
מחלקה טכנית
ה 1 - מק“ט 603.99.647ב 09-2014  - מהדורתל-אבי

פוס מידע טכני בע“מהפקה: ד

סתמת גימור המנוע של גירע לר, כך שעליך להתייחס רק למידע הנוגFiat Ducato     סאות הדגםספר זה מתאר את כל גיר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.ה טכנית או שיווקית. לפרטים נוספים פנה לחברכשת. היצרן יכול לשנות את המפרט עבור מטרהדגם שר

כת נסיעה טובה ובטוחהבבר
סוכנות מכוניות לים התיכון בע“מ

בואנים כלליים של פיאט לישראל.י

לקוח יקר,

כב החדש שלך, ולהשתמש בהם. כתבנו את ספר נהג זה כדי לסייע לך להכיר את כל מאפייני הרFiat Ducato תך ב-אנו מודים לך על בחיר

ך לראשונה.רבאופן הטוב ביותר. עליך לקרוא אותו במלואו, לפני שאתה יוצא לד

כבך, כדי לעזור לך להפיק את המקסימום מהמאפיינים הטכנולוגיים של ה-תמצא בו מידע, עצות ואזהרות חשובות המתייחסות לנהיגה בר

Fiat Ducato.שלך 

מומלץ לך לקרוא בעיון את כל האזהרות והחיוויים, המסומנים בסמלים המשוייכים להם, בסוף עמוד זה:

בטיחות אישית.

כב.טובת הר

בהביהגנת הס

ה הרלוונטית המופיעה בסוףך סמלים אלה מופיעים בסופה של כל פסקה בליווי מספר. מספר זה מפנה את הקורא לאזהר בעת הצורה:הער

הפרק.

ת האחריות ואתכזי שירות של ס.מ.ל.ת. בע“מ, את תעודפת תמצא את תיאור השירותים שמציעים ללקוחות מרת האחריות המצורבחובר

ה על תוקפה.התנאים לשמיר

כז השירות של ס.מ.ל.ת. בע“מ.כבך החדש וליהנות ממנה ומהשירותים המוענקים במראנו סמוכים ובטוחים כי הם יעזרו לך להתחבר לר

אנו מאחלים לכם קריאה נעימה ונהיגה מהנה!



חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!חובה לקרוא!
תדלוק

.  שימוש בסולר שאינו מתאים למפרט או בתערובות אחרות עשוי לגרוםEN590כבך רק בסולר בהתאם לתקן האירופאי תדלק את ר

ביטל  אחריות יצרן, וגם לנזק למנוע.לגרום ל

התנעת המנוע
 והמתןMAR-ONב; לחץ על דוושת המצמד מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה. לאחר מכן, סובב את המפתח ל- בלם החניה משולוודא ש

, ושחרר אותו מיד עם תחילת פעולת המנוע.AVV סובב את מפתח ההצתה ל-;ו-  בוי הנוריות לכי

חניה מעל לחומרים דליקים
בשים, מחטי אורן או כלב, עלים יכבך מעל לעשכאשר המנוע פועל הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תחנה את ר

חומר דליק אחר: זהירות סכנת שריפה!

בהביה על איכות הסשמיר

ה על איכותבים, המשתתפים בתהליך הפליטה, כדי להבטיח נהיגה תוך שמירכיה רצופה של הרת בקרכת המאפשרכב מצויד במערהר
בה.ביהס

אביזרים חשמליים
רגה את המצבר), בקר במוסך שירות מורשהכב, אתה מחליט להוסיף אביזרים חשמליים (אשר מרוקנים בהדכישת הראם,  לאחר ר
כת החשמל שלבדוק האם מעררישות החשמל הכלליות ויך חישוב של דת “ס.מ.ל.ת בע“מ“. טכנאי המוסך יערוך עבורמטעם חבר

רש.כב מסוגל לעמוד בעומס הנדהר

תוכנית טיפולים בהתאם ללוח זמנים

בהבית על תקינות אמצעי הבטיחות, על איכות הסכב חיוני להבטחת מצבו התקין בתנאי הפעלה נאותים, ושומרתחזוקה נכונה של הר
ב.ועל עלויות הפעלה נמוכות למשך זמן ר

ספר הנהג כולל...

(בטיחות ת לסמלים ב מיוחדכבך ותחזוקתו. הקדש תשומת לבטיחות,  נהיגה נכונה ברמידע, עצות ואזהרות חשובות המתייחסות ל

כבך).(טובת ר בה), בי(הגנת איכות הס אישית), 
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יפרג סקדניא

ךבכר תא רכה

םינווחמה חול תא רכה

תוחיטב

הגיהנו הענתה

םוריח הרקמב

הקוזחתו םיתוריש

םיינכט םיטרפמ

סקדניא
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מראות חיצוניות
25..................................................................כוונון¥

26................................................................קיפול¥

דלתות

72...............................................כזיתנעילה מר¥

מגבי השמשה הקדמית 
53.............................................................הפעלה¥

246.............................................החלפת להבים¥

פיאינדקס גר

פנסים ראשיים
209........................................................סוגי נורות¥

48.......................................ה לנהיגת יוםתאור¥

49..פנסי צד/אור נמוך בפנסים הראשיים¥

49....................אור גבוה בפנסים הראשיים¥

211................................................החלפת נורות¥

גלגלים
266.........................................חישוקים וצמיגים¥

267......................................לחץ אוויר בצמיגים¥

199.................................................החלפת גלגל¥

115.....................לתיקון צמיג Fix&go כתער¥

מנוע
235...........................................בדיקת מפלסים¥

258...............................................נתונים טכניים¥

איור 1
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פנסים אחוריים
209........................................................סוגי נורות¥

213................................................החלפת נורות¥

תא המטען
75............................................הפתיחה / סגיר¥

אור בלימה שלישי
209........................................................סוגי נורות¥

213................................................החלפת נורות¥

חיישני חניה
101.............................................................הפעלה¥

איור 2
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פתחי אוורור

29.................................................חלוקת אוויר¥

ידית שמאלית

48...........................................ה חיצוניתתאור¥

לוח מחוונים
114...................................ה ומחווניםלוח בקר¥

132...............................................הנוריות אזהר¥

ידית ימנית
53.................................................ניקוי חלונות¥

רדיו - מערכת שמע
107..........................................................כתמער¥

תאי אחסון / כרית אוויר

 קדמית בצד הנוסע
64.......................................התקנות פנימיות¥

170...................................מיותכריות אוויר קד¥

תא כפפות

64.......................................התקנות פנימיות¥

 חימום / בקרת אקלים
28...............................................חימום ואוורור¥

32..................................ת אקלים ידניתבקר¥

35........................ת אקלים אוטומטיתבקר¥

בקרים בלוח המכשירים

60...........................................................הפעלה¥

ידית הילוכים

183...........................................................הפעלה¥

גלגל הגה
25................................................................כוונון¥

170..................מית צד הנהגכרית אוויר קד¥

איור 21 איור 3
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ידית פתיחת מכסה מנוע

79...................................הפתיחה / סגיר¥

לוח המכשירים

60......................................................בקרים¥

120..........................................הלחצני בקר¥

מחזיק ספלים / פחיות

משקה / בקבוק

65...........................................................ציוד¥

דלתות

72.................................נעילה / ביטול נעילה¥

מושבים
16...........................................................כוונונים¥

16..............................................ב קפיציםמוש¥

71..תוננווכתמ די תונעשמ ילעב םיבשומ¥

17....ת בטיחותב מסתובב עם חגורמוש¥

20.............................................................סםסל¥

בלם חניה

181...........................................................הפעלה¥

איור 4
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היכרות מעמיקה עם רכבך מתחילה בעמוד

זה.

הספר שאתה קורא הוא ספר פשוט והוא

מסביר בשפה קלה כיצד בנוי רכבך וכיצד

הוא פועל.

לכן, אנו ממליצים לקרוא אותו בתוך הרכב

כדי להתאים את הכתוב למראה עיניך.

