#

#
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#

#

החלף מסנן אוויר בתא הנוסעים ()4

5

#

5

#

5

#

5

#

5

#

( )3אם הרכב מונע בדלק שאיכותו נמוכה מהתקן האירופאי הרלבנטי ,יש להחליף מסנן זה מדי  20,000ק“מ.
( )4אם הרכב מופעל באזורים מרובי אבק ,יש להחליף סנן זה מדי  20,000ק“מ.
 5פעולות מומלצות
 #פעולות חובה
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בדיקות
תקופתיות
)38

)22

)4

כל  1,000ק"מ או לפני נסיעות ארוכות
בדוק פריטים הבאים ותקן ,אם צריך:
 4מפלס של נוזל קירור מנוע
 4מפלס נוזל בלמים
 4מפלס של נוזל שטיפה של שמשה 		
קדמית
 4מצב צמיגים ולחץ אוויר בצמיגים
 4מערכת תאורה (פנסים ראשיים ,פנסי
איתות ,תאורת מצוקה וכד')
 4הפעלה של מגבים/מתזים של שמשה
קדמית ומיקום/בלאי של להבי מגבים
של שמשה קדמית/חלון אחורי
כל  3,000ק"מ בדוק והוסף אם צריך :שמן
מנוע.
מומלץ להשתמש במוצרי PETRONAS
 LUBRICANTSשנועדו ונוצרו במיוחד לרכבי
פיאט (ראה את טבלת היקובלים בפרק
"נתונים טכניים").

124

הפעלת הרכב
בתנאים קשים
אם הרכב מופעל באחד מהתנאים
התובעניים שלהלן בעיקר:
 4גרירת גרור או קרוואן
 4בדרכים מאובקות
 4נסיעות חוזרות קצרות (קצרות מ8-7 -
ק"מ) בטמפרטורות מתחת ל0 -
מעלות.
 4הפעלה מרובה במהירות סרק או נהיגה
ארוכה במהירות נמוכה או תקופות אי
הפעלה ארוכות
בצע את הבדיקות הבאות לעתים קרובות
יותר מהמפורט בתוכנית הטיפולים.
 4בדוק מצב ובלאי של רפידות בלמים
קדמיים.
 4בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא
המטען נקיים ,וכן ,בדוק שהקישורים
נקיים ומשומנים.
 4בדוק חזותית מצב של :מנוע ,תיבת
הילוכים ,ממסרה ,צינורות קשיחים
וגמישים (פליטה ,מערכת דלק,
בלמים) ,חלקי גומי (שרוולים ,גלי הינע,
תותבים וכד').

4
4
4
4
4

בדוק טעינת מצבר ומפלס נוזל המבצר
(אלקטרוליט)
בדוק חזותית את חגורות הינע העזר
בדוק שמן מנוע ומסנן שמנן והחלף,
אם צריך.
בדוק מסנן אבקנים והחלף לפי הצורך
בדוק קרב מסנן אוויר והחלף ,אם צריך.

תאי מנוע
)38

)22

)4

מנוע 0.9 TwinAir
 60כ"ס* 65 ,כ"ס

 .Aנוזל קירור מנוע
 .Bמכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
 .Cנוזל בלמים
 .Dמצבר
 .Eמדיד שמן מנוע
 .Fנוזל שטיפה של שמשה קדמית
* אם קיים

איור 112

מנוע 0.9 TwinAir
 80כ"ס* 85 ,כ"ס  105 -כ"ס

 .Aנוזל קירור מנוע
 .Bמכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
 .Cנוזל בלמים
 .Dמצבר
 .Eמדיד שמן מנוע
 .Fנוזל שטיפה של שמשה קדמית
* אם קיים

איור 113

125
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מנועי  69 1.2 8Vכ"ס

 .Aנוזל קירור מנוע
 .Bמכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
 .Cנוזל בלמים
 .Dמצבר
 .Eמדיד שמן מנוע
 .Fנוזל שטיפה של שמשה קדמית

איור 114

מנועי  100 1.4 16Vכ"ס*

 .Aנוזל קירור מנוע
 .Bמכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
 .Cנוזל בלמים
 .Dמצבר
 .Eמדיד שמן מנוע
 .Fנוזל שטיפה של שמשה קדמית
* אם קיים

איור 115

126

מנועי 1.3 MULTIJET
 75כ"ס

 .Aנוזל קירור מנוע
 .Bמכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
 .Cנוזל בלמים
 .Dמצבר
 .Eמדיד שמן מנוע
 .Fנוזל שטיפה של שמשה קדמית

איור 116

מנועי 1.3 MULTIJET
 95כ"ס

 .Aנוזל קירור מנוע
 .Bמכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע
 .Cנוזל בלמים
 .Dמצבר
 .Eמדיד שמן מנוע
 .Fנוזל שטיפה של שמשה קדמית

איור 117
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בדיקת מפלסים
שמן מנוע
)4
)26 ,)22
)38
בדוק את מפלס שמן המנוע כחמש דקות
אחרי הדממת המנוע בעוד שהרכב חונה
על מישור.
על מפלס השמן להיות בין סימון MIN
לסימון  MAXעל המדיד.

הערה
בגרסאות  60 0.9 TwinAirכ"ס* 65 ,כ"ס,
 80כ"ס* 85 ,כ"ס ו 105 -כ"ס המדיד
משולב במכסה המיכל.
 4הטווח בין הסימונים מסמל כ 1 -ל' של
שמן.
 4אם מפלס השמן קרוב לסימון הMIN-
או מתחתיו ,הוסף שמן דרך המסנן עד
לסימון ב.MAX-
 4אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל
סימון .MAX
 4תצרוכת השמן המרבית היא  400גר'
על כל  1,000ק"מ לערך.
* אם קיים
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)38
נוזל קירור
)23 ,)22
יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור במנוע
קר .על המפלס להיות בין סימון  MINלסימון
 MAXשעל המיכל.
תערובת של  PARAFLUUPושל מים
מזוקקים ביחס  50:50מעניק הגנה עד
ל.-35°C -
אם הרכב מופעל בעיקר תנאי אקלים
קשים ,מומלץ להשתמד בתערובת של
 PARAFLUUP 60%ו 40% -מים מזוקקים.

נוזל שטיפה של שמשה
קדמית/חלון אחורי
)22
)38
השתמש בתערובת של מים ושל נוזל 		
TUTELA PROFESSIONAL SC35

בריכוזים הבאים:
30% 4
ו 70% -מים בקיץ.
TUTELA PROFESSIONAL SC35 50% 4
ו 50% -מים בחורף.

TUTELA PROFESSIONAL SC35

)22
)38
נוזל בלמים
אסור שמפלס הנוזל במיכל יעלה מעל סימון
.MAX
חשוב נוזל בלמים סופח לחות .לכן ,אם
הרכ מופעל בעיקר באזורים שאחוזי הלחות
בהם גבוהים ,יש להחליף את הנוזל לעתים
קרובות יותר מהמפורט בתכנית התחזוקה.

מצבר
)38 )19

)24

)4

ברכבך מותקן מצבר שתחזוקתו מועטה:
אין צורך להוסיף מים מזוקקים לאלקטרוליט
בתנאי שימוש רגילים.

בדיקת הטעינה ומפלס
האלקטרוליט
יש להפקיד בידי צוות מקצועי ביצוע פעולות
המתוארות בספר נהג זה.
פעולות הוספה חייבות להתבצע במרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ
בידי טכנאים מקצועיים.

החלפת המצבר
אם צריך ,החלף את המצבר במצבר מקורי
חדש במפרט זהה.
אם התקנת מצבר במפרט אחר ,מרווחי
השירות הנקובים בתכנית התחזוקה לא
תקפים.
הקפד לפעול לפי הוראות התחזוקה של
יצרן המצבר.

אי הפעלת רכב (כלי
רכב המצוידים במערכת
)START&STOP

פעל באופן הבא :נתק את החיבור  ,Aאיור
( ,118בלחיצה על הלחצן  )Bמהחיישן C
שאחראי לניטור מצב הטעינה של המצבר
ושמותקן בקוטב המצבר השלילי .D
לעולם אין לנתק חיישן זה מהמצבר למעט
בעת החלפת המצבר.
אזהרה אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב
 STOPוסגירת דלת הנהג המתן כדקה
לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת
החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

אם הרכב לא פעיל (או בעת החלפת
המצבר) ,יש להקפיד ולנתק את מערכת
החשמל של המצבר.

גלגלים וצמיגים
)39
בדוק את לחץ האוויר בכל גלגל ,כולל בגלגל
החלופי הקומפקטי ,כל שבועיים בערך ולפני
נסיעות ארוכות .יש לבצע בדיקה בצמיגים
קרים.
עליית הלחץ בעקבות השימוש היא תופעה
רגילה .לחצי האוויר הנכונים בצמיגים נתונים
בנושא "גלגלים" בפרק "נתונים טכניים".
לחץ לא נכון גורם לבלאי צמיגים חריג ,איור
:119
 Aלחץ רגיל :בלאי סוליה מאוזן.
 Bלחץ נמוך :בלאי מוגבר בקצות הסוליה.
 Cלחץ גבוה :בלאי מוגבר במרכז הסוליה.
יש להחליף את הצמיג ,כאשר עובי הסוליה
קטן מ 1.6 -מ"מ .על כל פנים ,אכוף את
החוקים הקיימים במדינה שאתה נמצא בה.

איור 118
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אזהרות
 4הימנע מבלימות עזות ,התחלות נסיעה
מהירות חורכות צמיגים וחבטות עזות
של דפנות הצמיגים במדרכה ,מבורות
וממכשולים אחרים ,אם אפשר .נסיעה
ארוכה בכביש משובש עלולה לגרום נזק
לצמיגים.
 4בדוק באופן סדיר שאין חתכים בדפנות,
התנפחות חריגה או בלאי חריג .פנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ ,אם צריך.
 4הימנע מהעמסת יתר של הרכב
בנסיעה :אחרת ,עלול להיגרם נזק חמור
לגלגלים ולצמיגים.
 4אם צמיג נקור ,עצור מיד והחלף אותו,
כדי למנוע נזק לצמיג ,לחישוק ,למתלים
ולמערכת ההיגוי.
 4צמיגים מזדקנים אפילו בשימוש מועט.
סדקים בסוליה ובדפנות הם סימן
להזדקנות.
 4דאג לבדיקה מקצועית של הצמיגים ,אם
גילם עולה על  6שנים .אל תשכח לבדוק
בעיון את הגלגל החלופי.
 4אם עליך להחליף צמיגים ,התקן תמיד
צמיגים חדשים והימנע מרכישת צמיגים
ממקור לא ידוע.
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 4אם צמיג מוחלף ,החלף גם את שסתום
הניפוח.
 4כדי שיהיה בלאי מאוזן בצמיגים
הקדמיים והאחוריים ,מומלץ לבצע סבב
כל  10-15אלף ק"מ ,אך להתקין אותם
באותו צד הרכב ,כדי לא להפוך את כיוון
הסיבוב.
 4הימנע מנסיעה אם צמיגים מנופחים
חלקית או ריקים מאוויר ,מכיוון שמצב
זה פוגע בבטיחות ועלול להיגרם בלתי
הפיך לצמיג.

מגבי שמשה
קדמית/מגב חלון
)40
אחורי
החלף את הלהבים ,אם קצה הגומי מעוות
או בלוי.
בכל מקרה ,מומלץ להחליפם פעם בשנה.

החלפת להבי המגבים של
השמשה הקדמית
פעל באופן הבא:
 4הרם את זרוע המגב והזז את הלהב כך
שתיווצר זווית של  90מעלות עם הזרוע.
 4לחץ על הלחצן  ,Aאיור  ,120והוצא את
הלהב  Cמהזרוע .B
 4הכנס את הלהב החדש ובדוק שהוא
נעול במקום.

איור 119

איור 120

החלפת הלהב במגב החלון
האחורי
פעל באופן הבא:
 4הרם מכסה  ,Aאיור  ,121והרם את
הזרוע מהרכב תוך שחרור האום B
המחבר אותו לפין הסיבוב.
 4הצב נכונה את הזרוע החדש והדק את
האום במלואו.
 4הנמך את המכסה.

מתזי השמשה הקדמית

מתזי חלון אחורי

אם הזרם לא יוצא ,בדוק תחילה שיש
נוזל שטיפה במיכל המערכת (עיין בנושא
"בדיקת נוזלים" בפרק זה).
לאחר מכן ,בדוק שהמתזים לא חסומים.
השתמש במחט כדי לפתוח את החסימה,
אם צריך.
ניתן לכוון את המתזים באמצעות כוונון
הזווית של נחיריהם.
יש לכוון את המתזים אל שליש הגובה
מהקצה העליון של השמשה הקדמית ,איור
.122

מתזי החלון האחורי מקובעים.
מחזיק המתז נמצא מעל החלון האחורי,
איור .)123

חשוב בגרסאות עם גג שמש ודא שהגג
סגור לפני הפעלת המתזים הקדמיים.

איור 123

איור 121

איור 122
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צבע הרכב
עצות לשימור הצבע
צבע
לצבע הרכב לא רק תפקיד אסתטי ,אלא
הוא מגן על לוחות המתכת שמתחתיו.
תחזוקת צבע רגילה כוללת את רחיצת
הרכב :תדירות הרחיצה תלויה בתנאי
ההפעלה ובסביבת ההפעלה של הרכב.
לדוגמה ,באזורים מזוהמים מאוד או לאחר
נסיעה בדרכים שפוזר עליהם מלח ,מומלץ
לרחוץ את הרכב לעתים קרובות יותר.
חשוב יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת
ציפורים ,מכיוון שהחומצה שהיא מכילה
חזקה במיוחד.
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תחזוקת צבע מט

גרסאות עם מדבקות

גרסאות אלה צבועות בצבע מט בלעדי
הדורש תחזוקת שימור מיוחדת .פעל לפי
ההוראות הבאות:
 4הימנע מרחיצת רכב במברשות/גלגלות
במתקנים אוטומטיים.
 4רחץ את הרכב באופן ידני בלבד בחומרי
ניקוי ניטרליים ויבש אותו במטלית לחה
מעור צבי.
 4אין להשתמש בחומרים קשיחים ו/או
חומרי הברקה לניקוי הרכב.
 4חשוב יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת
ציפורים ,מכיוון שהיא מכילה חומצה
חזקה במיוחד.
 4אל 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 בצבע מט.
 4אל תשתמש בנוזל שטיפה לניקוי
שמשה קדמית לא מדולל ,אלא דלל
אותו ב 50% -מים.
גרסאות מסוימות מצוידות בקישוטים
בלעדיים במכסי המראות החיצוניות -
אל תשתמש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה
או בטמפרטורה גבוהה כדי לשטוף את
המראות.

גרסאות עם מדבקות או חלקים עטופים/
מעוטרים יש לשטוף ידנית בלבד.
לא מומלץ להשתמש בממיסים ,שעוות,
מלבינים או במוצרים דומים בטיפוח הרכב,
מכיוון שהם עלולים לגרום נזק ו/או ניתוק
חלקי של חומרי ההדבקה.
לכן ,אם תשתמש בשיטות רחיצה או ניקוי
אלה ,יבוטל תוקף האחריו.
הערה מומלץ להשתמש במוצרים לא
חזקים לניקוי הרכב.
חשוב אם נוצרו כתמים (טבעות מים)
על המדבקות ,הסר לשטיפה חוזרת ויבש
במטלית רכה.

נתונים טכניים
נתוני זיהוי
לוחית VIN
הלוחית נמצאת בפינה שמאלית אחורית
של רצפת תא המטען וכוללת את נתוני
הזיהוי הבאים (איור :)124
 Bמספר אישור דגם
 Cקוד זיהוי של דגם הרכב
 Dמספר שלדה
 Eמשקל מרבי מותר עבור רכב עמוס
במלואו

F
G
H
I
L
M
N

משקל מרבי מותר עבור רכב עמוס
במלואו וגרור
משקל מרבי מותר על סרן ראשון
(קדמי)
משקל מרבי מותר על סרן שני (אחורי)
סוג מנוע
קוד גרסת מרכז
קוד חלקי חילוף
רמת תכולת עשן (עבור מנוע דיזל).

איור 124

לוחית זיהוי של צבע מרכב
ניתן למצוא אותה בצדה החיצוני (משמאל)
של דלת תא המטען והיא כוללת את
הנתונים הבאים (איור :)125
 Aיצרן הצבע
 Bשם הצבע
 Cקוד הצבע של פיאט
 Dקוד צבע של צביעה חוזרת ותיקונים.

איור 125
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לוחית סימון שלדה

מספר מנוע

הלוחית נמצאת בפינה ימנית אחורית של
רצפת תא המטען וכוללת את נתוני הזיהוי
הבאים (איור :)126
 4דגם הרכב
 4מספר שלדה

מספר מנוע מוטבע על בלוק הצילינדרים
וכולל את דגם השלדה ואת מספרה סידורי.

איור 126
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מנוע
מידע כללי
קוד מנוע
מחזור פעולה
מספר ומערך צילינדרים
קדח ומהלך בוכנה (מ"מ)
נפח מנוע (סמ"ק)
יחס דחיסה
הספק מרבי ()EC) (kW
הספק מרבי ()EC) (HP
במהירות מנוע (סל"ד)
מומנט מרבי ()EC) (Nm
מומנט מרבי ()EC) (kgm
במהירות מנוע (סל"ד)
מצתים
דלק
(*) מצב
(*) מצב

 65 09 TwinAirכ"ס

 85 09 TwinAirכ"ס

 105 09 TwinAirכ"ס

312A4000

312A2000

199B6000

בנזין
 2בטור

בנזין
 2בטור

בנזין
 2בטור

83.5X88

80.5X86.0

80.5X86.0

964

875

875

11,1:1

10±02:1

10±02:1

48

62.5

(**)72

(*)77

65

85

(*)105

(**)98

6250

5500

(*)5500

(**)5500

88

145

(*)145

(**)120

8,9

14,8

(*)14,8

(**)12,2

3500

1900

(*)2000

(**)1750

NGK LKR7DI-12

NGK LKR9EI-8

בנזין נטול עופרת  95רון (לפי מפרט )228 EN

NGK ILKR9G8

בנזין נטול עופרת  95רון (לפי מפרט )228 EN

SPORT
NORMAL
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מידע כללי
קוד מנוע
מחזור פעולה
מספר ומערך צילינדרים
קדח ומהלך בוכנה (מ"מ)
נפח מנוע (סמ"ק)
יחס דחיסה
הספק מרבי ()EC) (kW
הספק מרבי ()EC) (HP
במהירות מנוע (סל"ד)
מומנט מרבי ()EC) (Nm
מומנט מרבי ()EC) (kgm
במהירות מנוע (סל"ד)
מצתים
דלק
(*) אם קיים.
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 60 09 TwinAirכ"ס (*)

 80 09 TwinAirכ"ס (*)

312A6000

312A5000

בנזין
 2בטור

בנזין
 2בטור

83.5X88

80.5X88

964

875

11,1:1

10±02:1

44

59

60

80

6250

5500

88

145

8,9

14,8

3500

1900

NGK T20182U

 NGK LKR9CI-8או
בנזין נטול עופרת  95רון (לפי מפרט )228 EN

בנזין נטול עופרת  95רון (לפי מפרט )228 EN

NGK PLKR9C8

מידע כללי
קוד מנוע
מחזור פעולה
מספר ומערך צילינדרים
קדח ומהלך בוכנה (מ"מ)
נפח מנוע (סמ"ק)
יחס דחיסה
הספק מרבי ()EC) (kW
הספק מרבי ()EC) (HP
במהירות מנוע (סל"ד)
מומנט מרבי ()EC) (Nm
מומנט מרבי ()EC) (kgm
במהירות מנוע (סל"ד)
מצתים
דלק

8V

 69 1.2כ"ס

LPG

8V

 69 1.2כ"ס

16V

 100 1.4כ"ס (*)

169A4000

169A2000

169A3000

בנזין
 4בטור

בנזין
 4בטור

בנזין
 4בטור

70.8X78.86

70.8X78.86

72X84

1242

1242

1368

11.1:1

11.1:1

10.8:1

51

51

73.5

69

69

100

5500

5500

6000

102

102

131

10.4

10.4

13.4

3000

3000

4250

NGK ZKR7AI-8

NGK ZKR7A-10
Champion RA8MCX4

NGK DCPR7EN-10

LPG

בנזין נטול עופרת  95רון
(לפי מפרט )228 EN

בנזין נטול עופרת  95רון
(לפי מפרט )228 EN

(*) אם קיים.
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מידע כללי
קוד מנוע
מחזור פעולה
מספר ומערך צילינדרים
קדח ומהלך בוכנה (מ"מ)
נפח מנוע (סמ"ק)
יחס דחיסה
הספק מרבי ()EC) (kW
הספק מרבי ()EC) (HP
במהירות מנוע (סל"ד)
מומנט מרבי ()EC) (Nm
מומנט מרבי ()EC) (kgm
במהירות מנוע (סל"ד)
דלק
(*) אם קיים.
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 75 1.3 16V Multijetכ"ס

 95 1.3 16V Multijetכ"ס

169A1000

199B1000

דיזל
 4בטור

דיזל
 4בטור

69.6X82

69.6X82

1248

1248

17.6:1

16.8:1

55

70

75

95

4000

4000

145

200

14.8

20.4

1500

1500

דיזל (מפרט )EN590

דיזל (מפרט )EN590

מידות
המידות מבוטאות במ"מ ,איור  ,127ומתייחסות לרכב המצויד בצמיגים המקוריים שלו .הגובה מתייחס למכונית ללא מטען.

גרסאות
 60 0.9 TwinAirכ"ס*  65 -כ"ס
 80 0.9 TwinAirכ"ס*  85 -כ"ס  105 -כ"ס
 69 1.2 8Vכ"ס
 100 1.4 16Vכ"ס*
 75 1.3 Multijetכ"ס  95 -כ"ס
 #ייתכנו הבדלים בגודל בהתאם למידות החישוקים.
 5בצמיגים R16 195/45
* אם קיים

A

B

C

D

3571

720

2300

551

3571

720

2300

551

3571

720

2300

551

3571

720

2300

551

3571

720

2300

551

E

F

G

I

1488 #

1413
14145

1627

1407
10485

1488 #

1413
14145

1627

1407
10485

1488 #

1413

1627

1407

1488 #

1413
1414 5

1627

1407

1488 #

1413

1627

1407
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גלגלים

)42,)39,)32,)30

)15

חישוקים וצמיגים
אזהרה אם ישנה סתירה בין הנתונים בספר הנהג לבין רשיון הרכב ,המפרט הקובע הוא זה המופיע ברשיון הרכב .הקפד על המידות
המפורטות כדי להבטיח את בטיחות הרכב בתנועה .התקן צמיגים מאותו יצרן ומאותו סוג על כלהגלגלים.

אזהרה

אל תשתמש באבובים בצמיגים נטולי אבובים.

גיאומטריית גלגלים
התכנסות הגלגלים הקדמיים הנמדדת
גרסאות
 60 0.9 TwinAirכ"ס

0.9 TwinAir
0.9 TwinAir
0.9 TwinAir
0.9 TwinAir

#

 65כ"ס
 80כ"ס #
 85כ"ס
 105כ"ס

חישוקים

צמיגים

צמיגי שלג

51/2JX14H2-ET35

175/65R14 82T

(175/65R14 82Q (M+S

6JX15H2-ET35 5

185/55R15 82T 0

(185/55R15 82Q (M+S

6JX16H2-ET35 5

195/45R16 84T 0

(195/45R16 84Q (M+S

51/2JX14H2-ET35

175/65R14 82T

גלגל חלופי קומפקטי
צמיג
חישוק
#

4.00BX14 ET43

135X80 R14 84M

(175/65R14 82Q (M+S

4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43

135X80 R14 84M
135X80 R14 84P
(*)135X80 R14 84P
(**)135X80 B14 84M

4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43

135X80 R14 84P
135X80 B14 80P
135X80 B14 84M

6JX15H2-ET35 5

185/55R15 82T 0

(185/55R15 82Q (M+S

61/2JX16H2-ET35 5

195/45R16 84T 0

(195/45R16 84Q (M+S

6JX15H2-ET35 5

185/55R15 82H 0

(185/55R15 82Q (M+S

61/2JX16H2-ET35 5

195/45R16 84H 0

(195/45R16 84Q (M+S

 #אם קיים
 5חישוק סגסוגת
 0לא ניתן להתקין שרשראות
(*) עבור מנוע  80 0.9 TwinAirכ"ס בלבד
(**) למעט מנוע  80 0.9 TwinAirכ"ס
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 1 ± 0.5מ"מ

הערכים מתייחסים למכונית במצב כשיר לנהיגה.

# גלגל חלופי קומפקטי
צמיג
חישוק

135X80 R14 84P
135X80 R14 84M
135X80 B14 84M

4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43

135X80 R14 84P
135X80 R14 84M
135X80 B14 84M

4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43

135X80 R14 84P
135X80 R14 84M
135X80 B14 84M

4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43

135X80 R14 84P
135X80 R14 84M
135X80 B14 84M

4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43
4.00BX14 ET43

צמיגי שלג

צמיגים

גרסאות

חישוקים

175/65R14 82Q (M+S(

175/65R14 82T

51/2JX14H2-ET35

185/55R15 82Q (M+S(

185/55R15 82T 0

61/2JX15H2-ET35 5

195/45R16 84Q (M+S(

195/45R16 84T 0

61/2JX16H2-ET35 5

185/55R15 82Q (M+S(

185/55R15 82H 0

6JX15H2-ET35 5

185/55R15 82Q (M+S(

185/55R15 82H 0

6JX15H2-ET40

195/45R15 82Q (M+S(

195/45R16 84T 0

61/2JX16H2-ET355

175/65R16 84Q (M+S(

175/65R14 82H

51/2JX14H2-ET35

185/55R15 82Q (M+S(

185/55R15 82H 0

61/2JX15H2-ET35 5

195/55R16 84Q (M+S(

195/45R16 84H 0

61/2JX16H2-ET35 5

175/65R14 82Q (M+S(

175/65R14 82T

51/2JX14H2-ET35

185/55R15 82Q (M+S(

185/55R15 82T 0

6JX15H2-ET35 5

195/45R16 84Q (M+S

195/45R16 84T 0

61/2JX16H2-ET355

 כ"ס69 1.2 8V

#

 כ"ס100 1.4 16V

1.3 16V Multijet
 כ"ס75
1.3 16V Multijet
 כ"ס95

אם קיים
חישוק סגסוגת
לא ניתן להתקין שרשראות
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לחץ אוויר בצמיגים

)39 ,)33

הוסף  +0.3בר למפרט לחץ הניפוח כאשר הצמיגים עדיין חמים .בדוק מחדש את לחצי האוויר בצמיגים קרים.
עומס בינוני (בר)
אחורי
קדמי

צמיגים
175/65R14 82T

עומס מלא (בר)
אחורי
קדמי

2.0 5/ 2.2 0

2.0

2.2 5/ 2.3 0

גלגל חלופי
קומפקטי (בר)

#

2.2

175/65R14 82H

2.2

2.0

2.3

2.2

(*) 175/65R14 82T

2.3

2.2

2.3

2.2

185/55R15 82T

2.2

2.1

2.3

2.3

185/55R15 82H

2.2

2.1

2.3

2.3

195/45R16 84T

2.2

2.1

2.4

2.3

(*) 195/45R16 84T

2.4

2.2

2.4

2.3

195/45R16 84H

2.2

2.1

2.4

2.3

2.8

 #אם קיים
 5עבור גרסאות 1.28V
 0עבור גרסאות  TwinAir 60 HP, 65 HP, 80 HP, 85 HP 0.9וMultiJet 1.3 -
		 גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית
(*)

שרשראות שלג

)15

יש להשתמש בשרשראות שלג בהתאם לתקנות החוק המקומי במדינה שאתה נוהג בה .ניתן להתקין שרשראות שלג בצמיגי הגלגלים
הקדמיים (גלגלים מניעים) בלבד .בדוק את מתיחתן של שרשראות השלג אחרי נסיעה בת כמה מטרים.
חשוב לא ניתן להתקין שרשראות שלג על הגלגל החלופי הקומפקטי .אם צמיג קדמי נקור ,החלף את הגלגל האחורי בגלגל חלופי
קומפקטי ואת הגלגל האחורי שהסרת התקן על הסרן הקדמי .באופן זה על הסרן הקדמי מותקנים שני גלגלים מניעים רגילים וניתן להתקין
שרשראות שלג.

142

צמיגי שלג

)30

השתמש בצמיגי שלג במידה זהה לזו של הצמיגים הרגילים של הרכב.
על כל ארבעת הצמיגים להיות זהים (סוג ויצרן) ,כדי לשמור על רמת בטיחות גבוהה בנהיגה ובבלימה ,וכן למען עבירות טובה.
זכור כי אסור לשנות את כיוון הסיבוב של הצמיגים.
ביצועיהם של צמיגים אלה נמוכים באופן ניכר אם עומק הסוליה שלהם קטן מ 4 -מ"מ.
במקרה זה החלף אותם.
בשל מאפייניהם של צמיגי שלג ,בתנאי שימוש רגילים או בנסיעות ארוכות בדרכים מהירות ,ביצועיהם של צמיגים אלה נמוכים מביצועים של
צמיגים סטנדרטיים.
לפיכך ,יש להגביל את השימוש בצמיגים אלה בהתאם להצהרת תאימות שלהם.
חשוב אם אתה משתמש בצמיגי שלג שהמהירות המרבית שלהם נמוכה מזו של הרכב (בתוספת  ,)5%בשדה הראיה של הנהג הצב
תזכורת ובה המהירות המרבית של צמיגי השלג (לפי תקן אירופי).

היגוי
גרסאות
 60 0.9 TwinAirכ"ס*
 80-85 0.9 TwinAirכ"ס*
 105 0.9 TwinAirכ"ס
 69 1.2 8Vכ"ס
 100 1.4 16Vכ"ס*
 75 Multijet 1.3 16Vכ"ס
 95 Multijet 1.3 8Vכ"ס
* אם קיים

קוטר סיבוב (מ')

סוג

9.3
9.3
9.3
9.3
10.8

מנגנון סבבת ופס משונן עם היגוי כוח
חשמלי

9.3
10.8
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ביצועים
מהירות מרבית בקמ"ש שניתן להשיגה לאחר שימוש ראשוני ברכב.
גרסאות
 60 0.9 TwinAirכ"ס*
 65 0.9 TwinAirכ"ס
 80 0.9 TwinAirכ"ס*
 85 0.9 TwinAirכ"ס
 105 0.9 TwinAirכ"ס
 69 1.2 8Vכ"ס
 69 1.2 8Vכ"ס LPG
 100 1.4 16Vכ"ס*
 75 Multijet 1.3 16Vכ"ס
 95 Multijet 1.3 16Vכ"ס
* אם קיים
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קמ"ש
( 157בהילוך רביעי)
( 159בהילוך רביעי)
171
173
188
160
160
182
165
180

משקלים
משקלים (ק"ג)
משקל רכב ללא מטען
(עם כל הנוזלים ,מיכל
דלק מלא ב,90% -
ללא ציוד אופציונלי)
(ק“ג):
משקל מטען כולל
נהג# :
משקל מטען מרבי
מותר 5
סרן קדמי:
סרן אחורי:
כולל:
משקלי גרור
גרור עם בלמים:
גרור ללא בלמים:
משקל מרבי על היצול
(גרור עם בלמים):

)14 )13
0.9 TwinAir
 65 - 60כ"ס*

0.9 TwinAir
 85 - 80כ"ס*

0.9 TwinAir
 105כ"ס*

 69 1.2 8Vכ"ס

865

905

940/930 0

970/980 0

940

980

865/900 0

940/930 0

475

445

440

415

440

415

480/450 0

415

770
640
1340

770
640
1350

830
640
1380/13700

830
640
1385/13950

830
640
1380

830
640
1395

770
640
1345/13550

770
640
1320/1395 0

800
400

800
400

800
400

800
400

800
400

800
400

800
400

800
400

60

60

60

60

60

60

60

60

 #אם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש ,התקן גרירה וכדומה) ,משקל הרכב עולה ללא מטען וקטן משקל המטען שניתן להעמיס בה.
 5אין לחרוג מהמשקלים המותרים .הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג ,כך שהם יעמדו במגבלות הללו.
 0גרסאות Dualogic
* אם קיים
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משקלים (ק"ג)
משקל רכב ללא מטען
(עם כל הנוזלים ,מיכל
דלק מלא ב,90% -
ללא ציוד אופציונלי)
(ק“ג):
משקל מטען כולל
נהג# :
משקל מטען מרבי
מותר 5
סרן קדמי:
סרן אחורי:
כולל:
משקלי גרור
גרור עם בלמים:
גרור ללא בלמים:
משקל מרבי על היצול
(גרור עם בלמים):

 100 1.4 16Vכ"ס*

1.3 16V
כ"ס

Multijet

75

1.3 16V

Multijet

 95כ"ס*

69 1.2 8V
כ"ס LPG

930/940 0

970/980 0

980

1020

980

1020

865

440

415

440

415

440

415

480

830
640
1370/1380 0

830
640
1385/1395 0

830
640
1420

830
640
1420

830
640
1420

830
640
1435

770
640
1345

800
400

800
400

800
400

800
400

800
400

800
400

-

60

60

60

60

60

60

60

 #אם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש ,התקן גרירה וכדומה) ,עולה משקל הרכב ללא מטען וקטן משקל המטען שניתן להעמיס בה.
 5אין לחרוג מהמשקלים המותרים .הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג ,כך שהם יעמדו במגבלות הללו.
 0גרסאות Dualogic
* אם קיים
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קיבולים
גרסאות בנזין
מיכל דלק (ל'):
כולל עתודה (ל'):
מערכת קירור מנוע (ל'):
שמן מנוע (ל'):
שמן מנוע ומסנן (ל'):
תיבת הילוכים/תיבת
הדיפרנציאל (ל'):
מערכת הפעלה
הידראולית של תיבת
הילוכים Dualogic
(ל'/ק"ג):
מערכת בלמים
הידראולית (ק"ג):
מיכל נוזל שטיפה של
שמשה קדמית וחלון
אחורי (ל'):

)38 ,)21

)22 ,)11

)4

0.9 TwinAir
65 - 60
כ"ס*
35
5

0.9 TwinAir
105-85-80
כ"ס*
35
5

35
5

5.2

5.3

5.2/4.85

4.4

2.8 #
3.2 #

2.8 #
3.2 #

2.5  0
2.8  0

2.75  0
2.90  0

1.65

1.65

1.65

1.65

-

0.7/0.59

0.7/0.59

0.7/0.95

0.55

0.55

0.55

0.55

2.5

2.5

2.5

2.5

69 1.2 8V
כ"ס

100 1.4 16V
כ"ס*
35
5

דלק נטול עופרת  95אוקטן לפחות
(מפרט )228 EN
תערובת של מים מזוקקים ו-
 PARAFLU UPביחס שווה )**( 50:50

דלקים וחומרי סיכה מומלצים

SELENIA K P.E 0
SELENIA DIGITEK PE #
TUTELA GEAR FORCE

 TUTELA CAR CS SPEEDשמן מיוחד
עם תוסף מסוג ATF DEXRON III

TUTELA TOP 4
תערובת של מים וTUTELA -
PROFESSIONAL SC35

* אם קיים
** כאשר רכבך מופעל בתנאים קשים מאוד ,מומלץ להשתמש בתערובת של  PARAFLUUP 60%ו 40% -מים מזוקקים.
 5גרסאות גפ"מ
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גרסאות גפ"מ
קיבול תדלוק מרבי (כולל עתודה) 30.5 :ל' גפ"מ
הערך כבר התחשב במגבלת מילוי המיכל של  80%ואת הנוזל השיורי הדרוש להפעלה והוא ערך המילוי המרבי המותר.
בנוסף ,אחרי תהליכי תדלוק שונים ערך זה עשוי להשתנות בשל הבדלים בלחצי אוויר במשאבה ,מאפייני אספקה נעילה שונים
במשאבות ,מיכל דלק לא ריק לגמרי.

