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כיצד מזהים חלקי 
חילוף מקוריים

כל חלקי החילוף המקוריים עוברים בקרה מחמירה 

של מומחים בשלב העיצוב והייצור באמצעות חומרים מתקדמים 

שנועדו לבחון את מהימנות החלק.

בקרה מחמירה נועדה להבטיח ביצועים ובטיחות עבורך ועבור נוסעיך לאורך זמן.

דרוש תמיד שיתקינו ברכבך חלקי חילוף מקוריים וודא שאכן השתמשו בהם.



לקוח יקר,

ברצוננו לברך אותך ולהודות לך על בחירת בםיאט דובלו.

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

בספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש ברכבך ועל כיצד להגיע לביצועים הטובים על סמך המאפיינים 
הטכניים של פיאט דובלו שלך.

מומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מערכת 
ההיגוי ואת תיבת ההילוכים. בו בזמן באפשרותך ללמוד את התנהגות הרכב בדרכים שונות.

ספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מיודע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של פיאט דובלו שלך 
לאורך זמן.

אחרי קריאתו מומלץ לשמור את ספר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצורך וכדי יישאר בתוך הרכב אם יימכר. 

בחוברת השירות המצורפת תמצא תיאור השירותים שחברת ס.מ.ל.ת. בע”מ מציעה ללקוחותיה, את תעודת האחריות 
ואת התנאים לשמירה על תוקפה.

אנו בטוחים שהספרות ומרכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 
במרכזי השירות שלה.

קריאה מהנה. נסיעה בטוחה!





שימוש בספר הנהג
הוראות הפעלה

בכל פעם שניתן הוראות כיוון )ימינה/שמאלה או לפנים/לאחור( הנוגעות לרכב, הם מיועדים לנהג. אם ההנחיה נוגעת לנוסעים 
אחרים, יצוין הדבר בפירוש במקום מתאים בטקסט.

האיורים בספר נהג זה נועדו להמחשה בלבד: לכן, ייתכן כי פרטים מסוימים באיור לא מתאימים לסידורם ברכב בפועל. כמו כן, 
ספר נהג זה מתאר כלי רכב בעלי גלגל הגה בצד שמאל. לפיכך, ייתכן כי באיור מיקום ומבנה של בקרים מסוימים בכלי רכב 

שגלגל ההגה בהן נמצא בצד ימין לא יהיה כהשתקפות המראה.

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

ניתן לזהות פרקים במהירות באמצעות לשוניות גרפיות ייעודיות בצדו של כל עמוד אי זוגי. בעוד כמה עמודים נמצא תוכן 
העניינים שיעזור לך להכיר את הפרק ואת הסמלים הרלוונטיים בלשוניות. כמו כן, שמו של הפרק מופיע בצדו של כל עמוד זוגי.

התרעות ואזהרות

במהלך הקריאה של הספר תמצא סדרה של אזהרות שנועדו למנוע פועלות העלולות להזיק לרכבך.

כמו כן, כלולים בספר אמצעי זהירות שנועדו למנוע שימוש שגוי ברכיביו של הרכב, שעלול לגרום תאונות או פציעות.

לפיכך, יש להקפיד ולמלא אחר ההנחיות בכל האזהרות ובאמצעי הזהירות.

אזהרות ואמצעי זהירות מסומנים בטקסט באופן הבא:

בטיחות אישית 

בטיחות רכב 

הגנה על הסביבה

הערה: סמלים אלה מופיעים ליד הכותרת או בסוף השורה ומלווים במספר. מספר זה מקביל לאזהרה בסוף הנושא הרלוונטי.



חשוב
ספר נהג זה מתאר את כל גרסאותיו של פיאט דובלו. ציוד אופציונלי, ציוד שמיועד למדינות מסוימות או 

גרסאות אחרות לא צוינו במפורד בטקסט: לכן, עליך להתחשב במידע הקשור לרמת הגימור, המנוע והגרסה 
שרכשת. תוכן שפורסם במהלך הייצור של הדגם, מלבד הדרישה הספציפית לציוד אופציונלי במעמד 

הרכישה, יצוין בהערה )אם קיים(.

כל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש ברכבך באופן מיטבי. חברת פיאט שוקדת בהתמדה על 
שיפור רכביה. לכן, היא שומרת על זכותה לבצע שינויים בדגם המתואר מסיבות טכניות ו/או מסחריות.

למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

סמלים
רכיבי רכב מסוימים נושאים תוויות צבעוניות שסמליהן מציינים אמצעי זהירות שיש להקפיד עליהם תוך כדי שימוש.

לוחית המסכמת סמלים אלה נמצאת מתחת למכסה המנוע.



שינויים ברכב
חשוב

כל שינוי ברכב עלול לפגוע בבטיחותו ובשליטה בו בכביש. בעקבות זאת הרכב עלול לגרום תאונה שבה ייפצעו הנוסעים בפציעות 
קטלניות.

אביזרים שרכש בעל הרכב

אם לאחר הרכישה החלטת להתקין אביזרים חשמליים הדורשים אספקת חשמל קבועה )לדוגמה, רדיו, מערכת למניעת גניבות לוויינית 
וכד’( או אביזרים המפעילים עומס על מערכת אספקת החשמל, פנה למרכז שירות מורשה מטען ס.מ.ל.ת. בע”מ. עובדיו של מרכז 

השירות יבדקו את מערכת החשמל של הרכב ויקבעו אם היא מסוגלת לעמוד בעומס הנדרש או שיש להתקין ברכב מצבר חזק יותר.

חשוב 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’(.

התקנת מכשירים חשמליים/אלקטרוניים

על מכשירים חשמליים ואלקטרוניים שהותקנו לאחר רכישה לשאת את התווית הבאה              .

חברת פיאט מאשרת להתקין משדרים, בתנאי שההתקנה מתבצעת במרכז שירות ייעודי, בידי טכנאי מיומן ועומדת במפרט היצרן.

חשוב ייתכן כי רשויות תחבורה לא יאשרו שימוש ברכב, אם התקנת המכשירים הייתה כרוכה בשינויים במאפייניו של הרכב. הדבר אף 
עלול לגרום לביטול של תוקף האחריות בכל הנוגע לתקלות שנגרמו בשל שינוי, בין אם במישרין או בעקיפין

חברת פיאט לא תהיה אחראית לנזק שגרמה התקנת האביזרים שסופקו או הומלצו בידי החברה ו/או שלא הותקנו בבהתאם להוראות 
שסופקו.

משדרי רדיו וטלפונים ניידים

במשדרי רדיו )טלפונים ברכב, מכשירי רדיו CB וכד’( לא ניתן להשתמש בתוך הרכב, אם לא הותקנה אנטנה נפרדת מבחוץ.



ייתכן כי שידור וקליטה של מכשירים אלה ייפגעו בגלל אפקט ההגנה של מרכב הרכב. בכל הנוגע לשימוש בטלפונים ניידים 
בעלי אישור EC )GSM, GPRS, UMTS, LTE(, פעל לפי הוראות השימוש שסיפק לך יצרן המכשיר.

חשוב שימוש במכשירים אלה בתוך תא הנוסעים )ללא אנטנה חיצונית( עלול, בנוסף לנזק פוטנציאלי לבריאות הנוסעים, 
לגרום תקלות באלקטרוניקת הרכב ולפגוע בבטיחות הרכב.
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הפעלת הנעילה הכפולה
המערכת מופעלת אוטומטית בכל 

הדלתות בלחיצה כפולה על לחצן    
במפתח השלט הרחוק.

פנסי האיתות מהבהבים פעמיים, כדי 
להודיע שהנעילה הכפולה פעילה.

אם אחת הדלתות לא סגורה היטב, לא 
תופעל הנעילה הכפולה. לכן, אם אדם 
יחדור לתוך הרכב דרך הדלת הפתוחה 

ויסגור אותה, הוא יישאר נעול בתוך 
תא הנוסעים.

נטרול הנעילה הכפולה
הנעילה הכפולה מבוטלת אוטומטית 

בכל דלת במקרים הבאים:

 ביטול נעילה בכל הדלתות

MAR סיבוב מתג ההתנעה למצב 

)3 )2 

1(  לחץ על לחצן B רק אם 
המפתח רחוק מגופך, במיוחד 

מעיניך, ומחפצים העלולים 
להינזק )בגדיך, לדגמה(. אל 

תשאיר את המפתח ללא 
השגחה, כדי למנוע מאנשים, 

ובמיוחד מילדים, ללחוץ במקרה 
על לחצניו.

2(  אחרי שהופעלה הנעילה 
הכפולה, לא ניתן לפתוח את 
הדלתות מבפנים. לכן, לפני 

הפעלתה בדוק שתא הנוסעים 
ריק מאדם.

3(  אם סוללת השלט הרחוק 
התרוקנה, ניתן להפעיל את 

הנעילה רק באמצעות הכנסת 
להב המפתח לתוך מנועל 

הדלת. במקרה זה הנעילה 
נשארת פעילה בדלתות 

האחוריות בלבד. 

סוללות משומשות מזיקות 
לסביבה. באפשרותך לסלק אותם 

במכלים נכונים כנדרש בחוק או 
להביא אותם למרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לסילוק.

חשובאזהרה
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בקצרה

סמלים

רכיבי רכב מסוימים נושאים תוויות 
צבעוניות שסמליהן מציינים אמצעי 

זהירות שיש להקפיד עליהם תוך כדי 
שימוש. מתחת למכסה המנוע ישנה 

תווית הכוללת את כל הסמלים.

הפעלה
בכל התנעת המנוע באמצעות סיבוב 

של מתג ההתנעה למצב MAR, יחידת 
הבקרה של מערכת הקוד של פיאט 
 שולחת קוד זיהוי ליחידת הבקרה של

מערכת ההינע הנועד לנטרל את המעכב.