10.............................................................סמלים

10.......................כת הקודים של פיאטמער

11........................................................מפתחות

13....................................אזעקה אלקטרונית

15...................................................מתג הצתה

16...........................................................ביםמוש

24..............................................משענות ראש

25........................................................גלגל הגה

25...............................מראות לראייה לאחור

28................................................חימום ואוורור

29..................................................חלוקת אוויר

29....................................בקרי חימום ואוורור

32...................................ת אקלים ידניתבקר

35.........................ת אקלים אוטומטיתבקר

42..................................................מחמם נוסף

48............................................ה חיצוניתתאור

53...................................................ניקוי חלונות

55...................................................ת שיוטבקר

59.......................................................ת גגתאור

60..............................................................בקרים

63........................מתג ניתוק אספקת דלק

64.........................................התקנים פנימיים

69............................................................ףטכוגר

70..............................................מגביל מהירות

70...ריווא הלתמ לש ימצע ןוזיאל תכרעמ

72.............................................................דלתות

78........................................חלונות חשמליים

79...................................................מכסה מנוע

80........................גגון / מנשא למגלשי סקי

81.............................................פנסים ראשיים

כת למניעת (מערABSכת מער

82......................................נעילת גלגלים)

בותת יצי (בקרESCכת מער

83..........................................אלקטרונית)

88..................................כת אחיזה פלוסמער

 TPMSכת לניטור לחץ אוויר(מער

89................................................בצמיגים)

92......................................................סייען לנהג

97..................)הינחל יוביג( תירוחא המלצמ

99......................כת זיהוי שלטי תנועהמער

100.....ך אירופי)ר (אבחון דEOBDכת מער

101...................................................חיישני חניה

103.........................הכת התנעה / עצירמער

107...................................................כת רדיומער

108......................כבכש בעל הראביזרים שר

109.................................................כבתדלוק הר

111..............................................בהביהגנת הס

כבךהכר את ר
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סמלים

בקות צבעוניותכב מסוימים יש מדבי רכילר

שסמליהן מציינות נקיטה בזהירות, כאשר

בקהבים הללו. ישנה גם מדכימשתמשים בר

בחלק הפנימי של מכסה המנוע, המפרטת

את הסמלים השונים.

פעולהטאיפ דוק תכרעמ

בכל פעם שמסובבים את מתג ההתנעה

תרכת קוד פיאט משד, מערMAR-ONלמצב 

ת ניהול מנוע,ת בקראת זיהוי הקוד ליחיד

בתה.ביטול ההשל

כתה של מערת הבקרהקוד נשלח רק אם יחיד

רקוד פיאט זיהתה את הקוד המשוד

מהמפתח.

בכל פעם שמתג ההתנעה מסובב למצב

STOPכת קוד פיאט מנטרלת את, מער

כת ניהול מנוע.התפקודים של מער

תקלה

אם הקוד אינו מזוהה כנכון במהלך ההתנעה,

נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

ה זה יש לסובב את מתג ההתנעהבמקר

. אםMAR-ON ולאחר מכן למצב STOPלמצב 

הבעיה נמשכת נסה להשתמש במפתחות

ברשותך. אם המנוע עדייןביים האחרים שהרזר

כז שירות מורשהאינו מותנע, צור קשר עם מר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מטעם חבר

תקציר

המערכת החשמלית להשבתת המנוע

משפרת את  ההגנה על הרכב מפני ניסיון

גניבה. המערכת מופעלת באופן אוטומטי

כאשר מוציאים את מפתח ההתנעה.

כל מפתח כולל שבב אלקטרוני המשדר

אות במהלך ניסיון ההתנעה, בעזרת

אנטנה המובנית במתג ההתנעה. אות זה

הוא מעין “סיסמה“ המשתנה בכל

התנעה, ויחידת הבקרה משתמשת בה

לזיהוי המפתח ולאפשר התנעה.

 1(
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נדלקת ה אם נורית האזהר

במהלך הנסיעה

ה כדי לצייןמאיר אם נורית החיווי ¥

כת מבצעת בדיקה עצמיתשמהער

ת מתח).בות יריד(למשל בעק

 ממשיכה לדלוק, צוראם הנורית ¥

כז שירות מורשה מטעםקשר עם מר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.חבר

מפתחות

חוקמפתח ללא שלט ר

איור 5 מפעיל את:   Aהלהב המתכתי 

מתג ההתנעה.¥

מנעול הדלתות.¥

ה מכסה מיכל הדלק.פתיחה/סגיר¥

חוקמפתח עם שלט ר

הפעלה

איור 6 - איור 7 מפעיל   Aהלהב המתכתי 

את:

מתג ההתנעה.¥

מנעול הדלתות.¥

ה מכסה מיכל הדלק.פתיחה/סגיר¥

הרכיבים האלקטרוניים במפתח1)

תוטבחמ האצותכ ,קזניהל םילולע

עזות במפתח.

ביתכדי להבטיח את יעילותם המר

של ההתקנים האלקטרוניים בתוך

המפתח, אין לחשוף את המפתח

לקרני אור ישירות.

חשוב

ה כזה סובב את המפתח למצבבמקר

STOPולאחר מכן סובב אותו שוב למצב ,

MAR-ONאם עדין אינך מצליח לשחרר את .

הנעילה, נסה לעשות זאת באמצעות

כב. אםבלת עם הרהמפתחות האחרים שקי

עדין אינך מצליח להתניע את המנוע, צור

תכז שירות מורשה מטעם חברקשר עם מר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

לכל מפתח יש קוד שמתאים רקחשוב: 

תלו. את הקוד יש להזין ולשמור ביחיד

תכת. כדי לשמור ביחידהשליטה של המער

כת קודים של מפתחותהשליטה של המער

כז שירותנוספים (עד שמונה), יש לפנות מר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

איור 5
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איור 7

  משמש לפתיחת דלתות תאהכפתור 

המטען.

בעת פתיחת הדלתות ידלקו האורות בתא

הנוסעים לזמן קצוב.

חוקבדגמים מסוימים יש מפתח עם שלט ר

 איור 7.ו-  שיש בו שני כפתורים 

 נועל את כל הדלתות.כפתור 

 פותח את כל הדלתות.כפתור 

 בלוח המחווניםLEDנוריות החיווי 

  איור A8עם נעילת הדלתות תדלוק נורית 

למשך כשלוש שניות, לאחר מכן היא

תעה).תהבהב (הר

כאשר הדלתות נעולות, אם אחת הדלתות

LEDב, נורית ה- ה היטאו יותר אינה סגור

ומאותתי הפניה יהבהבו במהירות.

ה של מכסה מכל הדלק.פתיחה וסגיר¥

לשחרור המפתח המתכתי, לחץ על כפתור

B.7 איור 6 - איור 

כדי להחזיר את המפתח אל מקומו בתוך

השלט:

  לחוץ וסובב אתBהחזק את כפתור ¥

.Aהמפתח 

  והמשך לסובב אתBשחרר את כפתור ¥

 עד שישמע צליל נעילהAהמפתח 

(קליק).

1(

איור 6

  משמש לפתיחת הדלתותהכפתור 

מיות.הקד

 משמש לנעילת כל הדלתות. הכפתור 

חוקהזמנת יחידות שלט ר

נוספות

כת יכולה לזהות עד 8 יחידות של שלטהמער

חוק,ה נוספת של שלט רחוק. אם נחוצה יחידר

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס.מ.ל.ת בע“מ והבא עמך את כרטיס הקוד

כב.ה מזהה ואת מסמכי הר(אם קיים), תעוד

איור 8
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איור 9

החלפת סוללה במפתח

חוקהשלט הר

אזעקה

(אם קיימת)

חוקבנוסף לכל התפקודים של השלט הר

כב אזעקהאשר פורטו לעיל, מותקנת בר

בר המותקןסית על ידי הרמקורית המבוקר

בתמתחת ללוח המכשירים סמוך לתי

הנתיכים.

הפעלת האזעקה

האזעקה מופעלת במקרים הבאים:

פתיחה לא מורשית של הדלתות או¥

מכסה תא המנוע (הגנה היקפית).