גרסאות דיזל
מיכל דלק (ל'):
כולל עתודה (ל'):
מערכת קירור מנוע (ל'):
שמן מנוע (ל'):
שמן מנוע ומסנן (ל'):
תיבת הילוכים/תיבת הדיפרנציאל (ל'):
מערכת הפעלה הידראולית של תיבת
הילוכים ( Dualogicק"ג):
5

Multijet

1.3 16V
כ"ס*
35
5

75

1.3 16V

Multijet

 95כ"ס*

דלקים וחומרי סיכה מומלצים

35
5

דלק נטול עופרת  95אוקטן לפחות
(מפרט )228 EN

6.3

6.3

תערובת של מים מזוקקים ו-
 PARAFLU UPביחס שווה 50:50

2.8
3.0
 1.65ליטר

  2.8
3.0
 1.55ק"ג

0.55

0.55

SELENIA K P.E
TUTELA GEAR FORCE

 TUTELA CAR CS SPEEDשמן מיוחד
עם תוסף מסוג ATF DEXRON III

אם הרכב מופעל בעיקר תנאי אקלים קשים ,מומלץ להשתמד בתערובת של  PARAFLUUP 60%ו 40% -מים מזוקקים.
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5

נוזלים וחומרי סיכה

)38

)22

)4

רכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונוסה בקפידה כדי לעמוד בדרישות של תוכנית טיפולי שירות .שימוש מתמשך במוצרי סיכה המפורטים
מבטיח עמידה במפרטי תצרוכת הדלק ופליטות המזהמים .איכות חומרי הסיכה חיונית לפעולת המנוע ולאורך חייו.

מפרטי מוצרים
שימוש

מאפיינים

מפרט

נוזלים וחומרי סיכה
מקוריים

מרווחי החלפה

שמנים למנוע בנזין

SAE 5W-40
ACEA C3/API SN

9.55535-S2

SELENIA K P.E
מפרט טכני F603.C07

שמנים למנוע בנזין
(גרסאות  TwinAirבלבד)
שמנים למנוע דיזל

SAE 0W-30
ACEA C2/API SN

 9.55535-S1או

SELENIA DIGITEK P.E
מפרט טכני F020.B12

SAE 5W-30
ACEA C2

9.55535-S1

SELENIA WR P.E
מפרט טכני F510.D07

שמנים למנוע בנזין/גפ"מ

SAE 5W-40
ACEA C3/API SN

9.55535-T2

SELENIA MULTIPOWER
GAS 5W-40
מפרט טכני F922.E09

בהתאם לתכנית
הטיפולים
בהתאם לתכנית
הטיפולים
בהתאם לתכנית
הטיפולים
בהתאם לתכנית
הטיפולים

חומר הגנה למקרנים

הגנה ונוגד קיפאון,
נוסחה אורגנית

 9.55523או

PARAFLUUP

CUNA NC 956-16,
ASTM D 3306

MS.90048

MS.90032

#

מס‘ מפרט טכני

F101.M01

יחסי שימוש בנוזל קירור:
 50%מים מזוקקים ו-
5 PARAFLUUP 50%

אם במקרי חירום מוצרים מקוריים אינם זמינים ,מותר להשתמש בחומרי סיכה שביצועיהם עומדים לפחות בדרישות תקן  .ACEAבמקרה זה
לא מובטחים ביצועי מנוע אופטימליים.
במנועי  0.9 TwinAirהשתמש בחומרי סיכה מפורטים בדירוג  SAEנקוב.
 #חשוב אל תשתמש בנוזלים במפרטים שונים להוספה או לערבוב עם חומרים אחרים.
 5כאשר רכבך מופעל בתנאים קשים מאוד ,מומלץ להשתמש בתערובת של  PARAFLUUP 60%ו 40% -מים מזוקקים.
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שימוש

מאפיינים
SAE 75API GL4

שמן סינטטי בדירוג

מפרט
 9.55550-MZ6או

MS.90030-M1

נוזלים וחומרי סיכה
מקוריים

TUTELA TRANSMISSION

GEARFORCE

מס‘ מפרט טכני
סוג שמן

שמנים וסיכה עבור
מערכת הנעה

נוזל בלמים

ATF DEXRON III

נוזל מיוחד למפעילים
אלקטרו-הידראוליים
גריז מוליבדנום דיסולפיד,
לשימוש בטמפרטורות
גבוהות .סמיכות 1-2.N.L.G.I
גריז למפרקי מהירות קבועה
עם מקדם חיכוך נמוך
סמיכות N.L.G.I. 0-1
גריז סינתטי מפוליאוראה
עמיד לטמפרטורות גבוהות.
סמיכות N.L.G.I. 2
נוזל סינתטי למערכת בלימה
ומצמד מפרטים מיושנים
נוזל סינתטי  .F.M.V.S.Sמס'
DOT 4, ISO 4925 SAE 116
J1704

תוספי דיזל
נוזל שטיפה של שמשה
קדמית/חלון אחורי
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תוספים לנוגד קיפאון דיזל
המגן על מנועי דיזל
תערובת של אלכוהול ומים
וגורם ציפה CUNA NC
II-956

 9.55550-SA1או
MS.90030-H1

 9.55550-SA1או
MS.90030-H1

F002.F10

TUTELA CS SPEED
מס‘ מפרט טכני F005.F98
TUTELA CS SPEED
מס‘ מפרט טכני F005.F98

9.55580-GRAS II

TUTELA ALL STAR
מס‘ מפרט טכני F702.G07

9.55580-GRAS II

TUTELA STAR 700
מס‘ מפרט טכני F701.C07

9.55580-GRAS II

TUTELA STAR 325
מס‘ מפרט טכני F301.D03

 9.55597או

TUTELA TOP 4

MS.90039

-

 9.55522או

MS.90043

מס‘ מפרט טכני

F001.A93

TUTELA DIESEL ART
מס‘ מפרט טכני F601.L06
TUTELA PROFESSIONAL
SC35
מס' מפרט טכני F201.D02

מרווחי החלפה
תיבת הילוכים ידנית
ודיפרנציאל
מערכת הפעלה הידראולית
של תיבת הילוכים Dualogic
שמן עבור מפעיל אלקטרו-
הידראולי
מפרקי  CVבצד הגלגל

מפרקי מהירות קבוע בצד
דיפרנציאל (למעט גרסאות
100 16V 1.4כ"ס)
מפרקי מהירות קבוע בצד
דיפרנציאל (גרסאות 1.4
)HP 100 16V
בקרת בלמים ומצמד
הידראולית

יש לערבב עם סולר 25
סמ"ק ל 10 -ליטרים
לשימוש מדולל או בלתי
מדולל במערכות שטיפת
השמשה הקדמית והחלון
האחורי

תצרוכת דלק  -פליטות

CO2

ערכי תצרוכת הדלק הניתנים בטבלה שלהלן נקבעו על בסיס מבחנים התואמים את ההנחיות הספציפיות של האיחוד האירופי.

פליטות  CO2בהתאם להנחיית האיחוד האירופי התקפה
גרסאות
 60 0.9 TwinAirכ"ס עצור וסע*
 65 0.9 TwinAirכ"ס
 80 0.9 TwinAirכ"ס עצור וסע*
 80 0.9 TwinAirכ"ס דואלוג`יק
 85 0.9 TwinAirכ"ס
 85 0.9 TwinAirכ"ס דואלוג`יק
 105 0.9 TwinAirכ"ס
 69 1.2 8Vכ"ס
 69 1.2 8Vכ"ס עצור וסע
 69 1.2 8Vכ"ס דואלוג`יק
 69 1.2 8Vכ"ס דואלוג`יק עצור וסע
 69 1.2 8Vכ"ס גפ"מ
 100 1.4 16Vכ"ס*
 100 1.4 16Vכ"ס עצור וסע*
 100 1.4 16Vכ"ס דואלוג`יק*
 100 1.4 16Vכ"ס דואלוג`יק עצור וסע*
 75 Multijet 1.3 16Vכ"ס
 95 Multijet 1.3 16Vכ"ס עצור וסע

נסיעה עירונית
ל' 100/ק"מ
4.6
5.2 / 5.1 #
4.5
4.4
4.7
4.4
5.5
6.3
5.5 / 5.6 #
6.1
5.5
(***)6.3)**( / 8.1
7.7
7.2
7.1
6.7
5.3
4.6

נסיעה בין-עירונית
ל' 100/ק"מ
3.4
3.6 / 3.5 #
3.4
3.4
3.6
3.6
3.5
4.3
4.3 / 4.2 #
4.2
4.1
(***)4.3)**( / 5.5
5.1
5.0
5.0
5.0
3.6
3.0

נסיעה משולבת
ל' 100/ק"מ
3.8
4.2 / 4.1 #
3.8
3.8
4.0
3.9
4.2
5.0
4.7
4.9
4.6
(***)5.0)**( / 6.5
6.1
5.8
5.8
5.6
4.2
3.6

CO2

פליטות
(גר'/ק"מ)
88
96 / 95 #
88
88
90
88
99
115
110
111
105
(***)117)**( / 104
140
135
135
130
110
95

(***) מונעים בגפ"מ
(**) מונעים בבנזין
גרסאות 500C
 *#אם קיים
ערכי תצרוכת הדלק בטבלה מתייחסים לגרסת  AUTO-COעבור רכב  1.2 8V Dualogicולגרסת  AUTOעבור רכב  .1.4 16V Dualogicערכי
הפליטה הנתונים בטבלה מתייחסים לנסיעה משולבת.
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נתונים טכניים

הנחיות לגריטת רכב
לפני זמן רב התחייבה חברת פיאט לשמור על איכות הסביבה ,והיא עומדת בהבטחתה :היא משפרת את תהליכי הייצור שלה ומפתחת
מוצרים ידידותיים לסביבה .כדי לוודא שלקוחותיה מקבלים את השירות הטוב בהתאם לתקנות סביבתיות ובהתאם לדרישות העולות מתקן
אירופאי  EC/53/2000הנוגעת בגריטת רכב ,חברת פיאט מציעה ללקוחותיה הזדמנות להחזיר את רכביהם בסוף חיי השירות שלהם ללא
עלות .התקן האירופאי קובעת שבמעמד המסירה של הרכב ,לא יחויב בעל הרכב האחרון לשלם שום הוצאות הנובעות מערכו המסחרי של
הרכב.
כדי למסור את הרכב לגריטה בסוף חיי השירות שללו ללא עלות ,פנה למרכז שירות מורשה שלנו אם ברצונך לרכוש רכב נוסף או למרכז
איסוף וגריטה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ .מרכזים אלה נבחרו בקפידה בשל רמת השירות הגבוהה באיסוף ,טיפול ומחזור של כלי רכב
בסוף חיי השירות שלהם תוך שמירה על איכות הסביבה.
למידע נוסף על מרכזי איסוף וגריטה פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ או התקשר למספר הטלפון המופיע בחוברת
השירות או כנס לאתר של פיאט.
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מומלץ לקרוא את המידע הבא בעיון.
במקרה חירום מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ .באפשרותך אף להיכנס לאתר www.fiat.co.il
ולחפש בו את מרכז השירות המורשה הקרוב אליך.

בטיחות אישית
 )1המפתחות
לחץ על לחצן  ,Bאיור  ,9רק אם המפתח רחוק מגופך ,במיוחד
מעיניך ,ומחפצים העלולים להינזק (בגדיך ,לדגמה).
אל תשאיר את המפתח ללא השגחה ,כדי למנוע לחיצות
מקריות על הלחצנים בידי ילד ,לדוגמה.
 )2מתג התנעה
 #לעולם אל תוציא את המפתח במהלך נהיגה.
גלגל ההגה יינעל אוטומטית תוך כדי סיבובו .הנחיה זו נוגעץ אף
בכלי רכב נגררים.
 #אסור בהחלט לבצע פעולות לאחר רכישה הכרוכות בשינויים
במערכת ההיגוי או בעמוד ההגה (דוגמת מערכת למניעת
גניבה) .שינויים אלה עלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות ,לבטל
את תוקף האחריות ,לגרום בעיות בטיחות וחריגה מדרישות
הרישוי של הרכב.
 #אם חובל מתג ההתנעה (ניסיון גניבה) ,דאג לבדיקתו במרכז
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ לפני נהיגה.
 #הסר תמיד את המפתח בצאתך מהרכב ,כדי למנוע מזרים
להפעיל את בקריו.
הקפד להפעיל את שלם החניה.

אם הרכב חונה בעליה שלב הילוך ראשון ,ואם הוא חונה בירידה
שלב הילוך אחורי .לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב.
 )3כוונונים
כוונון מושבים ,משענות ראש ,גלגל הגה או מראות יש לבצע
ברכב נייח בלבד שמנועו דומם.
 )4מושבים
 #אם במושב מותקנת כרית אוויר ,מסוכן להשתמש בכיסוי
מושבים שלא מופיע בקטלוג האביזרים של פיאט.
 #אחרי ששחררת את ידית הכוונון תמיד בדוק שהמושב נעול
במקומו באמצעות הזזתו לפנים ולאחור.
אם המושב לא נעול במקומו ,הוא עלול להחליק פתאום ולגרום
לנהג לאבד שליטה ברכב.
 )5משענות ראש
 #יש לבצע כוונון ברכב נייח בלבד שמנועו דומם .יש לכוונן את
משענות הראש כך שיתמכו בעורף שלך ולא בצווארך .רק במצב
זה הן מספקות את ההגנה הייעודית שלהן.
 #כדי לנצל עד תום את הגנתן של משענות הראש ,כוון את
משענת הגב למצב זקוף וקרב את ראשך אל משענת הראש ככל
הניתן.
(המשך)
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בטיחות אישית
(המשך)

 )6מראות
מכיוון שהמראות החיצוניות קמורות ,הן עשויות לשנות מעט את
תפיסת המרחק .במהלך נהיגה על המראות החיצוניות להיות
במצב פתוח תמיד.
 )7תאורה לנהיגה ביום ()DRL
 #התאורה לנהיגה ביום היא חלופה לאור 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 את האור הנמוך בפנסים
הראשיים בנהיגה בלילה או במנהרות.
 #השימוש בתאורת  DRLחייב לעמוד בחוקי התעבורה במדינה
שאתה נוהג בה .הקפד לאכוף את החוקים.
 )8מערכת ניתוק דלק
אם אחרי פגיעה אתה מריח דלק או מבחין בדליפות דלק ,אל
תפעיל שוב את המערכת .קיימת סכנת שריפה.
 )9התקנים פנימיים
 #מצית הסיגריות מתחמם לטמפרטורות גבוהות .תפעל אותו
בזהירות ואל תרשה לילדים להשתמש בו .קיימת סכנת שריפה או
כוויות .ודא תמיד שמצית הסיגריות כבוי.
 #לשקע (מצית סיגריות) ניתן לחבר אביזרים בעלי הספק מרבי
עד ( W 180שיעור אמפשר מרבי .)15A
 #שמור על תא הכפפות סגור בנהיגה :קיימת סכנת פציעות
לנסועים בתאונה.
משני צדדיו של מגן השמש מודבקת תווית המזכירה כי יש לנטרל
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את כרית האוויר ,אם הותקן מושב בטיחות לילדים במושב הנוסע
הקדמי.
הקפד תמיד לפעול לפי ההוראות שבתווית.
 )10גג שמש  -גג רך חשמלי חלונות חשמליים
בצאתך מהרכב הסר תמיד את המפתח ממתג ההתנעה,
כדי למנוע סכנת פציעות לנוסעים בגלל הפעלה מקרית של
ההתקנים הבאים :שימוש לקוי עלול להיות מסוכן.
לפני הפעלתן ובמהלכה בדוק תמיד שאף נוסע לא חשוף לסכנת
פציעות מחלקים נעים או מחפצים שנתפסים בידיהם ונגררים.
 )11גג רך
 #הרחק ידיים מהידית העליונה בעת פתיחת הגג או בסגירתו או
כאשר הגג נעצר במצב ביניים (לא פתוח ולא סגור) .מצב זה עלול
לגרום נזק לגג או לפצוע נוסעים.
 #הרחק ילדים מהאזור שבו הגג הרך פנתח או נסגר.
 )12דלתות
לפני שאתה פותח דלת ,ודא שבטוח לעשות זאת .פתח את
הדלתות רק כאשר הרכב נייח.
 )13תא מטען
 #לעולם אל תחרוג מהעומס המרבי המותר בתא המטען ,עיין
בפרק "מפרטים טכניים" .כמו כן ,הקפד לאבטח נכון כל חפץ
שאתה מכניס לתא המטען ,כדי שלא ייזרק לפנים במהלך בלימת
פתע ולא יפגע בנוסעים.
 #אל תנהג אם תא המטען פתוח :גזי פליטה עלולים לחדור לתוך
תא הנוסעים.
(המשך)

בטיחות אישית
(המשך)

 #אם אתה נוסע באזור דל בתחנות תדלוק וברצונך להחזיק מיכל
דלק נוסף ברכב ,עשה זאת בהתאם לחוק והשתמש במיכל
מאושר ובטוח בלבד.
 #במקרה זה ,אתה מגביר את סכנת השריפות בעת תאונה.
כאשר אתה פותח את דלת תא המטען ,היזהר לא לפגוע
בחפציים שהותקנו בגגון.
 #ודא שמשענות הגב מאובטחות משני הצדדים ,כדי למנוע מהן
לנוע לפנים במהלך בלימת פתע ולפגוע בנושאים.
 )14גגון/מנשא מגלשיים
 #הקפד למלא אחר החוקים הנוגעים למרווח מרבי.
 #לעולם אל תחרוג מהמשקלים המרביים המותרים (רא פרק
"מפרטים טכניים").
 #חלק את המטען באופן מאוזן והתחשב בכך שרכבך מגיב
בקלות לרוחות הצד.
בדוק שבורגי הגגון הדוקים לאחר כמה קילומטרים.
 #לפני תחילת נהיגה שקורות הגגון הותקנו כהלכה.
 )15מערכת  - ABSמערכת ESC
 #מערכת ה ABS-מנצלת את אחיזת הדרך הקיימת ,אך לא
מסוגלת לשפר אותה .לכן ,עליך לנהוג במשנה זהירות בדרכים
חלקות ולא ליטול סיכונים מיותרים.
 #כאשר  ABSמתערב ואתה מבחין בפעימות בדוושת הבלמים,
אל תסיר את רגליך מהדוושה אלא המשך ללחוץ עליה .בכך ,תשיג
את מרחק העצירה הקצר האפשרי בתנאי הדרך הקיימים.
 #אם  ABSמתערב ,סימן שדרגת האחיזה בין הצמיג לפני הכביש

הגיעה לקיצה :עליך להאט ולהתאים את המהירות לתנאי
האחיזה הזמינים.
 #כדי ליהנות מיעילותה המלאה של מערכת הבלימה ,יש לעבור
את תקופת ההרצה של כ 500 -ק"מ .בתקופה זו מומלץ להימנע
מבלימה חדה ,חוזרת וממושכת.
 #מערכות  ABS, ESCו ASR-אינן מסוגלות לבטל את חוקי
הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך הקיימת לפי תנאי הדרך.
 #מערכות  ABS, ESC, ASRו HBA-לא מסוגלות למנוע תאונות
לרבות אלה הנובעות ממהירות מופרזת בפניות ,מנהיגה בתנאי
אחיזה חלשה או מציפה.
 #לעולם אין לבחון את יכולותיהן של מערכות הבטיחות הבאות:
 ABS, ESC, ASRו ,HBA-באופן רשלני ומסוכן שיסכן את בטיחותל
ואת בטיחותם של משתמשי הדרך האחרים.
 #כאשר מגבל בלימה מכני מתערב ,ייתכן כי המערכת תשמיע
רעשים.
 #זוהי תופעה רגילה .על כל פנים ,במהלך בלימה לחץ בחוזקה על
דוושת הבלם.
 #אם רק נורית האזהרה נדלקת בלוח המחוונים (בליווי
הודעה בצג הרב-תכליתי ,אם קיים) ,עצור את הרכב מיד ופנה
למרכז השירות המורשה הקרוב אליך .נוזל שדולף מהמערכת
ההידראולית יסכן את הפעלתה של מערכת הבלימה ,בין אם זו
מערכת סטנדרטית בין אם זו מערכת עם .ABS
 #אסור שהמערכות  ESCו ASR-יעודדו את הנהג ליטול סיכונים
מיותרים.
(המשך)
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התאם תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך ,הראות
והתנועה .הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.
 #אם הגלגל החלופי הקומפקטי (אם קיים) מותקן ,ימשיכו
מערכות  ABS, ASRו ESC-לפעול.
 #זכור תמיד שמכיוון שהגלגל החלופי הקומפקטי קטן יותר
מהגלגל המקורי ,רמת האחיזה שלו נמוכה יותר.
 #להפעלה תקינה של מערכת  ABS, ESCו ASR-על הצמיגים
בכל הגלגלים להיות מאותו יצרן וסוג ,במצב מצוין ובאותו גודל.
 #סייען זינוק בעליה הוא לא בלם חניה ,לכן אל תעזוב את הרכב
מבלי שהפעלת את בלם החניה ,דוממת את המנוע ושילבת הילוך
ראשון .ודא שמקום החניה בטוח.
 #בשיפועים קטנים (עד  )8%אם הרכב 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.
 #מערכת ה HBA-אינה מסוגלת לשפר את אחיזת הדרף מעבר
למגבלות שקבעו חוקי הפיזיקה :תמיד נהג בזהירות בהתאם
לתנאי הדרך הקיימים.
 #מערכת ה HBA-היא כלי עזר בידי הנהג שחייב להתרכז בנהיגה
בלבד .האחריות תמיד מוטלת על הנהג.
 )16מכסה מנוע
 #לפני שאתה פתוח את מכסה המנוע ודא שמגבי השמשה
הקדמית לא מורמים ,אלא מונחים על השמשה.
 #מיקום לא נכון של מוט התמיכה עלול לגרום למכסה המנוע
ליפול פתאום .בצע פעולות אלה ברכב הנייח בלבד.
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 #היזהר בעבודה בתא המנוע אם המנוע חם ,כדי לא להיכוות .אל
תניח את ידיך סמוך למאוורר המנוע ,מכיוון שהוא עלול להתחיל
לפעול לאחר הוצאת המפתח .המתן עד שיתקרר המנוע.
 #שים לב לצעיפים ,עניבות ופריטי לבוש משוחררים אחרים.
הם עלולים להיתפס בחלקים הנעים ולהיגרר פנימה  -אנשים
הלובשים פריטים מעין אלה נתונים בסכנה חמורה.
 #מטעמי בטיחות יש תמיד לסגור את מכסה המנוע היטב לפני
תחילת הנהיגה .ודא שמכסה המנוע סגור לחלוטין ונעול.
 #אם במהלך נהיגה אתה שם לב שמכסה המנוע לא סגור
לחלוטין ,עצור מיד וסגור נכון את מכסה המנוע.
 #הרם את מכסה המנוע בשתי הידיים .לפני הרמתו ודא שזרועות
המגבים נחים על השמשה הקדמית ,שהרכב נייח ושבלם החניה
משולב.
 )17בקרים
 #אסור בהחלט לבצע פעולות לאחר רכישה הכרוכות בשינויים
במערכת ההיגוי או בעמוד ההגה (דוגמת מערכת למניעת גניבה).
שינויים אלה עלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות ,לבטל את תוקף
האחריות ,לגרום בעיות בטיחות וחריגה מדרישות הרישוי של
הרכב.
 #לפני ביצוע טיפוחי שירות ,דומם את המנוע והוצא את המפתח
ממתג ההתנעה כדי לנעול את עמוד ההגה .נוהל זה חשוב
במיוחד ,אם גלגלי הרכב לא נוגעים בקרקע .אם לא ניתן לעשות
זאת (לדוגמה ,אם יש להשאיר את המפתח במצב  MARאו
להמשיך ולהפעיל את המנוע) ,הסר את התניך הראשי של
מערכת היגוי הכוח החשמלי.
(המשך)

בטיחות אישית
(המשך)

 )18חיישני חניה
הנהג תמיד אחראי לתמרוני החניה .תוך כדי ביצוי תמרונים אלה,
ודא תמיד שאזור החניה ריק מאנשים (במיוחד ילדים) או בעלי
חיים.
חיישני החנייה נועדו לסייע לנהג להתרכז רק בתמרונים מסוכנים,
אפילו אם הם מתבצעים במהירות נמוכה.
 )19מערכת START&STOP
 #כדי להחליף את המצבר ,פנה תמיד למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ .על המצבר החלופי להיות מהסוג
הזהה ( )HEAV YDUTYובעל אותם מאפיינים.
 #לפני שאתה פותח את מכסה המנוע ,ודא שהמנוע דומם
ושמתג ההתנעה במצב  .STOPנא פעל לפי ההוראות הבאות
שכלולות בלוחית שעל הקורה הקדמית .מומלץ להוציא את
המפתח ,אם ישנם אנשים אחרים ברכב.
יש תמיד לפנות את הרכב אחרי הוצאת המפתח ממתג ההתנעה
או סיבובו למצב .OFF
בעת תדלוק ,ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב .STOP
כלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים  :Dualogicבעת הדממת מנוע
אוטומטית בשיפוע ,יש להתניע את המנוע באמצעות הזזת הידית
כלפי  +או  -ללא שחרור של דוושת הבלם.
 #בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים  Dualogicובתפקוד Hill
 :Holderהמנוע לא מודמם אוטומטית בעצירה בירידה ,כדי לאפשר
את הפעלת התפקוד  Hill Holderשפועל רק כאשר המנוע פעיל.
 #אם תעדיף לשמור על אקלים נוח בתוך הרכב ,נטרל מערכת
 ,Start&Stopכדי להפעיל את בקרת האקלים באופן רציף.

 )20אביזרים שרכש בעל הרכב
היזהר בעת התקנת ספוילרים נוספים ,גלגלי סגסוגת או טבורי
גלגל בלתי רגילים ,מכיוון שהם עלולים להפחית את אוורור
הבלמים ולפגוע ביעילותם בבלימה חדה וחוזרת או בירידות
ארוכות.
ודא ששום דבר לא מפריע למהלך הדוושה (שטיחונים וכד').
 )21תדלוק רכב
 #הרחק להבות חשופות או סיגריות דולקות מצוואר המילוי של
מיכל הדלק :קיימת סכנת שריפות .אל תתקרב לפתח המילוי של
מיכל הדלק ,כדי לא לנשום את אדי הדלק המזיקים.
 #בהפעלה רגילה הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות.
לפיכך ,אל תחנה את הרכב על חומרים דליקים (דשא ,עלים
יבשים ,מחטי אורן וכד') :קיימת סכנת שריפות.
 #אל תשתמש בטלפון נייד ליד משאבת דלק :קיימת סכנת
שריפה.
 )22חגורות בטיחות  -מותחנים
 #אל תלחץ על לחצן השחרור של חגורת הבטיחות במהלך
הנסיעה.
 #זכור שבתאונה הנוסעים הלא חגורים במושבים האחוריים
חשופים לסכנות חמורות ומסכנים את הנוסעים במושבים
הקדמיים.
 #מותחני החגורות מופעלים פעם אחת בלבד .פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ ,כדי להחליפם לאחר
ההפעלה.
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 #להגנה מרבית הצב את משענת הגב במצב זקוף ,הישען עליה
והדק את חגורת הבטיחות על חזך ועל האגן שלך .חגור תמיד את
חגורת הבטיחות הן במושב הקדמי והן באחורי.
אם אתה לא חגור במהלך הנסיעה ,גוברת סכנת פציעות חמורות
וקטלניות בתאונה.
 #לעולם אל תפרק את חגורות הבטיחות או את המותחנים ואל
תחבל ברכיביהם .כל התערבות ברכיבים אלה חייבת להתבצע בידי
אנשי מקצוע מוסמכים .פנה תמיד למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #אם הופעל עומס רב על חגורת הבטיחות בתאונה ,לדוגמה,
החלף אותה ואת חיבוריה ,את ברגיה ואת המותחן שלה .אפילו
אם אינך מבחין בשום נזק ,ייתכן כי היא איבדה את הגמישות
שלה.
 )23הסעת ילדים בטוחה
סכנה חמורה :כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי 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.
 #אם עליך להיסע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור שמותקן
במושב הקדמי ,חובה לנטרל את כרית האוויר של הנוסע .ודא
שהכרית אכן מנוטרלת  -בדוק שדולקת נורית האזהרה הייעודית
בלוח המכשירים (עיין בנושא "כרית אוויר קדמית של נוסע" בפרק
"כריות אוויר קדמיות") .יש להזיז את מושב הנוסע לאחור ככל
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האפשר ,כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירים.
 #משני צדדיו של מגן השמש מודבקת תווית המזכירה כי יש
לנטרל את כרית האוויר ,אם הותקןבמושב הנוסע הקדמי מושב
בטיחות לילדים הפונה לאחור.
הקפד לפעול לפי ההוראות המופיעות בתווית שעל מגן השמש
של הנוסע הקדמי (עיין בנושא "כרית אוויר קדמית").
 #אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי ,אם יושב בו ילד או אם
מותקן בו מושב בטיחות לילד.
 )24התקנה של מושב בטיחות איזופיקס
 #התקן את מושב הבטיחות לפי ההוראות המצורפות אליו.
 #מושבי בטיחות עם בסיס איזופיקס זמינים להתקנה בטוחה
במושב ללא שימוש בחגורות הבטיחות של הרכב .לפרטים נוספים
על מושב בטיחות מסוג זה ראה נושא "התקנה של מושב בטיחות
לילד מסוג איזופיקס" בפרק "בטיחות".
 #אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי לא מחובר לכל שלושת
העיגונים ,הוא לא יגן על הילד כהלכה .בהתנגשות הילד עלול
להיפצע באופן חמור או קטלני.
 #התקן את מושב הבטיחות ברכב רק כאשר הוא נייח .המושב
מותקן נכון בתושבת שלו כאשר אתה שומע נקישת נעילה .הקפד
לפעול תמיד לפי ההנחיות להרכב ,פירוק ומיקום שמחובתו של
יצרן המושב לספק.
 #אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להתקין את מושב הבטיחות
הפונה לאחור במושב הקדמי ,יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית
והצדדית של הנוסע הקדמי דרך תפריט התצוגה הראשי .אם
נורית האזהרה נדלקה במרכז לוח המכשירים ,כריות האוויר
(המשך)

בטיחות אישית
(המשך)

מנוטרלות .הזז את מושב הנוסע לאחור ככל האפשר ,כדי להמנוע
מגע בין מושב הבטיחות ללוח המכשירים.
 #התקנה שגויה של מושב הבטיחות עלול 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 לא משתמש במושב הבטיחות ,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 תזיז את מושב הרכב :הסר את
מושב הבטיחות לילד לפני ביצוע כוונון.
 #ודא תמיד שרצועת החזה של חגורת הבטיחות לא עוברת
מתחת לזרוע הילד או מאחורי גבו .בתאונה חגורת הבטיחות לא
תגן על הילד .קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות .לכן ,הילד
חייב להיות חגור כהלכה בחגורת הבטיחות.
 #אל תשתמש באותו עיגון תחתון ,כדי להתקין כמה מושבי
בטיחות.
 )25כרית אוויר
 #אל תדביק מדבקות או חפצים אחרים על גלגל ההגה ,על לוח
המכשירים באזור תא האחסון של כרית האוויר הקדמית ,בקצוות
התקרה 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.

 #סכנה חמורה :כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי 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.
 #כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה ,אל תתקין מושב
בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי .פתיחה של כרית
האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות ללא תלות
בעוצמת הפגיעה.
 #אל תשעין את הראש ,את הידיים או את המרפקים על הדלת,
החלונות ועל אזור האחסון של כרית אוויר וילון ,כדי למנוע פציעות
אפשריות במהלך התנפחות .לעולם אל תוציא את הראש ,את
הזרועות או את המרפקים מחוץ לחלון.
 #אם נורית האזהרה לא נדלקת אחרי סיבובו של מתג
ההתנעה למצב  MARאו אם היא דולקת במהלך נסיעה ,ייתכן
כי ישנה תקלה במערכת הבטיחות .במקרה זה ,כריות האוויר או
המותחנים עלולים לא להיפתח בהתנגשות או תיתכן הפעלה
מקרית שלהם ,לעתים רחוקות יותר.
 #פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת
המערכת.
 #אל תכסה את המושבים הקדמיים שמאחסנים כריות אוויר
צדדיות.
אל תחזיק חפצים על הברכיים ,לפני החזה או בין השפתיים
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(מקטרת ,עפרון וכד'):
הם עלולים לגרום פציעות חמורות אם כרית האוויר מתנפחת.
 #בנהיגה תמיד תחזיק את ידיך על גלגל ההגה ,כדי לא להפריע
להתנפחותה של כרית האוויר .אל תתכוף לפנים במהלך נהיגה.
הצב את משענת הגב במצב זקוף ותישען עליה.
 #אם הרכב נגנב או אם היה ניסיון לגנוב אותו ,אם הוא הושחת או
הוצף ,בדוק את כריות האוויר במרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #כריות אוויר עשויות להתנפח אם רכב אחר מתנגש ברכבך ,אם
מתג ההתנעה במצב  MARאפילו אם המנוע לא פעיל והחרכב
נייח.
לפיכך ,אפילו אםהרכב נייח כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי
פעילה ,אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב
הקדמי.
פתיחה של כרית האוויר בהתנגשות עלולה לגרום פציעות
קטלניות לילד .לכן ,נטרל תמיד את כרית האוויר של הנוסע ,אם
בכוונתך להתקין מושב בטיחות הפונה לאחור במושב הקדמי.
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 שאם המפתח מסובב למצב  ,STOPלא
יופעלו מערכות הבטיחות (כריות אוויר או מותחנים) בהתנגשות.
במקרים אלה אי הפעלה של כריות אוויר לא מציינות תקלה
במערכת.
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 #כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה
נדלקת ומהבהבת כמה שניות כדי להזכירך שכרית האוויר של
הנוסע תתנפח בתאונה שאחריה הנורית חייבת להיכבות.
 #אל תרחץ את המושבים במים או בקיטור (ידנית או במתקנים
אוטומטיים לרחיצת כלי רכב).
 #כרית האוויר הקדמית נועדה להיפתח בהתנגשות חמורה
יותר מזו שנועדה להפעיל את המותחנים .אם ארעה התנגשות
בחומרת ביניים ,יופעלו מותחני חגורות הבטיחות בלבד.
 #אל תתקין חפצים קשיחים על ווים או על ידיות אחיזה.
 #כרית האוויר לא מחליפה את חגורות הבטיחות אךא משפרת
את יעילותן.
יתרה מזו ,מכיוון שכריות האוויר הקדמיות לא מתנפחות
בהתנגשויות חזיתיות במהירות נמוכה ,בפגיעות צד ,התנגשויות
אחוריות או התהפכויות ,הנוסעים מוגנים בחגורת הבטיחות של
המושב בלבד ,שעליהם לחגור בכל עת.
 )26התנעת המנוע
 #מסוכן להפעיל את המנוע בחללים סגורים .המנוע צורך חחמצן
ומשחרר פחמן דו-חמצני ,פחמן חד-חמצני וגזים רעילים אחרים.
 #זכור שמגבר בלמים והיגוי כוח לא זמינים אם המנוע לא מותנע,
לכן יש להפעיל כוחל רב יותר על דוושת הבלם ועל גלגל ההגה.
 #בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים  ,Dualogicאם המנוע
מותנע מבלי שהילוך משולב ,יישמע צליל אזהרה כדי להודיע לנהג
שקיימת סכנה שילוב אוטומטי של מצב סרק
 #ביצוע של פעולה זו יש להפקיד בידי צוות מיומן ,מכיוון שטעויות
בהפעלה עלולות לגרום לפריקה חשמלית בעוצמה גבוהה .יתרה
(המשך)
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מזאת ,נוזל המצבר הוא חומר רעיל ומשתך :מנע מגע עם העור
והעיניים .הרחק מהמצבר להבות חשופות וסיגריות דולקות ואל
תיצור ניצוצות.
 #הסר חפצים מתכתיים (טבעות ,שעונים ,צמידים וכד') שעלולים
ליצור מגע חשמלי מקרי ולגרום פציעות חמורות.
אל תנסה לטעון מצבר קפוא :יש להפשירו תחילה ,אחרת הוא
עלול להתפוצץ.
 #אם מצבר היה קפוא ,יש לבדוק אותו במרכז שירות כדי לוודא
שרכיביו הפנימיים לא ניזוקו ושתיבתו לא ניזוקה .קיימת סכנת
דליפה של חומצה רעילה ומשתכת.
 )27בלם חניה
 #על הרכב להיות נייח לאחר כמה נקישות הידית .אם הוא לא
נייח ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ
לכוונון הבלם.
 #לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב .בעוזבך את הרכב,
הוצא תמיד את המפתח ממתג ההתנעה וקח אותו עמך.
 #אם חנית בשיפוע ,יש לסובב את הגלגלים הקדמיים כלפי
המדרכה (חניה בירידה) או בכיוון הנגדי אם החנית את הרכב
בעליה .חסום את הגלגלים בסד עצירה או באבן ,אם הרכב עומד
בשיפוע תלול.
 )28שימוש בתיבת ההילוכים הידנית
לחץ על דוושת המצמד במלואה ,כדי לשלב את ההילוך נכון.
לכן חשוב שהאזור מתחת לדוושות יהיה פנוי לחלוטין .ודא
שהשטיחונים צמודים לרצפה ולא מפריעים לדוושות.