קוד הזיהוי נשלח רק אם יחידת 
הבקרה של מערכת הקוד זיהתה את 

הקוד הנשלח מהמפתח.

בכל סיבוב של מתג ההתנעה למצב 
STOP מערכת הקוד מנטרלת את 

תפקודיה של יחידת הבקרה של 
מערכת ההינע.

הפעלה חריגה
אם במהלך ההתנעה לא זוהה הקוד, 

נדלקת נורית האזהרה  בלוח 
המחוונים והודעה רלוונטית מופיעה 

על הצג )עיין בנושא “נוריות והודעות 
אזהרה”(.

במקרה זה סובב את המפתח למצב 
STOP ובחזרה למצב MAR. אם 

הנעילה לא מתבטלת, נסה להשתמש 
במפתחות אחרים אחרים שקיבלת 

עם הרכב. פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ, אם אתה עדיין 

לא מצליח להתניע את המנוע.

מערכת הקוד 
של פיאט

זוהי מערכת אוטומטית לנעילת 
מנוע המגבירה הגנה נגד ניסיונות 

גניבה. ניא מופעלת אוטומטית 
אחרי הסרת המפתח ממתג 

ההתנעה.

כל מפתח מכיל התקן אלקטרוני 
הקולט את האות שבמהלך 
ההתנעה פולטת מאנטנה 

המובנית בתוך מתג התנעה. האות 
שמשתנה בכל התנעת המנוע 

הוא “סיסמה” שבאמצעותה 
יחידת הבקרה מזהה את המפתח 

ומאפשרת התנעה.
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64 F0V0500

1 פתח אוורור עליון קבוע - 2 פתחי אוורור אמצעיים מתכווננים - 3 פתחי אוורור צדדיים קבועים - 4 פתחי אוורור צדדיים מתכווננים 
- 5 פתחי אוורור באזור הרגליים

מערכת חימום ואוורור
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הפעלה של מצב מחזור 
אוויר פנימי

לחץ על לחצן D: כאשר התפקוד פעיל, 
נורית ה-LED בלחצן נדלקת.

מומלץ להפעיל את מחזור האוויר 
הפנימי בנסיעה בעומסי תנועה או 

במנהרות, כדי למנוע מאוויר מזוהם 
להיכנס לתוך הרכב.

חשוב  מערכת מחזור האוויר 
מאפשרת לחמם או לקרר את תא 
הנוסעים מהר יותר, בהתאם למצב 
הנבחר. אל תשתמש במצב מחזור 

האוויר בימים גשומים/קרים, כדי למנוע 
הצטברות אדים על החלונות.

הפשרה חלון אחורי 
ומראות חיצוניות

)אם קיימת(

, כדי להפעיל   E לחץ על לחצן
תפקוד זה. נורית ה-LED בלחצן 

תידלק, כדי לציין שהתפקוד פעיל.

לחץ על לחצן E  שוב, כדי להפסיק 
תפקוד זה.

חשוב  אל תדביק מדבקות על החלון 
האחורי מעל סלילי החימום, כדי למנוע 

נזק.





48

בך
רכ

ת 
א

ר 
הכ

חימום תא נוסעים
פעל באופן הבא:

 סובב בקר A לאזור האדום.

 סובב בקר B לעצמה הרצויה.

 סובב בקר C אל: 

 - חימום רגליים ובו בזמן הפשרה 
של שמשה קדמית 

 - אוויר חם יוצא לרגליים ואוויר קר 
מחולק לפלג הגוף העליון )תפקוד 

דו-מפלסי(

 - חימום רגליים של נוסעים 
במושבים קדמיים ואחוריים.

 LED הפסק מצב מחזור אוויר )נורית  
E כבית(.

הפשרה מהירה של חלונות 
קדמיים

פעל באופן הבא:

.  לחץ על לחצן 

 סובב בקר A ימינה במלואו.

.  סובב בקר B למצב 

.  סובב בקר C למצב 

  כדי להפסיק מצב מחזור אוויר 
)נורית LED E כבית(.

אחרי ההפשרה הפעל את הבקרים 
כדי לשמור על תנאי ראות מיטביים.

הפשרת חלונות
בתנאי לחות גבוהה ו/או גשם ו/או 

הבדלים ניכרים בין טמפרטורה חיצונית 
לבין זו בתוך תא הנוסעים, בצע 

פעולות הבאות כדי למנוע הצטברות 
אדים על החלונות:

 לחץ על לחצן  .

  כדי להפסיק מצב מחזור אוויר 
)נורית LED E כבית(.

 סובב בקר A לאזור האדום.

 סובב בקר B לרמה 2.

  סובב בקר C למצב  או  , 
אם החלונות לא מתכסים באדים 

הפסק את מצב מחזור האוויר 
)נורית LED E כבית(.

מערכת בקרת האקלים יעילה מאוד 
בהפשרת חלונות מהירה: רק בצע את 

ההליך המתואר למעלה והפעל את 
המערכת בלחיצה על לחצן  . 

הפשרה חלון אחורי 
ומראות חיצוניות

)אם קיימת(

לחץ על לחצן F  להפעלה: כאשר 
התפקוד פעיל, נורית ה-LED בתוך 

הלחצן נדלקת.

תפקוד זה קצוב בזמן - הוא ייכבה 
אוטומטית אחרי 20 דקות. לחץ על 
לחצן F  שוב, כדי להפסיק את 

התפקוד לפני כן.

חשוב  אל תדביק מדבקות על החלון 
האחורי מעל סלילי החימום, כדי למנוע 

נזק.

כוונון עצמת המאוורר
כדי לאוורר היטב את תא הנוסעים, 

פעל באופן הבא:

  פתח את פתחי האוורור המרכזיים 
והצדדיים במלואם.

 סובב בקר A לאזור הכחול.

 סובב בקר B לעצמה הרצויה.

 סובב בקר C למצב  .

  כדי להפסיק מצב מחזור אוויר 
)נורית LED E כבית(.
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    מחזור אוויר - דאג שהתפקוד 
יהיה פעיל או לא פעיל.

    מזרז את הפשרתם של 
השמשה הקדמית, של החלון 

האחורי ושל המראות החיצוניות.

במהלך הפעלה אוטומטית מלאה 
באפשרותך לשנות את הגדרת 

הטמפרטורה ואת עצמת המאוורר 
בכל עת באמצעות הלחצנים או 

הבקרים הרלוונטיים: המערכת תשנה 
את הגדרותיה אוטומטית, כדי להתאים 

את עצמה לדרישות החדשות.

במהלך הפעלה אוטומטית מלאה 
)FULL AUTO( המילה FULL תיעלם, 

אם משתנות הגדרות של  חלוקת 
האוויר ו/או עצמת הזרם ו/או פעילות 

המדחס ו/או מחזור אוויר. בעקבות 
זאת, התפקודים עוברים מהפעלה 

אוטומטית לידנית עד ללחיצה חוזרת 
על הלחצן AUTO. אם תפקוד אחד או 

יותר מופעלים ידנית, טמפרטורת 
האוויר הנכנס מבוקרת אוטומטית, 

אלא אם המדחס מכובה. במקרה זה 
אסור שהטמפרטורה הנכנסת לתא 

הנוסעים תהיה נמוכה מזו של האוויר 
החיצוני.

בקרים

)I( בקר כוונון טמפרטורה

סובב את הבקר בכיוון השעון או נגד 
כיוון השעון, כדי להעלות או להוריד את 

הטמפרטורה הרצויה בתא הנוסעים.

הטמפרטורה שהוגדרה מופיעה על 
הצג.

סובב את הבקר במלואו ימינה או 
שמאלה למצב HI או LO, כדי להפעיל 

חימום או קירור מרביים:

 תפקוד HI )חימום מרבי(:

סובב את בקר הטמפרטורה מעבר 
.)32°C( לערך המרבי

ניתן להשתמש בתפקוד זה, כדי 
לחמם את תא הנוסעים תוך ניצול 
מיטבי של מערכת. בתנאים אלה 

המערכת מפסיקה לבקר את 
הטמפרטורה אוטומטית ומפעילה את 
החימום המרבי. עצמת הזרם וחלוקתו 

מקובעים.

בפרט, אם נוזל החימום לא חם דיו, 
המאוורר לא מופעל מיד בעצמה 

מרבית, כדי להגביל את יניקת האוויר 
הלא חם דיו לתא הנוסעים.

כל ההגדרות הידניות יישומו כאשר 
תפקוד זה פעיל.

כדי להפסיק את התפקוד, סובב את 
בקר הטמפרטורה נגד כיוון השעון 

והגדר את הטמפרטורה הרצויה.
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חשוב  במהירות גבוהה ייתכן כי תגבר 
זרימת האוויר לתוך תא הנוסעים, 

ובמקרה זה לא תהיה מקבילה לקווים 
המוארים בתצוגה.

לחצן A( AUTO( )הפעלה 
אוטומטית(

לחץ על AUTO, כדי שהמערכת תכוון 
אוטומטית את כמות האוויר המוזרם 
לתא הנוסעים ואת אופן חלוקתו. כל 

ההגדרות הידניות הקודמות מבוטלות.

ההודעה FULL AUTO תופיע על הצג 
הקדמי.

בעקבות כוונון ידני של תפקוד אחד 
לפחות שמבוקר אוטומטית )מחזור 

אוויר, חלוקת אוויר, עצמת המאוורר או 
 FULL כיבוי המדחס(, תיעלם המילה

מהצג; משמע המערכת כבר לא 
מבקרת אוטומטית את כל התפקודים 

)הטמפרטורה עדיין מבוקרת 
אוטומטית(.