הפעלה לא מורשית של מתג ההתנעה¥

).MAR-ONבוב מתג ההתנעה למצב (סי

ניתוק כבלי המצבר.¥

ה ומוצג חיוויהפעלת האזעקה מצוינת בצפיר

חזותי (מחווני הכיוון מהבהבים במשך 26

שניות). הפעולה של האזעקה משתנה

כב.בהתאם למדינה בה נמכר הר

ה והחיוויבי של מחזורי הצפירהמספר המר

בע מראש. בתום מספר המחזוריםהחזותי נק

בה לפעול כרגיל.כת שבע מראש, המערשנק

חוק, פעלכדי להחליף את הסוללה בשלט ר

כמפורט באיוא 9:

 איור 8 כדי להוציא אתAלחץ על לחצן ¥

.Bלהב המתכת 

ת מברג שטוח קטן סובב את הבורגבעזר¥

C בכיוון :

 והחלףDשלוף החוצה את בית הסוללה ¥

הה על שמיר, תוך כדי שמירEאת הסוללה 

בים.על כיוון הקט

 והדקDהכנס מחדש את בית הסוללה ¥

. בכיוון Cאת הבורג 

 1(

אזהרה

איור 6 רק לאחרB לחץ על לחצן 1)

הרחקת המפתח מגופך, בפרט

מעיניך או מפריטים העלולים

להינזק (למשל פריטי לבוש). אסור

להשאיר את המפתח ללא השגחה,

מפני שמישהו, וילדים בפרט,

עלולים ללחוץ בטעות על הלחצן.

סוללות משומשות עלולות לזהם1)

את הסביבה.  הקפד לסלקן כחוק

או הבא אותן למרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע“מ, לביצוע סילוק באופן הולם.

חשוב
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בתת המנוע מובטח תפקוד השחשוב

כת קוד פיאט, המופעלתבאמצעות מער

באופן אוטומטי כאשר מפתח ההתנעה נשלף

ממתג ההתנעה.

כתריכת המערד

סגור את הדלתות ואת מכסה תא המנוע

, אוSTOPוהעבר את מתג ההתנעה למצב 

הוצא את המפתח. כוון את המפתח עם

כב, לחץ על הלחצןחוק כלפי הרהשלט הר

פה ממנו.הנעילה והר

למעט בדגמים המיועדים למדינות

מסוימות, יישמע צליל המציין כי הדלתות

ננעלו.

כת בפועל,רכת האזעקה נדלפני שמער

מבוצעת בדיקה עצמית. אם מתגלה תקלה

מושמע צליל נוסף.

כתה זה בטל את הפעולה של מערבמקר

האזעקה, בלחיצה על הלחצן שחרור

דלתות/שחרור תא מטען. וודא שהדלתות,

מכסה תא המנוע ודלתות תא המטען

כת האזעקהרוך את מערב ודסגורות היט

פעם נוספת בלחיצה על הלחצן הנעילה.

נעילת הדלתות תשוחרר.¥

כזית הופעלהחשוב: אם הנעילה המר

בוב של הלהב המתכתי שלבאמצעות סי

כת האזעקה לאהמפתח, הפעולה של מער

תבוטל.

הודעה על נסיון פריצה

ה של ניסיון פריצה תידלק בלוחבכל מקר

ועל הצג (אם ה המחוונים נורית האזהר

קיים) תופיע  הודעה (ראה בפסקה

ה“ בפרקהעוסקת ב“נוריות והודעות אזהר

ת לוח המחוונים“).“הכר

כת האזעקהניתוק מער

בועכת האזעקה באופן קכדי לנתק את מער

כב),בתה ממושכת של הר(למשל לפני הש

בוב להב המתכתכב באמצעות סינעל את הר

חוק במנעול הדלת.של מפתח השלט הר

חוק אם סוללות מפתח השלט הרחשוב

כת, כדיה של תקלה במערהתרוקנה במקר

כת האזעקה הכנס את להבלנתק את מער

המתכת למתג ההתנעה וסובב אותו למצב

MAR-ON.

ה או מכסהאם אחת הדלתות אינה סגור

ב, הם לא ייכללותא המנוע אינו סגור היט

כת האזעקה.בבדיקה העצמית של מער

אם מושמע צליל נוסף למרות שהדלתות

ב,סגורות ומכסה תא המנוע סגור היט

כת האזעקה. פנהאירעה תקלה  במער

ת סמל“תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

כזית הופעלהאם הנעילה המר: חשוב

בוב של הלהב המתכתי שלבאמצעות סי

ך.רכת האזעקה לא תידהמפתח, מער

 האזעקה המקורית תואמת לתקנות:חשוב

ה באירופה.התעבור

כת האזעקהביטול הפעולה של מער

לחץ על הלחצן ביטול נעילת דלת/תא

חוק.המטען במפתח השלט הר

הפעולות הבאות תבוצענה (בהתאם

למדינה):

מהבהבי הפנייה יהבהבו שני הבהובים¥

קצרים.

צופר האזעקה ישמיע שני צלילים¥

קצרים.
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מתג ההתנעה

ניתן לסובב את המפתח ל- 3 מצבים שונים

איור 10:

¥STOPהמנוע דומם, ניתן להוציא את :

המפתח, ההגה נעול. חלק מהאביזרים

כת השמע, הנעילההחשמליים (מער

)’כת האזעקה וכוכזית, מערהמר

מסוגלים לפעול.

¥MAR-ONמצב נהיגה, כל האביזרים :

החשמליים פועלים.

¥AVV.התנעת המנוע :

נעילת עמוד ההגה

נעילה

, שלוףSTOPכאשר המפתח נמצא במצב 

את המפתח וסובב את גלגל ההגה עד שהוא

יינעל.

שחרור

בובסובב מעט את גלגל ההגה, תוך כדי סי

.MAR-ONהמפתח במתג ההתנעה למצב 

איור 10

כת בטיחותמתג ההתנעה מצויד במער

ת מפתחבת את החזראלקטרונית, המחיי

ה והמנוע לא במידSTOPההתנעה למצב 

בצע ניסיון התנעה נוסף.הותנע, לפני שניתן ל

2((5 (4 (3 

אם  אירעה חבלה במתג ההתנעה2)

(למשל במהלך ניסיון לגניבת

הרכב), דאג לבדוק אותו במרכז

שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע“מ, בהקדם האפשרי.

בעת עזיבת הרכב הקפד לשלוף את3)

המפתח ממתג ההתנעה, כדי

למנוע הפעלה בשוגג של הבקרים.

הקפד להפעיל את בלם החניה. אם

הרכב חונה במעלה מדרון, שלב

אזהרה

הילוך ראשון ואם היא חונה במורד

מדרון, שלב הילוך נסיעה לאחור.

אסור להשאיר ילדים ללא השגחה

ברכב.

אסור בהחלט להוציא את המפתח4)

ממתג ההתנעה כאשר הרכב נמצא

בתנועה. גלגל  ההגה יינעל באופן

אוטומטי ברגע שתנסה לסובב אותו.

הנחיה זו ישימה גם לגרירת הרכב.

אסור בהחלט להתקין מערכות או5)

לבצע פעולות הכרוכות בשינויים

במערכת ההיגוי או בעמוד ההגה

(לדוגמה התקנת התקן למניעת

גניבה), מכיוון שבעקבות זאת

קיימת סכנת פגיעה קשה בביצועים

בבטיחות. כמו כן תוקף רישעון

הרכב עלול להתבטל כתוצאה מאי

תאימות הרכב לדרישות אישורי

החוק.
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ביםמוש

איור 11

ב מההגהחק המושכוונון מר

בחף את המוש איור 11 ודAם את ידית הר

לפנים או לאחור: בתנוחת נהיגה זרועותיך

צריכות להיות מונחות על שפת ההגה.

7(

6(

2(

בכוונון גובה המוש

ב והזז כלפיב על המוששב: להגבהת המוש

 איור 11 (לכוונון החלקBמעלה את ידית 

 איור C11ב), או את ידית מי של המושהקד

ב), הסט את(לכוונון החלק האחורי של המוש

מי אוב (קדמשקל גופך  מהחלק של המוש

אחורי) שאותו אתה מעונין להגביה.