 )29גרירת גרור
 #מערכת ה ABS-של הרכב לא תבקר את מערכת הבלימה
של הגרור .לכן ,עליך לנהוג במשנה זהירות ,אם אתה גורר גרור
בדרכים חלקות.
 #לעולם אל תבצע שינויים במערכת הבלימה של הרכב ,כדי
לבקר את בלמי הגרור .מערכת הבלימה של הגרור חייבת להיות
עצמאית לחלוטין מהמערכת ההידראולית של הרכב.
 )30צמיגי שלג
המהירות המרבית המותרת לצמיגי שלג המסומנים
באות  Qהיא  160קמ"ש ,באות  190 - Tקמ"ש ,באות - H
 210קמ"ש .עם זאת ,יש לאכוף את מגבלות המהירות בדרכים
מהירות הקבועות בחוק.
 )31נוריות אזהרה והודעות
 #אם נורית האזהרה נדלקת
במהלך נסיעה (בגרסאות
מסוימות ביחד עם הודעה בצג) ,עצור את הרכב מיד ופנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #אם נורית האזהרה לא נדלקת אחרי סיבובו של מתג
ההתנעה למצב  MARאו אם היא דולקת במהלך נסיעה ,ייתכן
כי ישנה תקלה במערכת הבטיחות .במקרה זה ,כריות האוויר או
המותחנים עלולים לא להיפתח בהתנגשות או תיתכן הפעלה
מקרית שלהם ,לעתים רחוקות יותר .פנה למרכז שירות מורשה
מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.
 #אם ישנה תקלה בנורית אזהרה  ,יידלק הסמל בצג,
בהתאם לגרסה ,או תהבהב נורית אזהרה  .לפני שאתה
ממשיך לנסוע ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ
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לבדיקת המערכת.
המהבהבת מסמלת תקלות אפשריות
 #נורית האזהרה
לא
בנורית אזהרה  .במקרה זה ,ייתכן כי נורית האזהרה
תצביע על תקלה במערכות הריסון .פנה למרכז שירות מורשה
מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.
 #אם נורית האזהרה
נדלקת במהלך נסיעה (בגרסאות
מסוימות ביחד עם הודעה בצג) ,עצור את הרכב מיד ופנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
נדלקת (אם קיימת
 #אם נורית האזהרה
) ,יש להחליף
את שמן המנוע הישןבהקדם האפשרי ,ב 500 -ק"מ הראשונים
מאז הידלקות הראשונה של הנורית .אי הקפדה על הנחיות
אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות.
הפעלתה של נורית אזהרה זו לא תלויה בכמות השמן במנוע .לכן,
לעולם אל תוסיף שמן כאשר נורית האזהרה מתחילה להבהב).
 #נהג תמיד במהירות מתאימה לתנאי התנועה ,מזג האוויר
ותקנות התנועה.
ייתכן כי המנוע יפסיק לפעול ,אם נורית ה DPF-דולקת .עם זאת,
הפרעה חוזרת לתהליך ההתחדשות עלולה לגרום להתיישנות
מואצת של שמן המנוע.
לכן ,מומלץ תמיד להמתין שתיכבה הנורית לפני הדממת המנוע
בהתאם להוראות שלעיל .אל תשלים את תהליך ההתחדשות של
ה DPF-אחרי שהרכב עצר.
 #מים במעגל האספקה עלולים לגרום נזק חמור למערכת
ההזרקה ולשבש את פעולת המנוע .אם נורית האזהרה נדלקת
(בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית) ,פנה
או האייקון
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למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם
האפשרי לניקוז המערכת .אם נורית האזהרה נדלקת מיד לאחר
התדלוק ,ייתכן כי מים חדרו לתוך מיכל הדלק .במקרה זה ,דומם
מיד את המנוע ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ.
 #אם המערכת מאותתת שחלה ירידב בלחץ בצמיג מסוים,
מומלץ לבדוק את לחץ האוויר בכל ארבעת הצמיגים .מערכת
 iTPMSאינה פותרת את הנהג מבדיקת הלחץ החודשית ,היא
אפילו לא נחשבת לחלופה לתחזוקה או למערכת בטיחות .לחץ
אוויר יש לבדוק בצמיגים קרים .אם 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.
 #מערכת ה iTPMS-לא מסוגלת לסמל ירידת לחץ פתאומית
(לדוגמה ,התפוצצות צמיג) .במקרה זה ,עצור את הרכב בבלימה
הדרגתית והימנע מתנועות היגוי חדות .המערכת מזהירה רק
מפני לחץ אוויר נמוך בצמיג :היא לא מסוגלת לנפח אותו .לחץ
אוויר נמוך מדי מעלה תצרוכת דלק ,מאיץ את שחיקת הצמיגים
ועלול להפריע לנהיגה בטוחה.
 )32החלפת גלגל
 #הגלגל החלופי הקופמקטי (אם קיים) נועד לשימוש ברכבך
בלבד :אין להתקין אותן בדגמים אחרים או להשתמש בגלגלים
קומפקטיים של דגמים אחרים ברכבך.
יש להשתמש בגלגל החלופי הקומפקטי במקרה חירום בלבד.
לעולם אל תאריך את השימוש בו מעבר לנדרש ואל תחרוג
ממהירות של  80קמ"ש.
(המשך)
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 #לגלגל החלופי הקומפקטי מוצמדת תווית כתומה המסכמת את
האזהרות העיקריות הנוגעות למגבלות השימוש בגלגל .אין להסיר
את התווית או לכסות אותה .התווית מכילה את הטקסט הבא
בארבע שפות :אזהרה! לשימוש זמני בלבד! עד  80קמ"ש! החלף
בגלגל סטנדרטי בהקדם האפשרי .לעולם אל תכסה תווית זו.
לעולם אל תתקין צלחת גלגל על גלגל חלופי קומפקטי.
 #אם תחליף את סוג הגלגלים (חישוקי סגסוגת במקום חישוקי
פלדה ולהיפך) ,יהיה עליך להחליף את כל בורגי ההידוק בברגים
אחרים במידה מתאימה.
 #השתמש בתאורת מצוקה ,במשולש אזהרה וכד' ,כדי להראות
שרכבך נייח .על הנוסעים לצאת מהרכב ,בפרט אם הוא מוביל
מטען כבד ,ולהמתין הרחק מהתנועה עד שתושלם ההחלפה.
בשיפועים או דרכים משובשות השתמש בסדים או בחפצים
דומים ,כדי לחסום את גלגלי הרכב.
 #ייתכן כי ישתנו מאפייני הנהיגה ברכב בעקבות התקנה של גלגל
חלופי קומפקטי .הימנע מהאצות ומבלימות חזקות ,מפעולות
היגוי חדות ומפניות מהירות.
אורך חיי השירות של צמיג חלופי קומפקטי הם כ 3000 -ק"מ,
ואחריהם יש להחליף אותו בגלגל חדש מאותו סוג.
עלולם אל תתקין צמיג סטנדרטי על חישוק של גלגל קומפקטי.
תקן את הצמיג והחלף אותו בהקדם האפשרי .אין להשתמש
בשני גלגלים קומפקטיים או יותר בו זמנית.
אל תגרז את הברגים לפני התקנתם ,אחרת הם עלולים
להשתחרר פתאום.
 #יש להשתמש במגבה לשם החלפת גלגלים ברכב שבו הוא
מסופק או בכלי רכב מדגם זהה.

אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון הרמת מכוניות מדגמים
אחרים .לעולם אל תשתמש במגבה ,כדי לבצע תיקונים מתחת
לרכב .הרכב עלול ליפול מהמגבה בגלל מיקומו שגוי.
אל תשתמש במגבה ,כדי להרים מטענים גבוהים מאלה הנקובים
בתווית.
 #לא ניתן להתקין שרשראות שלג על הגלגל החלופי הקומפקטי.
לכן ,אם גלגל קדמי (מניע) נקור
ויש להתקין שרשראות שלג ,התקן גלגל אחורי במקום הקדמי
ואת הגלגל החלופי הקומפקטי התקן במקום הגלגל האחורי .כך
על הסרן הקדמי מותקנים שני גלגלים מניעים סטנדרטיים ואפשר
להתקין עליהם שרשראות שלג במקרה חירום.
 #אם צלחת הגלגל לא הותקנה נכון ,היא עלולה להתנתק
בנסיעה.
לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח.
לעולם אל תכניס כלים משום סוג שהוא בין חישוק לצמיג .בדוק
באופן סדיר את לחץ האוויר בצמיגים ובגלגל חלופי קומפקטי ותקן
לערכים המומלצים המוזכרים בפרק "נתונים טכניים".
 )33ערכת חירום לתיקון צמיגים FIX&GO
 #מסור את חוברת הערכה לטכנאי מרכז שירות שיטפל בצמיג
שתיקנת.
 #לא ניתן לתקן תקר בדופן הצמיג.
אל תנסה להשתמש בערכת חירום ,אם הצמיג ניזוק בגלל תת-
לחץ.
 #אם נגרם נזק לחישוק (עיוותים שגרמו לדליפת אוויר) ,ייתכן
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כי לא ניתן לתקן את הגלגל .אל תוציא גופים זרים (ברגים או
מסמרים) מהצמיג.
 #אל תפעיל את המדחס במשך למעלה מ 20 -דקות רצופות.
קיימת סכנת התחממות יתר.
בצמיגים שתוקנו בעזרת ערכת תיקון יש להשתמש באופן זמני
בלבד ,מכיוון שהתיקון הוא זמני.
 #הצילינדר מכיל אתיל גליקול .הוא מכיל לאטקס העלול לגרום
לתגובה אלרגית .אין לבלוע אותו .גורם גירוי בעיניים .עלול לגרום
לרגישות בשאיפה או במגע.
הימנע ממגע עם עיניים ,עור או בגדים .אם באת במגע עם
החומר ,שטוף אותו מיד בכמות רבה של מים .אם נבלע אל
תעורר הקאות .שטוף את פיך ,שתה הרבה מים ופנה מיד לקבל
טיפול רפואי.
הרחק מהישג ידם של ילדים .לאנשים עם אסטמה אסור
להשתמש במוצר .אל תשאףאת האדים במהלך החדרה ושאיבה.
פנה מיד לרופא ,אם הבחנת בתגובה אלרגית .אחסן את הבקבוק
בתא אחסון מיוחד ,הרחק ממקורות חום .לחומר איטום תאריך
תפוגה.
 #לבש את כפפות המגן שסופקו בערכת החירום לתיקון צמיגים.
הדבק את התווית בדשה הראייה של הנהג כתזכורת לכך שצמיג
תוקן בערכת התיקון .נהג בזהירות ,במיוחד בעיקולים .אל תחרוג
ממהירות של  80קמ"ש.
 #הימנע מהאצות ובלימות פתאומיות.
 #אם לחץ האוויר ירד מתחת ל 1.5 -בר ,אל תמשיך בנסיעה:
ערכת החירום לתיקון הצמיג  Fix&Goאינה יכולה להבטיח את
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האחיזה הנכונה כי הנזק חמור מדי .פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
אם נמדד לחץ של  1.5בר לפחות ,תקן אותו ללחץ הנכון (בעוד
שהמנוע פעיל ובלם החניה משולב) ,המשך לנהוג במשנה זהירות
למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .הקרוב.
 #הודע למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ כי
הצמיג תוקן בערכת תיקון .מסור את חוברת הערכה לטכנאי
מרכז שירות שיטפל בצמיג שתיקנת.
 )34החלפת נורה
 #שינויים או תיקונים במערכת החשמל שלא בוצעו נכון או שלא
התחשבו במפרטה הטכני ,עלולים להוביל לשריפות.
 #נורות הלוגן מכילות גז שנתון בלחץ; אם נורות אלה נשברות,
רסיסי הזכוכית עלולים להתפזר.
 #בשל מתח חשמל גבוה ,יש להחליף נורות פריקת גז (קסנון)
במרכז שירות מלבד .קיימת סכנת מוות! פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 )35החלפת נתיכים
 #אם הנתיך המוחלף נשרף שוב ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #לעולם אל תחליף נתיך שרוף בחוט מתכת או בחומר אחר.
 #לעולם אל תחליף נתיך בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר.
קיימת סכנת שריפות.
 #אם נתיך כללי (נתיך  ,MEGAנתיך  ,MIDIנתיך  )MAXIמתערב,
אל תנסה לבצע תיקון ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
(המשך)

בטיחות אישית
(המשך)

ס.מ.ל.ת .בע"מ.
לפני הכנסת נתיך ודא שהמפתח לא בתוך מתג ההתנעה וששאר
הצרכנים כבויים ו/או מנותקים.
 #אם נשרף נתיך כללי של מערכות הבטיחות (מערכת כריות אוויר,
מערכת בלימה) ,מערכות הנעה (מנוע ,תיבת הילוכים) או מערכת
היגוי ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 )36טעינת מצבר
 #נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך מאוד.
הימנע ממגע עם עיניים ועם עור .יש לטעון את המצבר בחלל
מאוורר היטב והרחק ממקורות אש או מחפצים העלולים ליצור
ניצוצות ,כדי למנוע פיצוץ או שריפה.
 #אל תנסה לטעון מצבר קפוא :יש להפשירו תחילה ,אחרת הוא
עלול להתפוצץ.
אם מצבר היה קפוא ,יש לבדוק אותו במרכז שירות כדי לוודא
שרכיביו הפנימיים לא ניזוקו ושתיבתו לא ניזוקה .קיימת סכנת
דליפה של חומצה רעילה ומשתכת.
 )37גרירת הרכב
 #לפני הידוק הטבעת נקה היטב את הברגת התושבת .ודא
שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת הרכב.
 #לפני תחילת גרירה ,סובב את מתג ההתנעה למצב  MARולמצב
 ,STOPמבלי להוציא את המפתח .אם המפתח מוסר ,עמוד ההגה
ננעל אוטומטית ולא מאפשר לשלוט בגלגלים.
 #בעת גרירה זכור שללא מגבר בלם וללא היגוי כוח חשמלי עליך
להשקיע מאמצים רבים יותר להפעלת הדוושה וגלגל ההגה.

 #אל תשתמש בכבלים לגרירת רכב .אל בצע תנועות חטופות.
 #במהלך גרירה ודא שהתקן הגרור לא גורם נזק לחלקים שהוא
נוגע בהם.
 #הקפד לאכוף את תקנות הגרירה של חוקי התעבורה בעת
גרירת גרור ,הנוגעים להתקן גרירה ולהתנהגות בדרך.
 #אל תתניע את המנוע בעוד שהרכב נגרר.
 #וו הגרירה (קדמי/אחורי) יש להשתמש לסיוע בדרך בלבד.
אתה רשאי לגרור את הרכב למרחקים קצרים בלבד באמעות
התקן מתאים ובהתאם לחוקי התעבורה (שימוש במוט קשיח),
להזיז את הרכב על כביש כהכנה לגרירה או להובלה על גבי
משאית גרר.
אסור להשתמש בוו 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
יהיו מעורבים שני כלי רכב (רכב גורר ורכב נגרר) המיושרים בקו
אחד ככל האפשר.
 )38שירות  -בדיקת מפלסי נוזלים
 #לעולם אל תעשן תוך כדי עבודה בתא המנוע :גז ואדים דליקים
עלולים להיפלט ממנו .קיימת סכנת שריפה!
 #כאשר המנוע חם עבוד בזהירות בתא המנוע ,כדי להימנע
מכוויות.
זכור שאם המנוע חם ייתכן כי מניפת המקרן פעילה .קיימת
סכנת פציעות .צעיפים ,עניבות וביגוד משוחרר אחר עלול להיתפס
בחלקים הנעים.
 #מערכת הקירור מופעלת בלחץ.
(המשך)
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אם צריך ,החלף את המכסה במכסה מקורי אחר בלבד ,אחרת
הפעלת המערכת עלולה להיפגע.
אל תסיר את מכסה המיכל כאשר המנוע חם :אתה עלול להיכוות.
 #אל תתחיל לנסוע אם מיכל נוזל השטיפה ריק :מערכת השטיפה
של השמשה הקדמית חיונית לשיפור הראות.
נוזלי שטיפה מסוימים דליקים .בתא המנוע ישנם חלקים חמים
העלולים להצית בו שריפה.
 #נוזל בלמים הוא חומר רעיל ומשתך מאוד .לאחר מגע מקרי רחץ
מיד את החלקים הנגועים במים ובסבון עדין ושטוף ביסודיות לאחר
מכן.
פנה מיד לקבלת טיפול רפואי אם נבלע הנוזל.
 #הסמל על המיכל מסמל נוזל בלמים סינתטי ,שנועד להבדילו
מנוזל מינרלי.
שימוש בנוזל מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך לאוטמי גומי של
מערכת הבלמים.
 #נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך.
הימנע ממגע עם עיניים ועם עור.
הרחק מהמצבר להבות חשופות או מקורות אפשריים לניצוצות:
קיימת סכנת התפוצצות או שריפה.
 #הפעלת המצבר שמפלס הנוזל שלו נמוך מאוד תגרום נזק בלתי
הפיך למצבר ועלולה לגרום להתפוצצות.
 #אם הרכב עתיד להיכנס לתקופת אחסון ארוכה בטמפרטורה
נמוכה מאוד ,הסר את המצבר והנח אותו במקום חם כדי שלא
יקפא.
הרכב תמיד משקפי מגן בעבודה על המצבר או בקרבתו.
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 )39גלגלים וצמיגים
 #זכור כי אחיזת הדרך של רכבך תלויה אף בלחץ אוויר נכון
בצמיגים.
 #אם לחץ האוויר נמוך מדי ,הצמיג עלול להתחמם יתר על המידה
ולהינזק באופן חמור בעקבות זאת.
 #אל תחליף בין הצמיגים השמאליים לצמיגים הימניים ברכב
ולהיפך.
 #לעולם אל תחשוף חישוקי סגסוגת לתיקוני צבע הכרוכים
בשימוש בטמפרטורות מעל .150°C
התכונות המכניות של הגלגלים עלולות להיפגע.
 )40מגבי שמשה קדמית  -מגב חלון אחורי
 #להבי מגבים בלויים מציבים סכנה חמורה בשל ראות ירודה במזג
אוויר גרוע.
 #אם יש לנקות את החלון ,ודא שההתקן מנותק או שמתג
ההתנעה במצב .STOP
 )41פנים הרכב
 #לעולם אל תשתמש בחומרים דליקים כגון בנזין אתר או בנזין
מהונדס ,כדי לנקות את פנים הרכב.
המטענים האלקטרוסטטיים שנוצרים בעקבות פעולת השפשוף
עלולים להצית אש.
 #אל תאחסן תרסיסים ברכב :הם עלולים להתפוצץ .אין לחשוף
תרסיסים לטמפרטורות מעל  .50°Cכאשר הרכב חשוף לאור
שמש ,הטמפרטורה הפנימית עולה בשיעור גבוה מערך זה.

(המשך)

בטיחות אישית
(המשך)

 )42מפרטים טכניים  -אספקת דלק
שינויים או תיקונים במערכת אספקת הדלק שלא בוצעו נכון או
שלא התחשבו במפרטה הטכני ,עלולים לגרום תקלות העלולות
להוביל לשריפות.
 )43מפרטים טכניים  -צמיגים עם מגן חישוק
אל תתקין צלחות גלגל אם הותקנו צלחות משולבות (עם
קפיצים) לחישוקי פלדה ,ולאחר מכירה צויד במגן חישוק .שימוש
בצמיגים ובצלחות לא נכונים עלול לגרום לאיבוד פתאומי של לחץ
אוויר.
 )44גפ"מ
 #יש לציין כי במדינות מסוימות (לרבות איטליה)ישנן תקנות חוק
המגבילות כניסה לחניונים לכלי רכב המונעים בגפ"מ שצפיפותו
גבוהה מזו של אוויר.
 #אל תעבור בין שני מצבי ההנעה (בנזין/גפ"מ) במהלך התנעת
המנוע.
 #מערכת אספקת הגפ"מ מצוידת בתפקוד "צריכה" המקושרת
לנורית ה LED-של מפלס גפ"מ במתג .תפקוד זה מופעל רק
לאחר שזוהה שינוי עקבי במפלס דלק.
לכן מומלץ למלא את הגפ"ם בפעם הראשונה כדי לקבל קריאה
מדויקת יותר של המפלס.
 #אם אתה מריח ריח של גז ,עבור מהנעה בגפ"מ להנעה בבנזין
והבא את הרכב מיד למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ לבדיקה ולשלילת תקלות אפשריות.

 )45מערכת הגנה על הסביבה
 #הממיר הקטליטי ומסנן החלקיקים ( )DPFמגיעים לטמפרטורות
גבוהות מאוד במהלך ההפעלה.
לכן ,אל תחנה את הרכב על חומרים דליקים (כגון דשא ,עלים
יבשים ,מחטי אורנים וכד') ,כדי למנוע סכנת שריפה.
 )46מולטימדיה
 #פעל לפי כללי הבטיחות הנתונים :אחרת ,קיימת סכנת פציעות
חמורות לנוסעים או סכנת נזק למערכת.
 #אם עוצמת הקול גבוהה מדי ,זהו מצב מסוכן.
כוונן את עוצמת הקול לרמה שתאפשר לך לשמוע רעשי רקע
(כגון צופרים ,ניידות מד"א ,רכבי משטרה וכד').
 #אם ברשותך יישום  ,my:Carמטרתו לא להחליף את ספר הנהג.
אל תבצע פעולות אחרות תוך כדי התקנה והמתן להשלמתה,
כדי לא להפריע להפעלה תקינה של הרדיו.

(המשך)
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מידע חשוב והמלצות

בטיחות הרכב
(המשך)
 )1מפתחות וכרטיס CODE
 #הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח עלולים להינזק ,אם
המפתח נחשף למכות חזקות .כדי לשמור על יעילות מרבית
של הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח ,אין לחשוף אותו לאור
שמש ישיר.
 #יש למסור את כל המפתחות ואת כרטיס ה CODE-לבעל הרכב
החדש במעמד מכירה.
 )2מושבים
 #ריפוד הבד של המושבים עוצב כדי לעמוד 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.
 #לפני הטיה של משענת הגב ,הסר חפצים מכרית המושב.
 )3מערכת בקרת אקלים
הימנע משימוש בנוזל קירור  R12שלא מתאים לרכיבי מערכת
בקרת האקלים.
 )4מגבי שמשה קדמית וחלון אחורי
 #אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית או במגב החלון האחורי,
כדי להסיר שכבות של שלג או קרח מהשמשה .במצב זה המגבים
חשופים לעומס חריג ,ומתג ניתוק המנוע המפסיק הפעלה לכמה
שניות ,עלול להתערב.
אם המגבים לא שבים לפעול ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם
ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #אל תפעיל את המגבים ,אם הלהבים מורמים מהשמשה
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הקדמית.
 )5גג שמש
 #השתמש בגג השמש במצב "ספוילר" בלבד ,אם הותקן גג
הרכב.
 #אל תפתח את גג המשמ אם הוא מכוסה בשלג א בקרח :אתה
עלול לגרום לו נזק.
 #היזהר לא לפגוע בחפצים המונחים בגגון בעת פתיחתה של
דלת תא המטען.
 )6גג רך
 #לעולם אל תפתח את הגג הרך אם הוא מכוסה בשלג או בקרח,
כדי למנוע נזק.
 #אל תניח חפצים על המדף האחורי ,כדי לא לגרום להם נזק
במהלך סגירתו של הגג הרך.
לא ניתן לאבטח מטענים על גג הרכב.
 #יש לשטוף מיד וביסודיות לשלשת ציפורים ושרף עצים ,מכיוון
שהם מכילים חומצה חזקה במיוחד.
 #לעולם אל תשתמש במערכת רחיצה בלחץ גבוה.
 #אם אתה משתשמ בקיטור או במתזי סילון ,שמור על מרחק
גדול דיו בין מכשירים אלה לבין הרכב ואל תעפילם בטמפרטורה
מעל .60°C
מרחק קצר מדי מהרכב או לחץ רחיצה גבוה מדי עלולים לגרום
נזק לגג הרך או דליפות.
 #אם אתה רוחץ את רכבך בזרם סילון ,כוון אותו הרחק מקצוות
האריג וממסגרת החלון האחורי ,כדי לנמוע חדירת מים.
(המשך)

בטיחות הרכב
(המשך)

 #לעולם אל תשתמש באלכוהול ,בנזין ,כימיקלים ,מלבינים ,מסירי
כתמים ,שעווה ,ממיסים ומוצרי "שטוף והברק".
 #שטוף את הסבון מיד ,כדי למנוע כתמים וסימנים .חזור על
הפעולה ,אם צריך.
 #שטוף מיד וחזור על הפעולה ,אם צריך.
אם ברצונך להפוך את הגג הרך לעמיד במים ,הקפד לפעול לפי
ההוראות שעל אריזת מוצר האיטום שבחר ת ,כדי להסיג תוצאות
אופטימליות.
 #יש לנקות את אטמי הגומי בגג הרך במים בלבד .אם ראית
שדיפון זה יבש או דביק ,השתמש באבקת טאלק או במוצרים
מיוחדים לטיפול בגימור גומי (תרסיס סיליקון).
 )7גגון/מנשא מגלשיים
שימוש בקורות לרוחב על קורות לאורך מונע את הגישה לגג
השמש ,מכיוון שפתיחתו מפריעה לקורות .לכן ,אל תפעיל את גג
השמש אן התקנת קורות לרוחב.
 )8מערכת EOBD
אם נורית האזהרה לא נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב
למצב  MARאו נדלקת/מהבהבת בליווי הודעה בצג (אם קיימת)
במהלך נסיעה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ בהקדם האפשרי.
משטרת התנועה רשאית לבדוק את פעולתה של נורית האזהרה
באמצעות מכשירים מיוחדים.
הקפד לאכוף את תקנות התנועה הקיימות במדינה שאתה נוהג
בה.

 )9דלתות
ודא שהמפתח נמצא ברשותך אחרי שנעלת את הדלתות או את
דלת תא המטען ,כדי למנוע את נעילתו בתוך הרכב.
אם מפתח ננעל בתוך הרכב ,ניתן להשיגו רק באמצעות המפתח
השני.
 )10מולטימדיה
 #נקה את הלוח הקדמי ואת הצג במטלית 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 התקנים להחזקת מערכוות
ניווט או טלפונים חכמים שמותקנים בכריות שאיבה או מדבקות.
 )11תדלוק רכב דיזל
יש לתדלק כלי רכב שמצוידים במנוע דיזל בדלק סולר העומד
בתקן אירופי  590 ENבלבד .שימוש במוצרים או בתערובות
אחרות עלול לגורם נזק בלתי הפיך למנוע ,ובעקבותיו לבטל את
תוקף האחריות .אם מילאת במיכל דלק מסוג אחר בטעות ,אל
תתנע את המנוע .רוקן את המיכל .אם יופעל המנוע ולו לזמן קצר
מאוד ,עליך לנקז את לא רק את מיכל הדלק אלא כם את שאר
החלקים של מערכת אספקת הדלק.
 )12חגורות בטיחות  -מותחנים
פעולות הכרוכות בנקישות ,רעידות או חימום מקומי (מעל 100°C
במשך  6שעות לכל היותר) בסביבת המותחן עלולות לגרום נזק
למותחן או להפעיל אותו .פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ ,כדי לטפל בחלקים אלה.
(המשך)
169
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בטיחות הרכב
(המשך)

 )13התנעה והדממה של מנוע
 #בתקופת נהיגה ראשונית מומלץ לא להגיע לביצועים מרביים
(כגון האצות מרובות ,נסיעות ארוכות במהירות מרבית ,בלימה
חדה וכד').
 #כאשר המנוע דומם אל תשאיר את מתג ההתנעה במבצ ,MAR
כדי שצרכני חשמל פועלים לא ירוקנו את המצבר.
 #נורית האזהרה
תהבהב במשך  60שניות אחרי התנעה או
במהלך ניסיון התנעה ממושך ,כדי לציין שיש תקלה במערכת
חימום הקדם של המצתים .הפעל את הרכב כרגיל ,אם המנוע
מותנע ,אך פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ בהקדם האפשרי.
 #לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה ,בגרירה או בנהיגה
בירידה .פעולות אלה עלולות לגרום לזרימת הדלק לתוך הממיר
הקטליטי ולגרום לו נזק בלתי הפיך.
 #לעולם אל תשתמש במטען מצברים 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 ( )-של המצבר הריק.
הניצתוץ שיווצר עלול לגרום להתפוצצות המצבר ולנזק חמור
כתוצאה מכך .השתמש בנקודת ההארקה המפורטת.
אל תשתמש בשום חלק אחר שמכיל מתכת חשופה.
 #להתפרצות מהירה של דוושת ההאצה לפני הדממת המנוע
אין שום מטרה מעשית :היא מבזבזת דלק ומזיקה מאוד למגדשי
טורבו.
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 )14שימוש בתיבת ההילוכים :ידנית וDUALOGIC-
 #אל תחזיק את ידך על ידית ההילוכים במהלך נסיעה ,מכיוון
שהכוח שידך מפעילה ,קל ככל שיהיה ,עלול להוביל לבלאי מוקדם
של רכיביה הפנימיים של תיבת ההילוכים.
 #אם יש תקלה בתיבת ההילוכים ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי כדי לתקן את
התקלה.
אל תניח את ידיך על ידית ההילוכים אלא לשם החלפת הילוך או
לשינוי מצב הפעלה .AUTO/MANUAL
שימוש שגוי בידיות גלגל ההגה (דחיפתן כלפי לוח מכשירים) עלול
לשבור אותן.
 #כדי לשמור על יעילות המצמד ,אל תשתמש בדוושת ההאצה
כדי להחזיק את הרכב במקום (לדוגמה :בשיפוע).
המצמד עלול להתחמם יתר על המידה ולהינזק .השתמש בדוושת
הבלם והשתמש בדוושת ההאצה רק כשתחליט להתחיל ולנסוע.
 #אם ההודעה לא נעלמת מהצג ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 )15שרשראות שלג
 #אל תעלה את מהירותך אחרי שהתקנת שרשראות שלג; לעולם
אל תחרוג מהמגבלה של  50קמ"ש.
 #כאשר שרשראות השלג מותקנות ,השתמש בדוושת ההאצה
בזהירות רבה ,כדי למנוע מהגלגלים המניעים להסתחרר ,ככל
האפשר ,או להגביל את הסחרור .אחרת ,השרשראות עלולות
להישבר ובכך לגרום נזק למרכב הרכב או לרכיבים מכניים.

(המשך)

בטיחות הרכב
(המשך)

 #הימנע מנהיגה על מהמורות ,מדרגות ומדרכות ומנסיעה
ממושכת בדרכים שלא מכוסות בשלג ,כדי למנוע נזק לרכב
ולכביש.
 )16שקע חשמלי
לשקע ניתן לחבר אביזרים בעלי הספק מרבי עד ( W 180שיעור
אמפשר מרבי  )15Aבלבד.
 )17מסנן דיזל
מים במעגל האספקה עלולים לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה
ולשבש את פעולת המנוע .אם נורית האזהרה או הסמל
נדלקים בצג הצבעוני ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי לניקוז המערכת .אם נורית
האזהרה נדלקת מיד לאחר התדלוק ,ייתכן כי מים חדרו לתוך
מיכל הדלק .במקרה זה ,דומם מיד את המנוע ופנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 )18החלפת גלגל  -ערכה לתיקון צמיג FIX&GO
 #פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם
האפשרי ,כדי לודא שבורגי הקיבוע של הגלגלים הודקו נכון.
 #אם גוף זר אחראי לנקר ,אפשר להשתמש בערכה לתיקון
צמיגים אם הנזק נגרם לסוליה או לשוליה ,וקוטר הנקר לא עולה
על  4מ"מ.
 )19נורות ונתיכים
 #יש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתי שלהן בלבד.
אם נגעת בידיים חשופות בנורה השקופה ,עוצמת האור שלה
מופחתת וייתכן כי יתקצרו חיי השירות שלה .לאחר מגע מקרי נגב

את הנורה במטלית ספוגה באלכוהול והנח אותה להתייבש.
 #מומלץ להחליף את הנורות במרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #הפעלה נכונה של הפנסים החיצוניים וכיוונם חיוניים לנהיגה
בטוחה .אחרת ,אתה עלול לקבל קנס.
יש לפעול בזהירות רבה ולנקוט את כל אמצעי הזהירות ,כדי לא
לגרום נזק לצבע ולמרכב (השתמש בכרטיס פלסטיק קשיח ועבה
דיו).
 #אם יש לשטוף את תא המנוע היזהר שסילון המים לא יפגע
ישירות בתיבת הנתיכים של תא המנוע.
 )20הרמת הרכב
יש לנקוט משנה זהירות בהצבת מנוף או מגבה בגרסאות
המצוידות בחצאיות צד.
 )21תכנית טיפולים
 #גרסאות בנזין :אם הרכב נוסע בעיקר בעיר או אם נסועתו
השנתית קטנה מ 10,000 -ק"מ ,יש להחליף את שמן המנוע
ואת מסנן השמן מדי  12חודשים.
 #גרסאות דיזל :אם הרכב נוסע בעיקר בעיר ,יש להחליף את
שמן המנוע ואת מסנן השמן מדי  12חודשים.
 )22תחזוקה :בדיקת מפלסים
 #אם ברצונך להוסיף נוזלים ,היזהר לא לערבב בין הסוגים השונים:
הנוזלים לא תואמים אחד לשני ועלולים לגרום נזק חמור לרכב.
 #אל תוסיף שמן שמפרטו אחר מזה הנמצא בתוך המנוע.
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בטיחות הרכב
(המשך)

שימוש במוצרים במפרטים שונים מהמפורטים לעיל עלול לגרום
נזק למנוע שלא יכוסה באחריות הרכב.
 #מנע מגע בין נוזל בלמים ,שהוא חומר משתך מאוד ,לבין חלקים
צבועים במהלך בדיקת מפלס.
אחרת ,שטוף את האזור במים מיד.
PARAFLUUP )23
מערכת קירור המנוע משתמשת בנוגד קיפאון .PARAFLUUP
השתמש בנוזל הקירור שכבר נמצא במערכת הקירור.
לא ניתן לערבב את  PARAFLUUPעם שום נוזל אחר.
במקרה זה ,אל תתניע את המנוע ופנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 )24החלפת מצבר
הרכבה לא נכונה של אביזרי חשמל או התקנים אלקטרוניים
עלולה לגרום נזק חמור לרכבך .פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ אם ברצונך להתקין אביזרים (אזעקה,
מכשיר קשר וכד') :צוות הטכנאים יציע לך את המכשירים
המתאימים וימליץ על מצבר חזק יותר ,אם יש להתקינו.
 )25חיישני חניה
 #החיישנים חייבים להיות נקיים מבוץ ,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.
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 #בתחנות רחיצה המשתמשות בקיטור או במתזי לחץ גבוה נקה
את החיישנים מהר ובמרחק של  10ס"מ לפחות בין המתזים
לחיישנים.
פעולות בפגוש באזור שמותקנים בו החיישנים דאג לבצע במרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בלבד .פעולות בפגוש
שלא בוצעו כהלכה עלולות לסכן את הפעלתם של חיישני החניה.
 )26שמן מנוע ישן
כדי למנוע נזק למנוע ,מומלץ להחליך את שמן המנוע כאשר
נורית האזהרה האדומה
נדלקת (או כאשר נורית האזהרה
נדלקת ,אם קיימת) .פנה למרכז שירות מורשה
הצהובה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 )27צבע מרכב
 #הימנע מרחיצת רכב במברשות/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
במקרה המאט של הצבע.
 #לא מומלץ לשטוף את הרכב במתז מים בלחץ גבוה .אם אתה
משתמש במתז בלחץ גבוה ,שמור על מרחק מינימלי של 40
(המשך)

בטיחות הרכב
(המשך)

ס"מ ,ועל המים להיות בטמפרטורת החדר.
 )28חלונות
אל תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל לניקוי השמשה הקדמית
והחלון האחורי ,אלא דלל אותו ב 50% -מים.
 )29גפ"מ
 #הרכב מצויד במערכת הזרקת גפ"מ במצב צבירה גז שנועדה
במיוחד למטרה זו :לכן ,אסור בהחלט לשנות את התצורה של
המערכת או של רכיביה .השימוש ברכיבים או בחומרים אחרים
עלול לגרום תקלות וירידה ברמת הבטיחות.לכן ,אם ישנן בעיות,
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #המערכת פועלת בטמפרטורות בין  --20°Cלבין .100°C
 #כדי למנוע נזק לרכיבי מערכת הגפ"מ בגרירה או בהרמת הרכב,
פעל לפי ההוראות שבנושא "גרירת הרכב" בספר נהג זה.
 #אם בכוונתך לצבוע את הרכב בתנור ,יש להסיר את מיכל
הגפ"מ מהרכב ולהתקין לאחר מכן במרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 #אף על פי שלמערכת הגפ"מ תכונות בטיחות רבות ,מומלץ
לפעול באופן הבא ,אם הרכב לא פעיל במשך תקופה ארוכה או
אם יש להזיז אותו במצב חירום או בתאונה:
שחרר את התקני ההידוק  Aוהסר את המכסה  .Bסגור את מגוף
הגפ"מ באמצעות סיבוב האום  Cבכיוון השעון.
 #אסור בהחלט להוסיף תוספים לגפ"מ.
 #באופן שוטף (מדי שישה חודשים לפחות) מומלץ חרוקן את
מיכל הגפ"מ ובתדלוק הראשון לבדוק שאין חריגה מהקיבו המרבי

שח  30.5ל' (כולל עתודה) .אם המפלס מעל 30ץ 5ל' (כולל
עתודה) ,פנה מיד למרכז שירות מורשה מטען חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ.
בתנאי שימוש מיוחדים:
 #התנעה והפעלה בטמפרטורה חיצונית נמוכה.
 #גפ"מ עם תכולת פרופאן נמוכה :המערכת עשויה לעבור זמנית
להנעה בבנזין ללא שום הודעה.
במקרה של:
מפלס גפ"מ נמוך במיכל
דרישה לביצועים גבוהים (לדוגמה ,בעקיפה ,כאשר הרכב עמוס
במלואו ,מדרונים תלולים) :המערכת עשויה לעבור אוטוטמית
להנעה בבנזין ,כדי לספק את ביצועי המנוע הדרושים .במקרה
זה ,כדי לסמן את המעבר תידלק נורית ה LED-הכתומה (בנזין)
ותיכבה נורית ה LED-הירוקה (גפ"מ) .בתום התנאים המיוחדים
הללו ,תחזור המערכת אוטומטית להנעה בגפ"מ; נורית הLED-
הכתומה (בנזין) תיבה ונורית ה LED-הירוקה (גפ"מ) תידלק).
כדי שיתבצע המעבר האוטומטי המוזכר לעיל ,ודא שמיכל הדלק
מלא דיו.
 #לפיכך ,יש לדאוג שבמיכל הדלק תמיד יהיה דלק ,כדי להגן על
משאבת הבנזין ולהבטיח מעבר בין הנעה בגפ"מ לבין הנעה
בבנזין.