חשוב  אם המערכת )לאחר ביצוע 
הגדרות ידניות( לא מצליחה לשמור על 

טמפרטורת היעד בתא הנוסעים, 
יתחיל הערך המוגדר להבהב, כדי לציין 

שהמערכת חווה קשיים, והמילה 
AUTO תיעלם. 

כדי לחזור לפעולה האוטומטית בכל 
עת, אחרי כוונון ידני אחד או כמה, לחץ 

.AUTO על לחצן

לחצן הפעלה/כיבוי של 
)G( מצב מחזור אוויר

מחזור האוויר מנוהל בהתאם להיגיון 
התפעולי הבא:

  הפעלה ידנית פעילה )מחזור אוויר 
פנימי פעיל תמיד( מצוינת 

באמצעות נורית ה-LED הדולקת 
בלחצן G  בצג.

  הפעלה ידנית כבויה )מחזור אוויר 
פנימי מנוטרל, אל הרכב מוזרם אוויר 

חיצוני(, מצוינת באמצעות  נורית 
ה-LED הכבויה בלחצן והסמל  

שנעלם מהצג.

ניתן להשיג תנאי הפעלה אלה בלחיצה 
 רציפה על לחצן מחזור 

.G האוויר

חשוב  מערכת מחזור האוויר 
מאפשרת לחמם או לקרר את תא 
הנוסעים מהר יותר, בהתאם למצב 

הנבחר.

עם זאת, לא מומלץ להפעיל תפקוד 
זה בימים קרים/גשומים, מכיוון שהוא 
יגביר את הסיכוי להצטברות אדים על 

החלונות, בפרט אם המדחס כבוי.

כדי למנוע הצטברות אדים על 
החלונות, המערכת כופה כיבוי של 
מחזור האוויר )כלומר, מוזרם אוויר 

מבחוץ(, כאשר הטמפרטורה 
החיצונית נמוכה.

מומלץ לא להפעיל את מחזור האוויר 
בטמפרטורה חיצונית נמוכה, כדי 

למנוע הצטברות מהירה של אדים על 
החלונות.
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במהלך ההתחדשות עלול לקרות: 
עלייה מתונה במהירות המנוע, 

הפעלת המאוורר, עליה מוגבלת 
באדים וטמפרטורות גבוהות בצינור 

הפליטה. 

אלה לא תקלות; הם לא פוגעים 
בביצועי רכב או גורמים נזק לסביבה.

אם ההודעה הייעודית מוצגת, עיין 
בנושא “נוריות אזהרה והודעות”.
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מד מהירות
מציג את מהירות הרכב.

מד סל”ד
מציג את מספר סיבובי המנוע לדקה.

חשוב  יחידת הבקרה האלקטרונית 
של מערכת הזרקת הדלק מנתקת 

באופן הדרגתי את זרימת הדלק, 
כאשר מהירות המנוע גבוהה מדי, 

ובעקבות זאת מורגשת ירידה 
הדרגתית בכוח המנוע.

כאשר המנוע פועל בסר מד הסל”ד 
עשוי להציג עלייה הדרגתית או 

פתאומית במהירות.

זוהי תופעה רגילה שאינה מעידה על 
תקלה, מכיוון שהיא מתרחשת במהלך 
הפעלתה של מערכת בקרת האקלים 

או של המפוח. במקרים אלה, עלייה 
קטנה במהירות המנוע עוזרת לשמור 

על טעינת המצבר.

מד דלק
מציג את כמות הדלק שנותרה במיכל 

הדלק.

E - מיכל ריק

F - מיכל מלא )ראה הנחיות בנושא 
“תדלוק הרכב”(

נורית האזהרה במד נדלקת, כדי לציין 
שנותרו כ- 10-8 ל’ של דלק במיכל.

אל תמשיך לנסוע אם מיכל הדלק של 
רכבך ריק כמעט: הפסקות באספקת 

דלק עלולות להזיק לממיר הקטליטי.

חשוב  אם המחוג מצביע על E ונורית 
האזהרה A מהבהבת, ישנה תקלה 

במערכת פנה למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ לבדיקת 

המערכת.

 מד טמפרטורה של 
נוזל קירור

מראה את הטמפרטורה של נוזל קירור 
המנוע ומתחיל לפעול כאשר 

 50°C טמפרטורת הנוזל עולה על
לערך.

בתנאים רגילים אמור המחוג להימצא 
במרכז המד.

C - טמפרטורה נמוכה של נוזל 
הקירור. 

H - טמפרטורה גבוהה של נוזל 
הקירור.

נורית האזהרה של המד עלולה 
להידלק )והודעה תופיע בצג הרב-

תכליתי בגרסאות מסוימות(, כדי לציין 
שטמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי. 

במקרה זה דומם את המנוע ופנה 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע”מ.

 )10  

10(  אם המחוג של טמפרטורת נוזל 
הקירור מגיע לאזור האדום, 
דומם את המנוע מיד ופנה 

למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

חשוב
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SPEED 

HOUR 

UNIT 

BUZZ 

BAG P 

DRL 

בחירת אפשרות תפריט

 ,  MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי לבחור את אפשרות התפריט 

שברצונך לקבוע.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולחזור לאפשרות התפריט הקודמת.

בחירת אפשרות Set Clock )הגדרת 
שעה(

 ,  MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי לבחור את הערך הראשון שיש 

לשנות )שעות(.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולעבור לאפשרות התפריט הבאה 
)דקות(.

- אחרי שהגדרת את הערך באותו 
אופן, חזור לפריט התפריט הקודם.

החזק את הבקר MENU  לחוץ

- כדי לצאת מתפריט הקביעות, אם 
אתה נמצא בו.

- כדי לצאת לתפריט, אם אתה מגדיר 
אפשרויות.

- כדי לשמור את ההגדרות 
המאוחסנות כבר )ומאושרות בלחיצה 

.)  MENU  על בקר

סביבתו של תפריט הקביעות 
מתוזמנת: כאשר התפריט נסגר כי 
עבר הזמן המתוקצב לו, יישמרו רק 

השינויים שאחסן המשתמש )שאושרו 
לפני כן בלחיצה קלה על בקר  

.)  MENU

כוונון התאורה הפנימית 
)ILLU( של הרכב

תפקוד זה זמין בעוד שהאור הנמוך 
דולק בפנסים הראשיים ובלילה. 

תפקידו לכוונן את בהירותו של לוח 
המחוונים, הבקרים, צג של מערכת 

השמע וצג של בקרת אקלים 
אוטומטית.

באור יום ובעוד שהאור הנמוך דולק 
בפנסים הראשיים, תאורתם של לוח 

המחוונים, הבקרים, צג מערכת 
השמע וצג של בקרת האקלים 

האוטומטית מכוונים לרמת בהירות 
מרבית.

  לחץ על הבקר MENU  בקצרה: 

.ILLU על הצג תופיע מילה

, כדי להגדיר את    לחץ על  או 

רמת התאורה הרצויה.

  לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 

כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 
לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.
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, כדי לבחור את יחידת  לחץ על  או 
המידה הרצויה.

לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

כוונון של עוצמת הצפצוף 
)BUZZ(

תפקוד זה מכוון את עוצמת האות 
הקולי )צפצוף( המופק בעת כשל/

תקלה ובעקבות לחיצה על הבקרים 
. הבאים: MENU ESC,  או 

כדי להגדיר את העוצמה הרצויה, פעל 
באופן הבא:

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה: 
.BUZZ על הצג תופיע מילה

, כדי לבחור את  - לחץ על  או 
העוצמה הרצויה )מבין 8 רמות(.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

הפעלה/נטרול של כרית 
האוויר הקדמית וכרית 

האוויר הצדדית )להגנה 
על חזה/ראש( של הנוסע 

)BAG P(
)אם קיים(

תפקוד זה מאפשר להכשיר את 
הכרית לפעולה או לנטרל אותה.

פעל באופן הבא:

; אחרי   MENU לחץ על הבקר -
 BAG P OFF שהוצגה ההודעה

)לנטרול( או BAG P ON )להפעלה( 
, לחץ שוב על  בלחיצה על  או 

.  MENU

- הודעת אישור תופיע על הצג.

 YES כדי לבחור , - לחץ על  או 
 NO אישור הפעלה/נטרול( או(

)לביטול(.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה: 
תוצג הודעה המאשרת את בחירתך 

ותוחזר למסך התפריט; לחיצה ארוכה 
יותר: תחזור למסך הראשי ללא 

שמירה.

)DRL( תאורה לנהיגה ביום
תפקוד זה מדליק/מכבה את התאורה 

לנהיגה ביום.

פעל באופן הבא, כדי להפעיל או 
לנטרל את התפקוד:

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה: 
.DRL על הצג יופיע הכיתוב

 )On( כדי להפעיל , - לחץ על  או 
או לנטרל )Off( את התאורה לנהיגה 

ביום. 

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.
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תפריט SET-UP )קביעות(
התפריט כולל שורה של תפקודים 

המסודרים בצורה מעגלית.

ניתן לבחור את התפקודים הנ”ל 
, כדי לגשת  בעזרת בקרים  או 

להגדרות )קביעות( שונות המתוארות 
בפסקות הבאות. עבור פריטים שונים 

מורכב תפריט משנה )שעון ויחידות 
מידה(.

תפריט הקביעות מפתח בלחיצה 
. לחיצות   MENU קצרה על
בודדות על  או  גוללות את 

התפריט למעלה או למטה. מצבי 
הפעלה נבדלים לפי מאפייני 

האפשרות שנבחרה.

התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

LIGHTING 

SPEED BUZZER 

TRIP B DATA 

SET TIME 

SET DATE 

 SEE RADIO )אם קיים(

AUTOCLOSE 

MEASUREMENT UNIT 

LANGUAGE 

BUZZER VOLUME 

BUTTON VOLUME 

  SEAT BELT BUZZER )רק אם 

נוטרל לפני כן(

SERVICE 

PASSENGER AIRBAG 

DAYTIME RUNNING LIGHTS 

EXIT MENU 

בחירת אפשרות מתוך התפריט 
הראשי ללא תפריט משנה:

 ,  MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי לבחור את אפשרות התפריט 

שברצונך לקבוע.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולחזור לאפשרות התפריט הראשי 
שנבחרה לפני כן.

בחירת אפשרות מתוך התפריט 
הראשי עם תפריט משנה:

 ,  MENU לחץ בקצרה על בקר -
כדי להציג את האפשרות הראשונה 

בתפריט המשנה.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לעבור בין כל האפשרויות בתפריט 

המשנה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לבחור את אפשרות תפריט 

המשנה המוצגת ולפתוח את תפריט 
ההגדרות הרצוי.

- לחץ על  או  )לחיצות בודדות(, 
כדי לבחור את ההגדרה החדשה עבור 

אפשרות זו בתפריט המשנה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי לשמור על ההגדרה החדשה 

ולחזור לאפשרות התפריט הראשי 
שנבחרה לפני כן.

כוונון התאורה הפנימית 
של הרכב

תפקוד זה זמין בעוד שהאור הנמוך 
דולק בפנסים הראשיים ובלילה. 

תפקידו לכוונן את בהירותו של לוח 
המחוונים, הבקרים, צג של מערכת 

השמע וצג של בקרת אקלים 
אוטומטית.
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לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

 קביעת שעה 
)הגדרת השעון(

תפקוד זה מגדיר את השעון באמצעות 
שני תפריט משנה: Time )שעה( 

ו- Format )פורמט(.

כדי לבצע את הכוונון, פעל באופן הבא:

 ;  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
על הצג יופיעו שני תפריט השמנה 

.Mode -ו Time

, כדי לעבור בין שני  - לחץ על  או 
תפריט המשנה.

- בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על 
MENU  בקצרה.

- אם בחרת את התפריט Time, לחץ 
על MENU  בקצרה: ערך השעות 

יתחיל להבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך הדקות יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

הערה  לחיצה אחת על  או  
מגדילה/מקטינה את הערך ביחידה 

אחת. לחיצה ארוכה על  או  
תגדיל/תקטין את הערך מהר 
ואוטומטית. השלם את הכוונון 

בלחיצות בודדות על הבקר כאשר 
תתקרב אל הערך הרצוי.

- אם בחרת מצב Mode, בעקבות 
לחיצה על הבקר MENU  יהבהב 

פורמט השעון.

, כדי לבחור פורמט  - לחץ על  או 
24h או 12h שעות

אחרי שהגדרת את ההגדרות הרצויות, 
לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.

החזק את הבקר MENU  לחוץ 
שוב, כדי לחזור למסך הראשי או 

לתפריט הראשי, בהתאם למיקומך 
הנוכחי בתפריט.

 קביעת תאריך 
)הגדרת התאריך(

באמצעות תפקוד זה באפשרותך 
לעדכן את התאריך )יום-חודש-שנה(.

פעל באופן הבא:

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך השנה יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך החודש יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
ערך היום יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

הערה  לחיצה אחת על  /  
מגדילה/מקטינה את הערך ביחידה 

אחת. לחיצה ארוכה על  /  תגדיל/
תקטין את הערך מהר ואוטומטית. 

השלם את הכוונון בלחיצות בודדות על 
הבקר כאשר תתקרב אל הערך הרצוי.
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כאשר אתה בוחר את תפריט תצרוכת 
הדלק )Consumption(: בעקבות 

  MENU לחיצה קצרה על הבקר
 km/l, מופיעות על הצג יחידות

l/100km או mpg, בהתאם להגדרות 

הקודמות.

אם המרחק מוגדר בק”מ, עבור 
 km/l תצרוכת הדלק יוצגו יחידות של

.l/100 km או

אם המרחק מוגדר במיילים, עבור 
.mpg תצרוכת הדלק יוצגו יחידות של

- לחץ על  או  לבחירה.

אם בחרת את תפריט הטמפרטורה 
)Temperature(: לחץ בקצרה על הבקר 

 C° על הצג יופיע כיתוב ,  MENU

או °F, בהתאם להגדרה הקודמת.

- לחץ על  או  לבחירה.

אחרי שהגדרת את ההגדרות הרצויות, 
לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.

- החזק את הבקר MENU  לחוץ 
שוב, כדי לחזור למסך הראשי או 

לתפריט הראשי, בהתאם למיקומך 
הנוכחי בתפריט.

Language )בחירת שפה(
ניתן להציג את יחידות המידה בשפות 

שונות: איטלקית, אנגלית, גרמנית, 
פורטוגזית, ספרדית, צרפתית, דנית, 

פולנית וטורקית.

כדי להגדיר את השפה הרצויה, פעל 
באופן הבא:

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
השפה האחרונה שהוגדרה תהבהב על 

הצג.

- לחץ על  או  לבחירה.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

עוצמת אזהרות )כוונון של 
עוצמת האות הקולי של 

כשל/תקלה(
תפקוד זה מאפשר להגדיר את עוצמת 
השמע של האות הקולי המלווה הצגת 

כשלים/תקלות ל- 8 רמות שונות.

כדי להגדיר את העוצמת הקול הרצויה, 
פעל באופן הבא:

 :  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
עוצמת הקול האחרונה שהוגדרה 

תהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לכוונון הערך.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך התפריט או לחץ 

לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך הראשי 
ללא שמירה.

בקר עוצמת קול )כוונון של 
בקר עוצמת קול(

באמצעות תפקוד זה ניתן לכוונן )ל- 8 
רמות( את עוצמת צליל ההקשה על 

. ,  או   MENU בקר
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הפעלה/נטרול של כרית 
אוויר קדמית וצדדית של 

הנוסע הקדמי
)אם קיימות(

תפקוד זה מפעיל/מנטרל את כרית 
האוויר הקדמית והצדדית של הנוסע 

)אם קיימות(.

פעל באופן הבא:

. על הצג   MENU לחץ על בקר -
 Bag pass :Off תופיע ההודעה

)לנטרול( או Bag pass: On )להפעלה(. 
בחר את אחת האפשרויות באמצעות 

לחצן  או  ולחץ שוב על הבקר 
.  MENU

- הודעת אישור תופיע על הצג.

 YES כדי לבחור , - לחץ על  או 
 NO אישור הפעלה/נטרול( או(

)לביטול(.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה: 
תוצג הודעה המאשרת את בחירתך 

ותוחזר למסך התפריט; לחיצה ארוכה 
יותר: תחזור למסך הראשי ללא 

שמירה.

)DRL( תאורה לנהיגה ביום
באמצעות תפקוד זה ניתן להדליק את 
התאורה לנהיגה ביום או לכבות אותה.

פעל באופן הבא, כדי להפעיל או 
לנטרל את התפקוד:

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי להציג תפריט משנה.

 ,  MENU לחץ בקצרה על הבקר -
כדי שהכיתוב On או Off, בהתאם 
להגדרות קודמות, יהבהב על הצג.

- לחץ על  או  לבחירה.

- לחץ על הבקר MENU  בקצרה, 
כדי לחזור למסך תפריט המשנה או 
לחץ לחיצה ארוכה כדי לחזור למסך 

הראשי ללא שמירה.

- החזק את הבקר MENU  לחוץ 
שוב, כדי לחזור למסך הראשי או 

לתפריט הראשי, בהתאם למיקומך 
הנוכחי בתפריט.

יציאה מתפריט
זהו התפקוד האחרון הסוגר את 

רשימת ההגדרות הכלולות במסך 
ההגדרות.

  MENU לחיצה קצרה על הבקר
תחזיר אותך למסך הראשי ללא 

שמירת נתונים.

, כדי לחזור לפריט הראשון  לחץ על 
בתפריט שעל הצג )תזכורת מהירות(.
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מערכות בטיחות ב

אקטיביות
הרכב מצויד במערכת בטיחות 

אקטיביות הבאות:

 ABS - מערכת למניעת נעילת 

גלגלים

 EBD - חלוקת כח בלימה 

אלקטרונית

 BAS - מגבר בלמים

 ESC - בקרת יציבות אלקטרונית

 ASR - בקרת החלקה

 HHS - סייען זינוק בעלייה

 MSR - ויסות כח מנוע

הפעלת המערכות הנ”ל מתוארת 
בעמודים הבאים.

ABS

המערכת היא חלק בלתי נפרד 
ממערכת הבלימה. היא מונעת נעילה 
של גלגל אחד או של כמה גלגלים או 

סחרורם, ללא תלות בפני הדרך 
ובעוצמת הבלימה, ושומרת על 

השליטה ברכב אפילו במהלך בלימת 
חירום.

מערכת ה-EBD )חלוקת כוח בלימה 
 ABS-אלקטרונית( משלימה את ה

ומאפשרת לחלק את כוח הבלימה בין 
הגלגלים הקדמים לאחוריים.

חשוב  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.

התערבות המערכת 
הנהג הנהג יכול להבחין בהתערבותה 

של מערכת ה-ABS באמצעות 
פעימות קלות בדוושת הבלמים וברעש 

חזק יותר של המערכת: משמע יש 
לשנות את מהירות הרכב ולהתאים 

אותה לסוג הדרך.