ב והזז כלפיב על המוש שב:להנמכת המוש

 איור 11 (לכוונון החלקBמעלה את ידית 

 איור C11ב) או את ידית מי של המושהקד

ב), והעבר(לכוונון החלק האחורי של המוש

מיב (קדאת משקל גופך  אל החלק של המוש

או אחורי) שאותו אתה מעונין להנמיך.

כוונון זווית משענת הגב

  איור D.11כדי לכוונן, סובב את ידית 

8(

איור 12

כוונון קשת הגב

  איור E.12כדי לכוונן, סובב את ידית 

ב קפיציםמוש

כת קפיצים מכניתב מצויד במערהמוש

ראולי אשר מספקיםובבולם זעזועים היד

ביות. בנוסף, בולמתנוחות ובטיחות מר

מותכת הקפיצים גם את התנודות הנגרמער

בעת נסיעה על כביש שאינו ישר.

בים“ לכוונוןברים בפרק “מושראה הס

ב,ב מההגה, כוונון גובה המושחק המושמר

כוונון משענת הגב, כוונון המותנית וכוונון

משענת הזרוע.
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כוונון תוספת המשקל

בוע את איור 13, כדי לקAסובב את כפתור 

ה הנחוצה בהתאם למשקל הגוף, ביןרההגד

40 ק“ג ל- 130 ק“ג.

איור 13

בים בעלי משענות זרועמוש

מתכווננות

ב הנהג משענת זרועניתן להתקין במוש

שאפשר להרים אותה ולכוונן את גובהה.

  איור A.14ם כך יש לסובב את גלגלת לש

9((10 

בים בעלי בסיס מסתובבמוש

(אם קיים)

180.°ב עד לזווית של ניתן לסובב את המוש

Aב, השתמש בבקר כדי לסובב את המוש

בבוב הזז את המושאיור 15. לפני הסי

חק מההגהקדימה ורק אז כוונן את המר

איור 16.

איור 14

איור 15

תב מסתובב עם חגורמוש

בטיחות
(אם קיים)

ת בטיחות עם שלושב מצויד בחגורהמוש

נקודות עיגון איור 17, שתי משענות זרוע

ביםמתכווננות (לכוונון ראה הפסקה “מוש

בעלי משענות זרוע מתכווננות“), ומשענות

ראש שניתן לכוונן את גובהן (לכוונון ראה

הפסקה “משענות ראש“).

11(

איור 16
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כוונון זווית משענת הגב

 איור A .18השתמש בידית

בבוב המושסי

°180ב עד לזווית של ניתן לסובב את המוש

בע35 לכיוון הדלת. ניתן לק°ובזווית של כ-  

ב בתנוחת נהיגה או בזווית שלאת המוש

°.180

  איורDב השתמש בידית כדי לסובב את המוש

ב).19 (שנמצאת בצד ימין של המוש

ב קדימה ורק אזבוב הזז את המושלפני הסי

חק מההגה איור 16.כוונן את המר

12(

איור 17

איור 18

כוונון גובה

 איור 18, עלC או בבקר Bהשתמש בבקר 

מי/אחורימנת להגביה/להנמיך את חלקו הקד

ב.בהתאמה של המוש

איור 20

איור 19

בים מחוממיםמוש

(אם קיים)

כדי להפעיל/לכבות את החימום לחץ על

 איור 20, כאשר המפתח נמצאEהכפתור 

.MAR-ONבמצב 

CAPTAINב מוש

(אם קיים)

ב קפטן איור 21,כב יכול להיות מצויד במושהר

שיכול להכיל אפשרויות כוונון שונות בהתאם

ת בטיחותבוע, עם חגורלדגם (מסתובב או ק

)’וכו

בר על אפשרויות הכוונון השונות ראההס

תב מסתובב עם חגורמת “מושבפסקה הקוד

בטיחות“.
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ירוחאה בשומב לפקתמ חטשמ
(אם קיים)

ב האחורי מצויד במשטח מתקפל, עליוהמוש

ת. כדי להשתמש במשטחניתן להניח נייר

 איור 22 וקפל אתAמשוך את לשונית 

המשטח כלפי מטה. על המשטח יש שני

מחזיקי ספלים, שוליים מוגבהים ותופסן

ת.לנייר

איור 21

איור 22

איור 23

בה מתחת למושמגיר
(אם קיים)

 איור 23. ניתןAה ב נמצאת מגירמתחת למוש

ת הווים שעללהוציא אותה בקלות על ידי הסר

בסיס התמיכה.

איור 24

בבסיס המושכיסויי פלסטיק ל
(אם קיים)

 איור 24, ישAמי  כדי לפתוח את הכיסוי הקד

 איור 24, שנמצאת בחלקוBלשחרר את ידית 

העליון של הכיסוי.

בובכך לאפשר גישה אל התא שמתחת למוש

ב“).(ראה הפסקה “תא מתחת למוש

על מנת שניתן יהיה לפתוח את התא

שמתחת לכיסא בקלות ולאפשר גישה אליו,

ב לאחור עד הסוף.יש להזיז תחילה את המוש

מי ישכדי שניתן יהיה להסיר את הכיסוי הקד

לפתוח אותו כלפי מטה עד הסוף, ולהסיר

אותו מהווים שנמצאים בחלק התחתון, על

כב.מי של הרידי משיכה לכיוון החלק הקד

 13(
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בכוונון משענת הגב של מוש

הנוסע

 איור A25סובב את כפתור  

תמה שהוא ספסל אחד בשורב פנורבמוש

ב מקובעים.בים השניה שני צדי המושהמוש

בקיפול משענת הגב של המוש

בים שניה -ת מוש(שורכזי המר

שלישית)

 איור 25 וקפל את משענתCם את ידית הר

הגב קדימה.

על גבי החלק האחורי של משענת הגב של

כזי מותקן משטח קשה, שנועדב המרהמוש

לשמש כמשענת זרוע וכשולחן עם מחזיקי

ספלים.

כדי להחזיר את משענת הגב למקומה יש

להיעזר בידית.

בכדי להנמיך את משענת הגב של המוש

ה השניה, הסר את משענתכזי בשורהמר

הראש, כך יהיה קל יותר לכוונן את משענת

ה הראשונה.כזי בשורב המרהגב של המוש

COMBIסאות גר

תנוחת כניסה קלה

 איור 26 והטה את משענתAם את ידית הר

הגב קדימה.

תנוחת ”טעינת ערימה“

בצע את הפעולות שלהלן:יש ל

בהסר את משענת הראש מהמוש-

שנמצא בתנוחת כניסה קלה

 איור 27 (נמצאת Bם את ידיתביד ימין הר-

 איור A(26מתחת לידית 

הטה את משענת הגב בזווית של 5 לאחור-

ביד שמאל קפל את משענת הגב קדימה-

14(

ת הספסלהסר

כדי להסיר את הספסל נחוצים שניחשוב: 

אנשים לפחות.

איור 25

בים השניהת המושגישה אל שור

בים השניה,ת המושכדי לאפשר גישה אל שור

ב הימני איור 25 של המושBהזז את ידית 

ך השמאליתבים הראשונה, ובידת המושבשור

חף את משענת הגב וקפל אותה קדימה.ד

בעב למקומו הרגיל ולקכדי להחזיר את המוש

ך להזיז את הידית.ם, אין צוראותו ש

איור 26
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בצע את הפעולותכדי להסיר את הספסל יש ל

שלהלן:

 ו-Cמתנוחת ערימה משוך קדימה את ידיות 

Dאיור 28 (כפי שמתואר על הלוחית 

ת הרוחב התחתונה).בקת על קורהמוד

בם את בסיס המושהר-

ב למצב אנכיהבא את המוש-

Eב במצב אנכי, סובב את ידיות כשהמוש-

 כלפי מעלה.Fו- 

ב מהרצפה והסר אותו.ם את המושהר-

15(

ב האחורי על גביהנעת המוש

הרצפה

בצע אתב יש לכדי לשחרר את המוש

הפעולות שלהלן:

 איור A,30בוע האחורית לחץ על ידית הקי¥

כדי להקל על שחרור תפס הבטיחות

)1שנמצא מתחתיה (תנועה 

לאחר שחרור הבסיס ניתן להשתמש בשתי

ב לפנים או לאחורהידיים כדי להניע את המוש

איור 32.