(המשך)
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מידע חשוב והמלצות

הגנה על איכות הסביבה

 )1מפתחות  -שלט רחוק
יש לסלק את הסוללות המשומשות כפי שמפורט בחוק ,במיכלים
מיוחדים או הבא אותם למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ שתסלר אותן עבורך.
 )2מערכת בקרת אקלים
המערכת משתמשת בקרר  R134aשלא מזהם את הסביבה אם
הוא מתחיל לדלוף.
אסור בהחלט להשתמש בקרר  R12שלא תואם את מפרטי
המערכת.
 )3ערכת חירום לתיקון צמיגים FIX&GO
החלף את הבקבוק ,אם פג תוקפו של חומר האיטום .סלק
כהלכה את הבקבוק ואת חומר האיטום .סלק את נוזל האיטום
ואת הבקבוק בהתאם לתקנות החוק במדינתך.
 )4שירות  -בדיקת מפלסי נוזלים
 #שמן מנוע ומסנן שמן משומשים 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 שמזיקים לסביבה.
מומלץ להחליף את השמן במרכז שירות מורשה מטען חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ ,שבו יסולק השמן באופן ידידותי לסביבה ובהתאם
לתקנות החוק.
 #מצברים מכילים חומרים מסוכנים מאוד לסביבה .מומלץ לפנות
למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ ,כדי להחליף
מצבר.
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 )5תחזוקה  -צבע מרכב
חומרי ניוקי מזהמים את הסביבה .רחץ את רכבך באזורים
המצוידים בציוד לאיסוף וטיפול במים מלוכלכים שמתקבלים
לאחר הרחיצה.
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FIAT 500
מדריך מקוצר
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עמוד
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מדריך מקוצר זה אינו מהווה תחליף לקריאת ספר הנהג המלא שבו הנחיות ההפעלה
המפורטות ואזהרות הבטיחות לשימוש נכון ברכב.
יש לקרוא את ספר הנהג המלא כדי להכיר את כלל מערכות הרכב ותפעולו הנכון.
לקבלת מידע נוסף לרשום בתקציר זה ,היעזר בספר הנהג המלא והיוועץ במרכז שירות של
סמלת בע"מ.

 .1נוריות אזהרה והודעות

מידע חשוב
חשוב נוריות אזהרה מלוות בהודעה מיוחדת ו/או בצליל התרעה ,אם מוגדר .חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג ,וככאלה לא ניתן
להתייחס אליהם כאל ממצים ו/או חלופיים למידע הכלול בספר הנהג שאותו מומלץ לקרוא בעיון רב ,על כל פנים.
עיין תמיד במידע בפרק זה אם חלה תקלה בחיווי.
חשוב חיוויי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים :חמורים ופחות חמורים .תקלות חמורות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה ממושך החוזר על
עצמו.
 ,כדי להפסיק את מחזור האזהרה בשני המקרים.
תקלות חמורות פחות מצוינות באמצעות “מחזור“ אזהרה קצר יותר .לחץ על לחצן MENU
נורית האזהרה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה.
נורית אזהרה

משמעותה

מפלס נוזל בלמים נמוך  -בלם חניה משולב

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
מפלס נוזל בלמים נמוך
נורית האזהרה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת לקו המינימום ,כנראה בשל דליפה במעגל.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
בלם חניה משולב
נורית האזהרה נדלקת כאשר בלם החניה משולב.
אם הרכב נע ,תישמע אף אזהרה קולית בגרסאות מסוימות.
חשוב אם נורית האזהרה נדלקת במהלך נסיעה ,בדוק שבלם החניה לא משולב.

כשל של כריות אוויר

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה נשארת דלוקה ,אם קיימת תקלה במערכת כריות האוויר.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
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טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה או סמל בצג נדלקים כאשר המנוע התחמם יתר על המידה .בגרסאות מסוימות הנורית מלווה בהודעה
ייעודית בצג.
 4בנהיגה רגילה :עצור את הרכב ,דומם את המנוע ובדוק שמפלס המים במיכל לא ירד מתחת לסימון .MIN
במקרה זה ,הנח למנוע להתקרר ולאחר מכן ,פתח את המכסה לאט ובזהירות ,הוסף נוזל קירור ובדוק שמפלס הנוזל
נמצא בין הסימון  MINלסימון  MAXשעל המיכל.
כמו כן ,בדוק חזותית שאין דליפות .אם נורית האזהרה נדלקת שוב בהתנעה הבאה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
 4אם הרכב מופעל בתנאים קשים (כלומר ,גרירת גרור בעליה או בעומס מלא) :האט ואם הנורית לא כבית,
עצור את הרכב .עצור לשתיים או שלוש דקות בעוד שהמנוע פועל ומואץ מעט ,כדי להגביר את קצב הזרימה של נוזל
הקירור .לאחר מכן ,דומם את המנוע .בדוק שמפלס נוזל הקירור תקין כמתואר למעלה.
חשוב בכבישים תובעניים ,מומלץ לא לדומם את המנוע ולהאיץ מעט במשך כמה דקות לפני הדממתו.
בגרסאות מסוימות תופיע הודעה ייעודית.
תקלה במערכת היגוי כוח חשמלית DUALDRIVE
נורית האזהרה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARאך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
אם נורית האזהרה לא כבית ומלווה בהודעה ייעודית בצג ,בגרסאות מסוימות ,ייתכן כי היגוי כוח לא זמין וכי תצטרך
להפעיל כוח רב יותר על גלגל ההגה .עם זאת ,ניתן להגות ברכב.
במקרה זה פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.
אם נורית האזהרה נדלקת בעת נהיגה (בגרסאות מסוימות ,יחד עם הודעה ייעודית בצג) ייתכן כי מערכת היגוי הכוח
לא זמינה .אף על פי שניתן עדיין לתמרן את הרכב ,כדי להפעיל את גלגל ההגה יידרש מאמץ רב יותר .פנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
חשוב במקרים אחדים ,גורמים שאינם חלק ממערכת היגוי הכוח החשמלי עלולים לגרום לנורית האזהרה להידלק
בלוח המחוונים .במקרה זה ,עצור מיד את רכב (אם הוא בתנועה) ,דומם את המנוע ל 20 -שניות ולאחר מכן התנע
את המנוע שוב .אם נורית האזהרה נשארת דלוקה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.
חשוב אחרי ניתוק המצבר יש לאתחל את מערכת ההיגוי .נורית האזהרה נדלקת ,כדי לציין זאת .כדי לבצע פעולה זו,
סובב את גלגל ההגה מקצהו אחד לשני או נהג בקו ישר לאורך כ 100 -מטרים.
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טעינת מצבר חלשה

נורית האזהרה נדלקת כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARאך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע (ייתכן
שהיא תיכבה בהשהיה קצרה אם המנוע פועל במהירות סרק).
אם נורית האזהרה או הסמל בצג (ביחד עם הודעה ייעודית בגרסאות מסוימות) מוסיפים לדלוק ,פנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים (גרסאות עם צג רב-תכליתי)
נורית האזהרה (בגרסאות מסוימות ביחד עם הודעה ייעודית) נדלקת כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא
המטען או מכסה המנוע אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה ,יישמע אות קולי.

לחץ שמן נמוך  /שמן מנוע משומש

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה (אם קיימת) נדלקת ,אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת
המנוע.
הערה אם המחוון קיים ,הוא נדלק בצבע כתום.
לחץ שמן מנוע נמוך
נורית האזהרה או הסמל נדלקים ולא כבים יחד עם הודעה בתצוגה (אם קיימת) ,כאשר המערכת מזהה כי לחץ שמן
המנוע נמוך מדי.
שמן מנוע ישן
נורית האזהרה נדלקת והודעה מוצגת (אם קיימת).
נורית האזהרה עשויה להבהב באופן הבא ,בהתאם לגרסה:
 4מחזורים של  3דקות עם מרווחים שבהם נורית האזהרה תיכבה ל 5 -שניות  ,עד שיוחלף השמן.
לאחר החיווי הראשון ,לאחר כל התנעת מנוע תמשיך נורית האזהרה להבהב כמתואר למעלה ,עד שיוחלף השמן.
הודעה ייעודית תופיע בצג (אם קיים) בנוסף על נורית האזהרה .אם נורית אזהרה זו נדלקת ,אין מדובר בתקלה אלא
זוהי הודעה לנהג שיש להחליף את השמן בעקבות שימוש רגיל ברכב.
התיישנות של שמן מנוע מואצת בשל:
 4נסיעות עירוניות בעיקר ,שבמהלכן התחדשות ה DPF-חלה לעתים תכופות יותר.
 4שימוש ברכב לנסיעות קצרות שבהן המנוע לא מספיק להתחמם לטמפרטורת ההפעלה הרגילה שלו.
 4הפרעות חוזרות לתהליך ההתחדשות המסומנות באמצעות נורית אזהרת ה DPF-הנדלקת.
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דלתות/מכסה מנוע/דלת תא המטען פתוחים (גרסאות עם צג צבעוני)
הסמלים מופיעים בצג ביחד עם הודעה ייעודית ,כאשר דלת אחת או כמה דלתות או דלת תא המטען או מכסה
המנוע (אם קיים) אינם סגורים כהלכה.
כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה ,יישמע אות קולי.
גרסאות
עם צג רב
תכליתי

תקלה בתיבת הילוכים ( DUALOGICאם קיימת)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה מתחילה להבהב ,והודעה ייעודית מופיעה בצג ונשמע צליל אזהרה כדי לציין כי קיימת תקלה בתיבת
הילוכים.

גרסאות עם
צג צבעוני

חגורות בטיחות לא חגורות
נורית האזהרה תדלוק בקביעות בעוד שהרכב נייח וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדמי (אם המושב
תפוס) לא חגורה.
נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה ,אם הרכב נוסע וחגורת הבטיחות לא חגורה כהלכה.
לנטרול קבוע של צליל אזהרה של תזכורת חגורת הבטיחות ( ,)SBRפנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ .ניתן להפעיל את המערכת מחדש באמצעות תפריט הקביעות.
תקלת ( EDBצג רב-תכליתי)
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל ,קיימת תקלה במערכת ה EBD-או שהמערכת לא זמינה.
במקרה זה ,הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.
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תקלת ( EDBצג צבעוני)
אם נוריות האזהרה נדלקות בו זמנית בעוד שהמנוע פועל ,ישנה תקלה במערכת ה EBD-או המערכת לא זמינה.
במקרה זה ,הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה.
בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
נהג במשנה זהירות למרכז השירות המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.
חריגה ממגבלת המהירות (צג צבעוני  -אם קיים)
הסמל מופיע בצג בליווי הודעה ייעודית ונשמע צפצוף התרעה ,כאשר הרכב חורג ממגבלת המהירות שהוגדרה
בתפריט הקביעות (לדוגמה 120 ,קמ"ש).

כרית אוויר קדמית/צדדית של הנוסע הקדמי מנוטרלת
נורית אזהרה זו מציינת את מצב ההפעלה של כרית האוויר של הנוסע הקדמי .אם נורית האזהרה כבויה ,כרית האוויר
מוכנה לפעולה .כדי לנטרל אותה ,היכנס לתפריט הקביעות (במקרה זה תידלק נורית האזהרה) .כאשר המנוע מותנע
(מתג ההתנעה במצב  ,)MARתידלק נורית ה LED-ל 8 -שניות לערך ,אם חלפו  5שניות לפחות מכיבויה .אחרת,
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת .בע"מ.
אם המנוע נכבה/נדלק שוב תוך פחות מ 5 -שניות ,ייתכן כי לא תידלק נורית האזהרה.
במקרה זה ,כדי לבדוק שנורית האזהרה תקינה ,דומם את המנוע ,המתן  5שניות לפחות והפעל אותו שוב.
נורית האזהרה עשויה להידלק ברמות עצמה שונות בהתאם למצב הרכב.
העצמה עשויה להשתנות באותו מחזור ההפעלה של ההצתה.
תקלת מערכת ABS
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות ,כאשר המערכת בלתי יעילה או לא זמינה .במקרה זה
מערכת הבלימה שומרת על יעילתה ללא שינוי ,אך ללא היתרונות של  .ABSנהג בזהירות ופנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
מערכת  ASRמנוטרלת (צג צבעוני)
הסמל נדלק בצג הצבעוני בליווי הודעה ייעודית ,כאשר מערכת ה ASR-מנוטרלת בלחיצה על הלחצן  ASR-OFFבלוח
המכשירים .נורית ה LED-בלחצן תידלק בו זמנית.
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נטרול מערכת ( Start&Stopאם קיימת)
נורית האזהרה או סמל שנדלקים מציינים שמערכת ה Start&Stop-מנוטרלת; בגרסאות מסוימות תופיע גם בצג
הודעה ייעודית.

מערכת ( Start&Stopאם קיימת) פעילה
נורית האזהרה דולקת בקביעות ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,שמציינות את הפעלתה של המערכת.
תקלה במערכת ( Start&Stopאם קיימת) (גרסאות עם צג צבעוני)
הסמל נדלק ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,כדי לציין תקלה במערכת  .Start&Stopפנה למרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
תקלה במערכת הזרקהEOBD/
בתנאים רגילים ,נורית האזהרה נדלקת בעקבות סיבוב מתג ההתנעה למצב  ,MARאך עליה להיכבות מיד לאחר
התנעת המנוע.
אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק או נדלקת במהלך נהיגה ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,מערכת
ההזרקה לא תקינה .בפרט ,נורית האזהרה שדולקת בקביעות מצביעה על תקלה במערכת האספקה/ההצתה
העלולה לגרום פליטות חריגות ,ירידה בביצועים ,קשיים בהפעלת הרכב ותצרוכת דלק גבוהה.
בתנאים אלה מומלץ לנהוג במהירות מתונה ולא להפעיל עומס חריג על המנוע.
שימוש ממושך ברכב שנורית האזהרה שלו דולקת עלול לגרום נזק .פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.
בע"מ בהקדם האפשרי.
מנוע בנזין בלבד
אם נורית האזהרה מהבהבת ,ייתכן כי נגרם נזק לממיר קטליטי.
אם נורית האזהרה מתחילה להבהב ,יש לשחרר את דוושת ההאצה כדי להפחית את מהירות המנוע ,עד שתפסיק
הנורית להבהב .המשך לנהוג במהירות מתונה ,נסה להימנע מתנאי נהיגה שעלולים לגרום הבהוב נוסף ופנה למרכז
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
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גרסאות
עם צג רב
תכליתי

גרסאות עם
צג צבעוני

מסנן חלקיקים  DPFמתנקה (דגמי דיזל עם  DPFבלבד)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה או הסמל דולקים בקביעות ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית ,כדי להודיע לנהג שעל מערכת
ה DPF-לשרוף מזהמים (חלקיקים) בתהליך ההתחדשות.
נורית האזהרה אינה נדלקת בתהליך ההתחדשות ,אלא אם תנאי הנהיגה מחייבים הודעה לנהג.
כדי לכבות את נורית האזהרה ,יש להמשיך לנהוג ברכב עד שיושלם תהליך ההתחדשות.
המשך הזמן הממוצע של תהליך ההתחדשות הוא  15דקות.
התנאים הטובים להשלמת התהליך ההתחדשות מושגים בנהיגה במהירות נסיעה של כ 60 -קמ“ש ,במהירות גבוהה
מ 2,000 -סל“ד .כאשר נורית אזהרה זו נדלקת ,היא לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכב למרכז שירות .בגרסאות
מסוימות ,תוצג הודעה ייעודית ביחד עם נורית האזהרה.

עתודת דלק  -טווח נסיעה מוגבל

כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה או הסמל נדלקים כאשר נותרו כ 5 -ליטרים דלק במיכל.
המשולש בצד ימין של הסמל מציין באיזה צד של הרכב נמצא מכסה מילוי הדלק.
חשוב אם נורית האזהרה מהבהבת או הסמל דולק בקביעות ,בהתאם לגרסה ,קיימת תקלה במערכת .במקרה זה,
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ לבדיקת המערכת.

חימום/תקלה של מצתי

להט (דגמי דיזל)

חימום קדם של מצתים
נורית אזהרה זו תידלק כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב ( MARאם קיים) .היא תיכבה מיד אחרי שהמצתים מגיעים
לטמפרטורה שהוגדרה עבורם .ניתן להתניע את המנוע מיד אחרי שהנורית כבית.
חשוב בטמפרטורות חיצוניות מתונות או גבוהות נורית האזהרה עשויה להידלק לזמן קצר מאוד.
כשל בחימום הקדם של המצתים
נורית האזהרה תהבהב ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית ,כדי לציין תקלה במערכת חימום הקדם של מצתי
הלהט.
במקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי ,כדי לתקן את התקלה.
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מים במסנן דיזל (צג רב-תכליתי) (גרסאות דיזל)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
נורית האזהרה דולקת בקביעות ,כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות ,לחילופין ,תידלק נורית האזהרה ותופיע הודעה ייעודית בצג.
מים במסנן דיזל (צג צבעוני) (גרסאות דיזל)
הסמל נדלק אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARאך עליו להיכבות לאחר כמה שניות.
הסמל ימשיך לדלוק בקביעות במהלך נהיגה ,כדי לציין שיש מים במסנן הדיזל.
בגרסאות מסוימות ,לחילופין ,תידלק נורית האזהרה ותופיע הודעה ייעודית בצג.

תקלה במערכת  CODEשל פיאט
בעוד שמתג ההתנעה במצב  ,MARיידלקו הנורית או הסמל בקביעות ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית ,כדי
לציין תקלה אפשרית במערכת  CODEשל פיאט.
אם נורית האזהרה או הסמל מהבהבים בעוד שהמנוע פועל ,הרכב לא מוגן בשולל ההתנעה של המנוע.
במקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
פנסי ערפל אחוריים
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

חיווי תקלה כללית
נורית האזהרה נדלקת בנסיבות הבאות .במקרים אלה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ
בהקדם האפשרי ,כדי לתקן את התקלה.
תקלה בחיישן של שמן מנוע
נורית האזהרה נדלקת כאשר חיישן הלחץ של שמן המנוע שגוי.
התערבות/תקלה של מערכת ניתוק דלק
נורית האזהרה נדלקת ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,כדי לציין הפעלה/תקלה של מערכת לניתוק
דלק.
תקלה בפנסים החיצוניים
נורית האזהרה נדלקת כאשר זוהתה תקלה של הפנסים החיצוניים.
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תקלה בחיישן החניה
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה ייעודית ,כאשר זוהתה תקלה של בחיישן החניה.
כשל של מערכת ( Start&Stopצג רב-תכליתי)
כשל המערכת מצוין באמצעות נורת אזהרה נדלקת .בלוח מהחוונים תופיע הודעה ייעודית.
כשל של נורית אזהרה של כרית אוויר (אם קיימת)
נורית האזהרה נדלקת ומהבהבת ,כדי לציין כשל של נורית האזהרה.

גרסאות
עם צג רב
תכליתי

גרסאות עם
צג צבעוני

מערכת ( ESCאם קיימת)
כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב  ,MARנורית האזהרה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.
הפעלת מערכת ESC
נורית האזהרה המהבהבת במהלך הנהיגה מצביעה על התערבותה של מערכת ה.ESC-
תקלה של מערכת ESC
אם נורית האזהרה לא כבית או ממשיכה לדלוק ביחד עם נורית ה LED-בלחצן  ASRבמהלך נסיעה.
על הצג תופיע הודעה ייעודית.
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
כשל של מערכת Hill Holder
נורית האזהרה נדלקת ,בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית בצג ,כדי לציין תקלה במערכת .Hill Holder
במקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.

בלאי של רפידת בלמים
נורית האזהרה נדלקת ,ביחד עם הודעה בצג בגרסאות מסוימות ,אם רפידות הבלמים הקדמיות או האחוריות (אם
קיימות) בלויות.
במקרה זה ,החלף את הרפידות בהקדם האפשרי.

קרח בכביש

סמל זה מופיע בצג (בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית) כאשר הטמפרטורה החיצונית  3°Cאו נמוכה מזו.
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חלף מועד השירות (לוח תחזוקה)
כאשר יתקרב מועד השירות הבא ,יופיע הסמל בצג ואחריו מספר הקילומטרים או המיילים שנותרו עד מועד השירות
הבא.
הוא יופיע אוטומטית בעוד שמתג ההתנעה במצב  MAR-ONכ 2000 -ק"מ (או שווה ערך במיילים) לפני השירות או,
אם ניתן 30 ,יום לפני השירות .הוא אף יוצג לאחר כל התנעת מנוע או כל  200ק"מ (במדינות יצוא מסוימות).
פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ שבו יבוצעו טיפולי התחזוקה ותאופס ההודעה.
מערכת ניתוק דלק (צג צבעוני)
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית ,אם תתערב המערכת לניתוק דלק.
לפרטים על תהליך הפעל מחדש של המערכת לניתוק דלק עיין בנושא "מערכת לניתוק דלק" בפרק "מערכת לניתוק
דלק".
כשל של מערכת ניתוק דלק (צג צבעוני)
הצג הצבעוני יראה את הסמל והודעה ייעודית ,אם קיימת תקלה במערכת לניתוק דלק .פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
תקלה בפנסים החיצוניים (צג צבעוני)
בצג יופיעו סמל והודעה ייעודית ,אם זוהתה תקלה באחד הפנסים הבאים :תאורה לנהיגה ביום ( ,)DRLפנסי צד ,פנסי
איתות ,פנס ערפל אחורי ,תאורת לוחית רישוי.
התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה ,מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
כשל של פנסי בלימה (צג צבעוני)
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית ,אם ישנה תקלה בפנסי הבלימה.
התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה ,מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
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תקלה במערכת ( HILL HOLDERאם קיימת) (צג צבעוני)
בצג יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית ,אם קיימת תקלה במערכת  .Hill Holderבמקרה זה ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.
תקלה בחיישני החניה (צג צבעוני  -אם קיים)
בצג הצבעוני יופיע הסמל בליווי הודעה ייעודית ,אם קיימת תקלה בחיישני החניה .פנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.
מערכת ( iTPMSאם קיימת)
לחץ אוויר נמוך בצמיגים
נורית האזהרה דולקת בקביעות ,כדי לציין שלחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מהערך המומלץ או כדי
לציין איבוד לחץ איטי.
באופן זה  iTPMSמתריעה בפני הנהג שצמיג אחד או כמה צמיגים עלולים להיות ריקים מאוויר או אף נקורים .במקרה
זה מומלץ לתקן את לחץ האוויר בצמיג לערך הנכון.
אחרי שתנאי ההפעלה של הרכב חוזרים לסדרם ,בצע את תהליך האיפוס של המערכת.
חשוב אל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר ,כיוון שהם עלולים לשבש את השליטה ברכב.
עצור את הרכב אך הימנע מבלימה חדה ומתנועות היגוי פתאומיות.
כשל  / iTPMSנטרול  iTPMSזמני
נורית האזהרה מהבהבת במשך כ 75 -שניות ונשארת דלוקה (ביחד עם הודעה ייעודית בצג) ,כדי לציין שהמערכת
מנוטרלת זמנית או שיש בה תקלה.
המערכת שבה לפעול כסדרה כאשר תנאי ההפעלה מאפשרים זאת .אם אין זה המקרה ,בצע את האיפוס לאחר
שחזור של תנאי ההפעלה הרגילים.
אם התקלה נותרה ,פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בהקדם האפשרי.

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים  -לווה אותי הביתה
פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלקים פנסי הצד או האור הנמוך בפנסים הראשיים.
לווה אותי הביתה
נורית האזהרה נדלקת בליווי הודעה בגרסאות מסוימות ,כאשר ההתקן "לווה אותי הביתה" פעיל.
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פנסי ערפל
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

מחוון איתות שמאלי
נורית האזהרה נדלקת כאשר ידית הבקרה של האיתות מוזזת למטה .היא אף נדלקת ביחד עם מחוון האיתות הימני,
כאשר מופעלת תאורת המצוקה.

מחוון איתות ימני
נורית האזהרה נדלקת כאשר ידית הבקרה של האיתות מוזזת למעלה .היא אף נדלקת ביחד עם מחוון האיתות
השמאלי ,כאשר מופעלת תאורת המצוקה.

אור גבוה בפנסים הראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלק האור הגבוה בפנסים הראשיים.
CITY

הפעלה של מערכת היגוי כוח חשמלית DUALDRIVE
חיווי  CITYמופיע בצג כאשר מופעלת מערכת היגוי הכוח החשמלי בלחיצה על הלחצן  CITYבלוח המכשירים .החיווי
ייכבה בלחיצה חוזרת על הלחצן.

הפעלת תפקוד ספורט
SPORT

ECO

DUALOGIC
GEARBOX
MESSAGES

חיווי  SPORTמופיע בצג כאשר תפקוד ספורט מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים .החיווי ייכבה
בלחיצה חוזרת על הלחצן.
בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי .SPORT

הפעלת תפקוד ECO
חיווי  ECOמופיע בצג כאשר תפקוד ה ECO-מופעל בלחיצה על הלחצן הרלוונטי בלוח המכשירים .החיווי ייכבה
בלחיצה חוזרת על הלחצן.
בגרסאות מסוימות יוצג מסך ייעודי במקום חיווי .ECO
בגרסאות המצוידות בתיבת הילוכים  Dualogicניתן להציג את ההודעות הבאות:
( Reduce gear changesהפחת בהחלפת הילוכים) ( Manual mode not available -מצב ידני לא זמין) Automatic mode -
( not availableמצב אוטומטי לא זמין) ( Clutch overheating -חימום יתר של המצמד) ( Press the brake pedal -לחץ
על דוושת הבלם) ( delayed starting -השהיית התנעה) ( Gear not available -הילוך לא זמין)
( Manoeuvre not allowedתמרון אסור) ( Press the brake pedal and repeat the manoeuvre -לחץ על דוושת הבלם
וחזור על התמרון) ( Bringing the gear lever to N neutral -הורדת רמת הילוך ל N -סרק).
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 .2לחצי אוויר בצמיגים

הוסף  +0.3בר למפרט לחץ הניפוח כאשר הצמיגים עדיין חמים .בדוק מחדש את לחצי האוויר בצמיגים קרים.
צמיגים

עומס בינוני (בר)
אחורי
קדמי

עומס מלא (בר)
אחורי
קדמי

175/65R14 82T

2.0 5/ 2.2 0

2.0

2.2 5/ 2.3 0

2.2

175/65R14 82H

2.2

2.0

2.3

2.2

(*) 175/65R14 82T

2.3

2.2

2.3

2.2

185/55R15 82T

2.2

2.1

2.3

2.3

185/55R15 82H

2.2

2.1

2.3

2.3

195/45R16 84T

2.2

2.1

2.4

2.3

(*) 195/45R16 84T

2.4

2.2

2.4

2.3

195/45R16 84H

2.2

2.1

2.4

2.3

 #אם קיים
 5עבור גרסאות 1.28V
 0עבור גרסאות  TwinAir 60 HP, 65 HP, 80 HP, 85 HP 0.9וMultiJet 1.3 -
		 גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית
(*)
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גלגל חלופי
קומפקטי (בר)

2.8

#

 .3החלפת גלגל או שימוש בערכת תיקון
)32

מגבה

4

נא שים לב כי:
4
4
4
4

המגבה שוקל  1.76ק"ג.
אין צורך לכוונן את המגבה.
לא ניתן לתקן את המגבה; אם חלה בו
תקלה יש להחליפו במגבה מקורי אחר.
לא ניתן לחבר למגבה כלי אחר מלבד
ידית הסיבוב שלו.

הרמת הרכב במגבה והחלפת
גלגל
כדי החליף גלגל ,פעל באופן הבא:
 4עצור את הרכב במקום בטוח למשתמשי
דרך אחרים ולהחלפה בטוחה של גלגל.
על הקרקע להיות ישרה ודחוסה.
 4דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.
 4שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי.
 4הרם את השטיח בתא המטען ושחרר את
התקן הנעילה המרכזי  ,Aאיור .84
 4הוצא את ערכת הכלים והנח אותה ליד
הגלגל המיועד להחלפה.
 4הוצא את הגלגל החלופי הקומפקטי .C
כלי רכב עם מכסה גלגל :השתמש במברג
של ערכת הכלים במקום המיועד בקצה

4

4
4
4

4
4

הקיצוני והפעל את הכוח הדרוש.
עבור רכב שמצויד בגלגל סגסוגת :הסר
את צלחת הגלגל המותקנת בלחיצה
באמצעות המברג.
שחרר את בורגי הקיבוע של הגלגל
המוחלף בסיבוב אחד בעזרת מפתח
הברגים.
פתח חלקית את המגבה באמצעות
הידית.
התקן את המגבה סמוך לגלגל המוחלף,
ליד הסימן  ,איור  ,86-85שעל המרכב.
אם הרכב מצויד בלוחות צד יש להטות
אותם ,איור  ,87כדי להכניס את המגבה
מתחת לרכב.
ודא שהמגבה מוצב נכונה (ראה איור .)88
הזהר אנשים מסביב שבכוונתך להרים את
הרכב במגבה.
עליהם להתרחק ולא לגעת ברכב עד שלא
יעמוד על הקרקע.
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הקרקע .החלקים הנעים של המגבה
(ברגים וחיבורים) עלולים לגרום פציעות:
אל תיגע בהם .אם נשפך עליך עם חומר
סיכה ,נקה אותו ביסודיות.
 4ודא שפני המגע בין הגלגל החלופי
הקומפקטי נקיים ,כדי שהברגים לא
ישתחררו.
 4התקן את הגלגל החלופי תוך יישור הפין
עם אחד החורים בגלגל.
 4הדק את ארבעת הברגים ,סובב את ידית
המגבה כדי להנמיך את הרכב והסר את
המגבה.
 4הדק את הברגים עד סוף מהלכם 		
הנמצאים באלכסון אחד מול השני.

התקנת הגלגל
)39 )32

חישוקי פלדה
4

4
 4כדי להפעיל את המגבה התקן את הידית
והרם את הרכב כך שיתרומם הגלגל
כמה סנטימטרים מעל הקרקע .בעודך
מסובב את ידית המגבה ,ודא שהיא נעה
בחופשיות ושידך לא נשרטת במגע עם
16

4

4

ודא שפני המגע בין הגלגל הסטנדרטי
לצלחת הגלגל נקיים ,כדי שהברגים לא
ישתחררו.
התקן את הגלגל הסטנדרטי באמצעות
הכנסת  4הברגים לתוך החורים והידוקם.
הכנס את צלחת הגלגל המותקנת
בלחיצה כך ,שהפתח הייעודי מיושר עם
שסתום הניפוח.
הנמך את הרכב והסר את המגבה.

 4באמצעות מפתח הברגים הדק את 		
הברגים במלואם.

חישוקי סגסוגת
 4התקן את הגלגל והדק את הברגים 		
באמצעות המפתח המסופק.
 4הנמך את הרכב והסר את המגבה.
 4באמצעות מפתח הברגים הדק את 		
הברגים במלואם.
 4התקן את צלחת הגלגל המותקנת 		
בלחיצה וודא שהפתח הייחוס שלה 		
מיושר עם סיכת הייחוס בצלחת.
חשוב אם הצלחת לא מותקנת נכונה ,היא
עלולה להתנתק במהלך נסיעה.

ערכת חירום
לתיקון צמיגים
FIX&GO

)33

)18

(אם קיימת)
ערכת החירום לתיקון צמיג  ,Fix&Goאיור
 ,89מאוחסנת בתא המטען מתחת לשטיח.
המברג והתקן הגרירה נמצאים ליד הערכה.

ערכת  Fix&Goמכילה:
 4בקבוק חומר איטום  Aשמצויד בצינור
מילוי  Bהמופרד ממדחס C
 4מדחס  Cמצויד במד לחץ אוויר שמיועד
להתקנה של הבקבוק  ,Aכבל עם שקע
חשמלי  Dוצינור לתיקון לחץ אוויר (זהה
לזה שבתוך המרכב).
 4מדבקה מתחת לבקבוק חומר האיטום A
ובה ההודעה «( »max. 80 km/hמהירות
מרבית  80קמ"ש) ,ישי להתקין אותה
בשדה הראיה של הנהג (לדוגמה על לוח
המכשירים) לאחר תיקון הצמיג.
 4חוברת הוראות ההפעלה המסבירה כיצד
להשתמש בערכה באופן מהיר ונכון.
 4כפפות מגן
 4מתאמים לניפוח חלקים שונים.