)55 )54 )53  

מחווני תקלות   
 

ABS כשל
כשל ב-ABS מסומן באמצעות נורית 

האזהרה  שנדלקת בלוח המחוונים 
)בליווי הודעה ייעודית בצג הרב-

תכליתי, בגרסאות מסוימות( )עיין 
בנושא “נוריות אזהרה והודעות”(

במקרה זה מערכת הבלימה תפעל, 
אך ללא התמיכה הנוספת שמספק 

.ABS

נהג במשנה זהירות למרכז השירות 
המורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 

הקרוב לבדיקה המידית של המערכת.

EBD כשל
כשל ב-EBD מסומן באמצעות נורית 

האזהרה  ונורית  שנדלקות 
בלוח המחוונים )בליווי הודעה ייעודית 

בצג הרב-תכליתי, בגרסאות מסוימות( 
)עיין בנושא “נוריות אזהרה והודעות”(
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התנעת המנועה

הרכב מצויד בשולל התנעה 
)אימובילייזר(: אם המנוע לא מתניע, 

עיין בנושא “מערכת CODE של פיאט” 
בפרק “לוח מחוונים ובקרים”.

ייתכן כי רעש המנוע יהיה חזק יותר 
בשניות ההפעלה הראשונות, בפרט 

אחרי תקופת אי הפעלה ארוכה. 
הרעש נובע ממפצי שסתומים 

הידראולים, מערכת התזמון שנבחרה 
לצמצם את מספר פעולות התחזוקה 

במנוע הבנזין, אך היא לא משפיעה על 
תפקוד או על מהימנות. 

)18 )17  

)78  

מנועי בנזין
פעל באופן הבא:

 שלב את בלם החניה.

 שלב הילוך סרק.

  לחץ על דוושת הבלמים במלואה, 
מבלי לגעת בדוושת ההאצה.

 AVV סובב את מתג ההתנעה למצב  
ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע 

מותנע.

אם המנוע לא מותנע בניסיון הראשון, 
החזר את המתג למצב STOP וחזור 

על תהליך ההתנעה.

אם נורית האזהרה  ונורית האזהרה 
 נשארות דלוקות בלוח המחוונים 

 ,MAR כאשר מתג ההתנעה במצב
סובב את המתג למצב STOP ושוב 

ל-MAR. אם נורית האזהרה לא כבית, 
נסה להשתמש במפתח הנוסף 

המסופק ברכב. אם בכל זאת לא 
הצלחת להתניע, בצע התנעת חירום 

)עיין בנושא “התנעת חירום” בפרק 
“במקרה חירום”( ופנה למרכז שירות 
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

מנועי דיזל
פעל באופן הבא:

 שלב את בלם החניה.

 שלב הילוך סרק.

  סובב את מתג ההתנעה למצב 
MAR: נורית האזהרה  ונורית 

 יידלקו בלוח המחוונים.

 .   המתן לכיבוי הנוריות  ו- 
ככל שהמנוע חם יותר, כיבוי הנורוית 

יהיה מהיר יותר.

  לחץ על דוושת הבלמים במלואה, 
מבלי לגעת בדוושת ההאצה.

 AVV סובב את מתג ההתנעה למצב  
מיד אחרי שנורית  כבית. 

המתנה ארוכה מדי תבזבז את 
פעולת החימום שביצעו המצתים.

  שחרר את המפתח מיד עם התנעת 
המנוע.

חשוב  בעוד שהמנוע קר יש לשחרר 
לחלוטין את דוושת ההאצה כאשר 

.AVV אתה מסובב את המתג למצב

אם המנוע לא מותנע בניסיון הראשון, 
החזר את המתג למצב STOP וחזור 

על תהליך ההתנעה.

אם נורית האזהרה  נשארת דלוקה 
בלוח המחוונים כאשר מתג ההתנעה 
במצב MAR, סובב את המתג למצב 

STOP ושוב ל-MAR. אם נורית 

האזהרה לא כבית, נסה להשתמש 
במפתח הנוסף המסופק ברכב. אם 

למרות הכול לא הצלחת להתניע את 
המנוע, פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

)19  
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TPMS )מערכת ה

בקרת לחץ אוויר 
בצמיגים(

)אם קיימת(

 )93 )92 )91 )90 )89 )88 )87 )86   
)94

תיאור
מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים 
)TPMS( מזהירה את הנהג אם ישנו 

לחץ אוויר נמוך בצמיגים בהשוואה 
ללחץ האוויר המומלץ בצמיגים קרים.

שינווים בטמפרטורה חיצונית עלולים 
להשפיע על לחץ אוויר בצמיגים.

משמע, ירידה בטמפרטורה החיצונית 
מקבילה לירידה בלחץ האוויר בצמיגים.

יש לתקן את לחץ האוויר בצמיגים 
לערכים המפורטים עבור הצמיגים 

הקרים. לחץ אוויר בצמיגים קרים נמדד 
אחרי שהרכב היה נייח שלוש שעות 
לפחות או נסע למרחק קצר מ- 1.6 

ק”מ אחרי שהיה נייח שלוש שעות.

אסור שלחץ האוויר בצמיגים קרים 
יעלה על ערך הלחץ המרבי המופיע על 

דופן הצמיג.

84(  כלי רכב המצוידים בתיבת 
הילוכים רובוטית: בעת הדממת 

מנוע אוטומטית בשיפוע, יש 
להתניע את המנוע באמצעות 

הזזת הידית כלפי )+( או )-( 
ללא שחרור של דוושת הבלמים. 

כלי רכב המצוידים בתיבת 
הילוכים רובוטית וסייען זינוק 

בעליה: בעת הדממת מנוע 
אוטומטית בשיפוע, יש להתניע 

את המנוע באמצעות הזזת 
הידית כלפי )+( או )-( ללא 

שחרור של דוושת הבלמים, כדי 
לקבל גישה לסייען זינוק בעליה 
שפעיל רק כאשר המנוע פועל.

85(  אם תעדיף לשמור על אקלים 
נוח בתוך הרכב, נטרל מערכת 

עצור וסע, כדי להפעיל את 
בקרת האקלים באופן רציף.

כמו כן, לחץ האוויר עולה במהלך 
נהיגה ברכב: זוהי תופעה רגילה ואינה 

דורשת תיקון לחצים.

הערה
  TPMS לא מחליפה את תחזוקת 

הצמיגים הרגילה ולא מצביעה על 
תקלה בצמיג.

 TPMS-לפיכך, אין להשתמש ב  
בתור מתג לחץ בעת תיקון לחץ 

האוויר בצמיג.

  לחץ אוויר נמוך בצמיגים במהלך 
נהיגה עלול לגרום חימום היתר 

שלהם ובעקבות זאות לכשל צמיגים.  
לחץ האוויר הנמוך מעלה תצרוכת 
דלק ומקצר את חייש השירות של 
הצמיגים ואף עלול לפגוע בשליטה 

ברכב ובביצועי הבלימה שלו.

  TPMS אינה מחליפה את תחזוקת 
הצמיגים הנכונה. על הנהג לשמור 

על לחץ האוויר הנכון בצמיגים 
ולמדוד אותו באמצעים מתאימים. 

חשוב לעשות זאת, אפילו אם 
הירידה בלחץ האוויר לא מדלקיה 

.TPMS את נורית האזהרה של
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הערה  ניתן לצייד את הרכב ערכת ה

FiX&Go לתיקון צמיגים, גלגל חלופי 

קומפקטי או גלגל חלופי בגודל מלא 
)עם או ללא חיישן TPMS מקורי 

למדידת לחץ האוויר בצמיגים(.

אחרי תיקון הצמיג בחומר האיטום 
המקורי הכלול בערת FiX&Go, יש 

להחזיר את הצמיג למצב הקודם, כדי 
שנורית האזהרה  תיכבה במהלך 

נהיגה רגילה. 

גלגל חלופי קומפקטי )אם קיים(: 
הגלגל החלופי הקומפקטי לא מצויד 

בחיישן TPMS. אחרי התקנתו בנהיגה 
נורמלית נדלקת נורית האזהרה 
)מהבהבת במשך כ- 75 שניות 

וממשיכה לדלוק בקביעות(.

הנורית דולקת עד שיותקן גלגל המצויד 
בחיישן TPMS מקורי.

 :)TPMS גלגל חלופי רגיל )ללא חיישן
אחרי התקנתו בנהיגה נורמלית 

נדלקת נורית האזהרה  )מהבהבת 
במשך כ- 75 שניות וממשיכה לדלוק 
בקביעות(. הנורית דולקת עד שיותקן 

גלגל המצויד בחיישן TPMS מקורי. 
לאחר מכן, המערכת חוזרת לפעולה 

סדירה ונורית האזהרה  כבית.

 :)TPMS גלגל חלופי רגיל )עם חיישן
אחרי התקנתו בנהיגה נורמלית תיכבה 

. נורית האזהרה 

חשוב  בכל המקרים המוזכרים 
מומלץ לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים 

לפני תחילת הנסיעה.

הערה  אם הצמיגים מוחלפים, ייתכן 
כי תצטרך לבצע נסיעות קצרות, לפני 

שהמערכת תשוב לפעול כסדרה.

חשוב

TPMS  )86 מותאמת לצמיגים 
ולגלגלים המקוריים. לחצי 

TPMS והתרעות הוגדרו לפי 

מידת הצמיגים המותקנים 
ברכב. שימוש בצמיגים במידות, 

סוגים או יצרנים שונים עלול 
לגרום הפרעות במערכת או 

נשק לחיישן. גלגלים חלופיים 
לא מקוריים עלולים לגרום נזק 

לחיישן. אל תשתמש בחומר 
איטום לצמיגים או במשקולות 

 TPMS-איזון, אם רכבך מצויד ב
מכיוון שפריטים אלה גורמים 

נזק לחיישנים.
87(  אם המערכת מסמלת כי ישנה 

ירידה בלחץ בצמיג ספציפי, 
מומלץ לבדוק את לחץ האוויר 

בכל הצמיגים.
TPMS  )88 לא משחררת את הנהג 

מחובתו לבדוק את לחץ האוויר 
בצמיגים מדי חודש בחודשו; 

המערכת היא לא תחליף 
לתחזוקה או למערכת בטיחות.