איור 28איור 27

איור 29

איור 30

איור 31

)2 איור 30 (תנועה Bמשוך את ידית ¥

), כך שתגיע3 (תנועה Aם את ידית הר¥

  איור 31 (שנמצאCבוע אל מעל סמן הקי

בה בזמןכת יציבצד), כך תבטיח שהמער

ביצוע הפעולה.
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ב. ישכמו כן, ניתן כעת גם להסיר את המוש

ב נמצא במיקום בולעשות זאת כאשר המוש

התפסים חופשיים ביחס לפתחים במסילות,

במצב כזה (שניתן להגיע אליו בקלות על ידי

הנעת הבסיס קלות תוך כדי משיכתו) ניתן

ב בקלות איור 33.להסיר את המוש

איור 32

איור 33

תו, יש להתקינוב והסרלאחר הנעת המוש

בע אותו אל המסילות שעל הרצפהמחדש ולק

בצע את הפעולותם כך יש ללפני נסיעה, לש

שלהלן:

הנח את הבסיס על המסילות¥

בעת כלפי מטהחף את הידית המקד¥

ךכת תינעל (יש צוראיור 34, עד שהמער

להפעיל כוח).

איור 34

בוע נעולה במצב בטוחכת הקימערחשוב: 

רק כאשר תפס הבטיחות, שנמצא מתחת

לידית, נועל אותה במצב אופקי. אם אינך

במצליח להביא אותה למצב זה, וודא שהמוש

בוע על המסילהנמצא במיקום המדויק לקי

ב מילימטרים ספורים לפנים(הנע את המוש

או לאחור עד שיתחבר כראוי). כאשר הבסיס

במקובע במקומו, הוא חוזר למצב בו היה בשל

בילהבעת מקהראשון, כלומר הידית המק

ב מקובעבדיוק לרצפה ומבטיחה שהמוש

ב למקומו.היט

180, ראה°ב בזווית של ניתן לסובב את המוש

ב בעל בסיס מסתובב“.בר בפרק “מושהס

בעה נוסעיםספסל לאר

)Van סאות תא צוות(גר

(אם קיים)

ב האחורי הואסאות מסוימות, המושבגר

בעה נוסעים. בצדו של הספסל ישספסל לאר

 איור A.35בוקים מחזיק בק
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כל הכוונונים חייבים להתבצע רק6)

כאשר הרכב נייח.

לאחר שמרפים מהידית יש לנסות7)

להזיז את המושב לפנים ולאחור,

כדי לוודא כי הוא נעול היטב

במקומו. אם המושב אינו נעול

היטב, הוא עלול לנוע באופן

פתאומי והתוצאה עלולה להיות

אובדן שליטה ברכב.

להשגת בטיחות מרבית, שמור על8)

משענת גב מושבך זקופה. הישען

לאחור לתוכה. וודא שחגורת

הבטיחות צמודה לחזך וירכיך.

לפני חגירת החגורה הקדמית וודא9)
שמשענת היד במצב אנכי(ראה

”חגורות בטיחות“.

לפני שחרור חגורות הבטיחות10)

ויציאה מהרכב, יש לוודא שמשע-

נת הזרוע הקיצונית (הקרובה

לדלת) מורמת לחלוטין.

את כל הכוונונים יש לבצע כאשר11)

הרכב עומד במקום (ולא תוך כדי

אזהרה

ב באופן ידני, כדיניתן לקפל את המוש

נסיעה). כאשר מסובבים אתלאפשר גישה אל תא המטען איור 36.

המושב, יש לבדוק ולוודא שהוא

אינו מפריע לתפעול ידית בלם היד.

לפני התנעת הרכב, יש לוודא12)

שהמושב מקובע ונעול בתנוחת

נהיגה.

בזמן נסיעה אין להניח על המשטח13)

חפצים כבדים. במקרה של בלימה

פתאומית או התנגשות הם עלולים

להיזרק בתוך הרכבו, לפגוע

בנוסעים ולגרום פציעות קשות.

14) כאשר הספסל בשורה השניה

מקופל, אין להסיע נוסעים בשורה

השלישית. אין להניח חפצים מסוג

כלשהו על משענת הגב של ספסל

השורה השניה כאשר היא

מקופלת. במקרה של התנגשות או

בלימה חדה, הם עלולים להיזרק על

הנוסעים ברכב ולגרום פציעות

קשות. מידע נוסף ניתן למצוא על

גבי הלוחית המוצמדת לחלקו

התחתון של הספסל.

בעת החזרת הספסל למקומו, יש15)

לוודא שהוא מקובע ונעול היטב אל

המסילות שעל הרצפה.

איור 35

איור 36



24

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך

הבד שממנו עשויים ריפודי המושב2)

מתוכנן לעמוד בבלאי  הנובע

מהשימוש הרגיל ברכב.

עם זאת, יש לנקוט אמצעי זהירות

אחדים. הימנע משפשוף ממושך

ו/או עודף בעזרת אביזרי ביגוד כגון

Velcroאבזמי מתכת, זיזים, רצועות 

. אם באמצעות אביזרים אלה’וכד

מופעל לחץ רב על אזור מסוים

בריפוד, אזור זה עשוי להיקרע וכך

נגרם נזק לריפוד.

חשוב

איור 37

סאות מסוימות ניתן לכוונן את גובהבגר

משענות הראש, והן ננעלות באופן אוטומטי

במיקום הרצוי.

16(

כוונון

ם את משענת הראש עדהגבהה: הר¥

בע במקום (ישמע קליק).שתתק

 איור A37הנמכה: לחץ על כפתור ¥

והנמך את משענת הראש.

משענות ראש

מיותקד

מיות,כדי להסיר את משענות הראש הקד

 איור B,37 ו- Aלחץ בו זמנית על כפתורים 

ומשוך את משענת הראש כלפי מעלה.

את כל הכוונונים יש לבצע רק16)

כאשר הרכב עומד במקום והמנוע

כבוי. את משענת הראש יש לכוון

כך שהראש ישען עליה ולא הצוואר.

רק במצב זה היא מסוגלת להגן

היטב על הראש. להגנה מיטבית

של משענת הראש, יש לכוונן את

משענת הגב למצב של ישיבה

זקופה כאשר הראש נמצא קרוב

ככל שניתן אל משענת הראש.

אזהרה
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איור 39

מראות לראייה לאחור

מראה פנימית

כוונון

 איור 39 לכוונון המראהAהפעל את ידית 

לשני מצבים שונים: רגיל או נגד סנוור.

מראות חיצוניות בדלתות

מראות עם כוונון ידני

ניתן לכוונן את המראות החיצוניות באופן ידני,

-MARרק כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב 

ON.

 19(

גלגל ההגה

ניתן לכוונן את גלגל ההגה גם לפנים-לאחור
וגם לגובה.

כדי לכוונן:

חיפת הידיתשחרר את הידית על ידי ד¥

),2לפנים איור 38 (מצב 

כוונן את גלגל ההגה.¥

לאחר מכן נעל את הידית  במשיכתה¥

).1כלפי גלגל ההגה (מצב 

  17(  (18

איור 38

את כוונון ההגה יש לבצע רק17)

כאשר הרכב עומד במקום

והמנוע כבוי.

18) לאחר מכירת הרכב, אסור

בתכלית האיסור לבצע כל פעולה

הכרוכה בשינוי של מערכת ההיגוי

או של מוט ההיגוי (לדוגמא:

התקנת מערכת נגד גניבה).

הדבר עלול לפגוע קשות

בביצועים ובבטיחות ולבטל את

האחריות, וכן לגרום לכך שהרכב

לא יעמוד בדרישות הנחוצות

לאישורו.