הכנות לתיקון הצמיג בערכת

הוראות הפעלה של

Fix&Go

הערכה מסוגלת לתקן נקב שקוטרו  4מ"
מלכל היותר.
הקפד למסור את העלון (המצורף לערכה)
לצוות הטכני שיטפל בצמיג המתוקן
באמצעות ערכת החירום.
נוזל האיטום של ערכת החירום לתיקון הצמיג
יעיל בטמפרטורות שבין  -20°Cלבין .+50°C
לחומר איטום תאריך תפוגה.

Fix&Go

 4עצור את הרכב הרחק מהתנועה במקום
בטוח שבו ניתן להחליף את הגלגל
בבטחה.
 4דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.
 4שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי.
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 )140המגבה נועד להחלפת גלגל,
במקרה של נקר או נזק לצמיג במכונית
עמה הוא סופק ,או במכונית אחרת
מאותו הדגם  -בלבד .אין להשתמש
בו להגבהת מכוניות או עצמים אחרים.
לעולם אין להשתמש בו לצורך ביצוע
טיפולים או תיקונים מתחת למכונית.
לעולם אל תיכנס מתחת למכונית
המוגבהת באמצעות מגבה .במקרה
שיש צורך לעבוד מתחת למכונית ,פנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת בע"מ .הצבת המגבה במקום
שאינו מתאים לכך ,עלולה לגרום לנפילת
המכונית ,הצב את המגבה רק במקומות
המסומנים .אל תשתמש במגבה להרמת
מטען שמשקלו כבד מהמשקל המצוין על
תווית המגבה.
 )141לא ניתן להתקין על הגלגל החלופי
הקומפקטי שרשראות שלג .במקרה של
נקר בגלגל (הנעה) קדמי בזמן שיש צורך
בשרשראות שלג ,התקן על הסרן הקדמי
אחד מהגלגלים האחוריים (הרגילים),
ואת הגלגל החלופי הקומפקטי התקן על
הסרן האחורי .כך ,עם שני גלגלי הנעה
רגילים על הסרן הקדמי ,ניתן להשתמש
בשרשראות שלג (הנחיה זו נכונה גם
לדגמי .)4X4
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 )142לעולם אין לטפל בשסתום הניפוח.
לעולם אל תכניס כלים כלשהם בין החישוק
והצמיג .בדוק באופן קבוע את לחץ האוויר
בצמיגים ובגלגל החלופי הקומפקטי ,וודא
שהוא מתאים לערכים המפורטים בפרק
"נתונים טכניים".

 .4תחזוקה שוטפת בסיסית
בדיקות תקופתיות
לאחר כל  1,000ק"מ ,או לפני נסיעות
ארוכות ,יש לבדוק את המדדים שלהלן ובמידת
הצורך להוסיף ולמלא.
 1מפלס נוזל קירור המנוע
 1מפלס נוזל הבלמים
 1מפלס נוזל שטיפת השמשה הקדמית
 1לחץ האוויר בצמיגים ומצב הצמיגים
תקינות פעולת מערכת התאורה (פנסים
ראשיים ,מאותתי פניה ,מאותתי חירום וכולי).
 1תקינות פעולת המגבים והמתזים
ומיקומם ומידת שחיקתם של להבי המגבים.
לאחר כל  3,000ק"מ יש לבדוק את מפלס
שמן המנוע ובמידת הצורך להוסיף שמן.

שימוש במכונית בתנאים קשים
אם המכונית משמשת בעיקר לצרכים
ובתנאים שלהלן:
 1גרירת גרור או קרוואן
 1נסיעה בכבישים מרובי אבק
 1נסיעות קצרות רבות (פחות מ  8-7ק"מ)
כאשר הטמפרטורה מחוץ למכונית מתחת
לאפס.
 1לעתים קרובות המנוע פועל בהילוך סרק,
נוסע נסיעות ארוכות במהירות נמוכה ,או

מושבת לתקופה ארוכה.
יש לבצע את הבדיקות שלהלן במועדים
תכופים יותר מאלו הנקובים בתכנית
הטיפולים התקופתיים:
 1בדוק את מצבן ומידת שחיקתן של
רפידות בלם הדיסק הקדמי.
 1וודא שהמנעולים של מכסה תא המנוע
ושל דלת תא המטען נקיים ושהחיבורים נקיים
ומשומנים היטב.
 1בדוק את מראה המנוע ,תיבת ההילוכים,
הצינורות הקשיחים והגמישים (פליטה ,דלק,
בלמים) רכיבי גומי (מגנים ,שרוולים ,תותבים
וכולי).
 1בדוק את טעינת המצבר ואת מפלס
הנוזל (אלקטרוליטי).
 1בדוק את מצב רצועת הינע העזר.
 1בדוק ובמידת הצורך החלף את שמן
המנוע ואת מסנן השמן.
 1בדוק ובמידת הצורך החלף את סנן
האבקנים.
 1בדוק ובמידת הצורך החלף את מסנן
האוויר.

שמן מנוע
)4
)26 ,)22
)38
בדוק את מפלס שמן המנוע כחמש דקות
אחרי הדממת המנוע בעוד שהרכב חונה על
מישור.
על מפלס השמן להיות בין סימון  MINלסימון
 MAXעל המדיד.

הערה
בגרסאות  60 0.9 TwinAirכ"ס* 65 ,כ"ס80 ,
כ"ס* 85 ,כ"ס ו 105 -כ"ס המדיד משולב
במכסה המיכל.
 4הטווח בין הסימונים מסמל כ 1 -ליטר של
שמן.
 4אם מפלס השמן קרוב לסימון הMIN-
או מתחתיו ,הוסף שמן דרך המסנן עד
לסימון ב.MAX-
 4אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל
סימון .MAX
 4תצרוכת השמן המרבית היא  400גר> על
כל  1,000ק"מ לערך.
* אם קיים
)38
נוזל קירור
)23 ,)22
יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור במנוע קר.
על המפלס להיות בין סימון  MINלסימון MAX
שעל המיכל.
תערובת של  PARAFLUUPושל מים מזוקקים
19

ביחס  50:50מעניק הגנה עד ל.-35°C -
אם הרכב מופעל בעיקר תנאי אקלים
קשים ,מומלץ להשתמד בתערובת של 60%
 PARAFLUUPו 40% -מים מזוקקים.

נוזל שטיפה של שמשה
קדמית/חלון אחורי
)22
)38
השתמש בתערובת של מים ושל נוזל 		
TUTELA PROFESSIONAL SC35

בריכוזים הבאים:
30% 4
ו 70% -מים בקיץ.
TUTELA PROFESSIONAL SC35 50% 4
ו 50% -מים בחורף.

TUTELA PROFESSIONAL SC35

)22
)38
נוזל בלמים
אסור שמפלס הנוזל במיכל יעלה מעל סימון
.MAX
חשוב נוזל בלמים סופח לחות .לכן ,אם הרכ
מופעל בעיקר באזורים שאחוזי הלחות בהם
גבוהים ,יש להחליף את הנוזל לעתים קרובות
יותר מהמפורט בתכנית התחזוקה.
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מצבר
)38 )19

)24

)4

ברכבך מותקן מצבר שתחזוקתו מועטה:
אין צורך להוסיף מים מזוקקים לאלקטרוליט
בתנאי שימוש רגילים.

בדיקת הטעינה ומפלס
האלקטרוליט
יש להפקיד בידי צוות מקצועי ביצוע פעולות
המתוארות בספר נהג זה.
פעולות הוספה חייבות להתבצע במרכז שירות
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ בידי
טכנאים מקצועיים.

החלפת המצבר
אם צריך ,החלף את המצבר במצבר מקורי
חדש במפרט זהה.
אם התקנת מצבר במפרט אחר ,מרווחי
השירות הנקובים בתכנית התחזוקה לא
תקפים.
הקפד לפעול לפי הוראות התחזוקה של יצרן
המצבר.

אי הפעלת רכב (כלי
רכב המצוידים במערכת
)START&STOP
אם הרכב לא פעיל (או בעת החלפת המצבר),
יש להקפיד ולנתק את מערכת החשמל של
המצבר.
פעל באופן הבא :נתק את החיבור  ,Aאיור
( ,118בלחיצה על הלחצן  )Bמהחיישן C
שאחראי לניטור מצב הטעינה של המצבר
ושמותקן בקוטב המצבר השלילי .D
לעולם אין לנתק חיישן זה מהמצבר למעט
בעת החלפת המצבר.
אזהרה אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב
 STOPוסגירת דלת הנהג המתן כדקה לפחות
לפני שאתה מנתק את אספקת החשמל
מהמצבר ומחבר אותה מחדש.

גלגלים וצמיגים
)39
בדוק את לחץ האוויר בכל גלגל ,כולל בגלגל
החלופי הקומפקטי ,כל שבועיים בערך ולפני
נסיעות ארוכות .יש לבצע בדיקה בצמיגים
קרים.
עליית הלחץ בעקבות השימוש היא תופעה
רגילה .לחצי האוויר הנכונים בצמיגים נתונים
בנושא "גלגלים" בפרק "נתונים טכניים".
לחץ לא נכון גורם לבלאי צמיגים חריג ,איור
:119
 Aלחץ רגיל :בלאי סוליה מאוזן.
 Bלחץ נמוך :בלאי מוגבר בקצות הסוליה.
 Cלחץ גבוה :בלאי מוגבר במרכז הסוליה.
יש להחליף את הצמיג ,כאשר עובי הסוליה
קטן מ 1.6 -מ"מ .על כל פנים ,אכוף את
החוקים הקיימים במדינה שאתה נמצא בה.

אזהרות
 4הימנע מבלימות עזות ,התחלות נסיעה
מהירות חורכות צמיגים וחבטות עזות
של דפנות הצמיגים במדרכה ,מבורות
וממכשולים אחרים ,אם אפשר .נסיעה
ארוכה בכביש משובש עלולה לגרום נזק
לצמיגים.
 4בדוק באופן סדיר שאין חתכים בדפנות,

התנפחות חריגה או בלאי חריג .פנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
ס.מ.ל.ת .בע"מ ,אם צריך.
 4הימנע מהעמסת יתר של הרכב בנסיעה:
אחרת ,עלול להיגרם נזק חמור לגלגלים
ולצמיגים.
 4אם צמיג נקור ,עצור מיד והחלף אותו,
כדי למנוע נזק לצמיג ,לחישוק ,למתלים
ולמערכת ההיגוי.
 4צמיגים מזדקנים אפילו בשימוש מועט.
סדקים בסוליה ובדפנות הם סימן
להזדקנות.
 4דאג לבדיקה מקצועית של הצמיגים ,אם
גילם עולה על  6שנים .אל תשכח לבדוק
בעיון את הגלגל החלופי.
 4אם עליך להחליף צמיגים ,התקן תמיד
צמיגים חדשים והימנע מרכישת צמיגים
ממקור לא ידוע.
 4אם צמיג מוחלף ,החלף גם את שסתום
הניפוח.
 4כדי שיהיה בלאי מאוזן בצמיגים הקדמיים
והאחוריים ,מומלץ לבצע סבב כל 10-15
אלף ק"מ ,אך להתקין אותם באותו צד
הרכב ,כדי לא להפוך את כיוון הסיבוב.
 4הימנע מנסיעה אם צמיגים מנופחים
חלקית או ריקים מאוויר ,מכיוון שמצב זה
פוגע בבטיחות ועלול להיגרם בלתי הפיך
לצמיג.

מגבי שמשה קדמית/מגב חלון
)40
אחורי
החלף את הלהבים ,אם קצה הגומי מעוות או
בלוי.
בכל מקרה ,מומלץ להחליפם פעם בשנה.

החלפת להבי המגבים של
השמשה הקדמית
פעל באופן הבא:
 4הרם את זרוע המגב והזז את הלהב כך
שתיווצר זווית של  90מעלות עם הזרוע.
 4לחץ על הלחצן  ,Aאיור  ,120והוצא את
הלהב  Cמהזרוע .B
 4הכנס את הלהב החדש ובדוק שהוא נעול
במקום.
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החלפת הלהב במגב החלון
האחורי
פעל באופן הבא:
 4הרם מכסה  ,Aאיור  ,121והרם את הזרוע
מהרכב תוך שחרור האום  Bהמחבר אותו
לפין הסיבוב.
 4הצב נכונה את הזרוע החדש והדק את
האום במלואו.
 4הנמך את המכסה.

מתזי השמשה הקדמית

מתזי חלון אחורי

אם הזרם לא יוצא ,בדוק תחילה שיש נוזל
שטיפה במיכל המערכת (עיין בנושא "בדיקת
נוזלים" בפרק זה).
לאחר מכן ,בדוק שהמתזים לא חסומים.
השתמש במחט כדי לפתוח את החסימה ,אם
צריך.
ניתן לכוון את המתזים באמצעות כוונון הזווית
של נחיריהם.
יש לכוון את המתזים אל שליש הגובה
מהקצה העליון של השמשה הקדמית ,איור
.122

מתזי החלון האחורי מקובעים.
מחזיק המתז נמצא מעל החלון האחורי ,איור
.)123

חשוב בגרסאות עם גג שמש ודא שהגג סגור
לפני הפעלת המתזים הקדמיים.
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 .5דלק ותדלוק

מנוע דיזל

תדלוק הרכב
)21

השתמש בסול לכלי רכב (מפרט .)EN590

גרסאות גפ"מ

)29

גרסאות בנזין

מנוע בנזין
השתמש בבנזין נטול עופרת בדירוג אוקטן
מינימלי ( 95RONמפרט .)EN228

פתח מילוי גפ"מ

ודיזל איור 49

פתח המילוי של גפ"מ נמצא לצד פתח המילוי
של מיכל הדלק.
הוא מצויד ב"שסתום בדיקה" בגוף צוואר
המילוי.

 4תן מתאם מיוחד לאיש מקצוע המופקד
על מילוי הגפ"מ.
חשוב לפני תדלוק בגפ"מ על איש המקצוע
לוודא שהמתאם הותקן היטב בפתח המילוי.
חשוב במדינות שונות ישנם מתאמים שונים
לאקדחי תדלוק.
המתאם  ,Cאיור  ,51המסופק ברכב במקרים
מיוחדים ,נועד במיוחד למדינה שבה נמכר
הרכב.

פתיחה של מכסה מיכל דלק

 4פתח מכסה ;A
 4סובב את המפתח נגד כיוון השעון במנעול
ושחרר את הפקק ;B
 4במלהך התדלוק מקם את הפקק כפי
שמוצג באיור.

כדי לגשת לפתח המילוי פתח את מכסה מילוי
הדלק  ,Aאיור  50ופתח פקק .B
הקפד על אמצעי הבטיחות הבאים במהלך
התדלוק:
 4דומם את המנוע.
 4שלב את בלם החניה.
 4סובב את מתג ההתנעה למצב .STOP
 4אל תעשן.

אם אתה נמצא במדינה אחרת ,ברר מהו סוג
המתאם הדרוש.
חשוב השתמש בגפ"מ לכלי רכב ממונעים
בלבד.
חשוב טפל בזהירות במתאם גפ"מ כדי שלא
ייגרם לו נזק.
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גרסה עם מערכת גפ"מ
)44

)29

אותו במצב חירום או בתאונה:
 4שחרר את אמצעי ההתקנה  ,Aאיור 		
 ,52ולאחר מכן ,הסר את המכסה ;B

מיכל גפ"מ

הרכב מצויד במיכל (נתון בלחץ)  ,Aאיור ,54
לאיסוף גפ"מ במצב צבירה נוזלי .הוא בנוי
בצורת טבעת ונמצא בתא הגלגל החלופי ומוגן
כהלכה.

הקדמה
גרסת הגפ"מ כולל שתי מערכת לאספקת
דלק :אחת לאספקת בנזין והשנייה עבור
גפ"מ.
בדומה למערכת הבנזין ,מערכת הגפ"מ היא
מערכת מתוזמנת ,רציפה רב-נקודתית עם
מזרקים מיוחדים.

בטיחות פסיבית/בטיחות
אקטיבית
בטיחות פסיבית
מפרטי הבטיחות הפסיבית של הרכב זהים
לאלה של גרסאות אחרות .בפרט ,אמצעי
החיבור של המיכל (שנמצאים בחלל האחסון
של הגלגל החלופי) עוצבו בהתאם לתקני
הבטיחות של פיאט עבור מבחני ריסוק.

בטיחות אקטיבית
מפרטי הבטיחות האקטיבית של הרכב זהים
לאלה של גרסאות אחרות.
אף על פי שלמערכת הגפ"מ תכונות בטיחות
רבות ,מומלץ לפעול באופן הבא ,אם הרכב לא
פעיל במשך תקופה ארוכה או אם יש להזיז
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 4סגור את ברז הגפ"מ באמצעות סיבוב
האום הבולט  ,Cאיור  ,53בכיוון השעון;
 4החזר את המכסה למקומו והדק שוב
את אמצעי ההתקנה.

אישור למיכל גפ"מ
מיכל הגפ"מ מאושר בהתאם לתקנות
הקיימות.
באיטליה אורך חיי השירות של המיכל הוא
 10שנים החל מתאריך הרישום של הרכב.
אם הרכב נרשם במדינה אחרת ,חיי השירות
של מיגל הגפ"מ ונוהלי בדיקה/מבחנים שלו
תלויים בתקנות הקיימות במדינת הרישום.
על כל פנים ,בסוף חיי השירות של המיכל
שנקבעו במדינת הרישום פנה ליבואן ,כדי
להחליף את המיכל.

נתוני הזיהוי של המיכל מודפסים על המיכל,
מתחת ליחידה רבת-שסתומים:
 4מדינה שבה ניתן האישור ומספרו של
האישור;
 4סוג הגז המיועד לשימוש (גפ"מ);
 4שם היצרן של המיכל;
 4לחץ אוויר במיכל ( 30בר);
 4אחוז מילוי מרבי (;)80%
 4מידות מיכל;
 4קיבול מיכל בליטרים;
 4תאריך ייצור מיכל (חודש/שנה);
 4מספר סידורי של מיכל.

 ,MARכל נוריות ה LED-יישארו דלוקות במשך
 4שניות לערך (תפקוד בדיקה).
ההתנעה תמיד משתמשת בבנזין ,והמשך
הפעלת הרכב תלוי במצבו של מתג  ,Aאיור
:55
 4מתג  Aלחוץ בצד ימין (מסומן בסמל
) ,מציין הנעה בבנזין ונורית  LEDכתומה
רלוונטית נדלקת.
 4מתג  Aלחוץ בצד שמאל (מסומן בסמל
 )Gמציין הנעה בגפ"מ ,נורית LED D
רלוונטית נדלקת בירוק.

בחירה בבנזין/גפ"מ (גז)
מתג הבחירה (בנזין/גפ"מ) נמצא בתעלה
המרכזית ,איור  ,55וכולל:
 A 4מתג בנזין/גפ"מ
 B 4מחוון כמות גפ"מ 5 .נוריות  ,LEDארבע
ירוקות ואחת כתומה המציינת עתודה.
הנורית הכתומה נדלקת רק כאשר נורית
ירוקה אחת דלוקה.
 C 4מחוון הפעלה בבנזין :נורית  LEDכתומה
ליד מתג  .Aתפקוד זה מבוקר ישירות בידי
יחידת בקרת הגפ"מ.
 D 4מחוון הפעלה בגפ"מ :נורית  LEDירוקה
ליד המתג .A
תפקוד זה מבוקר ישירות בידי יחידת
בקרת הגפ"מ.
חשוב אם מתג ההתנעה מסובב למצב

הירוקה  Dהמציינת הנעה בגפ"מ כבית.
לאחר תדלוק בגפ"מ ,לאחר התנעה רגילה
בבנזין ,אספקת הדלק חוזרת אוטומטית
לגפ"מ :נורית ה LED-הכתומה  Cבצד המתג
כבית ונורית ה LED-הירוקה  Dהמסמנת
הנעה בגפ"מ נדלקת.
אם ברצונך להניע את הרכב בבנזין ,לחץ על
צדו הימני של המתג .A
נורית ה LED-הכתומה  Cליד המתג תידלק,
כדי לציין את המעבר (מערכת אספקת
הגפ"מ נוטרלה לחלוטין).
ניתן להפעיל שוב את מערכת אספקת הגפ"מ
בלחיצה על על מתג  ;Aנורית ה LED-הירודה
 Dהצמוגה למתג תידלק כדי לציין את המעבר.
בנוסף ,אם התנעת הרכב מתבצעת
בטמפרטורה חיצונית נמוכה מ-10°C -לערך,
המעבר מהנעה בבנזין להנעה בגפ"מ נמשך
זמן רב יותר ,כדי לאפשר לווסת הלחץ/יחידת
ההפחתה להתחמם.
חשוב אם המעבר מתבצע במהלך האצה או
תחילת נהיגה ,תיתכן ירידה קצרה בכוח.

חמש נוריות ( LED Bכתומה אחת וארבע
ירוקות) בחלקו העליון של המתג מציגות את
כמות הגפ"מ במיכל.
מעבר להנעה בבנזין מתרחשת אוטומטית,
אם כמות הגפ"מ קטנה :נורית הLED-
הכתומה  Cבצד המתג נדלקת ונורית הLED-
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 .6הוראות
		 למקרה חירום
ערכת חירום
(אם קיימת)
ערכת החירום נמצאת בתא המטען ומכילה
מטפה לכיבוי אש ותיק עזרה ראשונה.

מאותתי חירום
שליטה
כדי להפעיל/לכבות את מאותתי החירום לחץ
על הכפתור איור .107
כאשר מאותתי החירום פועלים ,נוריות החיווי
ו -מהבהבות.

אזהרה
 )27בעת פתיחת דלת תא המטען
היזהר לא לחבוט בחפצים שנמצאים על
מדף האחסון.

אזהרה
 )12בתא המטען ניתן להוביל מטען
שמשקלו הכולל אינו עולה על  70ק"ג .יש
לפזר את המטען על פני שטח התא.
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חשוב הפעל את מאותתי החירום בהתאם
להוראות חוקי התנועה במדינה בה אתה נוהג.
בלימת חירום
במקרה של בלימת חירום ,מאותתי החירום
מופעלים באופן אוטומטי,
ובמקביל על לוח המחוונים נדלקות הנוריות
ו. -
כאשר בלימת החירום מופסקת מאותתי
החירום כבים באופן אוטומטי.

מערכת ניתוק אספקת הדלק
תיאור
מערכת זו מתערבת במקרה של התנגשות
הגורמת:
 1הפרעה באספקת הדלק אשר בעקבותיה
המנוע כבה.
 1שחרור אוטומטי של נעילת הדלתות.
 1הידלקות המנורות בתוך המכונית.
 1כיבוי המאוורר של מערכת בקרת
האקלים.
 1הדלקת מאותתי החירום (לכיבוי מאותתי
החירום ,לחץ על הכפתור בלוח המכשירים).
בחלק מהדגמים ,מוצגת על הצג הודעה
כאשר המערכת מתערבת וגם במקרה של
תקלה בפעולת המערכת.
חשוב הקפד לבדוק ביסודיות אם קיימת
דליפת דלק ,למשל בתא המנוע ,מתחת
למכונית או באזור הסמוך למכל הדלק .לאחר
התנגשות ,העבר את מנגנון ההצתה למצב
 STOPכדי למנוע ריקון המצבר.

גרירת הרכב
גרסאות עם תיבת הילוכים

Dualogic
N

ודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב סרק
(בדוק שהרכב נע בדחיפה) והמשך באותה
דרך כבגרירת רכב רגיל עם תיבת הילוכים
ידנית.
אם לא ניתן לשלב את מצב הסרק ,אל תגרור
את הרכב ופנה למרכז שירות מורשה מטעם
חברת ס.מ.ל.ת .בע"מ.

חיבור טבעת הגרירה
טבעת הגרירה המסופקת ברכב מאוחסנת
בתיבת הכלים ,מתחת לשטיח בתא המטען.
פעל באופן הבא:
 4שחרר את המכסה הקדמי  ,Aאיור ,110
או את המכסה האחורי ,איור .111
 4הוצא את טבעת הגרירה  Bמערכת 		
הכלים.
 4הדק היטב את הטבעת על פין הברגה.
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لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﻄﺳﻂﻌﻄات اضاﺸﻐه ﺲﻆ ا�ﺿﺎﻌب ﻎﺸ ﻊﺜا ا�رﺣﺛ ا�ﺚﺎﺧر اﺠﺎﺳﻆ بﺿﺎاب السائﺺ الﺿاﻄﻀ واﺠﺎﺤر
ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﺣرﺾﺋ س.م,ل.ت .م.ض.

 .1اضﻌاء تﺗﺜﻏر واﺲﻘم
ﻄﺳﻂﻌﻄات ﻊاﻄﺋ
ﻄﻋﻃ ﺲﻈﺛﻄا تﺪﻐﺄ اﺣارة الﺎﺗﺜﻏر ﻎﺸ لﻌﺖﺋ اﻗﺣارات ,تﺰﻋر ﺲﻂى الﻂﻌﺖه اﻏﺪا اﺣاره ﻄﺳﻐﻈه و /او تسمع اﺣاره ضﻌئﻐﺋ اذا وجﺛت .ﻊﺜه اﻗﺣارات
ﻄﻌجﻌده لﺎﻂفﺌ اﻇﺎﺊاه السائﺺ وتﺗﺜره لﻌضع ﻄﺳﻆﻐ ,ﻊﻎ ﻗ تﺤمﻀ ﺾﻀ ا�ﺳﻂﻌﻄات الﺪرورﻏﺋ ,وﻗ تﺤﺿﻀ بﺛﻏﻀ لﻂمﺳﻂﻌﻄات ا�ﻌجﻌدة ﻎﺸ ﺾﺎﻐﺈ
السائﺺ ,الﺜي ﻏﻈﺧح ﺻراءته ﺲﻂى جمﻐع الﺗاﻗت.
ﻊام جﺛا ﻄﺂﺣرات خﻂﻀ او ﺲطﻀ ا�ﺳروضه تﻈﺼسﻃ ا� ﻇﻌﺲﻆﻐ :خط�ه واﺻﻀ خطﻌرة .اﻗﺲطال الﺚط�ة ﻏﺤار الﻐﻋا بﻌاﺠطﺋ تﺗﺜﻏر ﻄسﺎمر اﺾﺑر
وﻄﺎﺿرر.
اﺲطال اﺻﻀ خطﻌرة ﻏﺤار الﻐﻋا بﻌاﺠطﺋ تﺗﺜﻏر اﺾﺑر ﺻﺧرا .اضﺶط ﺲﻂى زر MENU
ﻏمﺿﻆ اﻏﺼاف اﺣارة الﺎﺗﺜﻏر بﻈﻌﺲﻐﻋا.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏسﺎمر با�ضاءة ﺖﺎى ﻏﺎﻃ اﺦﻘح الﺳطﻀ.

ضﻌء تﺗﺜﻏر

ﻄﺳﻈاه
ﻗ ﻏﻌجﺛ ﺠائﻀ ﺸراﻄﻀ ﺾاﻎﺸ  -ﺸراﻄﻀ الﻌﺻﻌف الﺿﻋربائﻐﺋ تﺳمﻀ

ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺛار ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ لﻌضع  ,MARضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
ﻄسﺎﻌى ﺠائﻀ الفراﻄﻀ ﻄﻈﺚفﺨ
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻐﺄ ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄسﺎﻌى ﺠائﻀ الفراﻄﻀ ﻎﺸ الﺚﺞان ﻄﻈﺚفﺨ تﺗﺌ ا�سﺎﻌى اﻗدﻇى ,ﻏمﺿﻆ ان ﻏﺿﻌن
بسﺊﺈ تسرب .ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ﺲﻂى الﻂﻌﺖه تﺰﻋر رﺠاله خاﺦه.
ﺸراﻄﻀ الﻌﺻﻌف ا�طﻌل تﺳمﻀ.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻐﺄ ﺲﻈﺛﻄا تﺳمﻀ ﺸراﻄﻀ الﻌﺻﻌف ا�طﻌل.
اذا تﺗرﺾﺌ السﻐاره ,ﻏسمع تﺗﺜﻏر ﺦﻌتﻎ ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه.
ا�طﻌل ﻄﺛﻄﺔه.
الﻌﺻﻌف
ﺸراﻄﻀ
ﻄﻋﻃ اذا اضاء ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر خﻘل السفر ,اﺸﺗص اذا ﺾاﻇﺌ
َّ

خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام الﻌﺠائﺛ الﻋﻌائﻐه

ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ ﻎﺸ وضع  ,MARضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺊﺼى ﻄﺪاء ,اذا ﺾان خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام الﻌﺠائﺛ الﻋﻌائﻐه.
ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه تﺰﻋر ﺲﻂى الﺤاﺣه رﺠالﺋ خاﺦه.
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درجﺋ ﺖرارة ﺠائﻀ ت�ﻏﺛ ا�ﺗرك ﻄرتفﺳه اﺾﺑر ﻄﻆ الﻘزم

ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع  ,MARضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ .ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او اﻗﺣاره ﺲﻂى
لﻌﺖﺋ اﻗﺣارات ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ا�ﺗرك ﺠاخﻆ اﺾﺑر ﻄﻆ الﻘزم .ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه الﺪﻌء ﻏراﺸﺺ برﺠاله خاﺦه ﺲﻂى الﻂﻌﺖه.
 ﺲﻈﺛ السفر الﺳادي :اوﺻﺷ السﻐارة ,اﺬفﺄ ا�ﺗرك ,تأﺾﺛ ان ﻄسﺎﻌى السائﻀ ﻎﺸ الﺚﺞان لﻐﺟ تﺗﺌ اﺣارة  .MINاذا ﺾان ا�سﺎﻌى
ﻄﻈﺚفﺨ اﺾﺑر ﻄﻆ الﻘزم ,اﻇﺎﺰر ﺖﺎى ﻏ�د ا�ﺗرك ,اﺸﺎح بﺊطء وبﺗﺜر الﺶطاء ,اﻄﻘ الﺚﺞان بسائﻀ الﺎ�ﻏﺛ ,واﺸﺗص ان ا�سﺎﻌى
ﻄﻌجﻌد بﻆﻐ اﻗﺣارتﻆﻐ ) MINالﺛﻇﻐا( و) MAX -الﺼﺧﻌى( ا�ﻌجﻌدة ﺲﻂى الﺚﺞان .باﻗضاﺸه ,اﺸﺗص اذا ﺾان ﻊﻈالك أي ﺲﻘﻄات تسرب .اذا
أضاءت اﻗﺣاره ﻄره اخرى بﺳﺛ تﺤﺶﻐﻀ ا�ﺗرك تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.
 ﺲﻈﺛ السفر ﻎﺸ ظروف ﺦﺳﺊه )ﺲﻂى ﺠﺊﻐﻀ ا�ﺑال ﺲﻈﺛ جر ﺲربه ﺦﺳﻌدا بمﻈﺗﺛر ,او اذا ﺾاﻇﺌ السﻐارة ﻄﺗمﻂه ﺾﺑ�ا( :ابطﺄ ,اذا اﺠﺎمر
الﺪﻌء باﻗﻇاره ,اوﺻﺷ ألسﻐارة .ابﺼﻎ ا�ﺗرك ﻏﺳمﻀ بﺛون ان تساﺸر� ,ﺛة دﺻﻐﺼﺎﻆﻐ او ﺐﻘث دﺻائﺺ واضﺶط بﺧﻌره خفﻐفﺋ ﺲﻂى دواﺠﺋ
السرﺲﺋ ,ﺾﻎ تمﺿﻆ جرﻏان اﺸﺪﻀ لسائﻀ الﺎ�ﻏﺛ ,اﻗن اﺬفﺄ ا�ﺗرك .اﺸﺗص ﻄسﺎﻌى ﺠائﻀ الﺎ�ﻏﺛ ﺾما ﻊﻌ ﻄﺊﻆﻐ اﺲﻘه.
ﻄﻋﻃ ﺲﻈﺛ السفر ﻎﺸ ظروف ﺦﺳﺊه ,ﻏﻈﺧح ب�ك ا�ﺗرك ﻏﺳمﻀ واضﺶط بﺧﻌره خفﻐفﺋ ﺲﻂى دواﺠﺋ السرﺲﺋ لﺳﺛة دﺻائﺺ ,ﺻﺊﻀ اﺬفاء
ا�ﺗرك.
خﻂﻀ ﻎﺸ الﺎﻌجﻐه ا�ﺳﺞز ﺾﻋربائﻐا DUALDRIVE
ضﻌء تﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﻎﺸ ﺾﻀ ﻄره ﻏﻈﺎﺼﻀ بﻋا ﻇﺰام الﺎﺤﺶﻐﻀ لﻌضع  ,MARولﺿﻈﻋا ﻄﻆ ا�فروض ان تطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ .ﻎﺸ ﺖالﺋ
اﺠﺎمرار ظﻋﻌر أﻓﺣارة الﺪﻌئﻐﺋ وظﻋﻌر رﺠاله خاﺦه ﺲﻂى الﻂﻌﺖه ,بﺊﺳﺨ الﻈماذج ,ﻊﺜه اﺣاره ان ﻇﺰام الﺎﻌجﻐه ا�ﺳﺞز ﺾﻋربائﻐا ﻗ
ﻏﺳمﻀ وﺠﺎﺗﺎاج ا� ﺻﻌه اﺾ� لﺎﺗرﻏك ﺲﺔﻂﺋ الﺼﻐاده .ﻄع ذلك ,ﻄمﺿﻆ تﺗرﻏك السﻐاره .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص
ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء أﺐﻈاء الﺼﻐادة )بﻈماذج ﻄﺳﻐﻈه ,ﻄع رﺠاله خاﺦه ﺲﻂى الﻂﻌﺖه( ﺻﺛ ﻏﺿﻌن ﻇﺰام الﺎﻌجﻐه ا�ﺳﺞز ﺾﻋربائﻐا ﻗ ﻏﺳمﻀ .ﺲﻂى
الرغﻃ ﻄﻆ أﻇك ﻗ ﻏﺞال تﺗرﻏك السﻐارة ﻄمﺿﻈا ,وﺠﺎﺗﺎاج ا� ﺻﻌه اﺾ� لﺎﺗرﻏك ﺲﺔﻂﺋ الﺼﻐاده .تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
س.م.ل.ت .م.ض .ﻎﺸ اﺠرع وﺻﺌ ﻄمﺿﻆ.
ﻄﻋﻃ ﻎﺸ ﺖاﻗت ﻄﺳﻐﻈه ,ﺲﻌاﻄﻀ الﺎﻎ لﻐسﺌ جﺞءا ﻄﻆ ﻇﺰام الﺎﻌجﻐه ا�ﺳﺞز ﺾﻋربائﻐا ﻏمﺿﻆ ان تﺂدي ا� اضاءة ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻎﺸ لﻌﺖﺋ
اﻗﺣارات .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله ,اوﺻﺷ السﻐاره ﺸﻌرا )اذا ﺾاﻇﺌ ﻄﺎﺗرﺾه( ,اﺬفﺄ ا�ﺗرك ل ٢٠ -ﺐاﻇﻐه وبﺳﺛ ذلك اﺲﺛ تﺤﺶﻐﻂه .اذا بﺼﻎ ضﻌء
الﺎﺗﺜﻏر ﻄﺪاء ,تﻌجه �رﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.
ﻄﻋﻃ بﺳﺛ ﺸﺧﻀ الﺊطارﻏه ﻏﺔﺈ تﻋﻐﺆﺋ ﻇﺰام الﺎﻌجﻐه .ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ,لﻂﺎﻈﺊﻐه بﺜلك .لﻂﺼﻐام بﻋﺜه الﺳمﻂﻐه ,د ِّور ﺲﺔﻂﺋ الﺼﻐاده ﻄﻆ
الطرف اﻗول ا� الطرف اﻗخر او ﺠاﺸر بﺚط ﻄسﺎﺼﻐﻃ �ساﺸﺋ  ١٠٠ﻄ�.
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ﺣﺗﻆ بطارﻏه ضﺳﻐﺷ

ضﻌء تﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﻎﺸ ﺾﻀ ﻄره ﻏﻈﺎﺼﻀ بﻋا ﻇﺰام الﺎﺤﺶﻐﻀ لﻌضع  ,MARولﺿﻈﻋا ﻄﻆ ا�فروض ان تطفﺄ ﺸﻌرا بﺳﺛ تﺤﺶﻐﻀ ا�ﺗرك )ﻏمﺿﻆ
ان تطفﺄ بﺳﺛ ﺸ�ه ﺻﺧ�ه اذا ﺾان ا�ﺗرك ﻏﺳمﻀ بﺶﻐار ﺖﻐادي(.
اذا ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او اﻗﺣاره ﻎﺸ الﻂﻌﺖه )ﻄع رﺠاله خاﺦه ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه( تسﺎمر باﻗضاءه ,تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
س.م.ل.ت .م.ض.