אזהרה
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  מיקום החיישנים אף משפיע על ה

ביצועיה של מערכת הסיוע בחניה. 
לדוגמה, שינוי בהגדרות הנהיגה 
)בשל בלאי של בולמי זעזועים, 

מתלים(, החלפת הצמיגים, העמסת 
יתר של הרכב וביצוע פעולות כוונון 

מיוחדות המצריכות את הנמכת 
הרכב.

  ייתכן כי לא יתבצע זיהוי מכשולים 
בחלקו העליון של הרכב )בפרט 

בתא נוסעים מסוג ואן או שלדה(, 
מכיוון שהמערכת מזהה מכשולים 

שעלולים לפגוע בחלקו התחתון של 
הרכב.

  סייען החניה פועל כהלכה כאשר 
הדלתות סגורות.

  דלתות פתוחות עלולות לגרום 
למערכת לשלוח אותות כזב: סגור 

תמיד את הדלתות האחוריות.

 אל תדביק מדבקות על החיישנים. 

תדלוק הרכב

מנוע בנזין
השתמש בדלק נטול עופרת בלבד 

שדירוג האוקטן שלו )RON( לא נמוך 
מ- 95.

חשוב  ממיר קטליטי לא יעיל מגביר 
את הפליטות המזיקות ובכך תורם 

לזיהום אוויר.

חשוב  לעולם אל תשתמש בדלק 
המכיל עופרת, אפילו בכמות קטנה או 

במקרה חירום, מכיוון שהיא עלולה 
לגרום נזק בלתי הפיך לממיר 

הקטליטי.

מנוע דיזל
הפעלה בטמפרטורות נמוכות

אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה 
מאוד, הסולר מסמיך מכיוון שנוצרים 

קרישי פראפין שפוגעים במערכת 
אספקת הדלק.

97(   החיישנים חייבים להיות נקיים 
מבוץ, לכלוך, שלג וקרח, כדי 
שהמערכת תפעל. היזהר לא 

לשרוט את החיישנים ולא 
לגרום להם נזק במהלך הניקוי. 

הימנע משימוש במטליות 
יבשות, מחוספסות וקשות. יש 

לנקות את החיישנים במים 
נקיים וסבון לרכב, לפי הצורך. 

אם אתה משתמש בציוד ניקוי 
מיוחד כגון מכשיר ניקוי בלחץ 

גבוה או מכשיר קיטור, נקה את 
החיישנים מהר מאוד והחזק 

את פיית הצינור במרחק מעל 
10 ס”מ.

98(   הנהג אחראי תמיד לתמרוני 
החניה. תוך כדי ביצוי תמרונים 
אלה, ודא תמיד שאזור החניה 

ריק מאנשים )במיוחד ילדים( או 
בעלי חיים. חיישן החנייה נועד 

לסייע לנהגים להתרכז 
בתמרונים מסוכנים, אפילו אם 
הם מתבצעים במהירות נמוכה.

אזהרה
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חסכון בדלקה

להלן עצות שימושיות לחסכון בדלק 
 CO2 להפחתת פליטות מזיקות של

ושל מזהמים אחרים )ניטראטים, 
 PM ,פחמימנים לא שרופים

)חלקיקים( וכד’(.

עצות מעשיות לחסכון 
בדלק ולהפחתת הפליטות 

המזהמות
תנאי רכב

  בצע בדיקות וטיפולי תחזוקה 
בהתאם ללוח התחזוקה.

  בדוק את לחץ האוויר בצמיגים 
בתדירות קבועב, לפחות פעם אחת 

בחודש. לחצי אוויר נמוכים מאוד 
מעלים את תצרוכת הדלק בגלל 

התנגדות הגלגול גבוהה יותר. 
בנוסף, צמיגי הרכב מתבלים מהר 

יותר וביצועים נפגעים.

  השתמש בצמיגי שלג בתנאי מזג 
האוויר המתאימים בלבד. הם מעלים 

את תצרוכת הדלק ואת רמת 
הרעש.

  אל תוביל מטענים כבדים: משקל 
הרכב )במיוחד בנסיעה בעיר( ואת 
סידורו משפיעים רבות על תצרוכת 

דלק ועל יציבות הרכב.

  הסר גגון או מנשא מגלשיים לאחר 
השימוש. אביזרים אלה מפחיתים 

את החדירה האווירודינמית של 
הרכב ומעלים את תצרוכת הדלק.

  כדי להוביל פריטים גדולים במיוחד, 
השתמש בגרור אם ניתן.

  השתמש בפתחי האוורור של הרכב 
אם אפשר - חלונות פתוחים 

במהלך הנסיעה פוגעים 
באווירודינמיות.

  אל תשתמש במכשירי חשמל מעבר 
לזמן הנדרש. חימום החלון האחורי 
של הרכב, הפנסים הנוספים, מגבי 
השמשה ומאוורר החימום דורשים 

כמות אנרגיה רבה, ומעלים תצורכת 
דלק )ב- 25% בנסיעה עירונית(.

  מיזוג אוויר פועל מעלה תצרוכת דלק 
)ב- 30% בממוצע(. אם 

הטמפרטורה החיצונית לא מגיעה 
לערכים קיצוניים, נסה להשתמש 

באוורור. 

22(   מנוע דיזל: השתמש רק בסולר 
המיועד לכלי רכב בהתאם 

למפקטי התקן האירופי 
EN590. שימוש במוצרים או 

בתערובות אחרות עלול לגורם 
נזק בלתי הפיך למנוע, 

ובעקבותיו לבטל את תוקף 
האחריות. אם אתה מתדלק 

בסוג דלק אחר בשוגג, אל 
תתניע את המנוע ונקז את 

מיכל הדלק. אם המנוע פעל 
אפילו בזמן הקצר ביותר, 

תצטרל לנקז את כל מערכת 
הדלק בנוסף על ניקוז המיכל.

23(   אל תקרב להבות חשופות או 
סיגריות דולקות אל צוואר 

המילוי של מיכל הדלק: קיימת 
סכנת שריפות. הרחק את פניך 
מצוואר המילוי של מיכל הדלק, 

כדי לא לנשום אדים רעילים.

חשוב
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גרירת גרורה

חשוב
יש לצייד את הרכב בוו גרירה מאושר 

ובמערכת חשמל מתאימה לגרירת 
גרור. יש להפקיד את ההתקנה בידי 

צוות טכנאים מוסמך שיפיק מסמכים 
דרושים לנסיעה בדרכים.

התקן מראות חיצוניות נוספות/
מיוחדות, כנדרש בחוקי התעבורה.

זכור כי גרירת גרור מקשה על נסיעה 
בעליות, כי מרחק בלימה גדל וכי 

עקיפה נמשכת זמן רב יותר, תלוי 
במשקל הרכב הכולל.

שלב הילוך נמוך בנהיגה בירידה 
במקום ללחוץ קבוע על דוושת 

הבלמים.

משקל הגרור המחובר לרכב מפחית 
את המשקל  שניתן להעמיס ברכב 

באותו ערך מספרי.

כדי לוודא שלא חרגת ממשקל הגרור 
המרבי המותר )הנקוב במסמכי 

הרישום של הרכב(, יש להביא בחשבון 
את הגרור העמוס במלואו לרבות 

אביזרים ומטען.

אל תחרוג מהמהירות המרבית עבור 
רכב גורר גרור, הנהוגה במדינה שאתה 

נוהג בה. על כל פנים, אין לחרוג 
מהמהירות המרבית של 80 קמ”ש.

)100 )99  

צמיגי חורף

במרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ ישמחו לספק לך מידע 

נוסף על סוגי הצמיגים המתאימים 
לדרישות הרכב.

לחצי האוויר המומלצים והמפרטים 
עבור צמיגי השלג מופיעים בנושא 
“גלגלים” בפרק “נתונים טכניים”.

מאפייני החורף של צמיגים אלה 
מופחתים באופן ניכר, כאשר עומק 

הסוליה שלהם יורד מתחת ל- 4 מ”מ. 
החלף אותם במקרה זה.

בשל מאפייניהם של צמיגי שלג, 
בתנאי שימוש רגילים או בנסיעות 

ארוכות בדרכים מהירות, ביצועיהם של 
צמיגים אלה נמוכים מביצועים של 
צמיגים סטנדרטיים. הגבל ביצועים 
בהתאם לאופן השימוש המאושר. 

99(   מערכת ה-ABS של הרכב לא 
תבקר את מערכת הבלימה של 

הגרור. נהג במשנה זהירות 
בדרכים חלקות.

100 ( לעולם אל תבצע שינויים 
במערכת הבלימה של הרכב, 

כדי לבקר את בלמי הגרור. על 
מערכת הבלימה של הגרור 
להיות עצמאית מהמערכת 

ההידראולית של הרכב.

אזהרה
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105(  אם הנתיך המוחלף נשרף שוב, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע”מ.

106(  לעולם אל תחליף נתיך בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר. קיימת סכנת שריפות. אם הופעל נתיך מגן כללי 
)נתיך-על, נתיך מידי(, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ. לפני הכנסת נתיך ודא שהמפתח 

לא בתוך מתג ההתנעה ושל כל שאר הצרכנים כבויים ו/או מנותקים.

107(  פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ, אם נשרף נתיך שללי של  מערכת בטיחות )כריות אוויר, 
בלמים(, מערכת מנוע )מנוע תיבת הילוכים( או מערכת היגוי

אזהרה
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טיפולי תחזוקהשי

תחזוקה נכונה חיונית להארכת חיי 
השירות של רכבך בתנאים טובים.