אזהרה
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איור 41איור 40

איור 42

מראות מתכווננות חשמלית

בצע רק כאשראת הכוונון החשמלי ניתן ל

 .MAR-ONמתג ההצתה נמצא במצב 

Bכדי לכוונן את המראות, סובב את כפתור 

 מראה1בעת המצבים: איור 40 אל אחד מאר

חבה זווית ר3 מראה ימנית, 2שמאלית, 

חבה ימנית. זווית ר4שמאלית, 

ת, הזז אתבחרכעת, כדי לכוונן את המראה ש

 בכיוון החצים.Bכפתור 

קיפול המראות באופן ידני

ך מעבר במקומותך (למשל לצורבשעת הצור

חיצה אוטומטית) ניתןצרים או במתקן לר

תןלקפל את המראות באופן ידני, על ידי העבר

 איור 2.41 למצב 1ממצב 

ה המראה מתקפלת כלפי החלקאם במקר

), יש להחזיר אותה3כב (מצב מי של הרהקד

 באופן ידני.1למצב 

 20(

קיפול המראות באופן חשמלי

(אם קיים)

ך מעבר במקומותך (למשל לצורבשעת הצור

חיצה אוטומטית) ניתןצרים או במתקן לר

לקפל את המראות באופן חשמלי וגם באופן

איור2  למצב 1תן ממצב ידני, על ידי העבר

.41

קיפול באופן חשמלי

בצוע קיפול חשמלי של המראות, לחץ עלל

 איורA של הכפתור לקיפול המראות 2ה נקוד

42. כדי להחזיר את המראות למצב פתוח,

 בכפתור לקיפול המראות.1ה לחץ על נקוד
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אם המראות קופלו באופן חשמלי,חשוב: 

יש להחזירן למצב פתוח באופן חשמלי: אין

לנסות להחזיר את המראות למצב נהיגה

באופן ידני.

קיפול ידני

כדי לקפל את המראות באופן ידני, הזז אותן

 איור 41. אם המראות2 למצב 1ממצב 

קופלו באופן ידני, ניתן להחזירן למצב פתוח

באופן ידני וגם באופן חשמלי.

כדי להעביר את המראות למצבחשוב: 

2ה פתוח באופן חשמלי, לחץ על נקוד

 איור 42, עדAבכפתור לקיפול המראות 

הישמע “קליק“, לאחר מכן לחץ שוב על

 בכפתור לקיפול המראות.1ה נקוד

קיפול כלפי החלק הקדמי של הרכב

מיניתן לקפל את המראות כלפי החלק הקד

 איור 41), או3כב באופן ידני (מצב של הר

 באופן ידני, אם הן2להחזירן למצב פתוח 

מי שלה כלפי החלק הקדהתקפלו במקר

כב (למשל כתוצאה מהתנגשות).הר

מיאם המראות התקפלו כלפי החלק הקד

כב באופן ידני או כתוצאהשל הר

מהתנגשות, ניתן להחזירן למצב פתוח

באופן ידני וגם באופן חשמלי.

כדי להחזיר את המראות למצב פתוח

 בכפתור2ה באופן חשמלי, לחץ על נקוד

 איור 42 עד הישמעAלקיפול המראות 

1ה “קליק“, לאחר מכן לחץ שוב על נקוד

בכפתור.

אם המראות קופלו בטעות באופןחשוב: 

 איור 41, המראה זזה למצב3ידני למצב 

ביניים. במצב כזה סובב את המראה באופן

2ה , ולאחר מכן לחץ על נקוד1ידני למצב 

 איור 42, עדAבכפתור לקיפול המראות 

הישמע “קליק“, כדי להחזיר את המראה

1ה . לאחר מכן לחץ על נקוד2למצב 

.1בכפתור כדי להחזיר את המראה למצב 

פלת ערה/הסרהפשר

(אם קיים)

במראות מותקנים נגדים שנכנסים לפעולה

כאשר מופעל חימום השמשה האחורית

.)(על ידי לחיצה על הכפתור 

פונקציה זו מוגבלת בזמן, ותכבהחשוב: 

באופן אוטומטי לאחר מספר דקות.

19) מאחר והמראה החיצונית של

הנהג מעוקלת, היא עלולה

לשנות מעט את תפיסת המרחק

של התמונה המשתקפת בה.

בנוסף, על מנת להגדיל את שדה

הראיה, המשטח המשקף של

החלק התחתון של המראות

החיצוניות מעוגל. כתוצאה מכך

התמונה המשתקפת קטנה,

ונוצר רושם שהפריט המשתקף

נמצא רחוק יותר מהמרחק

האמיתי שלו.

20) בעת נהיגה המראות צריכות

להיות תמיד במצב 1.

אזהרה
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חימום ואוורור

פתחי אוורור צדדיים מתכווננים -4. בועים -   פתחי אוורור צדדיים ק3.כזיים מתכווננים -   פתחי אוורור מר2.בוע - פתח אוורור עילי ק1. 

מייםבים הקדפתחי אוורור תחתונים למוש5. 

איור   43
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בועים לחלונות הצדדיים.פתחי אוויר קAפתחי אוורור

B.פתחי אוויר מתכווננים צדדיים

Cבועים.פתחי אוויר ק

Dכזיים.פתחי אוויר מתכווננים מר

 E.בקר כוונון זרימת האוויר

 לא ניתן לכוונן.C ו- Aאת פתחי האוויר 

איור 44

איור 45

פתחי אוורור צדדיים

כזיים מתכוונניםמר

בקרי חימום ואוורור

בקרים

ת האוויר - כפתורכוונון טמפרטור

בב אוויר חם  (מערAמסתובב 

וקר)

אזור אדום = אוויר חם

אזור כחול = אוויר קר

Bהפעלת/כוונון המאוורר - כפתור 

0 = מאוור כבוי

1 - 2 - 3 = עוצמת אוורור

בית= עוצמת אוורור מר 4 

איור 46
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Cבעת פיזור האוויר - ט

ך פתחי האוורוררהאוויר נפלט ד

כזיים והצדדיים.המר

לחימום הרגליים, והפצת אוויר מעט קר

בלוחך פתחי האוורור שריותר ד

ביר (פושר).המחוונים, במזג אוויר ס

ה בחוץלחימום, כאשר הטמפרטור

ב ככל שניתןנמוכה מאד: הפצת אוויר ר

לכיוון כפות הרגליים.

תלחימום כפות הרגליים והפשר

מית בו זמנית.השמשה הקד

מית.ה של השמשה הקדה מהירלהפשר

להפסיק את פעולת מחזור האוויר על¥

. למצב Dידי הפניית כפתור 

. למצב Cבעת לסובב את ט¥

 לעוצמה הרצויה.Bלכוון את כפתור ¥

חימום תא הנוסעים

בצע את הפעולות שלהלן:יש ל

 אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥

 אל המצב הרצוי.Cבעת לסובב את ט¥

 אל העוצמה הרצויה.Bלכוון את כפתור ¥

חימום מהיר של תא

הנוסעים

בצעלחימום מהיר של תא הנוסעים יש ל

את הפעולות שלהלן:

 אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥

להפעיל את פעולת מחזור האוויר, על¥

. למצב Dידי הפניית כפתור 

. אל מצב Cבעת לסובב את ט¥

 למצב B 4לכוון את כפתור ¥

בית).(עוצמת אוורור מר

לאחר מכן יש להשתמש בבקרים כדי

לשמר את המצב הרצוי, ולסובב את כפתור

D כדי לעצור את פעולת מחזור  למצב 

ברות אדים על החלונות.האוויר ולמנוע הצט

כאשר המנוע קר יש להמתיןחשוב: 

כת יגיעמספר דקות, על מנת שנוזל המער

בית לפעולה.ה המיטלטמפרטור

ה של החלונותה מהירהפשר

מיתמיים (שמשה קדהקד

וחלונות צד)