ابﻌاب/غطاء ا�ﺗرك/باب ﺦﻈﺛوق الﺗمﻌله ﻄفﺎﻌﺖه )ﻇماذج ﻄع لﻌﺖه ﻄﺎﺳﺛدة اﻗغراض(

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر )ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه بالﺎﺞاﻄﻆ ﻄع رﺠاله خاﺦه( ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن باب واﺖﺛ او ﺲﺛة ابﻌاب او باب ﺦﻈﺛوق الﺗمﻌله او غطاء
ﺦﻈﺛوق ا�ﺗرك غ� ﻄﺼفﻂه ﺾما ﻏﺔﺈ.
ﺲﻈﺛﻄا تﺿﻌن اﻗبﻌاب ﻄفﺎﻌﺖه والسﻐاره تﺎﺗرك ,تسمع اﺣاره ﺦﻌتﻐه.

ضﺶط زﻏﺌ ا�ﺗرك ﻄﻈﺚفﺨ /زﻏﺌ ﻄﺗرك ﺻﺛﻏﻃ

ضﻌء تﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء )اذا ﺾاﻇﺌ ﻄﻌجﻌده( ﻎﺸ ﺾﻀ ﻄره ﻏﻈﺎﺼﻀ بﻋا ﻇﺰام الﺎﺤﺶﻐﻀ لﻌضع  ,MARولﺿﻈﻋا ﻄﻆ ا�فروض ان تطفﺄ ﺸﻌرا بﺳﺛ
تﺤﺶﻐﻀ ا�ﺗرك.
ﻄﻘﺖﺰه ﻎﺸ ﺖالﺋ وجﻌد ا�ﺂﺣر ﺸاﻇه ﻏﺪﻎء بالﻂﻌن ال�تﺼالﻎ.
ضﺶط زﻏﺌ ا�ﺗرك ﻄﻈﺚفﺨ
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او اﻗﺣاره ﻏﺪﻎء بالﻂﻌﺖه ﻎﺸ ﻇفﺟ الﻌﺻﺌ ﻏﺰﻋر اﺲﻘم بﺜلك ﺲﻂى الﻂﻌﺖه )اذا ﺾاﻇﺌ ﻄﻌجﻌده( ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﺤﺷ الﻈﺰام أن
ضﺶط الﺞﻏﺌ ﻎﺸ ا�ﺗرك ﻄﻈﺚفﺨ اﺾﺑر ﻄﻆ الﻘزم..
زﻏﺌ ﻄﺗرك ﺻﺛﻏﻃ
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او اﻗﺣاره ﻏﺪﻎء وتﺰﻋر رﺠاله )اذا وجﺛت(
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏمﺿﻆ ان ﻏﻌﻄﺨ بالطرﻏﺼه الﺎالﻐه ﺖسﺈ الﻈمﻌذج:
 دورات ﻄﻆ  3دﺻائﺺ ﻄع تﻌﺻﺷ ﺸﻐه الﺪﻌء ﻏطفﺄ ل 5 -ﺐﻌاﻇﻎ  ,ﺖﺎى ﻏﺎﺶ� الﺞﻏﺌ.
بﺳﺛ ا�ﺂﺣر اﻓول ,بﺿﻀ ﻄره ﻏﺎﻃ تﺤﺶﻐﻀ ا�ﺗرك ﻏﺰﻋر ضﻌء تﺗﺜﻏر وﻏسﺎمر بالﻌﻄﻐﺨ ﺾما ذﺾر ﺠابﺼا ,ﺖﺎى ﻏﺎﺶ� الﺞﻏﺌ .رﺠاله خاﺦه
تﺰﻋر ﺲﻂى الﻂﻌﺖه )اذا وجﺛت( باﻗضاﺸه لﺪﻌء الﺎﺗﺜﻏر .اذا اضاء ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻊﺜا ,ﻗ ﻏﻌجﺛ خﻂﻀ واﻇما ﻊﻎ رﺠاله لﻂسائﺺ ﺲﻈﺛ
اﻗﺠﺎﺳمال الﺳادي لﻂسﻐاره.
تﻂﺷ ﺠرﻏع لﺞﻏﺌ ا�ﺗرك بسﺊﺈ:
 ﺠفرﻏات داخﻀ ا�ﺛﻏﻈه ﺲﻂى اﻗغﻂﺈ ,خﻘلﻋﻃ تﺔﺛد ال DPF -تﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺸ�ات ﻄﺎﺼاربه اﺾﺑر.
 اﺠﺎﺳمال السﻐاره لسفرﻏات ﺻﺧ�ه ﻗ ﻏﺧﻀ بﻋا ا�ﺗرك لﺛرجﺋ ﺖرارة تﺤﺶﻐﻂه الﺳادﻏه.
 تﺤﻌﻏﺤات ﻄﺎﺿرره لﺳمﻂﻐﺋ الﺎﺔﺛد الﺎﻎ ﻏﺤار الﻐﻋا بﻌاﺠطﺋ ضﻌء تﺗﺜﻏر ال DPF -الﺎﻎ تﺪﻎء.
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ابﻌاب/غطاء ا�ﺗرك/باب ﺦﻈﺛوق ا�ﺗرك ﻄفﺎﻌﺖه )ﻇماذج ﻄع لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(

اﻗﺣارات تﺰﻋر ﺲﻂى الﻂﻌﺖه ﻄع اﺣﺳار خاص ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن باب واﺖﺛ او ﺲﺛة ابﻌاب او باب ﺦﻈﺛوق ا�ﺗرك او غطاء ا�ﺗرك )اذا وجﺛ(
غ� ﻄﺼفﻂه ﺾما ﻏﺔﺈ.
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن الﺊاب ﻄفﺎﻌح والسﻐاره ﻄﺎﺗرﺾه ,تسمع اﺣاره ﺦﻌتﻐه.

ﻇماذج ﻄع لﻌﺖه
ﻄﺎﺳﺛدة اﻗغراض

خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇاﺻﻀ الﺗرﺾه ) DUALOGICﺲﻂﺊﺋ ال�وس( )اذا وجﺛت(
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع  ,MARضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺊﺛا بالﻌﻄﻐﺨ ,وﻏﺰﻋر اﺣﺳار خاص ﺲﻂى الﻂﻌﺖه وﻏسمع ﺦﻌت تﺗﺜﻏر لﻘﺣاره اﻇه ﻏﻌجﺛ خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇاﺻﻀ الﺗرﺾه.

ﻇماذج ﻄع
لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه

ﺖﺞام اﻗﻄان غ� ﻄربﻌط

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻄﺪاء باﺠﺎمرار ,ﺲﻈﺛﻄا تﺿﻌن السﻐارة ﻄﺎﻌﺻفﺋ وﺖﺞام اﻗﻄان لﻂسائﺺ و /او ا�ساﺸر اﻗﻄاﻄﻎ غ� ﻄربﻌط )وا�ﺼﺳﺛ
ﻄﺤﺶﻌل( .ﺲﻈﺛﻄا تﺿﻌن السﻐارة ﻄﺎﺗرﺾﺋ وﺖﺞام اﻗﻄان لﻂسائﺺ و /او ا�ساﺸر اﻗﻄاﻄﻎ غ� ﻄربﻌط ﺾما ﻏﺔﺈ )وا�ﺼﺳﺛ ﻄﺤﺶﻌل( ,ضﻌء
الﺎﺗﺜﻏر ﻏﻌﻄﺨ وتسمع اﺣاره ﺦﻌتﻐه� .ﻏﺼاف دائﻃ لﺳمﻀ ﺦﻌت الﺎﺗﺜﻏر الﺜي ﻏﺜﺾر بﺗﺞام اﻗﻄان ) ,(SBRتﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات
ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .ﻏمﺿﻆ اﺲادة تﺤﺶﻐﻀ الﻈﺰام ﻄﻆ جﺛﻏﺛ بﻌاﺠطﺋ ﻗئﺗﺋ الﺚﻐارات.

خﻂﻀ ) EBDالﻂﻌﺖه ﻄﺎﺳﺛدة اﻗغراض(.
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺪﻐﺄ ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻎﺸ ﻇفﺟ الﻌﺻﺌ ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺳمﻀ ا�ﺗرك ,ﻊﺜا ﻏﺳﻈﻎ اﻇه ﻏﻌجﺛ خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام  EBDاو ان الﻈﺰام غ� ﻄﺎﻌﺸر .ﻎﺸ
ﻊﺜه الﺗاله ,ﺲﻈﺛ الفرﻄﻂﺋ الﺼﻌﻏﺋ ,الﺳﺔﻘت الﺚﻂفﻐه ﻏمﺿﻆ ان تﺼفﻀ بﺤﺿﻀ ﻄفاجﺄ ,والسﻐارة تﻈﺗرف ﺲﻆ ﻄسارﻊا.
بﺊﺳﺨ الﻈماذج ﻏﺰﻋر اﺣﺳار خاص ﺲﻂى الﻂﻌﺖه.
ﺠاﺸر بﺗﺜر ﺣﺛﻏﺛ ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .الﺼرﻏﺈ ﻄﻆ اجﻀ ﺸﺗص الﻈﺰام.
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خﻂﻀ ) EBDلﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(.
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺪﻐﺄ ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻎﺸ ﻇفﺟ الﻌﺻﺌ ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺳمﻀ ا�ﺗرك ,ﻊﺜا ﻏﺳﻈﻎ اﻇه ﻏﻌجﺛ خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام  EBDاو ان الﻈﺰام غ� ﻄﺎﻌﺸر .ﻎﺸ
ﻊﺜه الﺗاله ,ﺲﻈﺛ الفرﻄﻂﺋ الﺼﻌﻏﺋ ,الﺳﺔﻘت الﺚﻂفﻐه ﻏمﺿﻆ ان تﺼفﻀ بﺤﺿﻀ ﻄفاجﺄ ,والسﻐارة تﻈﺗرف ﺲﻆ ﻄسارﻊا.
بﺊﺳﺨ الﻈماذج ﻏﺰﻋر اﺣﺳار خاص ﺲﻂى الﻂﻌﺖه.
ﺠاﺸر بﺗﺜر ﺣﺛﻏﺛ ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .الﺼرﻏﺈ ﻄﻆ اجﻀ ﺸﺗص الﻈﺰام.
تﺔاوز ﺖﺛود السرﺲه )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه -اذا وجﺛت(

اﻗﺣاره تﺰﻋر ﻎﺸ الﻂﻌﺖه بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص وﻏسمع تﺗﺜﻏر ﺦﻌتﻎ ,ﺲﻈﺛﻄا تﺎﺔاوز السﻐاره ﺖﺛود السرﺲه الﺎﻎ ﺖﺛدت ﻎﺸ ﻗئﺗﺋ
الﺎﺳرﻏفات )ﻄﺑﻘ 120 ,ﺾﻃ/س(.

وﺠاده ﻊﻌائﻐه اﻄاﻄﻐه/جاﻇﺊﻐه لﻂمساﺸر اﻗﻄاﻄﻎ ﻄﻌﺻفه.

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻊﺜا ﻏﺤ� ا� وضع تﺤﺶﻐﻀ الﻌﺠادة الﻋﻌائﻐه لﻂسائﺺ اﻗﻄاﻄﻎ .اذا ﺾان ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻄطفﺄ ,الﻌﺠادة الﻋﻌائﻐه جاﻊﺞه
لﻂﺳمﻀ� .ﻏﺼاف ﺲمﻂﻋا ,ادخﻀ ا� ﻗئﺗﺋ الﺎﺳرﻏفات )ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله ﻏﺪﻎء ضﻌء تﺗﺜﻏر( .ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺤﺶﻀ ا�ﺗرك )ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ ﻎﺸ وضع
 ,(MARﻏﺪﻎء ضﻌء ال LED -الﺎﺗﺜﻏر ل 8 -ﺐﻌاﻇﻎ تﺼرﻏﺊا ,اذا اﻇﺼﺪﺌ  5ﺐﻌاﻇﻎ ﺲﻂى اﻗﺻﻀ ﻄﻆ تﺤﺶﻐﻂﻋا ,واﻗ ,تﻌﺖه ا� ﻄرﺾﺞ
خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.
اذا اﻇطفﺄ ا�ﺗرك او بﺛا بالﺳمﻀ ﻄره اخرى خﻘل اﺻﻀ ﻄﻆ  5ﺐﻌاﻇﻎ ,ﻏمﺿﻆ ان ﻗ ﻏﺪﻎء ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله ,لفﺗص
ﺦﻘﺖﻐﺋ ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ,اﺬفﺄ ا�ﺗرك ,اﻇﺎﺰر  ٥ﺐﻌاﻇﻎ ﺲﻂى اﻗﺻﻀ وﺣﺶﻂه ﻄره اخرى .اضﻌاء الﺎﺗﺜﻏر ﻏمﺿﻆ ان تﺪﻎء بﺛرجات وﺻﻌى
ﻄﺚﺎﻂفه ﺖسﺈ وضع السﻐاره .الﺼﻌه ﻏمﺿﻆ ان تﺎﺶ� ﻎﺸ ﻇفﺟ دورة تﺤﺶﻐﻀ اﻗﺣﺳال.

خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام ) ABSﻇﺰام ﻄﻈع اﺻفال الﺳﺔﻘت(
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع  ,MARضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﻎﺸ ﻇفﺟ
الﻌﺻﺌ ﻄع ظﻋﻌر اﺣﺳار ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن الﻈﺰام غ� ﺸﺳال او غ� ﻄﺎﻌﺸر .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله ﻇﺰام الفراﻄﻀ ﻏﺗاﺸﺮ ﺲﻂى ﻇﺔاﺲﺎه,
ولﺿﻆ بﺛون ﻇﺰام  .ABSﺠاﺸر بﺗﺜر وتﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.
تﻃ اﻏﺼاف ﺲمﻀ ﻇﺰام ) ASRلﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(
اﻗﺣاره تﺰﻋر ﻎﺸ الﻂﻌﺖه ا�ﻂﻌﻇه بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻇﺰام  ASRﻄﻌﺻﺷ ﺲﻆ الﺳمﻀ بالﺪﺶط ﺲﻂى زر  ASR-OFFﻎﺸ لﻌﺖﺋ
اﻗجﻋﺞه .ضﻌء ال LED -ﻎﺸ الﺞر ﻏﺪﻎء ﻎﺸ ﻇفﺟ الﻌﺻﺌ.
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تﺳطﻐﻀ ﻇﺰام )START&STOPاذا وجﺛ(
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او اﻗﺣاره الﻂﺜان ﻏﺪﻐﺆان ﻏﺤ�ان ا� اﻇه تﻃ اﻏﺼاف ﺲمﻀ ﻇﺰام  ,Start&Stopﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه تﺰﻋر ﺲﻂى الﻂﻌﺖه اﺣﺳار
خاص.
ﻇﺰام  START&STOPﻏﺳمﻀ )اذا وجﺛ(
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء بﺤﺿﻀ ﻄسﺎمر ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه ﻏﺤ� ا� تﺤﺶﻐﻀ الﻈﺰام.
خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام ) Start&Stopاذا وجﺛ( )ﻇماذج ﻄع لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(
اﻗﺣاره تﺪﻐﺄ ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه لﻘﺣاره ا� خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام  . Start&Stopتﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات
ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.
خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام الﺗﺼﻆEOBD
ﻎﺸ الﺰروف الﺳادﻏه ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع  ,MARضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ ﺸﻌرا بﺳﺛ اﺬفاء ا�ﺗرك.
اذا اﺠﺎمر ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻎﺸ اﻗضاءه او اضاء اﺐﻈاء السفر ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه ,ﻇﺰام الﺗﺼﻆ غ� ﺦالح.
خاﺦﺋ ,ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر الﺜي ﻏﺪﻎء بﺤﺿﻀ ﺐابﺌ ﻏﺤ� ا� خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام الﺎﺞوﻏﺛ/اﻗﺣﺳال الﺎﻎ ﻏمﺿﻆ ان تسﺊﺈ اﻇﺊﺳاث غ� ﺲادي,
اﻇﺚفاض ﻎﺸ اﻗداء ﺦﺳﻌبات ﻎﺸ تﺤﺶﻐﻀ السﻐاره واﺠﺎﻋﻘك وﺻﻌد ﻄرتفع.
ﻎﺸ ﻊﺜه الﺰروف ﻏﻈﺧح بالسفر بسرﺲه ﻄﻈﺚفﺪه وﺲﺛم تﺤﺶﻐﻀ ضﺶط غ� ﺲادي ﺲﻂى ا�ﺗرك.
اﺠﺎﺳمال السﻐاره الﺎﻎ اضاء ﺸﻐﻋا ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر لف�ه ﺬﻌﻏﻂه ﻏمﺿﻆ ان ﻏسﺊﺈ ضرر .تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
س.م.ل.ت .م.ض ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.
ﻄﺗرك بﻈﺞﻏﻆ ﺸﺼط
اذا اوﻄﺨ ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ,ﻏمﺿﻆ اﻇه ﺖﺛث ضرر لﻂمﺗﻌل الﺿﺎالﻐﺎﻎ.
اذا بﺛا ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر بالﻌﻄﻐﺨ ,ﻏﺔﺈ تﺗرﻏر دواﺠﺋ الﺎسارع لﺎﺚفﻐﺷ ﺠرﺲﺋ ا�ﺗرك ,ﺖﺎى ﻏﺎﻌﺻﺷ الﺪﻌء ﺲﻆ الﻌﻄﻐﺨ .اﺠﺎمر
بالسفر بسرﺲه ﻄﺳﺎﺛلﺋ ,ﺖاول اﻗﻄﺎﻈاع ﻄﻆ ظروف السفر الﺎﻎ ﻏمﺿﻆ ان تسﺊﺈ وﻄﻐﺨ اضاﻎﺸ وتﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص
ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.
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ﻇماذج ﻄع لﻌﺖه
ﻄﺎﺳﺛدة اﻗغراض

ﻇماذج ﻄع
لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه

ﻄرﺣح ﺖﺊﻐﺊات  DPFﻏﺎﻈﺰﺷ )ﻇماذج دﻏﺞل ﻄع  DPFﺸﺼط(
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع  ,MARضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
اذا اﺠﺎمر ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او اﻗﺣاره ﻎﺸ اﻗضاءه بﺤﺿﻀ ﺐابﺌ ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه ,لﻘﺣاره لﻂسائﺺ اﻇه
ﺲﻂى ﻇﺰام  DPFﺖرق ﻄﻂﻌﺐات )ﺖﺊﻐﺊات( بﺳمﻂﻐﺋ الﺎﺔﺛد.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻗ ﻏﺪﻎء خﻘل ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺔﺛد ,اﻗ اذا ﺾاﻇﺌ ظروف السفر تﺗﺎﻃ اﺲﻘم السائﺺ.
�ﺬفاء ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ,ﻏﺔﺈ اﻗﺠﺎمرار ﻎﺸ السفر ﺖﺎى اﻇﺎﻋاء ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺔﺛد.
ﻄﺳﺛل ﺬﻌل ﺸ�ة ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺔﺛد ﻊﻌ  15دﺻﻐﺼه.
الﺰروف الﺔﻐﺛه �تمام ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺔﺛد ﻏمﺿﻆ الﺗﺧﻌل ﺲﻂﻐﻋا بالسفر بسرﺲه  60ﺾﻃ ,بسرﺲه ﺲالﻐه ﻄﻆ  2000دوره ﻎﺸ الﺛﺻﻐﺼﺋ .ﺲﻈﺛﻄا
ﻏﺪﻎء ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻊﺜا ,ﺸإﻇه ﻗ ﻏﺤ� ا� خﻂﻀ وﻗ ﺖاجه �ﺖﺪار السﻐاره ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄه .ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ,ﻏﺰﻋر اﺣﺳار خاص ﻄع
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر.
اﺖﺎﻐاﺬﻎ الﻌﺻﻌد – ﻄساﺸﺋ السفر ﻄﺗﺛودة

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع  ,MARولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او ا�ﺣارة ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺊﺼى  5ل� وﺻﻌد ﻎﺸ الﺚﺞان تﺼرﻏﺊا.
ا�ﺑﻂث ﻎﺸ الﺔاﻇﺈ اﻗﻏمﻆ لﻘﺣاره ﻏﺤ� ا� أي جﻋه ﻄﻆ السﻐاره ﻄﻌجﻌد غطاء تﺳﺊﺆﺋ الﻌﺻﻌد.
ﻄﻋﻃ اذا ﺾان ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﻌﻄﺨ او اﻗﺣاره ﻄﺪاءة بﺤﺿﻀ ﺐابﺌ ,ﺖسﺈ الﻈمﻌذج ,ﻏﻌجﺛ خﻂﻀ ﻎﺸ الﻈﺰام .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله ,تﻌجه ا�
ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.

تسﺚﻆﻐ/خﻂﻀ ﻎﺸ ﺣمﺳات الﺎﻌﻊﺒ )ﻇماذج دﻏﺞل(

تسﺚﻆﻐ ﻄسﺊﺺ لﻂﺤمﺳات
تﺪﻎء ﻊﺜه اﻗﺣاره ﺲﻈﺛﻄا ﻏﻈﺼﻀ ﻇﺰام اﻗﺣﺳال ا� وضع  )MARإذا وجﺛ( ,وتطفﺄ ﺲﻈﺛﻄا تﺧﻀ ﺣمﺳات اﻗﺣﺳال ا� درجﺋ ﺖراره ﺖﺛدت
لﻋﻃ .ﻏمﺿﻆ تﺤﺶﻐﻀ ا�ﺗرك ﺲﻈﺛ اﻇطفاء اﺣارة الﺎﺗﺜﻏر.
ﻄﻋﻃ ﺲﻈﺛﻄا تﺿﻌن درجﺋ الﺗرارة خارج السﻐارة لطﻐفه أو ﺲالﻐه ,ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻐﺄ لف�ه زﻄﻈﻐه ﺻﺧ�ه جﺛا.
خﻂﻀ ﻎﺸ الﺎسﺚﻆﻐ ﺻﺊﻀ اﻗﺣﺳال ﻎﺸ ﺣمﺳات الﺎﻌﻊﺒ )ﻇماذج دﻏﺞل(
ﺲﻈﺛﻄا تﻌﻄﺨ اﺣارة الﺎﺗﺜﻏر ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ﻄع اﺣﺳار خاص ,ﻊﺜا ﻏﺤ� ا� وجﻌد خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام الﺎسﺚﻆﻐ ا�سﺊﺺ ﻎﺸ ﺣمﺳات الﺎﻌﻊﺒ.
ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله تﻌجه بأﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .ﻗﺦﻘح الﺚﻂﻀ.
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ﻄاء ﻎﺸ ﻄﺧفﻎ الﺛﻏﺞل )لﻌﺖه ﻄﺎﺳﺛدة اﻗغراض( )ﻇماذج دﻏﺞل(

ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع MAR ,ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
اﻗﺣاره تﺪﻐﺄ بﺤﺿﻀ دائﻃ ,لﻖﺣارة ا� وجﻌد ﻄاء ﻎﺸ ﻄﺧفﻎ الﺛﻏﺞل.
ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ,بﺛﻗ ﺲﻆ ذلك ,ﻏﺪﻎء ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر وﻏﺰﻋر اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه.

ﻄاء ﻎﺸ ﻄﺧفﻎ الﺛﻏﺞل )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه( )ﻇماذج دﻏﺞل(

ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع MAR ,ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
اﻗﺣاره تﺪﻐﺄ بﺤﺿﻀ دائﻃ ,لﻖﺣارة ا� وجﻌد ﻄاء ﻎﺸ ﻄﺧفﻎ الﺛﻏﺞل.
ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ,بﺛﻗ ﺲﻆ ذلك ,ﻏﺪﻎء ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر وﻏﺰﻋر اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه.

خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام  CODEلفﻐات
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع MAR ,ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء بﺤﺿﻀ دائﻃ ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ﻏراﺸﺼه اﺣﺳار خاص ,لﻘﺣاره ا� خﻂﻀ
ﻄمﺿﻆ ﻎﺸ ﻇﺰام  CODEلفﻐات.
اذا ﺾان ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر او اﻗﺣاره ﻏﻌﻄﺪان ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺳمﻀ ا�ﺗرك ,السﻐاره غ� ﻄﺗمﻐه بﻈﺰام ﻄﺳطﻀ الﺎﺤﺶﻐﻀ لﻂمﺗرك .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله,
تﻌجه بأﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.
اضﻌاء الﺪﺊاب الﺚﻂفﻐه

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا تﺪﻎء ﻄﺧابﻐح الﺪﺊاب اﻗﻄاﻄﻐه.

اﺣارة خﻂﻀ ﺲام

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﻎﺸ الﺗاﻗت ألﺎالﻐه .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاﻗت ,تﻌجه �رﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .ﻎﺸ اﺻرب
ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه �ﺦﻘح الﺚﻂﻀ.
خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام زﻏﺌ ا�ﺗرك
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄسﺎﺤﺳر ضﺶط زﻏﺌ ا�ﺗرك خاﺬﺄ.
تﺛخﻀ/خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ,لﻘﺣاره ا� تﺤﺶﻐﻀ/خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد.
خﻂﻀ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الﺚارجﻐﺋ
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛ اﺾﺎﺤاف خﻂﻀ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الﺚارجﻐﺋ.
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ا�طﻌل
خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام الﻌﺻﻌف َّ

ا�طﻌل.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ,ﺲﻈﺛ اﺾﺎﺤاف خﻂﻀ ﻎﺸ ﻄسﺎﺤﺳر الﻌﺻﻌف َّ
ﺸﺤﻀ لﻈﺰام ) Start&Stopلﻌﺖه ﻄﺎﺳﺛدة اﻗغراض(.
ﺸﺤﻀ الﻈﺰام ﻏﺤار الﻐه بإضاءة ضﻌء تﺗﺜﻏر .ﻎﺸ لﻌﺖﺋ اﻗﺣارات ﻏﺰﻋر اﺣﺳار خاص.
ﺸﺤﻀ ضﻌء تﺗﺜﻏر لﻂﻌﺠاده الﻋﻌائﻐه )اذا وجﺛت(
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء وﻏﻌﻄﺨ ,لﻘﺣاره لفﺤﻀ ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر.

ﻇماذج ﻄع لﻌﺖه
ﻄﺎﺳﺛدة اﻗغراض

ﻇماذج ﻄع
لﻌﺖه
ﻄﻂﻌﻇه

ﻇﺰام ) ESCاذا وجﺛ(
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع MAR ,ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ولﺿﻆ ﺲﻂﻐه ان ﻏطفﺄ بﺳﺛ ﺲﺛة ﺐﻌاﻇﻎ.
تﺤﺶﻐﻀ ﻇﺰام ESC
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﻌﻄﺨ خﻘل السفر ﻏﺤ� ا� تﺛخﻀ ﻇﺰام .ESC
خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام ESC
اذا لﻃ ﻏطفﺄ ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ,او تسﺎمر ﻎﺸ ا�ضاءة بالﺎﺞاﻄﻆ ﻄع اﺣارة  LEDﻎﺸ زر  ASRخﻘل السفر .ﺲﻂى الﺤاﺣه ﻏﺰﻋر
اﺣﺳار خاص.
تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت.
ﺸﺤﻀ لﻈﺰام Hill Holder
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ,ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ﻄع اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه ,لﻂﺛﻗلﺋ ﺲﻂى وجﻌد خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام .Hill Holder
ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله ,تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م .ض .ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.
تآﺾﻀ وﺠادات الفراﻄﻀ

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ,اذا ﺾاﻇﺌ وﺠادات الفراﻄﻀ اﻗﻄاﻄﻐه او الﺚﻂفﻐه )اذا وجﺛت( بالﻐه.
غ� الﻌﺠادات ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.
ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗالهِّ ,

جﻂﻐﺛ ﺲﻂى الﺤارع

ﻊﺜه اﻗﺣاره تﺰﻋر ﻎﺸ الﻂﻌﺖه )بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه( ﺲﻈﺛﻄا تﺿﻌن درجﺋ الﺗراره الﺚارجﻐﺋ  3درجات ﻄﺆﻌﻏﺋ او اﺻﻀ.
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اﻇﺼﺪى وﺻﺌ الﺧﻐاﻇه)ﻗئﺗﺋ الﺧﻐاﻇه(

ﺲﻈﺛ اﺻ�اب ﻄﻌﺲﺛ الﺧﻐاﻇه الﺼادم ,تﺰﻋر اﻗﺣاره ﻎﺸ الﻂﻌﺖه وبﺳﺛﻊا ﺲﺛد الﺿﻐﻂﻌﻄ�ات او اﻗﻄﻐال ا�ﺎﺊﺼﻐﺋ ﺖﺎى ﻄﻌﺲﺛ الﺧﻐاﻇه الﺼادم.
ﻊﻎ تﺰﻋر بﺤﺿﻀ اوتﻌﻄاتﻐﺿﻎ ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع  2000 MAR-ONﺾﻃ تﺼرﻏﺊا )او ﻄا ﻏﺳادله باﻓﻄﻐال( ﺻﺊﻀ الﺧﻐاﻇه
الﺎالﻐه ,او اذا اﻄﺿﻆ 30,ﻏﻌم ﺻﺊﻀ الﺧﻐاﻇﺋ ﻊﻎ تﺰﻋر اﻏﺪا بﺳﺛ ﺾﻀ تﺤﺶﻐﻀ لﻂمﺗرك او ﺾﻀ  200ﺾﻃ )ﻎﺸ دول تﺧﺛﻏر ﻄﺳﻐﻈه(.
تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .ﻊﻈاك ﻏﺼﻌﻄﻌن بالﺧﻐاﻇه وﻏﺪﺊط اﻗﺣﺳار.

ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(

الﻂﻌﺖه ا�ﻂﻌﻇه ﻏﺰﻋر اﻗﺣاره واﻗﺣﺳار الﺚاص ,اذا تﺛخﻀ ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد.
لﺎفاﺦﻐﻀ ﺲﻆ اﺲادة تﺤﺶﻐﻀ ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد تﺧفح ﻄﻌضﻌع ”ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد“ ﻎﺸ ﺸﺧﻀ ”ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد“.

ﺸﺤﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(

الﻂﻌﺖه ا�ﻂﻌﻇه ﻏﺰﻋر ا�ﺣارة واﻗﺣﺳار الﺚاص ,اذا ﺾان خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام اﻏﺼاف الﻌﺻﻌد .تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
س.م.ل.ت .م.ض

خﻂﻀ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الﺚارجﻐه )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(

ﻎﺸ الﻂﻌﺖه ﻏﺰﻋر اﺣاره واﺣﺳار خاص ,اذا تﻃ الﺎﺳرف ﺲﻂى خﻂﻀ ﻎﺸ اﺖﺛ ا�ﺧابﻐح الﺎالﻐه :ضﻌء لﻂسفر خﻘل الﻈﻋار ),(DRL
ﻄﺧابﻐح الﺔﻌاﻇﺈ ,ﻄﺧابﻐح الﺎﻌجه ,ﻄﺧﺊاح ضﺊاب خﻂفﻎ ,ضﻌء لﻌﺖﺋ ال�خﻐص.
الﺚﻂﻀ ﻏمﺿﻆ ان ﻏﻈﺔﻃ ﺲﻆ ضﻌء ﻄﺗروق ,ﻄﻆ ﺸﺎﻐﻀ ﻄﺗروق او ﻄﻆ تﺤﻌﻏﺢ ﻎﺸ وﺦﻂه ﺾﻋربائﻐه.
ﻏﻈﺧح بالﺎﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.

ﺸﺤﻀ ﻎﺸ ﻄﺧابﻐح الفراﻄﻀ )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(

ﻎﺸ الﻂﻌﺖه تﺰﻋر اﺣاره واﺣﺳار خاص ,اذا تﻃ الﺎﺳرف ﺲﻂى خﻂﻀ ﻎﺸ ﻄﺧابﻐح الفرﻄﻂه.
الﺚﻂﻀ ﻏمﺿﻆ ان ﻏﻈﺔﻃ ﺲﻆ ضﻌء ﻄﺗروق ,ﻄﻆ ﺸﺎﻐﻀ ﻄﺗروق او ﻄﻆ تﺤﻌﻏﺢ ﻎﺸ وﺦﻂه ﺾﻋربائﻐه.
ﻏﻈﺧح بالﺎﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.
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خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام ) HILL HOLDERاذا وجﺛت( )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه(
ﻎﺸ الﻂﻌﺖه تﺰﻋر اﺣاره واﺣﺳار خاص ,اذا تﻃ الﺎﺳرف ﺲﻂى خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام  . HILL HOLDERﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله ,تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ
خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض.

خﻂﻀ ﻎﺸ ﻄسﺎﺤﺳرات الﻌﺻﻌف )لﻌﺖه ﻄﻂﻌﻇه – اذا وجﺛت(

ﻎﺸ الﻂﻌﺖه تﺰﻋر اﺣاره واﺣﺳار خاص ,اذا تﻃ الﺎﺳرف ﺲﻂى خﻂﻀ ﻎﺸ ﻄسﺎﺤﺳرات الﻌﺻﻌف .تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
س.م.ل.ت .م.ض.

خﻂﻀ ﻎﺸ ﻇﺰام ) iTPMSاذا وجﺛ(

ضﺶط ﻊﻌاء ﻄﻈﺚفﺨ ﻎﺸ اﻗﺬارات
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء بﺤﺿﻀ دائﻃ ,لﻘﺣاره ان ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ اﺬار واﺖﺛ او بﺳﺛة اﺬارات ﻄﻈﺚفﺨ ﺲﻆ الﺼﻐمه ا�ﺗﺛده او لﻘﺣاره ا�
اﻇﺚفاض بطﻎء ﻎﺸ الﺪﺶط.
بﻋﺜه الطرﻏﺼه ﻏﺗﺜر ﻇﺰام  ITPMSالسائﺺ ان اﺬار واﺖﺛ او ﺲﺛة اﺬارات ﻏمﺿﻆ ان ﺸارغه ﻄﻆ الﻋﻌاء او ﺖﺎى ﻄﺑﺼﻌبه .ﻎﺸ ﻊﺜه الﺗاله
ﻏﻈﺧح بﺎﺧﺗﻐح ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ اﻗﺬارات لﻂﺼﻐمﺋ الﺧﺗﻐﺗه.
بﺳﺛ ان ظروف تﺤﺶﻐﻀ السﻐارة ﺲادت لطﺊﻐﺳﺎﻋا ,ﺻﻃ إﺲادة ضﺊط ﺲمﻀ الﻈﺰام
ﻄﻋﻃ ﻗ تسﺎمر بالسفر اذا ﺾان اﺬار واﺖﺛ او ﺲﺛة اﺬارات ﺸارغه ﻄﻆ الﻋﻌاء ,ﻗﻇﻋا ﻄمﺿﻆ ان تﺤﻌش الﺎﺗﺿﻃ بالسﻐاره .اوﺻﺷ السﻐاره
ولﺿﻆ تﺔﻈﺈ الفرﻄﻂه الﺗاده وﻄﻆ ﺖرﺾات تﻌجﻐه ﺸﺔائﻐه.
ﺸﺤﻀ / ITPMSاﻏﺼاف ﺲمﻀ  ITPMSبﺤﺿﻀ ﻄﺂﺻﺌ
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﻌﻄﺨ �ﺛة  ٧٥ﺐاﻇﻐه تﺼرﻏﺊا وﻏﺊﺼى ﻄﺪﻎء )بمراﺸﺼﺋ اﺣﺳار خاص ﻎﺸ الﻂﻌﺖه( ,لﻘﺣاره بان الﻈﺰام ﻄﺳطﻀ بﺤﺿﻀ ﻄﺂﺻﺌ
او ﻏﻌجﺛ به خﻂﻀ.
الﻈﺰام ﻏﺳﻌد ا� الﺳمﻀ بﺤﺿﻀ ﺲادي ﺲﻈﺛﻄا تسمح ظروف الﺎﺤﺶﻐﻀ ذلك .اذا لﻃ ﻏﺿﻆ ذلك ﻊﻌ الﺗال ,ﺻﻃ بﺳمﻂﻐﺋ الﺪﺊط بﺳﺛ اﺠﺎﺳادة
ظروف الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺳادﻏه.
اذا بﺼﻎ الﺚﻂﻀ ,تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .ﻎﺸ اﺻرب ﺸرﺦه ﻄمﺿﻈه.