לכן, חברת פיאט תיכננה סדרת 
בדיקות וטיפולים שיש לבצע כל 

30,000/35,000 ק”מ )לפי גרסה(.

אמנם, חשוב לזכור שטיפולי תחזוקה 
לא ממלאים את כל דרישות הרכב: 
אפילו בתקופה השימוש הראשונית 
לפני ציון הדרך של 30,000/35,000 
ק”מ ואחריו, בין הטיפולים, יש לבצע 

תחזוקה שגרתית הכוללת הוספת 
נוזלים, בדיקת לחץ אוויר בצמיגים וכד’.

חשוב  היצרן דורש להציג תלושים של 
טיפולי תחזוקה. אי ביצוע טיפולי 

תחזוקה גורר ביטול אחריות.

ניתן לבצע טיפולי תחזוקה במרכזי 
שירות מורשים מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 

בע”מ במועדים שנקבעו מראש.

אם במהלך הטיפולים עלה הצורך 

לבצע תיקונים או החלפת חלקים 
בנוסף על הטיפול העיקרי, ניתן לבצע 

אותם באישור מפורש מבעל הרכב.

חשוב  מומלץ ליצור קשר עם מרכז 
שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 

בע”מ אם חלה תקלה ולא קטנה 
ברכב ולא להמתין למועד השירות 

הבא.

אם רכב גורר גרור לעתים קרובות, יש 
לקצר את פרק הזמן בין מועדי 

התחזוקה.
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בדיקות שי
תקופתיות

כל 1,000 ק”מ או לפני נסיעות ארוכות 
בדוק פריטים הבאים והחלף, אם צריך:

 מפלס של נוזל קירור מנוע

 מפלס נוזל בלמים 

  מפלס של נוזל שטיפה של שמשה 
קדמית

 מצב צמיגים ולחץ אוויר בצמיגים

  מערכת תאורה )פנסים ראשיים, 
פנסי איתות, תאורת מצוקה וכד’(

  הפעלה של מגבים/מתזים של 
שמשה קדמית ומיקום/בלאי של 
להבי מגבים של שמשה קדמית/

חלון אחורי )אם קיים(

כל 3,000 ק”מ בדוק והוסף אם צריך: 
שמן מנוע.

שימוש תובעני 
ברכב

אם הרכב מופעל בעיקר באחד 
מהתנאים הבאים:

 גרירת גרור או קרוואן

 בדרכים מאובקות

  נסיעות חוזרות קצרות )קצרות 
מ- 7-8 ק”מ( בטמפרטורות מתחת 

ל- 0 מעלות.

  הפעלה מרובה במהירות סרק או 
נהיגה ארוכה במהירות נמוכה או 

תקופות אי הפעלה ארוכות

יש לבצע את הבדיקות הבאות לעתים 
קרובות יותר מהמצוין בתכנית 

התחזוקה:

  בדוק מצב ובלאי של רפידות בלמים 
קדמיים.

  בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול 
תא המטען נקיים, וכן, בדוק 

שהקישורים נקיים ומשומנים.

  בדוק חזותית: צבע חיצוני, גחון, 
צינורות קשיחים וגמישים )פליטה, 
מערכת דלק, בלמים(, חלקי גומי 
)שרוולים, גלי הינע, תותבים וכד’(.

  בדוק טעינת מצבר ומפלס נוזל 
המבצר )אלקטרוליט(.

   בדוק חזותית את חגורות הינע 
העזר.

  בדוק שמן מנוע ומסנן שמנן והחלף, 
אם צריך.

  בדוק מסנן אבקנים והחלף, אם 
צריך.

החלף קרב סינון של מסנן אוויר על 
15,000 ק”מ.
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SERVICING AND MAINTENANCE

בדוק מפלס נוזל דרך המיכל.

סגור מכסה D בלחיצה על מרכזו.

)129  

נוזל בלמים
פתח את המכסה E, איור 207 עד איור 

212: בדוק שהנוזל במיכל נמצא 
במפלס המרבי.

אסור שמפלס הנוזל במיכל יעלה מעל 
.MAX סימון

השתמש בנוזל הבלמים שבטבלת 
“נוזלים ושמנים” )ראה “נתונים 

טכניים”(. 

הערה  נקה ביסודיות את מכסה 
המיכל E ואת האזורים הסמוכים.

נקוט אמצעים נוספים, כדי למנוע 
חדירת לכלוך לתוך המיכל שהמכסה 

שלו פתוח.

כדי להוסיף נוזל השתמש תמיד 
במשפך בעל מסנן מובנה בצפיפות 

0.12 מ”מ או נמוכה יותר.

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.

)34  

)131 )130  

נוזל היגוי כוח
בדוק שמפלס הנוזל נמצא בין סימן 

 ,G שעל גוף המיכל MAX לסימון MIN

איור 207 עד איור 212, בעוד שהרכב 
עומד על מישור והמנוע קר.

 MAX מפלס השמן עלול מעל סימון
כאשר הוא חם.

אם יש להוסיף נוזל, ודא שנפרטו זהה 
לנוזל שכבר ישנו במערכת.

)132  

)4  
)35  

126 ( לעולם אל תעשן תוך כדי 
עבודה בתא המנוע: גז ואדים 

דליקים עלולים להיפלט ממנו. 
קיימת סכנת שריפה!

127 ( 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 עלוי להיתפס 
בחלקים הנעים.

128 ( מערכת הקירור מופעלת 
בלחץ. אם צריך, החלף את 

המכסה במכסה מקורי אחר 
בלבד, אחרת הפעלת המערכת 

עלולה להיפגע. אל תסיר את 
מכסה המיכל כאשר המנוע 

חם: קיימת סכנת כוויות.

אזהרה
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קרב מסנן אוויר/שי
מסנן אבקנים

החלף את קרב מסנן האוויר או את 
מסנן האבקנים במרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

מסנן דיזל

ניקוז עיבוי )גרסאות 
)MultiJet

)36  

36(  מים במעגל האספקה עלולים 
לגרום נזק חמור למערכת 

ההזרקה ולשבש את פעולת 
המנוע. אם נורית האזהרה  

נדלקת, פנה למרכז שירות 
מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. 
בע”מ, כדי לנקז את 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.

חשוב

מצבר

אם המצבר מסוג “תחזוקה מוגבלת”: 
בתנאי שימוש רגילים אין צורך להוסיף 

מים מזוקקים לאלקטרוליט.

עם זאת, יש לבצע בדיקות תקינות 
תקופתיות שלו במרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ.

)134 )133  

החלפת המצבר
אם צריך, החלף את המצבר במצבר 

מקורי חדש במפרט זהה.

אם התקנת מצבר במפרט אחר, לא 
תקפים מרווחי השירות הנקובים 

בתכנית התחזוקה.

הקפד לפעול לפי הוראות התחזוקה 
של יצרן המצבר.

)38 )37  

)5  

)135  
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טעינת מצברשי
 

חשוב  תהליך טעינת המצבר הוא 
לידיעתך בלבד. פעולה זו יש לבצע 

במרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ס.מ.ל.ת. בע”מ.

טעינה חייבת להיות איטית בשיעור 
אמפר נמוך ולהימשך כ- 24 שעות. 

טעינה ממושכת עלולה להזיק למצבר.

כדי לטעון את המצבר, פעל באופן 
הבא:

בהיעדר מערכת 
START&STOP

  נתק את הכבל מקוטב המצבר 
השלילי.

  חבר את כבלי המטען לקוטבי 
המצבר תוך הקפדה על הקטבים 

הנכונים.

  הפעל את המטען.

  בתום הטעינה כבה את המטען 
ונתק אותו מהמצבר.

 חבר את קוטב המצבר השלילי.

5(   מצברים מכילים חומרים 
מסוכנים מאוד לסביבה. כדי 
להחליף את המצבר, מומלץ 
לפנות למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ 
כדי לסלק את המצבר הישן 

באופן אחראי לסביבה ובהתאם 
לכל דרישות החוק.

חשוב

37(   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. 

38(   אם בכוונתך להפסיק 
להשתמש ברכב לפרק זמן 

ארוך בתנאי קור קיצוני, הסר 
את המצבר והעבר אותו למקום 

מוחמם, כדי שלא יקפא. 

חשוב
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יש להחליף את הצמיג, כאשר עובי 
הסוליה קטן מ- 1.6 מ”מ. על כל פנים, 

אכוף את החוקים הקיימים במדינה 
שאתה נמצא בה.

חשוב
  הימנע ככל האפשר מבלימות חדות, 

התחלות נסיעה מהירות ומזעזועים 
חזקים בנסיעה מעל שפות מדרכה, 

מהמורות או מכשולים קשים 
אחרים. נסיעה ארוכה על כביש 

משובש עלולה לגרום נזק לצמיגים.

  בדוק באופן תקופתי שאין חתכים 
בדפנות, התנפחות חריגה או בלאי 

חריג.

  פנה למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת ס.מ.ל.ת. בע”מ, אם צריך.

  הימנע מהעמסת יתר של הרכב 
בנסיעה: אחרת, עלול להיגרם נזק 

חמור לגלגלים ולצמיגים.

  אם צמיג נקור, עצור מיד והחלף 
אותו, כדי למנוע נזק לצמיג, 

לחישוק, למתלים ולמערכת ההיגוי.

  צמיגים מזדקנים אפילו בשימוש 
מועט. סדקים בסוליה ובדפנות הם 

סימן להזדקנות. דאג לבדיקה 
המקצועית של הצמיגים, אם גילם 
עולה על 6 שנים. אל תשכח לבדוק 

בעיון את הגלגל החלופי.