בצע את הפעולות שלהלן:יש ל

 אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥

לעצור את פעולת מחזור האוויר הפנימי,¥

.  למצב Dעל ידי כיוון כפתור 

.  למצב Cבעת לסובב את ט¥

 4  למצב Bלכוון את כפתור ¥

בית).(עוצמת אוורור מר

בוי של פעולת מחזורהפעלה / כי

D כפתור –האוויר הפנימי 

 האוויר בתוך מכוון למצב Dכאשר כפתור 

ם שוב).כב ממוחזר (מוזרהר

 מחזור  מכוון למצב Dכאשר כפתור 

כב אוויר מן החוץ).ם אל הרהאוויר כבוי (מוזר

אוורור תא הנוסעים

בצעב את תא הנוסעים יש לכדי לאוורר היט

את הפעולות שלהלן:

 אל האזור הכחול.Aבעת לסובב את ט¥
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ה תתבצעעל מנת שפעולת ההפשרחשוב: 

כב מחמם נוסףבמהירות, אם קיים בר

סאותמי או האחורי בגרב הקד(מתחת למוש

מה וקומבי), מומלץ לכבות אותו, על ידיפנור

  (נורית כבויה) שנמצאFלחיצה על הכפתור 

ה איור 47.על לוח הבקר

ה, יש להיעזר בבקרים כדילאחר ההפשר

ת החום הרצויה.להחזיר את מיד

ת חלוןהפשר

כבה של לחות משמעותית מחוץ לרבמקר

ם ו/או הבדלים משמעותיים ביןו/או גש

בתוך תא הנוסעים לזוה שהטמפרטור

ברות אדיםשמחוצה לו, כדי למנוע הצט

בצע את הפעולותאל החלון, יש ל

שלהלן:

איור 47

 אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥

לעצור את פעולת מחזור האוויר, על ידי¥

.  למצב Dהפניית כפתור 

,  למצב Cבעת לסובב את ט¥

הבמיד ולשקול להעביר אותה למצב 

ברים אדים.ולא מצט

 לעוצמה B.2לכוון את כפתור ¥

ת חלון אחורי מחומםהפשר

ומראות צד מחוממות

(אם קיים)

Aכדי להפעיל פעולה זו, לחץ על כפתור 

ה בפעולה, הנוריתאיור 48. כאשר ההפשר

בכפתור דולקת. פעולה זו מוגבלת בזמן

ותכבה באופן אוטומטי לאחר 20 דקות. כדי

ה, לחץ שוב עללעצור את פעולת ההפשר

.Aכפתור 

ה הפנימיבקות על צידביק מד אין להדחשוב:

של השמשה האחורית על גבי חוטי החימום,

כת.בש את פעולת המערבר עלול לשהד

הפעלת פעולת מחזור האוויר

כבבתוך הר

. איור 46 למצב Dסובב את כפתור 

מומלץ להפעיל את פעולת מחזור האוויר בעת

ה בפקקים או נסיעה במנהרות, כדיעמיד

כב. איןלמנוע כניסת אוויר מזוהם אל תוך הר

להשתמש בפעולה זו לזמן ארוך, במיוחד

איור 48
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בר עלולבים, הדכב נוסעים רבים ברכאשר יוש

ברות אדים על גבי החלונות.לגרום להצט

כבפעולת מחזור האוויר בתוך הרחשוב: 

ת את הזמן הנחוץ לחימום או לקירורמקצר

ת.כב, בהתאם לפעולה הנבחרהר

אין להשתמש בפעולת מחזור האוויר בימים

גשומים/קרים, היא עלולה להגביר באופן

ברות האדים עלמשמעותי את הצט

החלונות.

- םילקא תרקב תכרעמ

בהפעלה ידנית

(אם קיימת)

בקרים

ת האוויר - כפתורכוונון טמפרטור

בב אוויר חם וקר)  (מערA מסתובב

אזור אדום = אוויר חם

אזור כחול = אוויר קר

B רותפכ / ררוואמה ןונווכ תלעפה

0 = מאוורר כבוי

3-2-1 = עוצמת אוורור

בית= עוצמת אוורור מר 4  

איור 49

Cבעת פיזור האוויר - ט

ך פתחי האוורוררהאוויר נפלט ד

כזיים והצדדיים.המר

לחימום הרגליים, והפצת אוויר מעט קר

בלוחך פתחי האוורור שריותר ד

ביר (פושר).המחוונים, במזג אוויר ס

ה בחוץלחימום, כאשר הטמפרטור

ב ככל שניתןנמוכה מאד: הפצת אוויר ר

לכיוון כפות הרגליים.

תלחימום כפות הרגליים והפשר

מית בו זמנית.השמשה הקד

מית.ה של השמשה הקדה מהירלהפשר

בוי של פעולת מחזורהפעלה / כי

Dכב - כפתור האוויר בתוך הר

כדי להפעיל את פעולת מחזור האוויר, לחץ

 (הנורית בכפתור דולקת).LEDעל הכפתור 

כדי להפסיק את פעולת מחזור האוויר, לחץ

על הכפתור פעם נוספת (הנורית בכפתור

LED.(כבויה 
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תכת בקרבוי של מערהפעלה/כי

Eהאקלים - כפתור 

ת האקלים, לחץכת בקרכדי להפעיל את מער

על הכפתור (הנורית בכפתור דולקת).

תכת בקרכדי להפסיק את פעולת מער

האקלים, לחץ על הכפתור פעם נוספת

(הנורית בכפתור כבויה).

אוורור תא הנוסעים

בצעב את תא הנוסעים יש לכדי לאוורר היט

את הפעולות שלהלן:

 אל האזור הכחול.Aבעת לסובב את ט¥

להפסיק את פעולת מחזור האוויר על¥

.  למצב Dידי הפניית כפתור 

.  למצב Cבעת לסובב את ט¥

 לעוצמה הרצויה.Bלכוון את כפתור ¥

ת אקליםכת בקרמער

(קירור)

כדי לקרר במהירות את תא הנוסעים, יש

בצע את הפעולות שלהלן:ל

 אל האזור הכחול.Aבעת לסובב את ט¥

להפעיל את פעולת מחזור האוויר על ידי¥

.  למצב Dהפניית כפתור 

.  למצב Cבעת לסובב את ט¥

 כדי להדליק אתEללחוץ על כפתור ¥

LEDת האקלים, נורית ה- כת בקרמער

שעל הכפתור תידלק.

 למצב B 4לכוון את כפתור ¥

בית).(עוצמת אוורור מר

כוונון הקירור

  ימינה, כדי להעלותAבעת סובב את ט¥

ה.את הטמפרטור

הפסק את פעולת מחזור האוויר, על ידי¥

  למצב Dהפניית כפתור 

 כדי להקטין אתBסובב את כפתור ¥

עוצמת האוורור.

כדי שפעולת מיזוג האוויר תתבצע,חשוב: 

 ולכוון את עוצמתEיש ללחוץ על כפתור 

).Bהאוורור למצב 1 לפחות (כפתור 

חימום תא הנוסעים

בצע את הפעולות שלהלן:יש ל

  אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥

 אל המצב הרצוי.Cבעת לסובב את ט¥

 אל העוצמה הרצויה.Bלכוון את כפתור ¥

חימום מהיר של תא

הנוסעים

כדי לחמם במהירות את תא הנוסעים, יש

בצע את הפעולות שלהלן:ל

  אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥

להפעיל את פעולת מחזור האוויר, על¥

. למצב Dידי הפניית כפתור 

.  אל מצב Cבעת לסובב את ט¥

 למצב B 4לכוון את כפתור ¥

בית).(עוצמת אוורור מר

לאחר מכן יש להשתמש בבקרים כדי

לשמר את המצב הרצוי, ולסובב את כפתור

D כדי לעצור את פעולת מחזור  למצב 

ברות אדים על החלונות.האוויר ולמנוע הצט

כאשר המנוע קר יש להמתיןחשוב: 

כת יגיעמספר דקות, על מנת שנוזל המער

בית לפעולה.ה המיטלטמפרטור

ה של החלונותה מהירהפשר

מית(שמשה קדמיים הקד

וחלונות צד)

בצע את הפעולות שלהלן:יש ל

 אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥
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  למצב B 4לכוון את כפתור ¥

בית).(עוצמת אוורור מר

.  למצב Cבעת לסובב את ט¥

לעצור את פעולת מחזור האוויר הפנימי,¥

.  למצב Dעל ידי כיוון כפתור 

העל מנת שפעולת ההפשרחשוב: 

כב מחמםתתבצע במהירות, אם קיים בר

מי או האחוריב הקדנוסף (מתחת למוש

מה וקומבי), מומלץ לכבותסאות פנורבגר

איור F  50אותו, על ידי לחיצה על הכפתור 

ה.כבויה) שנמצא על לוח הבקרLED (נורית 

ה, יש להיעזר בבקרים כדילאחר ההפשר

ת החום הרצויה.להחזיר את מיד

ת האקליםכת בקרמאחר ומערחשוב: 

ת אתבשת את האוויר, היא מקצרמיי

ת האדים. כוונן את הבקריםתהליך הפשר

Eכפי שמתואר למעלה ולחץ על הכפתור 

ת האקלים,כת בקרכדי להפעיל את מער

הנורית על הכפתור תידלק.