ﻄﺧابﻐح الﺔﻌاﻇﺈ وضﻌء ﻄﻈﺚفﺨ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الرئﻐسﻐه – راﺸﺼﻈﻎ ا� الﺊﻐﺌ

ﻄﺧابﻐح الﺔﻌاﻇﺈ وضﻌء ﻄﻈﺚفﺨ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الرئﻐسﻐه.
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا تﺪﻎء ﻄﺧابﻐح الﺔﻌاﻇﺈ او الﺪﻌء ا�ﻈﺚفﺨ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الرئﻐسﻐه.
راﺸﺼﻈﻎ ا� الﺊﻐﺌ
ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء بالﺎﺞاﻄﻆ ﻄع اﺣﺳار ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه ,ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن جﻋاز ”راﺸﺼﻈﻎ ا� الﺊﻐﺌ“ ﻏﺳمﻀ.
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ﻄﺧابﻐح الﺪﺊاب

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا تﺪﻎء ﻄﺧابﻐح الﺪﺊاب اﻗﻄاﻄﻐه.

اﺣارة الﺎﻌجه ا� الﻐسار

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا تﺗرك ﻏﺛ الﺎﺗﺿﻃ ا� اﺠفﻀ .ﻊﻎ تﺪﻎء اﻏﺪا ﻄع اﺣارة الﺎﻌجه ا� الﻐمﻆﻐ ﺲﻈﺛ تﺤﺶﻐﻀ ضﻌء الطﻌارئ.

اﺣارة الﺎﻌجه ا� الﻐمﻆﻐ

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا تﺗرك ﻏﺛ الﺎﺗﺿﻃ ا� اﺲﻂى .ﻊﻎ تﺪﻎء اﻏﺪا ﻄع اﺣارة الﺎﻌجه ا� الﻐسار ﺲﻈﺛ تﺤﺶﻐﻀ ضﻌء الطﻌارئ.

ضﻌء ﺲالﻎ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الرئﻐسﻐه

ضﻌء الﺎﺗﺜﻏر ﻏﺪﻎء ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺪﻎء الﺪﻌء الﺳالﻎ ﻎﺸ ا�ﺧابﻐح الرئﻐسﻐه.
CITY

تﺤﺶﻐﻀ ﻇﺰام الﺎﻌجﻐه ا�ﺳﺞز ﺾﻋربائﻐا DUALDRIVE
اﺣارة  CITYتﺰﻋر ﻎﺸ الﻂﻌﺖه ﺲﻈﺛ تﺤﺶﻐﻀ ﻇﺰام الﺎﻌجﻐه ا�ﺳﺞز ﺾﻋربائﻐا بالﺪﺶط ﺲﻂى الﺞر  CITYﻎﺸ اﻗجﻋﺞه .اﻗﺣاره تطفﺄ
بالﺪﺶط ﺲﻂى الﺞر ﻄره اخرى.

تﺤﺶﻐﻀ وظﻐفﺋ الرﻏاضه

SPORT

ECO

DUALOGIC
GEARBOX
MESSAGES

اﺣارة  SPORTتﺰﻋر ﺲﻈﺛﻄا تﺤﺶﻀ وظﻐفﺋ الرﻏاضه بالﺪﺶط ﺲﻂى الﺞر ا�ﻘئﻃ ﻎﺸ لﻌﺖﺋ اﻗﺣارات.
اﻗﺣاره تطفﺄ بالﺪﺶط ﺲﻂى الﺞر ﻄره اخرى.
ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه تﺰﻋر لﻌﺖه خاﺦه بﺛل اﺣارة .SPORT
تﺤﺶﻐﻀ وظﻐفﺋ ECO
اﺣارة  ECOتﺰﻋر ﺲﻈﺛﻄا تﺤﺶﻀ وظﻐفﺋ ال ECO -بالﺪﺶط ﺲﻂى الﺞر ا�ﻘئﻃ ﻎﺸ لﻌﺖﺋ اﻗﺣارات .اﻗﺣاره تطفﺄ بالﺪﺶط
ﺲﻂى الﺞر ﻄره اخرى.
ﻎﺸ ﻇماذج ﻄﺳﻐﻈه تﺰﻋر لﻌﺖه خاﺦه بﺛل اﺣارة .ECO
ﻎﺸ ﻇماذج ا�ﺞوده بﻈاﺻﻀ ﺖرﺾه  Dualogicﻏمﺿﻆ ان تﺰﻋر اﻗﺣﺳارات الﺎالﻐه:
) Reduce gear changesاﻇﺚفاض بﻈﺼﻀ الﺶﻐارات( – ) Manual mode not availableوضع ﻏﺛوي غ� ﻄﺎﻌﺸر(Automatic mode -
) not availableوضع اوتﻌﻄاتﻐﺿﻎ غ� ﻄﺎﻌﺸر() Clutch overheating -تسﺚﻆﻐ زائﺛ لﻂﺼابﺨ( – ) Press the brake pedalاضﺶط
ﺲﻂى دواﺠﺋ الفراﻄﻀ() delayed starting -تأجﻐﻀ الﺎﺤﺶﻐﻀ( – ) Gear not availableغﻐار غ� ﻄﺎﻌﺸر( Manoeuvre not allowed -
)ا�ﻈاوره ﻄمﻈﻌﺲه( – ) Press the brake pedal and repeat the manoeuvreاضﺶط ﺲﻂى دواﺠﺋ الفراﻄﻀ واﺲﺛ ا�ﻈاوره( – Bringing
) the gear lever to N neutralخفﺨ درجﺋ الﺶﻐار ا�  Nﻄﺗاﻏﺛ(.
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 .2ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ اﻗﺬارات
اضﺷ  0,3+بار لﻘئﺗﺋ ضﺶط الﻈفﺘ اذا ﺾاﻇﺌ اﻗﺬارات ﻄا زالﺌ ﺠاخﻈه .اﺸﺗص ﻄﻆ جﺛﻏﺛ ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ اﺬارات بارده.
ﺖمﻌلﺋ ﺾاﻄﻂﺋ )بار(
ﺖمﻌلﺋ ﻄﺎﻌﺠطه )بار(
اﺬارات
اﻄاﻄﻎ
خﻂفﻎ
اﻄاﻄﻎ
خﻂفﻎ
65/175R82 14T

/ 2.2 0

2.0

2.0

/ 2.3 0

2.2

2.2

65/175R82 14H

2.2

2.0

2.3

)*( 65/175R82 14T

2.3

2.2

2.3

2.2

55/185R82 15T

2.2

2.1

2.3

2.3

55/185R82 15H

2.2

2.1

2.3

2.3

45/195R84 16T

2.2

2.1

2.4

2.3

2.2

)*( 45/195R84 16T

2.4

2.2

2.4

2.3

45/195R84 16H

2.2

2.1

2.4

2.3

• اذا وجﺛ
لﻈماذج  1,28ﺸﻌلط
لﻈماذج  TwinAir 60 HP ,65 HP ,80 HP ,85 HP 0,9وMultijet 1,3 -
)*( ﻇماذج ﻄع ﻇاﺻﻀ ﺖرﺾه ﻏﺛوي
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ﺲﺔﻀ بﺛﻏﻀ

ﻄﺧﺶر )بار( •

2.8

 .3تﺶﻐ� الﺳﺔﻀ او اﺠﺎﺳمال ﺬﺼﻃ الﺎﺧﻂﻐح
(32

الراﺸﺳه

ﻏرجى اﻗﻇﺎﺊاه:
 وزن الراﺸﺳه ﻊﻌ  1,76ﺾﺶﻃ.
 ﻗ ﻏﻌجﺛ ﺖاجه لﺎﻌجﻐه الراﺸﺳه.
 ﻗ ﻏمﺿﻆ تﺧﻂﻐح الراﺸﺳه ,اذا ﺖﺛث خﻂﻀ ﻏﺔﺈ
تﺊﺛﻏﻂﻋا براﺸﺳه اخرى اﺦﻂﻐه.
 ﻏمﻈع ترﺾﻐﺈ أي ﺣﻎء ﺲﻂى الراﺸﺳه غ� ﻄﺼﺊﺨ
الرﺸع الﺛوار الﺚاص به.

رﺸع السﻐاره بالراﺸﺳه وتﺶﻐ� ﺲﺔﻀ
لﺎﺶﻐ� ﺲﺔﻀ ,اﺲمﻀ ﺾما ﻏﻂﻎ:
 اوﺻﺷ السﻐارة ﻎﺸ ﻄﺿان وبﺤﺿﻀ ﻗ ﻏﺤﺿﻀ خطر ﺲﻂى
ﺖرﺾﺋ ا�رور بالﺤارع وﺲﻂﻐك .ﻄﻆ ا�فﺪﻀ ان تﺿﻌن
اﻗرض ﻄسﺎﻌﻏه ,وﻄسﺎﺼره.
 اﺬفﺄ ا�ﺗرك ,ﺣﺶﻀ اﺣارات الطﻌارئ وﺸراﻄﻀ
الﻌﺻﻌف.
 ادﻄﺒ غﻐار اول او خﻂفﻎ.
 ارﺸع الﺊساط ﻎﺸ ﺦﻈﺛوق الﺗمﻌله وﺖرر اداة اﻗﺻفال
ا�رﺾﺞﻏه  ,Aرﺠﻃ .84
 اخرج ﺬﺼﻃ اﻗدوات وضﺳﻋا بﺔاﻇﺈ الﺳﺔﻀ ا�ﺳﺛ
لﻂﺎﺶﻐ�.
 اخرج الﺳﺔﻀ الﺊﺛﻏﻀ ا�ﺧﺶر  .Cﺠﻐارات ﻄع غطاء
ﺲﺔﻀ :اﺠﺎﺳمﻀ ﻄفك ﺬﺼﻃ اﻗدوات ﻎﺸ ا�ﺿان ا�ﺳﺛ ﻎﺸ
الطرف وﺣﺶﻀ الﺼﻌه ﻄﻆ جﺛﻏﺛ.

 ﺠﻐاره ﻄﺞوده بﺳﺔﻀ ﺠﺊﻐﺿه ﻄﺳﺛﻇﻐه :ازل غطاء
الﺳﺔﻀ ا�رﺾﺊه بالﺪﺶط بﻌاﺠطﺋ ا�فك.
 ﺖرر بﺛورة واﺖﺛة براغﻎ تﺑﺊﻐﺌ الﺳﺔﻀ ا�ُسﺎﺊﺛل
بﻌاﺠطﺋ ﻄفﺎاح ال�اغﻎ.
 اﺸﺎح بﺤﺿﻀ جﺞئﻎ الراﺸﺳه با�ﺼﺊﺨ.
 ﺐ ِّﺊﺌ الراﺸﺳه بﺼرب الﺳﺔﻀ ا�راد تﺶﻐ�ه ,ﺻرب
اﻗﺣاره  .رﺠﻃ  ,86-85الﺎﻎ ﺲﻂى ﻊﻐﺿﻀ
السﻐاره.
 اذا ﺾاﻇﺌ السﻐاره ﻄﺞوده بالﻌاح جاﻇﺊﻐه ﻏﺔﺈ
إﻄالﺎﻋﻃ ,رﺠﻃ � ,87دخال الراﺸﺳه تﺗﺌ السﻐاره.
 تأﺾﺛ ان الراﺸﺳه ﻄﻌضﻌﺲه بﺤﺿﻀ ﺦﺗﻐح )اﻇﺰر
رﺠﻃ .(88
 ﺖﺜر ا�ﻌجﻌدﻏﻆ ﺖﻌل السﻐارة اﻇك تﻈﻌي رﺸع
السﻐارة.
ﺲﻂﻐﻋﻃ اﻗبﺎﺳاد ﺲﻈﻋا وﺲﺛم �سﻋا ﺻﺊﻀ اﻇﺞالﻋا.
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اﻗجﺞاء ا�ﺎﺗرﺾه ﻄﻆ الراﺸﺳه )براغﻎ وتﻌﺦﻐﻘت( ﻏمﺿﻆ
ان تسﺊﺈ اﺦابات ,ﻗ تﻂمسﻋﻃ .اذا اﻇسﺿﺈ ﺲﻂﻐك ﻄادة
تﺤﺗﻐﻃ ,ﻇﺰفﻋا جﻐﺛا.
 تأﺾﺛ ان اﺠطح الﺎﻘﻄﺟ بﻆﻐ الﺳﺔﻀ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ
ا�ﺧﺶر ﻇﺰﻐفه ,ﺾﻎ ﻗ تﺎﺗرر ال�اغﻎ.
 رﺾﺈ الﺳﺔﻀ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ خﻘل ﻄﻘئمه ا�سمار ﻄع اﺖﺛ
الﺑﺼﻌب ﻎﺸ الﺳﺔﻀ.
 ﺣﺛ ال�اغﻎ اﻗربﺳه ,د ِّور ذراع الراﺸﺳه ﻗﻇﺞال السﻐاره
وازل الراﺸﺳه.
 ﺣﺛ ال�اغﻎ ﺖﺎى ﻇﻋاﻏﺋ ﻄسارﻊﻃ ا�ﻌجﻌدون بﺤﺿﻀ
ﺻطري الﻌاﺖﺛ ﻄﺼابﻀ اﻗخر.

ترﺾﻐﺈ الﺳﺔﻀ
(39 (32

اﺬار ﺸﻌﻗذي





لﺎﺤﺶﻐﻀ الراﺸﺳه رﺾﺈ الﺜراع وارﺸع السﻐاره
ﺖﺎى ﻏرتفع الﺳﺔﻀ ﺲﺛة ﺠﻈﺎﻐم�ات ﺲﻆ
اﻗرض .خﻘل تﺛوﻏر ذراع الراﺸﺳه ,تاﺾﺛ اﻇﻋا
تﺎﺗرك بﺗرﻏه وان ﻏﺛك ﻗ تﺚﺛش بمﻘﻄسﺋ
اﻗرض.
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تأﺾﺛ ان اﺠطح الﺎﻘﻄﺟ بﻆﻐ الﺳﺔﻀ الﺳادي وغطاء
الﺳﺔﻀ ﻇﺰﻐفه ,ﺾﻎ ﻗ تﺎﺗرر ال�اغﻎ.
ر ِّﺾﺈ الﺳﺔﻀ الﺳادي بﻌاﺠطﺋ ادخال ال�اغﻎ اﻗربﺳه
ا� داخﻀ الﺑﺼﻌب وﺣﺛﻊﻃ.
ادخﻀ ﺦﺗﻆ الﺳﺔﻀ بالﺪﺶط ,بﺤﺿﻀ تﺿﻌن ﺸﻐه
الفﺎﺗه ﻄﻘئمﺋ لﺧمام الﻈفﺘ.
اخفﺨ السﻐاره وازل الراﺸﺳه.

 ﺣﺛ ال�اغﻎ بﺤﺿﻀ ﺾاﻄﻀ بﻌاﺠطﺋ ﻄفﺎاح ال�اغﻎ.

اﺬار السﺊﻐﺿه ا�ﺳﺛﻇﻐه

ا�ﺞود.
 رﺾﺈ الﺳﺔﻀ وﺣﺛ ال�اغﻎ بﻌاﺠطﺋ ا�فﺎاح َّ
 اخفﺨ السﻐاره وازل الراﺸﺳه.
 ﺣﺛ ال�اغﻎ بﺤﺿﻀ ﺾاﻄﻀ بﻌاﺠطﺋ ﻄفﺎاح ال�اغﻎ.
 رﺾﺈ ﺦﺗﻆ الﺳﺔﻀ ا�رﺾﺈ بالﺪﺶط تاﺾﺛ ان ﺸﺎﺗﺋ
ﻄﻘئمﺎﻋا تﺎماﺣى ﻄع ﻄﺤﺊك ا�ﻘئمه ﻎﺸ الﺧﺗﻆ.
ﻄﻋﻃ اذا لﻃ ﻏرﺾﺈ الﺧﺗﻆ بﺤﺿﻀ ﺦﺗﻐح ,ﻏمﺿﻆ ان
تﻈفﺧﻀ خﻘل السفر.

ﺬﺼﻃ الطﻌارئ لﺎﺧﻂﻐح
اﻗﺬارات
FIX&GO

(33

(18

)اذا وجﺛت(
ﺬﺼﻃ الطﻌارئ لﺎﺧﻂﻐح اﺬار  ,Fix&Goرﺠﻃ
 ,89ﻄﺚﺞﻇه ﻎﺸ ﺦﻈﺛوق ا�ﺗرك تﺗﺌ الﺊساط.
ا�فك واداة الﺔر ﻄﻌجﻌده بﺔاﻇﺈ الطﺼﻃ.

ﺬﺼﻃ  Fix&Goتﺗﺎﻌي:
 ﺻﻈﻐﻈﺋ ﻄاده ﻄاﻇﺳه لﻂﺎسرب  Aا�ﺞوده بأﻇﺊﻌب تﺳﺊﺆه
 Bا�فﺧﻌل ﺲﻆ الﺪاغط .C
 الﺪاغط  Cﻄﺞود بمﺼﻐاس ضﺶط ﻊﻌاء الﺜي ﻄﺳﺛ
ل�ﺾﻐﺈ ﺻﻈﻐﻈه  ,Aﺾابﻀ ﻄع ﺻابﺟ ﺾﻋربائﻎ D
واﻇﺊﻌب لﺎﺧﻂﻐح ضﺶط الﻋﻌاء )ﻄماﺐﻀ لﻂﺜي داخﻀ
الﻋﻐﺿﻀ(.
ﻗﺦﺼه تﺗﺌ ﺻﻈﻐﻈﺋ ﻄادة ﻄﻈع الﺎسرب  Aوبﻋا
اﻗﺲﻘن » ) »max 80 km/hالسرﺲه الﺼﺧﻌى 80
ﺾﻃ/س( ,ﻏﺔﺈ الﺧاﺻﻋا ﻎﺸ ﻄﺔال الرؤﻏﺋ لﻂسائﺺ
)ﺲﻂى ﺠﺊﻐﻀ ا�ﺑال ﺲﻂى لﻌﺖﺋ اﻗجﻋﺞه( بﺳﺛ تﺧﻂﻐح
اﻗﺬار.
 ﺾﺎﻐﺈ تﺳﻂﻐمات الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺎﻎ تﺤرح ﺾﻐفﻐﺋ
اﺠﺎﺳمال الطﺼﻃ بﺤﺿﻀ ﺠرﻏع وﺦﺗﻐح.
 ﺻفازات واﺻﻐه.
 وﺦﻘت ﻄﻘئمه لﻈفﺘ اجﺞاء ﻄﺚﺎﻂفه.

تﺗﺪ�ات �ﺦﻘح اﻗﺬار بطﺼﻃ





تﺳﻂﻐمات تﺤﺶﻐﻀ لFix&Go -
ﻏمﺿﻆ لﻂطﺼﻃ اﺦﻘح ﺐﺼﺈ بﺼطر  4ﻄﻃ

ﺲﻂى اﺻﺧى

تﺼﺛﻏر.
ﺖاﺸﺮ ﺲﻂى تسﻂﻐﻃ الﻈﺤره )ا�رﺸﺼه بالطﺼﻃ( لﻂطاﺻﻃ
الفﻈﻎ الﺜي ﺠﻐﺳالﺒ الﺳﺔﻀ ا�ﺧﻂح بﻌاﺠطﺋ ﺬﺼﻃ
الطﻌارئ.
ﺠائﻀ ﻄﻈع الﺎسرب الﺚاص بطﺼﻃ الطﻌارئ لﺎﺧﻂﻐح
اﺬار ﺸﺳال ﻎﺸ درجات ﺖراره  20-وبﻆﻐ  .50 +لسائﻀ ﻄﻈع
الﺎسرب تارﻏﺘ ﻄﻈع الﺧﻘﺖﻐﺋ.

Fix&Go

اوﺻﺷ السﻐاره بﺳﻐﺛا ﺲﻆ ﺖرﺾﺋ الس� ﻎﺸ ﻄﺿان
آﻄﻆ الﺜي به ﻏمﺿﻆ تﺶﻐ� اﻗﺬار بأﻄان.
اﺬفﺄ ا�ﺗرك وﺣﺶﻀ ﺸراﻄﻀ الﻌﺻﻌف.
ادﻄﺒ غﻐار اول او غﻐار خﻂفﻎ.
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 (140الراﺸﺳه ﻄﺳﺛه لﺎﺶﻐ� ﺲﺔﻀ ,ﻎﺸ ﺖالﺋ ﺐﺼﺈ او
ضرر ﻗﺬار السﻐاره الﺎﻎ ز ِّود ﻄﺳﻋا ,او بسﻐاره
اخرى ﻄﻆ ﻇفﺟ الﻈمﻌذج – ﺸﺼط .ﻏمﻈع
اﺠﺎﺳمالﻋا لرﺸع ﺠﻐارات او اجسام اخرى.
ﻏمﻈع ﻄﻈﺳا باتا اﺠﺎﺳمالﻋا لﻂﺼﻐام بالﺧﻐاﻇه او
تﺧﻂﻐﺗات تﺗﺌ السﻐاره .ﻗ تﺛخﻀ ابﺛا تﺗﺌ
ﺠﻐاره ﻄرﺸﻌﺲه بﻌاﺠطﺋ الراﺸﺳه .اذا ﺾان ﺖاجه
لﻂﺳمﻀ تﺗﺌ السﻐاره ,تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات
ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .وضع
الراﺸﺳه ﻎﺸ ﻄﺿان غ� ﻄﻘئﻃ لﺜلك ,ﻏمﺿﻆ ان
ﻏﺎسﺊﺈ بسﺼﻌط السﻐاره ,ضع الراﺸﺳه ﺸﺼط ﻎﺸ
اﻗﻄاﺾﻆ ا�ﺤار الﻐﻋا .ﻗ تسﺎﺳمﻀ الراﺸﺳه لرﺸع
ﺖمﻌله اﺐﺼﻀ ﻄﻆ الﻌزن ا�ﺛون ﺲﻂى ﻗﺦﺼﺋ
الراﺸﺳه.
 (141ﻗ ﻏمﺿﻆ ترﺾﻐﺈ ﺠﻘﺠﻀ ﺐﻂﺒ ﺲﻂى الﺳﺔﻀ
اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ا�ﺧﺶر .ﻎﺸ ﺖالﺋ ﺐﺼﺈ ﻎﺸ ﺲﺔﻀ )الﺛﺸع(
اﻄاﻄﻎ ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﺖاجه بسﻘﺠﻀ ﺐﻂﺒ ,رﺾﺈ
ﺲﻂى ا�ﺗﻌر اﻗﻄاﻄﻎ اﺖﺛى الﺳﺔﻘت الﺚﻂفﻐه
)الﺳادﻏه( ,والﺳﺔﻀ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ا�ﺧﺶر رﺾﺊه ﺲﻂى
ا�ﺗﻌر الﺚﻂفﻎ .ﻊﺿﺜا ,ﻄع ﺲﺔﻂﻎ دﺸع ﺲادﻏﻆﻐ
ﺲﻂى ا�ﺗﻌر اﻗﻄاﻄﻎ ,ﻏمﺿﻆ اﺠﺎﺳمال ﺠﻘﺠﻀ
الﺑﻂﺒ )ﻊﺜه الﺎﺳﻂﻐمات ﺦﺗﻐﺗه اﻏﺪا لﻈماذج
الﺛﺸع الرباﺲﻎ(.
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 (142ﻗ تﺳالﺒ ابﺛا ﺦمام الﻈفﺘ .ﻗ تﺛخﻀ ابﺛا أي
ادوات بﻆﻐ الﺳﺔﻀ ا�ﺳﺛﻇﻎ واﻗﺬار ا�طاﺬﻎ .اﺸﺗص
بﺤﺿﻀ دائﻃ ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ اﻗﺬارات وﻎﺸ الﺳﺔﻀ
اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ,تأﺾﺛ اﻇه ﻄﻘئﻃ لﻂﺼﻐﻃ ا�فﺧﻂﺋ ﻎﺸ ﺸﺧﻀ
”ﻄﺳطﻐات تﺼﻈﻐه“.

 .4الﺧﻐاﻇﺋ الروتﻐﻈﻐه أﻓﺠاﺠﻐه
ﺸﺗﻌﺦات دورﻏه

بﺳﺛ السفر  1000ﺾﻃ ,او ﺻﺊﻀ ﺠفرات ﺬﻌﻏﻂه ,ﻏﺔﺈ
ﺸﺗص ا�ﺂﺣرات اﻗتﻐه وﺲﻈﺛ الﺗاجه ﻏﺔﺈ الﺞﻏادة
والﺎﺳﺊﺆﺋ.
 ﻄسﺎﻌي ﺠطح ﺠائﻀ ت�ﻏﺛ ا�ﺗرك
 ﻄسﺎﻌي ﺠائﻀ الفراﻄﻀ
 ﻄسﺎﻌى ﺠائﻀ ﺣطﺷ الﺞجاج اﻗﻄاﻄﻎ
 ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ اﻗﺬارات ووضع اﻗﺬارات .ﺦﻘﺖﻐﺋ
ﺲمﻀ ﻇﺰام أ�ضاءه )ﻄﺧابﻐح رئﻐسﻐه ,اﺣارات الﺎﻌجه,
اﺣارات الطﻌارئ والﺘ(.
 ﺦﻘﺖﻐﺋ ﺲمﻀ ا�اﺠﺗات والرﺣاﺣات وﻄﺿاﻇﻋﻃ
وﻄﺛى تآﺾﻀ ﺣفرات ا�اﺠﺗات .بﺳﺛ  3000ﺾﻃ ﻏﺔﺈ
ﺸﺗص ﻄسﺎﻌى زﻏﺌ ا�ﺗرك وبﺗسﺈ الﺗاجه زﻏادة
الﺞﻏﺌ.
اﺠﺎﺳمال السﻐارة ﻎﺸ ظروف ﺦﺳﺊه
اذا ﺾاﻇﺌ السﻐارة تسﺎﺳمﻀ ﺲﻂى اﻗخص وبالﺰروف
الﺎالﻐه:
 جر ﻄﺼطﻌرة او ﻄسﺿﻆ جاﻊﺞ
 ألسفر ﻎﺸ ﺣﻌارع ﺾﺑ�ة الﺶﺊار
 ﺠفرﻏات ﺻﺧ�ه ﺾﺑ�ه )اﺻﻀ ﻄﻆ  8-7ﺾﻃ( ﺲﻈﺛﻄا
تﺿﻌن درجﺋ الﺗرارة خارج السﻐارة تﺗﺌ الﺧفر.
 ﻎﺸ بﺳﺨ اﻗﺖﻐان ا�ﺗرك ﻏﺳمﻀ ﻎﺸ غﻐار ﻄﺗاﻏﺛ,
ﻏساﺸر ﺠفرﻏات ﺬﻌﻏﻂه بسرﺲه ﻄﻈﺚفﺪه ,او ﻄﺳطﻀ

ﻏﺔﺈ ﺲمﻀ الفﺗﻌﺦات الﺎالﻐه ﻎﺸ ﻄﻌاﺲﻐﺛ ﻄﺎﺼاربه اﺾﺑر
ﻄﻆ الﺎﻎ دوﻇﺌ ﻎﺸ برﻇاﻄﺒ الﺧﻐاﻇﺋ الﺛورﻏﺋ
 اﺸﺗص وضع وﻄﺛى تآﺾﻀ وﺠادات اﺻراص الفراﻄﻀ
اﻗﻄاﻄﻐه.
 تأﺾﺛ ان اﺻفال اغطﻐﺋ ﺦﻈﺛوق ا�ﺗرك وباب ﺦﻈﺛوق
الﺗمﻌلﺋ ﻇﺰﻐفﺋ وان الﻌﺦﻘت ﻇﺰﻐفﺋ وﻄﺞﻏﺎه جﻐﺛاً.
>-ﺾﻀ ا�ﺗرك ,ﺲﻂﺊﺋ ال�وس ,اﻗﻇابﻐﺈ الﺧﻂﺊه والﻂﻐﻈﺋ
)الﺳادم ,وﺻﻌد ,ﺸراﻄﻀ( اجﺞاء ﻄطاﺬﻐه ) دروع ,اغطﻐه,
الﺘ(.
 اﺸﺗص ﺣﺗﻆ الﺊطارﻏﺋ وﻄسﺎﻌى السائﻀ
)الﺿ�ولﻐﺎﻎ(.
 اﺸﺗص وضع ﺖﺞام الﺛﺸع ا�ساﺲﺛ.
غ� زﻏﺌ ا�ﺗرك وﻄﺧفﻎ
 اﺸﺗص وبﺗسﺈ الﺗاجه ِّ
الﺞﻏﺌ.
 اﺸﺗص وبﺗسﺈ الﺗاجه ب ِّﺛل ﻄﺧفﻎ الﺶﺊار.
 اﺸﺗص وبﺗسﺈ الﺗاجه ب ِّﺛل ﻄﺧفﻎ الﻋﻌاء.

زﻏﺌ ا�ﺗرك
( 38

( 26 ,( 22

4

اﺸﺗص ﻄسﺎﻌى الﺞﻏﺌ تﺼرﻏﺊا بﺳﺛ خمﺟ دﺻائﺺ ﻄﻆ اﺬفاء
ا�ﺗرك ,ﺲﻈﺛﻄا تﺿﻌن السﻐارة ﻄﺎﻌﺻفﺋ ﺲﻂى ارض ﻄسﺎﻌﻏه.
تأﺾﺛ ان ﻄسﺎﻌى الﺞﻏﺌ ﻄﻌجﻌد بﻆﻐ اﻗﺣاره ) MINاﻗدﻇى(
واﻗﺣاره ) MAXاﻗﺻﺧى( ﺲﻂى ا�ﺼﻐاس.

ﻄﻘﺖﺰه

ﻎﺸ ﻇماذج  60 0,9 TwinAirﺖﺧان* 65 ,ﺖﺧان 80,ﺖﺧان,
 85ﺖﺧان 105 ,ﺖﺧان ﺲﺧا الﺼﻐاس ﻄﺛﻄﺔه بﺶطاء
الﺚﺞان.
 ا�ﺔال بﻆﻐ اﻗﺣارتﻆﻐ ﻏﺤ� ا�  1ل� زﻏﺌ.
 اذا ﺾان ﻄسﺎﻌى الﺞﻏﺌ ﺻرﻏﺈ ﻄﻆ اﻗﺣاره  MINاو
تﺗﺎﻋا ,اضﺷ زﻏﺌ ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ ا�ﺧفﻎ ﺖﺎى ﻏﺧﻀ
ا�سﺎﻌى ا� اﺣاره ال.MAX -
 ﻏمﻈع ان ﻏﺳﻂﻌ ﻄسﺎﻌى الﺞﻏﺌ ﺸﻌق اﻗﺣاره . MAX
 اﺠﺎﻋﻘك الﺞﻏﺌ اﻗﺻﺧى ﻊﻌ  400غﻃ لﺿﻀ  1000ﺾﻃ
تﺼرﻏﺊا.
اذا وجﺛ
(23, (22
( 38
ﺠائﻀ ت�ﻏﺛ ا�ﺗرك
ﻏﺔﺈ ﺸﺗص ﻄسﺎﻌى ﺠائﻀ الﺎ�ﻏﺛ ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ا�ﺗرك
بارد .ﺲﻂى ا�سﺎﻌى ان ﻏﺿﻌن بﻆﻐ اﻗﺣاره
 MINواﻗﺣاره  MAXالﺎﻎ ﺲﻂى الﺚﺞان.
خﻂﻐط ﻄﻆ  PARAFLUUPوﻄﻐاه ﻄﺼطره
19

بﻈسﺊﺋ  50:50ﻏﺳطﻎ ﺖماﻏه ﺖﺎى –  35درجه ﻄﺆﻌﻏه .اذا الﺊطارﻏﺋ

ﺾاﻇﺌ السﻐاره تسﺎﺳمﻀ ﺲﻂى اﻗغﻂﺈ ﻎﺸ ظروف جﻌﻏه
ﺻاﺠﻐه ,ﻏﻈﺧح اﺠﺎﺳمال خﻂﻐط ﻄﻆ
و  40 %ﻄﻐاه ﻄﺼطره.

PARAFLUUP %60

ﺠائﻀ غسﻀ الﺞجاج اﻗﻄاﻄﻎ
(38

(22

اﺠﺎﺳمﻀ خﻂﻐط ﻄﻆ ا�اء وﺠائﻀ

TUTELA PROFESSIONAL SC35

بال�ﺾﻐﺞ الﺎالﻎ:

TUTELA PROFESSIONAL SC35 % 30 
و %70ﻄﻐاه ﻎﺸ الﺧﻐﺷ.
TUTELA PROFESSIONAL SC35 %50 
و %50ﻄﻐاه ﻎﺸ الﺤﺎاء.

(22
( 38
ﺠائﻀ الفراﻄﻀ
ﻏمﻈع ان ﻏﺧﻀ ﻄسﺎﻌى السائﻀ ﻎﺸ الﺚﺞان ﺸﻌق اﺣارة
.MAX
ﻄﻋﻃ ﺠائﻀ الفراﻄﻀ ﻏمﺎص رﺬﻌبﺋ ﻄﻆ الﺔﻌ .لﺜلك
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن اﻗﺠﺎﺳمال اﻗﺠاﺠﻎ لﻂسﻐارة لﻂسفر ﻎﺸ
ﻄﻈاﺬﺺ بﻋا درجﺋ رﺬﻌبﺋ ﺲالﻐه ,ﻏﺔﺈ تﺶﻐ� ﺠائﻀ
ا�ﺛوﻇه ﻎﺸ
الفراﻄﻀ ﻎﺸ ﻄﻌاﺲﺛ ﻄﺎﺼاربه اﺾﺑر ﻄﻆ ا�ﻌاﺲﻐﺛ َّ
برﻇاﻄﺒ الﺧﻐاﻇﺋ الﺛورﻏﺋ.
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( 38 (19

( 34

(4

ﻎﺸ ﺠﻐارتك ﻄرﺾﺈ بطارﻏه ذات ﺦﻐاﻇه ﺻﻂﻐﻂه.
ﻗ ﺖاجه لﺎﺳﺊﺆه ﻄﻐاه ﻄﺼطره ﻎﺸ الﺊطارﻏﺋ ﻎﺸ ظروف
اﻗﺠﺎﺳمال الﺳادﻏه.

ﺲﺛم تﺤﺶﻐﻀ السﻐاره )ﺠﻐارات ﻄﺔﻋﺞه
بﻈﺰام (START&STOP

اذا ﺾاﻇﺌ السﻐاره ﻄﺎﻌﺻفه ﺲﻆ الﺳمﻀ )او ﺲﻈﺛ تﺊﺛﻏﻀ
الﺊطارﻏه( ,ﻏﺔﺈ ا�ﺗاﺸﺰه ﺲﻂى ﺸﺧﻀ ﻇﺰام الﺿﻋرباء
لﻂﺊطارﻏه.