  אם עליך להחליף צמיגים, התקן 
תמיד צמיגים חדשים והימנע 

מרכישת צמיגים ממקור לא ידוע.

  אם צמיג מוחלף, החלף גם את 
שסתום הניפוח.

  כדי שיהיה בלאי מאוזן בצמיגים 
הקדמיים והאחוריים, מומלץ לבצע 

סבב כל 15-10 אלף ק”מ, אך 
להתקין אותם באותו צד הרכב, כדי 

לא להפוך את כיוון הסיבוב.

 )142 )141 )140 )139  

139 ( זכור, כי אחיזת הדרך של 
רכבך תלויה אף בלחץ אוויר 

נכון בצמיגים.

140 ( אם לחץ האוויר נמוך מדי, 
הצמיג על להתחמם יתר על 
המידה ולהינזק באופן חמור 

בעקבות זאת.

141 ( אל תחליף בין צמיגי צד ימין 
לצמיגי צד שמאל של הרכב 

ולהיפך.

142 ( לעולם אל תצבע חישוקי 
אלומיניום המצריכים תנאי 

 .150°C טמפרטורה מעל
תיתכן פגיעה בתכונות 
המכוניות של הגלגלים.

אזהרה
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צבע הרכבשי

הגנה מפני גורמים 
סביבתיים

להלן גורמי החלודה העיקריים:

  זיהום אוויר

  אוויר מלוח ולחות )אזורי חוף או 
באקלים חם ולח(

  שינויים עונתיים

כמו כן, אין להמעיט בפעולת החיכוך 
של האבק והחול האטמוספריים 
הנישאים ברוח, וכן של בוץ וחצץ 

ניתזים ממכוניות אחרות.

כדי להגן על צבע רכבך מפני חלודה 
השתמשה חברת פיאט בטכנולוגיות 

הייצור המתקדמות שלה. 

לרבות:

  צביעת מוצרים ומערכות בצבע בעל 
שיעור התנגדות גבוה לחלודה 

ולחיכוך.

  שימוש ביריעות מתכת מגלוונת )או 
מטופלת מראש( בעלת תכונות 

התנגדות חזקות לחלודה.

  התזת גחון, תא המנוע, חלקים 
פנימיים בבתי גלגלים וחלקים 

אחרים בחומר הגנה מפני חלודה 
חזק.

  התזת חלקי פלסטיק מגנים 
באזוריהם החשופים יותר: מתחת 

לדלת, כנף פנימית, קצוות וכד’.

  פתח תיבות סגורות, כדי שלא ייווצר 
עיבוי וכיסי לחות בפנים.

 מעטפת חיצונית
ואחריות גחון

רכבך מכוסה באחריות מפני חירור 
בעקבות חלודה של רכיב מקורי 

במרכב או במבנה.

לתנאי האחריות הכלליים, עיין בחוברת 
האחריות.

עצות לשימור הצבע

צבע

לצבע הרכב לא רק תפקיד אסתטי, 
אלא הוא מגן על לוחות המתכת 

שמתחתיו.

תקן חיכוכים ושריטות מיד, כדי למנוע 
היווצרות חלודה. השתמש רק במוצרי 

צבע מקוריים לביצועי תיקונים )עיין 
בנושא “לוחית זיהוי של צבע המרכב” 

בפרק “נתונים טכניים”(.

תחזוקת צבע רגילה כוללת את רחיצת 
הרכב: תדירות הרחיצה תלויה בתנאי 

ההפעלה ובסביבת ההפעלה של 
הרכב.

לדוגמה, מומלץ לרחוץ את הרכב 
לעתים קרובות יותר באזורים שבהם 

זיהום אוויר גבוה או בדרכים שמכוסות 
במלח. כדי לשטוף נכון את הרכב, פעל 

באופן הבא:

  שטוף את המרכב בזרם מים בלחץ 
נמוך.

  נגב את המרכב בספוג שטבול 
בתמיסת סבון עדינה; שטוף את 

הספוג בתדירות גבוהה.

  שטוף את הסבון במים היטב ויבש 
בזרם אוויר או במטלית מעור צבי.
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אביזרים פנימייםשי

בדוק בקביעות שהמים לא נלכדו 
מתחת לשטיחונים )מים שמטפטפים 
מהנעליים, מטריות וכד’(, מכיוון שהם 

עלולים לגרום לחמצון של יריעות 
מתכת.

)144 )143  

מושבים וריפודי בד
הסר אבק במברשת רכב או בשואב 

אבק. מומלץ להשתמש במברשת 
לחה בריפוד קטיפה.

שפשף את המושבים בספוג לח 
שנספג בתמיסת מים וסבון עדין.

חלקי פלסטיק
מומלץ לנקות את החלקים הפנימיים 

במטלית לחה ובתמיסת מים וסבון 
עדין. השתמש במוצרים מיוחדים 

לניקוי פלסטיק ללא ממסים ושנועדו 
במיוחד למניעת נזק למראה ולצבע 

של החלקים המנוקים, כדי לנקות גריז 
וכתמים קשים.

חשוב  אל תשתמש באלכוהול, בבנזין 
או בנגזרותיהם, כדי לנקות את זכוכית 

לוח המחוונים.

ריפוד עור של גלגל הגה/
ידית הילוכים/בלם החניה

)אם קיים(

את החלקים אלה יש לנקות בתמיסת 
סבון עדין ומים בלבד.

לעולם אל תשתמש באלכוהול או 
בנגזרותיו.

קרא בעיון את תווית המוצר לפני 
השימוש במוצרים מיוחדים לניקוי פנים 
הרכב. ודא שהמוצר לא מכיל כהלים או 

חומרים על בסיס אלכוהול.

אם בעת הניקוי השמשה הקדמית 
במוצרים מיוחדים, מטפטף חומר 

הניקוי על ריפוד העור לש גלגל ההגה/
ידית ההילוכים/בלם החניה, נגב אותו 
מיד ושטוף את האזור בתמיסת סבון 

ומים עדינה.

חשוב  היזהר בעת שימוש בנעילת 
עמוד ההגה, כדי למנוע שריטות 

בריפוד העור של גלגל ההגה.

39(   מתקני רחיצה מסוימים 
המשתמשים בלהבים ישנים ו/
או להבים במצב גרוע, עלולים 

לגרום נזק לצבע ולזרזר את 
דהייתו באמעצות יצירת קווים 

המקנים לו מראה מעומעם/
מעורפל, במיוחד בצבע כהה. 

במקרה זה הברק מעט את 
הצבע במוצרים מתאימים.

חשוב

6(   מוצרי ניקוי מזהמים את המים. 
יש לרחוץ את הרכב במקומות 

שמצוידים במכשור האוסף את 
נוזל השטיפה והמטהר אותו.

חשוב
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4. אל תוביל מטענים כבדים: משקל נ
הרכב )במיוחד בנסיעה בעיר( וסידורו 
משפיעים רבות על תצרוכת דלק ועל 

יציבות הרכב.

3. הסר גגון או מנשא מגלשיים לאחר 
השימוש. אביזרים אלה מפחיתים את 

החדירה האווירודינמית של הרכב 
ומעלים את תצרוכת הדלק.

6. אם ניתן השתמש בגרור, בעת 
הובלת פריטים גדולים במיוחד.

7. השתמש בפתחי האוורור של הרכב 
אם אפשר - חלונות פתוחים במהלך 

הנסיעה פוגעים באווירודינמיות.

8. אל תשתמש במכשירי חשמל 
מעבר לזמן הנדרש. חימום החלון 

האחורי של הרכב, פנסים נוספים, 
מגבי השמשה ומאוורר החימום 

דורשים כמות אנרגיה רבה, ומעלים 
את תצרוכת דלק )ב- 25% בנסיעה 

עירונית(.

9. מיזוג אוויר פועל מעלה את תצרוכת 
הדלק )ב- 30% בממוצע(. אם 

הטמפרטורה החיצונית לא מגיעה 
לערכים קיצוניים, נסה להשתמש 

באוורור.

סגנון נהיגה
1. אחרי התנעת המנוע התחל לנסוע 

מיד ולאט והימנע ממהירויות מנוע 
גבוהות. אל תחמם את המנוע בסל”ד 

גבוה או נמוך כאשר הרכב נייח. פעולה 
זו מחממת את המנוע לאט יותר, 

לפיכך מעלה תצרוכת דלק, פליטות 
מזהמים ובלאי מכני של רכיבים.

2. הימנע מפעולות מיותרות כגון 
העלאת סל”ד ברמזור או לפני הדממת 

המנוע. העלאת הסל”ד לפני הדממת 
המנוע, כמו שילוב הילוכים בשיטת “גז 
ביניים”, מיותרת ומעלה תצרוכת דלק 

וזיהום אוויר.

3. בחירת הילוך: בחר הילוך גבוה יותר 
בהקדם )התחשב בהפעלת מנוע 
רגילה ותנאי תנועה( ללא העלאת 

סל”ד בהילוכי ביניים. הפעלת המנוע 
בסל”ד גבוה בהילוכים נמוכים למען 
האצה מהירה מעלה תצרוכת דלק, 

פליטת מזהמים ובלאי מנוע.

4. מהירות רכב: תצרוכת דלק עולה 

רבות ככל שעולה מהירות הרכב. שמור 
על מהירות מתונה ככל האפשר, 

הימנע מבלימות ומהאצות מיותרות 
המעלות תצרוכת דלק ופליטת 

מזהמים. שמירת מרחק בטוח מהרכב 
שלפנים עוזרת לשמור על מהירות 

קבועה.

5. האצה: האצה מהירה פוגעת 
בתצרוכת דלק ומגבירה פליטות 

מזהמים. יש להאיץ בהדרגה ולא לחרוג 
משיעור מרבי של מומנט המנוע.
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