اﺲمﻀ ﺾما ﻏﻂﻎ :اﺸﺧﻀ الﺎﻌﺦﻐﻂه  ,Aرﺠﻃ ,118
)بالﺪﺶط ﺲﻂى الﺞر  (Bﻄﻆ ا�سﺎﺤﺳر  Cا�سﺂول ﺲﻆ
رﺦﺛ وضع ﺣﺗﻆ الﺊطارﻏه وا�رﺾﺈ ﻎﺸ ﺻطﺈ الﺊطارﻏه
ﺸﺗص الﺤﺗﻆ وﻄسﺎﻌى السائﻀ
السﻂﺊﻎ .D
الﺿﺎاب
ﻊﺜا
ﻎﺸ
ﻏﺔﺈ ا�ﺗاﺸﺰه ﺲﻂى تﻈفﻐﺜ اﻗﺲمال ا�ﺛرجه
ﻗ تفﺧﻀ ابﺛا ﻊﺜا ا�سﺎﺤﺳر ﺲﻆ الﺊطارﻏه اﻗ ﺲﻈﺛ
ﺲﻂى ﻏﺛ ﺬاﺻﻃ ﻄﻋﻈﻎ.
تﺶﻐ�ﻊا.
ﺲمﻂﻐات اﻗضاﺸه ﻏﺔﺈ اجرائﻋا ﻎﺸ ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص
تﺗﺜﻏر بﺳﺛ تﺛوﻏر زر الﺎﺤﺶﻐﻀ لﻌضع  STOPواغﻘق
ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض .ﺲﻂى ﻏﺛ ﺸﻈﻐﻆﻐ ﻄﻋﻈﻐﻆﻐ.
باب السائﺺ اﻇﺎﺰر دﺻﻐﺼه ﺲﻂى اﻗﺻﻀ ﺻﺊﻀ ان تفﺧﻀ

تﺶﻐ� الﺊطارﻏﺋ

غ� الﺊطارﻏﺋ بﻐطارﻏه اﺦﻂﻐه اخرى ﻄع
ﺲﻈﺛ الﺗاجهّ ,
ﻄﺳطﻐات ﻄماﺐﻂه.
اذا رﺾﺊﺌ بطارﻏه ﻄع ﻄﻌاﺦفات اخرى ,ﺸ�ات الﺧﻐاﻇه
ا�ﺗﺛده ﻎﺸ برﻇاﻄﺒ الﺧﻐاﻇه غ� ﺠارﻏﺋ ا�فﺳﻌل.
ﺖاﺸﺮ ﺲﻂى الﺳمﻀ ﺖسﺈ تﺳﻂﻐمات الﺧﻐاﻇه �ﺧﻈع
الﺊطارﻏه.

ﺲﺔﻘت واﺬارات
(39

اﺸﺗص ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ ﺾﻀ ﺲﺔﻀ ,بما ﻎﺸ ذلك
الﺳﺔﻀ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ا�ﺧﺶر ,ﺾﻀ أﺠﺊﻌﺲﻆﻐ وﺻﺊﻀ
الرﺖﻘت الطﻌﻏﻂﺋ ,ﻏﺔﺈ الﺼﻐام بالفﺗص ﻎﺸ
ﺲﺔﻘت بارده.
ارتفاع الﺪﺶط بسﺊﺈ اﻗﺠﺎﺳمال ﻊﻎ ظاﻊره ﺲادﻏه.
ضﺶط الﻋﻌاء الﺧﺗﻐح ﻎﺸ اﻗﺬارات ﻄﺳطاة ﻎﺸ ﻄﻌضﻌع
”ﺲﺔﻘت“ ﻎﺸ ﺸﺧﻀ ”ﻄﺳطﻐات تﺼﻈﻐه“ .ضﺶط غ�
ﺦﺗﻐح ﻏسﺊﺈ تآﺾﻀ غ� ﺲادي لﻂﺳﺔﻘت ,رﺠﻃ
:119
 Aضﺶط ﺲادي :تآﺾﻀ ﻄﺎﻌازن لﻂمﺛاس.
 Bضﺶط ﻄﻈﺚفﺨ :تآﺾﻀ زائﺛ ﻎﺸ اﺬراف ا�ﺛاس.
 Cضﺶط ﺲالﻎ :تآﺾﻀ زائﺛ ﻎﺸ ﻄرﺾﺞ ا�ﺛاس.
ﻏﺔﺈ تﺶﻐ� اﻗﺬار ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﺠمك ا�ﺛاس اﺻﻀ
ﻄﻆ  1,6ﻄﻃ .ﺲﻂى جمﻐع اﻗﺖﻌال ,اﻄﺎﺑﻀ لﻂﺼﻌاﻇﻆﻐ
ا�ﻌجﻌده ﻎﺸ الﺛوله الﺎﻎ تﺎﻌاجﺛ بﻋا.
تﺗﺜﻏرات
 اﻄﺎﻈع ﺲﻆ الفرﻄﻂه الﺼﻌﻏه ,بﺛء الﺼﻐاده بﺤﺿﻀ
ﺠرﻏع وارتطام جﻌاﻇﺈ الﺳﺔﻀ بالرﺦﻐﺷ ,ﻄﻆ
اﻗبار وﻄﻆ الﺳﺼﺊات اﻗخرى ,اذا اﻄﺿﻆ .ﺠفر
ﺬﻌﻏﻀ ﻎﺸ ﺬرﻏﺺ ﻄﻂﻐﺆه بالﺗفر ﻏمﺿﻆ ان تسﺊﺈ
ضرر لﻘﺬارات.
 اﺸﺗص دائما اذا ﺾان ﺣﺼﻌق ﻎﺸ الﺔﻌاﻇﺈ,
















اﻇﺎفاخ او تآﺾﻀ غ� ﺲادي .تﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات
ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت .م.ض ,.اذا اﺻﺎﺪﺌ
الﺗاجه.
اﻄﺎﻈع ﺲﻆ الﺗمﻌله الﺞائﺛه لﻂسﻐاره ﺲﻈﺛ السفر:
واﻗ ,ﻏمﺿﻆ ان ﻏﺗﺛث ضرر ﺾﺊ� لﻂﺳﺔﻘت
ولﻖﺬارات.
وغ�ه� ,ﻈع ضرر
اذا ﺾان اﺬار ﻄﺑﺼﻌب ,تﻌﺻﺷ ﺸﻌرا ِّ
لﻘﺬار ,لﻂﺳﺔﻀ ا�ﺳﺛﻇﻎ ,لﻈﺰام الﺎﺳﻂﻐﺺ ولﻈﺰام
الﺎﻌجﻐه.
اﻗﺬارات تﺤﻐﺘ ﺖﺎى ﺲﻈﺛ اﻗﺠﺎﺳمال الﺼﻂﻐﻀ.
ﺣﺼﻌق ﻎﺸ ا�ﺛاس والﺔﻌاﻇﺈ ﻊﻎ دلﻐﻀ ﺲﻂى
الﺼﺛم.
اﻊﺎﻃ بفﺗص ﻄﻋﻈﻎ لﻂﺳﺔﻘت ,اذا ﺾان جﻐﻂﻋﻃ
اﺾﺑر ﻄﻆ  6ﺠﻈﻌات .ﻗ تﻈسى ان تفﺗص بﺎمﺳﻆ
الﺳﺔﻀ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ.
اذا ﺾان ﺲﻂﻐك تﺊﺛﻏﻀ اﺬارات ,رﺾﺈ دائما ﺲﺔﻘت
جﺛﻏﺛه واﻄﺎﻈع ﺲﻆ ﺣراء ﺲﺔﻘت ﻄﻆ ﻄﺧﺛر غ�
ﻄﺳروف.
غ� ﺦمام الﻈفﺘ اﻏﺪا.
تﺶ� الﺳﺔﻀِّ ,
اذا َّ
ﺾﻎ ﻏﺿﻌن تآﺾﻀ ﻄﺎﻌازن ﻎﺸ الﺳﺔﻘت اﻓﻄاﻄﻐﺋ
والﺚﻂفﻐﺋ ,ﻏﻈﺧح بﺳمﻀ تﺊﺛﻏﻀ بﻐﻈﻋا ﻄره ﺾﻀ ١٥-١٠
الﺷ ﺾﻃ ,ولﺿﻆ ﻏﺔﺈ ترﺾﻐﺊﻋﻃ ﻎﺸ ﻇفﺟ الﺔﻋه
ﻄﻆ السﻐاره ,ﺾﻎ ﻗ ﻏﺼﻂﺈ اتﺔاه الﺛوران.
اﻄﺎﻈع ﺲﻆ السفر بإﺬارات ﻄﻈفﻌخه بﺤﺿﻀ جﺞئﻎ
او خالﻐه ﻄﻆ الﻋﻌاء ,ﻗن ﻊﺜا الﻌضع ﻏﺪر باﻓﻄان
وﻏمﺿﻆ ان ﻏﺗﺛث ضرر غ� ﺻابﻀ لﻖﺦﻘح
لﻘﺬار.

ﻄاﺠﺗات الﺞجاج اﻗﻄاﻄﻎ /ﻄاﺠﺗات
الﺤﺊاك الﺚﻂفﻎ (40
غ� الﺤفرات ,اذا ﺾان ﺬرف ا�طاط ﻄﺎﺤﻌه او
ﻄﺎاﺾﻀ.
ﺲﻂى ﺾﻀ الﺗاﻗت ,ﻏﻈﺧح بﺎﺶﻐ�ﻊا ﻄره ﻎﺸ السﻈه.

تﺶﻐ� ﺣفرات ﻄاﺠﺗات الﺞجاج
اﻗﻄاﻄﻎ

اﺲمﻀ ﻄا ﻏﻂﻎ:
 ارﺸع ذراع ا�اﺠﺗه وﺖرك الﺤفره بﺤﺿﻀ تﻈﺎﺒ
ﺲﻈه زاوﻏه  90درجه ﻄع الﺜراع.
 اضﺶط ﺲﻂى الﺞر  Aرﺠﻃ  ,120واخرج الﺤفره
 Cﻄﻆ الﺜراع .B
 ادخﻀ الﺤفره الﺔﺛﻏﺛه واﺸﺗص اﻇه ﻄﺼفﻀ ﻎﺸ
ﻄﺿاﻇه.
21

تﺶﻐ� الﺤفره ﻎﺸ ﻄاﺠﺗﺋ الﺤﺊاك
الﺚﻂفﻎ

اﺲمﻀ بالﺤﺿﻀ الﺎالﻎ:
 ارﺸع غطاء  ,Aرﺠﻃ  ,121وارﺸع الﺜراع ﺲﻆ
السﻐاره خﻘل تﺗرﻏر ال�غﻎ  Bالﺜي ﻏﻌﺦﻂه
دبﻌس الﺎﺛوﻏر.
 ضع بﺤﺿﻀ ﺦﺗﻐح الﺜراع الﺔﺛﻏﺛه وﺣﺛ
ال�غﻎ بﺤﺿﻀ ﺾاﻄﻀ.
 اخفﺨ الﺶطاء.
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رﺣاﺣات الﺞجاج اﻗﻄاﻄﻎ

اذا لﻃ ﻏﺚرج تﻐار ا�اء ,اﺸﺗص اوﻗ اذا ﺾان
ﻊﻈالك ﺠائﻀ غسﻀ ﻎﺸ خﺞان الﻈﺰام )تﺧفح
ﻄﻌضﻌع ”ﺸﺗص السﻌائﻀ“ ﻎﺸ ﻊﺜا الفﺧﻀ(.
بﺳﺛ ذلك ,اﺸﺗص ان الرﺣاﺣات غ� ﻄسﺛوده.
اﺠﺎﺳمﻀ ابره لفﺎح اﻗﻇسﺛاد ,اذا اﺻﺎﺪﺌ الﺗاجه.
ﻏمﺿﻆ تﻌجﻐه الرﺣاﺣات بﻌاﺠطﺋ تﻌجﻐه زاوﻏﺋ
ﺸﺎﺗﺎﻋﻃ.
ﻏﺔﺈ تﻌجﻐه الرﺣاﺣات لﺑﻂث اﻗرتفاع ﻄﻆ
الطرف اﻗﻄاﻄﻎ اﻗﺲﻂى لﻂﺞجاج اﻗﻄاﻄﻎ ,رﺠﻃ
.122
ﻄﻋﻃ ﻎﺸ ﻇماذج ﻄع ﺠﺼﺷ ﺣمسﻎ تاﺾﺛ ان
السﺼﺷ ﻄﺼفﻀ ﺻﺊﻀ تﺤﺶﻐﻀ الرﺣاﺣات اﻗﻄاﻄﻐه.

رﺣاﺣات الﺤﺊاك الﺚﻂفﻎ

رﺣاﺣات الﺤﺊاك الﺚﻂفﻎ ﺐابﺎه.
ﻄاﺠك الرﺣاﺣه ﻄﻌجﻌد ﺸﻌق الﺤﺊاك الﺚﻂفﻎ,
رﺠﻃ .(123

 .5الﻌﺻﻌد والﺎﺞود بالﻌﺻﻌد
الﺎﺞود بالﻌﺻﻌد
(21
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ﻄﺗرﺾات بﻈﺞﻏﻆ
الﺎﺞود ﺸﺼط بﺊﻈﺞﻏﻆ خالﻎ ﻄﻆ الرﺦاص
 RON95اوﺾﺎان ﺲﻂى اﻗﺻﻀ )ﻄﺳﻐار .(EN228
ﻄﺗرﺾات دﻏﺞل
اﺠﺎﺳمﻀ ﺠﻌﻗر ﻄﺚﺧص لﻂمرﺾﺊات ا�لﻐﺋ
)ﻄﺳﻐار .(EN590

ﻇماذج الﺶاز
ﺸﺎﺗﺋ تﺳﺊﺆﺋ الﺶاز

ﻇماذج بﻈﺞﻏﻆ ودﻏﺞل رﺠﻃ
ﺸﺎح غطاء خﺞان الﻌﺻﻌد
 اﺸﺎح غطاء ,A
دور ا�فﺎاح ﺲﺿﺟ اتﺔاه الساﺲه ﻎﺸ الﺼفﻀ وﺖرر
َّ 
الﺶطاء .B
 خﻘل الﺎﺞود بالﻌﺻﻌد ضع الﺶطاء ﺾما ﻊﻌ ﻄﺊﻆﻐ
ﻎﺸ الرﺠﻃ.
49

ﺸﺎﺗﺋ تﺳﺊﺆﺋ الﺶاز ﻄﻌجﻌده بﺔاﻇﺈ ﺸﺎﺗﺋ تﺳﺊﺆﺋ
خﺞان الﻌﺻﻌد.
ﻄﺞوده بﺧمام ﺸﺗص بﺔسﻃ ﺲﻈﺺ الﺎﺳﺊﺆه.

لﻂﻌﺦﻌل ا� ﺸﺎﺗﺋ الﺎﺳﺊﺆه اﺸﺎح غطاء تﺳﺊﺆﺋ الﻌﺻﻌد
 ,Aرﺠﻃ  50واﺸﺎح غطاء .B
ﺖاﺸﺮ ﺲﻂى وﺠائﻀ اﻗﻄان الﺎالﻐه اﺐﻈاء الﺎﺞود
بالﻌﺻﻌد:
 اﺬفﺄ ا�ﺗرك.
 ﺣﺶﻀ ﺸراﻄﻀ الﻌﺻﻌف.
دور ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ لﻌضع .STOP
َّ 
 ﻗ تﺛخﻆ.

 اﺲطﻎ وﺦﻂﺋ ﻄﻘئمه خاﺦه لﻂمﻋﻈﻎ ا�سﺂول
ﺲﻆ تﺳﺊﺆﺋ الﺶاز.
ﻄﻋﻃ ﺻﺊﻀ الﺎﺞود بالﺶاز ﺲﻂى الﺤﺚص ا�ﻋﻈﻎ
الﺎاﺾﺛ ان الﻌﺦﻂﺋ ا�ﻘئمه ﻄرﺾﺊه بﺤﺿﻀ جﻐﺛ ﻎﺸ
ﺸﺎﺗﺋ الﺎﺳﺊﺆه.
ﻄﻋﻃ ﻎﺸ دول ﻄﺚﺎﻂفه ﻏﻌجﺛ وﺦﻘت ﻄﻘئمه
ﻄﺚﺎﻂفه لﺚرﺬﻌم الﺎﺳﺊﺆه.
وﺦﻂﺋ ا�ﻘئمه  ,Cرﺠﻃ  ,51الﺜي ﻏﺞود ﻄع
السﻐاره ﻎﺸ ﺖاﻗت خاﺦه ,ﻄﺳﺛ خﺧﻐﺧا لﺛوله بﻋا
بﻐﺳﺌ السﻐاره.

اذا ﺾﻈﺌ ﻎﺸ دوله اخرى ,اﺠﺎفسر ﻄا ﻊﻌ ﻇﻌع
وﺦﻂﺋ ا�ﻘئمﺋ ا�طﻂﻌبه.
ﻄﻋﻃ اﺠﺎﺳمﻀ غاز خاص با�رﺾﺊات ﺸﺼط.
ﻄﻋﻃ تﺳاﻄﻀ بﺗﺜر ﻄع وﺦﻂﺋ ا�ﻘئمه لﻂﺶاز ﺾﻎ ﻗ
تسﺊﺈ لﻋا الﺪرر.
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 .5الﻌﺻﻌد والﺎﺞود بالﻌﺻﻌد
(44

او ﺖالﺋ ﺖادث:
 ﺖرر اداة ال�ﺾﻐﺈ  ,Aرﺠﻃ  ,52وبﺳﺛ ذلك ,ازل
الﺶطاء ,B

(29

خﺞان الﺶاز

السﻐاره ﻄﺞوده بﺚﺞان )ﻄﻌجﻌد بﺪﺶط(  ,Aرﺠﻃ
 ,54لﺔمع الﺶاز بﻌضع ﺠائﻀ .ﻊﻌ ﻄﺊﻈﻎ ﺲﻂى
ﺣﺿﻀ ﺖﻂﺼه وﻄﻌجﻌد ﻎﺸ ﺦﻈﺛوق الﺳﺔﻀ
اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ وﻄﺗمﻎ ﺾما ﻏﺔﺈ.

ﻄﺼﺛﻄه

ﻇمﻌذج الﺶاز ﻏﺗﺎﻌي ﺲﻂى ﻇﺰاﻄﻆﻐ لﺎﺞوﻏﺛ الﻌﺻﻌد :اﻗو�
لﺎﺞوﻏﺛ الﺊﻈﺞﻏﻆ والﺑاﻇﻐه لﻂﺶاز.
ﺾما ﻎﺸ ﻇﺰام الﺊﻈﺞﻏﻆ ,ﻇﺰام الﺶاز ﻊﻌ ﻇﺰام ﻄﺗﺛد زﻄﻈﻐا,
ﻄﺎﻌاﺦﻀ ﻎﺸ ﺲﺛة ﻇﺼاط ﻄع ﻇﺰام ﺖﺼﻆ خاص.

اﻓﻄان السﻂﺊﻎ/اﻗﻄان الﻈﺤط
اﻗﻄان السﻂﺊﻎ

تفاﺦﻐﻀ اﻗﻄان السﻂﺊﻎ لﻂسﻐاره ﻄماﺐﻂه لﻂمﻌجﻌد ﻎﺸ
ﻇماذج اخرى .خاﺦﺋ ,وﺠائﻀ وﺦﻀ الﺚﺞان )ا�ﻌجﻌده ﻎﺸ
ﺸراغ الﺎﺚﺞﻏﻆ لﻂﺳﺔﻀ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ( ﺦممﺌ ﺖسﺈ
ﻄﺎطﻂﺊات ﻄﻌاﺦفات اﻗﻄان لفﻐات بما ﻏﻘئﻃ اﻄﺎﺗاﻇات
الﺎﺗطﻐﻃ.
اﻗﻄان الﻈﺤط
وﺠائﻀ اﻗﻄان الﻈﺤطه لﻂسﻐاره ﻄماﺐﻂه لﻂمﻌجﻌد ﻎﺸ ﻇماذج
اخرى.
ﻄع ان لﻈﺰام الﺶاز خﺧائص اﻄان ﺲﺛﻏﺛه ,ﻏﻈﺧح الﺳمﻀ
بالﺤﺿﻀ الﺎالﻎ ,اذا ﺾاﻇﺌ السﻐاره ﻄﺎﻌﺻفه ﺲﻆ الﺳمﻀ
لف�ه ﺬﻌﻏﻂه او اذا ﺾان ﺖاجه لﺎﺗرﻏﺿﻋا ﻎﺸ ﺖالﺋ الطﻌارئ.
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اغﻂﺺ ﺖﻈفﻐﺋ الﺶاز بﻌاﺠطﺋ تﺛوﻏر ال�غﻎ
الﺰاﻊر  ,Cرﺠﻃ  ,53باتﺔاه الساﺲه,
اﺲﺛ الﺶطاء ا� ﻄﺿاﻇه وﺣﺛ ﻄره اخرى اداة
ال�ﺾﻐﺈ.

تﺧرﻏح لﺚﺞان الﺶاز
خﺞان الﻌﺻﻌد ﻄرخص ﺖسﺈ الﺼﻌاﻇﻆﻐ ا�ﻌجﻌده.
ﻎﺸ اﻏطالﻐا ﺬﻌل ﺸ�ة الﺚﺛﻄه لﻂﺚﺞان ﻊﻎ 10
ﺠﻈﻌات ابﺎﺛاء ﻄﻆ تارﻏﺘ تسﺔﻐﻀ السﻐاره.
اذا ﺠﺔﻂﺌ السﻐاره ﻎﺸ دوله اخرى ,ﺸ�ة خﺛﻄﺋ
الﺚﺞان ولﻌائح الفﺗص /اﻄﺎﺗاﻇاته تﺎﺳﻂﺺ
بﺼﻌاﻇﻆﻐ الﺛوله الﺎﻎ ﺠﺔﻂﺌ بﻋا.
ﺲﻂى جمﻐع الﺗاﻗت ,ﻎﺸ ﻇﻋاﻏﺋ ﺸ�ة خﺛﻄﺋ الﺚﺞان
الﺎﻎ ﺖﺛدت ﻎﺸ دول الﺎسﺔﻐﻀ تﻌجه ا�
ا�سﺎﻌرد ,لﺎﺶﻐ� الﺚﺞان.

تفاﺦﻐﻀ الﺎﺳرﻏﺷ لﻂﺚﺞان ﻄطﺊﻌﺲه ﺲﻂى الﺚﺞان ,تﺗﺌ
الﻌﺖﺛه ا�ﺎﺳﺛدة الﺧماﻄات:
 الﺛوله الﺎﻎ اﺲطﻎ ﺸﻐﻋا ال�خﻐص ورﺻﻃ ال�خﻐص.
 ﻇﻌع الﺶاز ا�ﺳﺛ لﻘﺠﺎﺳمال )الﺶاز السائﻀ(.
 اﺠﻃ ﻄﻈﺎﺒ الﺚﺞان.
 ضﺶط الﻋﻌاء ﻎﺸ الﺚﺞان ) 30بار(.
 ﻇسﺊﺋ الﺎﺳﺊﺆه الﺼﺧﻌى ).(%80
 ﻄﺼاﻏﻐﺟ الﺚﺞان.
 ﺠﺳﺋ الﺚﺞان ل�ات.
 تارﻏﺘ ﺦﻈاﺲﺋ الﺚﺞان )ﺣﻋر/ﺠﻈه(.
 الرﺻﻃ الﺎسﻂسﻂﻎ لﻂﺚﺞان.
اخﺎﻐﻐار بﻈﺞﻏﻆ/غاز ﺠائﻀ )غاز(
زر اﻗخﺎﻐار )بﻈﺞﻏﻆ/غاز ( ﻄﻌجﻌد ﻎﺸ الﺼﻈاه ا�رﺾﺞﻏه ,رﺠﻃ
 ,55وﻏﺤمﻀ:
 A زر بﻈﺞﻏﻆ/غاز
 B ﻄﺂﺣر ﺾمﻐﺋ الﺶاز ٥ .اضﻌاء  , LEDاربﺳه خﺪراء
وواﺖﺛه برتﺼالﻐه الﺎﻎ تﺤ� ا� اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ .الﺪﻌء
ال�تﺼالﻎ ﻏﺪﻐﺄ ﺸﺼط ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ضﻌء اخﺪر واﺖﺛ
ﻄﺪﻐﺄ.
 C ﻄﺂﺣر الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺊﻈﺞﻏﻆ :ضﻌء  LEDبرتﺼالﻎ
بﺔاﻇﺈ زر  .Aﻊﺜه الﻌﺬﻐفه ﻄراﺻﺊه ﻄﺊاﺣرة ﺲﻂى ﻏﺛ
وﺖﺛة ﻄراﺻﺊﺋ الﺶاز.
 D ﻄﺂﺣر تﺤﺶﻐﻀ الﺶاز :ضﻌء  LEDاخﺪر بﺔاﻇﺈ
زر  .Aﻊﺜه الﻌظﻐفه ﻄراﺻﺊه ﻄﺊاﺣرة ﺲﻂى ﻏﺛ وﺖﺛة
ﻄراﺻﺊﺋ الﺶاز.
ﻄﻋﻃ اذا ﺾان ﻄفﺎاح الﺎﺤﺶﻐﻀ بﻌضع

 ,MARﺾﻀ اضﻌاء ال LED -تﺊﺼى ﻄﺪائه لف�ة
ﺐﻌاﻇﻎ تﺼرﻏﺊا )وظﻐفﺋ الفﺗص(.
الﺎﺤﺶﻐﻀ ﻏسﺎﺳمﻀ دائما الﺊﻈﺞﻏﻆ ,وتﺿمﻂﺋ
تﺤﺶﻐﻀ السﻐاره ﻏﺎﺳﻂﺺ بﻌضع ﻄفﺎاح  ,Aرﺠﻃ
:55
 ﻄفﺎاح  Aﻄﺪﺶﻌط ﻎﺸ الﺔاﻇﺈ اﻗﻏمﻆ )ﻏﺤار
الﻐه باﺣارة ( ,ﻏﺤ� ا� الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺊﻈﺞﻏﻆ
وضﻌء  LEDبرتﺼالﻎ ﻏﺪﻎء.
 ﻄفﺎاح  Aﻄﺪﺶﻌط لﺔﻋﺋ الﻐسار )ﻏﺤار الﻐه
باﻗﺣاره  (Gﻏﺤ� ا� الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺶاز ,ضﻌء
 LED Dﻏﺪﻎء باﻗخﺪر.
4

خمﺟ اضﻌاء )LED Bبرتﺼالﻐه واﺖﺛه واربع
خﺪراء( ﻎﺸ ﺻسمه الﺳﻂﻌي لﻂمفﺎاح تﺤ� ا�
ﺾمﻐﺋ الﺶاز ﻎﺸ الﺚﺞان.
اﻇﺎﺼال لﻂﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺊﻈﺞﻏﻆ تﺗﺛث بﺤﺿﻀ
اوتﻌﻄاتﻐﺿﻎ ,اذا ﺾاﻇﺌ ﺾمﻐﺋ الﺶاز ﺦﺶ�ه :ضﻌء
ال LED -ال�تﺼالﻎ  Cبﺔاﻇﺈ ا�فﺎاح ﻏﺪﻎء
وضﻌء الLED -

اﻗخﺪر  Dﻏﺤ� ا� اﺬفاء الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺶاز.
بﺳﺛ الﺎﺞود بالﺶاز ,بﺳﺛ تﺤﺶﻐﻀ ﺲادي بالﺊﻈﺞﻏﻆ,
تﺞوﻏﺛ الﻌﺻﻌد ﻏﺳﻌد بﺤﺿﻀ اوتﻌﻄاتﻐﺿﻎ لﻂﺶاز :ضﻌء
ال LED -ال�تﺼالﻎ  Cبﺔاﻇﺈ ا�فﺎاح تطفﺄ
وضﻌء ال LED -اﻗخﺪر  Dالﺜي ﻏﺤ� ا�
الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺶاز ﻏﺪﻎء.
اذا اردت تﺤﺶﻐﻀ السﻐاره بالﺊﻈﺞﻏﻆ ,اضﺶط ﺲﻂى
الﺔاﻇﺈ اﻗﻏمﻆ لﻂمفﺎاح .A
ضﻌء ال LED -ال�تﺼالﻎ  Cبﺔاﻇﺈ ا�فﺎاح
ﻏﺪﻎء ,لﻘﺣاره ا� اﻗﻇﺎﺼال )ﻇﺰام تﺞوﻏﺛ الﺶاز
اوﺻفﺌ تماﻄا(.
ﻏمﺿﻆ اﺲادة تﺤﺶﻐﻀ ﻇﺰام تﺞوﻏﺛ الﺶاز بالﺪﺶط
ﺲﻂى ﻄفﺎاح  ,Aوضﻌء ال LED -اﻗخﺪر  Dالﺜي
ﻏﺤ� ا� الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺶاز ﻏﺪﻎء لﻘﺣاره ا�
اﻗﻇﺎﺼال.
باﻗضاﺸه ,اذا تﻃ تﺤﺶﻐﻀ السﻐاره ﻎﺸ درجﺋ ﺖراره
خارجﻐه ﻄﻈﺚفﺪه اﺻﻀ ﻄﻆ  10-درجه ﻄﺆﻌﻏه
تﺼرﻏﺊا ,اﻗﻇﺎﺼال ﻄﻆ الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺊﻈﺞﻏﻆ ا�
الﺎﺤﺶﻐﻀ بالﺶاز ﻏسﺎمر ﺸ�ه اﺬﻌل ,لﺎمﺿﻆﻐ ﻄﻈﺰﻃ
الﺪﺶط/وﺖﺛة الﺎﺚفﻐﺨ لﻂﺎسﺚﻆﻐ.
ﻄﻋﻃ اذا تﻃ اﻗﻇﺎﺼال خﻘل الﺎسارع او بﺛاﻏﺋ
السفر ,ﻏمﺿﻆ ان ﻏﺗﺛث اﻇﺚفاض بسﻐط بالﺼﻌه.
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 .6تﺳﻂﻐمات لﺗالﺋ
الطﻌارئ
ﺬﺼﻃ الطﻌارئ

)اذا وجﺛ(
ﺬﺼﻃ الطﻌارئ ﻄﻌجﻌد ﻎﺸ ﺦﻈﺛوق الﺗمﻌلﺋ
وﻏﺗﺎﻌي ﺲﻂى ﻄطفأة ﺖرﻏﺺ وﺖﺼﻐﺊﺋ اﺠﺳاف
اولﻎ.

ﻄﺂﺣرات الطﻌارئ

ﻇﺰام ﺻطع إﻄﺛادات الﻌﺻﻌد

السﻐطره
لﺎﺤﺶﻐﻀ او اﺬفاء اﺣارات الطﻌارئ اضﺶط ﺲﻂى
الﺞر رﺠﻃ .107
ﺲﻈﺛﻄا تﺳمﻀ اﺣارات الطﻌارئ ,اضﻌاء
تﻌﻄﺨ.
اﻗﺣارات

وﺦﺷ

تﺗﺜﻏر
 (27ﺲﻈﺛ ﺸﺎح باب ﺦﻈﺛوق الﺗمﻌلﺋ اﺖﺜر ﻄﻆ
ضرب اﻗغراض ا�ﻌجﻌدة ﺲﻂى رف الﺎﺚﺞﻏﻆ.

تﺗﺜﻏر
 (12ﻎﺸ ﺦﻈﺛوق الﺗمﻌلﺋ ﻏمﺿﻆ ﻇﺼﻀ ﺖمﻌلﺋ ﻗ
ﻏﺞﻏﺛ وزﻇﻋا الﺿﻂﻎ ﺲﻆ  70ﺾﺶﻃ .ﻏﺔﺈ تﻌزﻏع
الﺗمﻀ ﺲﻂى ﺾﻀ ﻄسطح الﺧﻈﺛوق.
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ﻄﻋﻃ ﺣﺶﻀ اﺣارات الطﻌارئ بﺗسﺈ تﺳﻂﻐمات
ﺻﻌاﻇﻆﻐ الس� ﻎﺸ الﺛوله الﺎﻎ تﺼﻌد بﻋا.
ﺸرﻄﻂﺋ الطﻌارئ
ﻎﺸ ﺖالﺋ ﺸرﻄﻂﺋ ﺬﻌارئ ,اﺣارات الطﻌارئ تﺳمﻀ
بﺤﺿﻀ اوتﻌﻄاتﻐﺿﻎ,
وبﻈفﺟ الﻌﺻﺌ ﺲﻂى لﻌﺖﺋ اﻗﺣارات تﺪﻐﺄ
.
اﻗضﻌاء
ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺎﻃ الﺎﻌﺻﺷ ﺲﻆ الﺿﺊح ﻎﺸ ﺖاﻗت
الطﻌارئ اﺣارات الطﻌارئ تﺎﻌﺻﺷ بﺤﺿﻀ
اوتﻌﻄاتﻐﺿﻎ.

ﻊﺜا الﻈﺰام ﻏﺎﺛخﻀ ﻎﺸ ﺖالﺋ اﺦطﺛام الﺎﻎ
تسﺊﺈ:
 تﺤﻌﻏﺢ ﻎﺸ تﺞوﻏﺛ الﻌﺻﻌد ﻎﺸ اﺲﺼابه ﻏطفﺄ
ا�ﺗرك.
 تﺗرﻏر أوتﻌﻄاتﻐﺿﻎ �ﺻفال اﻗبﻌاب.
 اضاءة اﻗضﻌاء داخﻀ السﻐارة.
 اﺬفاء ﻄروﺖﺋ ﻇﺰام تﺗﺿﻃ الﺰروف
الﺔﻌﻏﺋ.
 تﺤﺶﻐﻀ اﺣارات الطﻌارئ ) �ﺬفاء اﺣارات
الطﻌارئ ,اضﺶط ﺲﻂى الﺞر ﻎﺸ لﻌﺖﺋ اﻗجﻋﺞه(.
ﻎﺸ ﺻسﻃ ﻄﻆ الﻈماذج ,ﻏﺰﻋر ﺲﻂى الﺤاﺣه
اﺲﻘم ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺎﺛخﻀ الﻈﺰام وﺲﻈﺛ ﺖﺛوث خﻂﻀ
ﻎﺸ ﺲمﻀ الﻈﺰام.
ﻄﻋﻃ ﺖاﺸﺮ ﺲﻂى الﺼﻐام بفﺗص دﺻﻐﺺ لﻌجﻌد
تسرب وﺻﻌد ,ﻄﺑﻘ ﻎﺸ ﺦﻈﺛوق ا�ﺗرك ,تﺗﺌ
السﻐارة او ﻎﺸ ا�ﻈطﺼه ا�ﺗاذﻏه لﺚﺞان الﻌﺻﻌد,
بﺳﺛ اﺦطﺛام ,اﻇﺼﻀ ﻇﺰام اﻗﺣﺳال ا� وضع
� STOPﻈع تفرﻏﺴ الﺊطارﻏﺋ.

جر السﻐارة
ﻇماذج ﻄع ﺲﻂﺊﺋ غﻐارات

Dualogic

تاﺾﺛ ان ﻇاﺻﻀ الﺗرﺾه ﻄﻌجﻌد ﻎﺸ وضع ﺖﻐادي ) Nتاﺾﺛ ان
السﻐاره تﺎﺗرك بالﺛﺸع( واﺠﺎمر بﻈفﺟ الطرﻏﺺ ﺾما ﻎﺸ جر
ﺠﻐاره ﺲادﻏه ﻄع ﻇاﺻﻀ ﺖرﺾه ﻏﺛوي.
اذا لﻃ ﻏﺿﻆ باﻗﻄﺿان دﻄﺒ وضع ﺖﻐادي ,ﻗ تﺔر السﻐاره
وتﻌجه ا� ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات ﻄرخص ﻄﻆ ﺻﺊﻀ س.م.ل.ت.
م.ض

تﻌﺦﻐﻀ ﺖﻂﺼﺋ الﺔر

ﺖﻂﺼﺋ الﺔر الﺎﻎ تﺞود ﻄع السﻐارة ﻄﻌجﻌده ﻎﺸ ﺦﻈﺛوق
اﻗدوات ا�ﻌجﻌد ﻎﺸ بﺧﻈﺛوق الﺗمﻌلﺋ.

اﺲمﻀ ﺲﻂى الﻈﺗﻌ الﺎالﻎ:

 ﺖرر الﺶطاء اﻗﻄاﻄﻎ  Aرﺠﻃ  ,110او الﺶطاء الﺚﻂفﻎ,
رﺠﻃ .111
 اخرج ﺖﻂﺼﺋ الﺔر  Bﻄﻆ ﺬﺼﻃ اﻗدوات.
ﺣﺛ جﻐﺛا ﺖﻂﺼﺋ الﺔر ﺲﻂى ال�غﻎ.
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fiat 500 1.2 MTA POP

235 ,238, 213, 237, 236

POP STAR FIAT 500 1.2 MTA,
FIAT 500 1.2 MTA SPIAGGINA,
FIAT 500C 1.2 MTA LOUNG,
FIAT 500 1.2 MTA spor
FIAT 500 1.2 MTA COLLEZIONE,
FIAT 500C 1.2 MTA COLLEZIONE,
FIAT 500 1.2 MTA COMICS
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*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
**על פי נתוני יצרן ,בתנאי ניסוי ומעבדה תקן  EC/1999/100עם זאת ,צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
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