ת חלוןהפשר

כבה של לחות משמעותית מחוץ לרבמקר

ם ו/או הבדלים משמעותיים ביןו/או גש

בתוך תא הנוסעים לזוה שהטמפרטור

ברות אדים אלשמחוצה לו, כדי למנוע הצט

בצע את הפעולות שלהלן:החלון, יש ל

 אל האזור האדום.Aבעת לסובב את ט¥

לעצור את פעולת מחזור האוויר, על ידי¥

.  למצב Dהפניית כפתור 

,  למצב Cבעת לסובב את ט¥

הבמיד ולשקול להעביר אותה למצב 

ברים אדים.ולא מצט

 לעוצמה B.2לכוון את כפתור ¥

איור 50

ת האקליםכת בקרמאחר ומערחשוב: 

ם אל תאבשת את האוויר המוזרמיי

הנוסעים, היא יעילה מאד במניעת

ברות אדים על החלונות, במצבים בהםהצט

הלחות גבוהה.

ת חלון אחורי מחומםהפשר

ומראות צד מחוממות
(אם קיים)

Aכדי להפעיל פעולה זו, לחץ על כפתור 

ה בפעולה הנוריתאיור 51. כאשר ההפשר

בכפתור דולקת.

פעולה זו מוגבלת בזמן ותכבה באופן

אוטומטי לאחר 20 דקות. כדי לעצור את

.Aה, לחץ שוב על כפתור פעולת ההפשר

הבקות על צידביק מדאין להדחשוב: 

הפנימי של השמשה האחורית על גבי חוטי

בש את פעולתבר עלול לשהחימום, הד

כת.המער
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הפעלת פעולת מחזור האוויר

כבבתוך הר

. איור למצב Dסובב את כפתור 

מומלץ להפעיל את פעולת מחזור האוויר

ה בפקקים או נסיעה במנהרות,בעת עמיד

כדי למנוע כניסת אוויר מזוהם אל תוך

כב. אין להשתמש בפעולה זו לזמן ארוך,הר

בים,כב נוסעים רבים ברבמיוחד כאשר יוש

ברות אדים על גביבר עלול לגרום להצטהד

החלונות.

כב פעולת מחזור האוויר בתוך הרחשוב:

ת את הזמן הנחוץ לחימום או לקירורמקצר

ת.כב, בהתאם לפעולה הנבחרהר

אין להשתמש בפעולת מחזור האוויר בימים

גשומים/קרים, היא עלולה להגביר באופן

ברות האדים עלמשמעותי את הצט

החלונות.

כתתחזוקת המער

תכת בקרף יש להפעיל את מערבחור

האקלים לפחות אחת לחודש למשך כעשר

כתבדוק את המערדקות. לפני הקיץ יש ל

תכז שירות מורשה מטעם חברבמר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

 יש להשתמש בנוזל קירור מסוגה:הער

R134aה של, שאינו מזהם את האוויר במקר

נזילה. אין להשתמש בשום אופן בנוזל קירור

כת.בי המערכי, שאינו מתאים לרR12מסוג 

איור 51

ת אקליםכת בקרמער

אוטומטית

(אם קיימת)

מידע כללי

ת האקלים האוטומטיתכת בקרמער

ה, את כמותמתאימה את הטמפרטור

ם ואת אופן פיזורו בתוך תאהאוויר המוזר

הנוסעים.

ה מבוססת עלת הטמפרטורבקר

כתה שקולה“, כלומר המער“טמפרטור

ה על אקלים נוחפועלת כל העת לשמיר

כב ומפצה על שינויים אפשרייםבתוך הר

כב, ביניהםבתנאי מזג האוויר שמחוץ לר

קרני השמש המאותרות על ידי חיישן ייעודי.

מטרים והפונקציות המבוקרים באופןהפר

אוטומטי הם:

ת האוויר מפתחי האוורורטמפרטור¥

פיזור האוויר מפתחי האוורור¥

עוצמת האוורור (שינוי מתמיד של¥

זרימת האוויר)



36

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך
בושך קירור/ייחס (לצורהפעלת המד¥

האוויר).

מחזור האוויר.¥

את כל הפונקציות ניתן לשנות באופן ידני.

בחור פונקציה אחת או יותרכלומר, ניתן ל

ך.מטרים שלה לפי הצורולשנות את הפר

ה האוטומטית של הפונקציות ששונוהבקר

כת תעקוף אתבאופן ידני תושהה, המער

רות שלך רק מטעמי בטיחות (למשלההגד

ברות אדים).סכנת הצט

בוצעו באופן ידני תהיינה תמידבחירות ש

רותבעדיפות עליונה לעומת הגד

אוטומטיות, ותשמרנה בזיכרון עד

כת לתפעולשהמשתמש יחזיר את המער

אוטומטי, על ידי לחיצה נוספת על הכפתור

Autoכתבד במקרים בהם המער, מל

ב מטעמי בטיחות.תתער

ניתן לכוונן פונקציה אחת באופן ידני, מבלי

ה האוטומטית שללהשפיע על הבקר

הפונקציות האחרות.

ת תמידם מבוקרת האוויר המוזרטמפרטור

הבאופן אוטומטי, בהתאם לטמפרטור

בד במצב בות על הצג (מלרהמוגד

כת כבויה, או במקרים מסוימיםהמער

חס כבוי).כאשר המד

ה או שינוי ידנייםרת הגדכת מאפשרהמער

מטרים והפונקציות שלהלן:של הפר

ת האוויר, עוצמת האוורור (שינויטמפרטור

בעה מצבים,מתמיד), פיזור האוויר בש

ה,ה מהירחס, פונקציית הפשרהפעלת מד

כת.בוי המערמחזור אוויר, כי

בקרים

A AUTO ה אוטומטית של כלבקר

הפונקציות

Bפיזור האוויר

Cתצוגה

D MAX DEFבית)ה מר (הפשר

Eכתבוי המערכי

Fחסבוי המדהפעלת/כי

Gמחזור אוויר

Hת/הקטנת עוצמת האוורורהגבר

Iהת הטמפרטורהעלאת/הורד

איור 52
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תכת בקרשימוש במער

האקלים

כיםרכת במספר דניתן להפעיל את המער

שונות, אך מומלץ להפעיל אותה בלחיצה

, ואז לסובב את הכפתורAUTOעל הכפתור 

ה הרצויה על גביכדי להגדיר את הטמפרטור

כת תתחיל לפעול באופןהצג. המער

ה מהררה שהוגדאוטומטי ותגיע לטמפרטור

כת תתאים אתככל שניתן. המער

ם אלה, את כמות האוויר המוזרהטמפרטור

תא הנוסעים ואת אופן פיזורו, ואת הפעלת

חס באמצעות שליטה בפונקצייתהמד

כת פועלתמחזור האוויר. כאשר המער

הבות הידנית היחידבאופן אוטומטי, ההתער

הנחוצה היא הפעלה אפשרית של

הפונקציות הבאות:

 מחזור אוויר, כדי שהפונקציה¥

תהיה תמיד פעילה או כבויה.

ה שלכדי לזרז את תהליך ההפשר ¥

מית, השמשה האחוריתהשמשה הקד

והמראות החיצוניות.

כת פועלת באופן אוטומטי,כאשר המער

ת הכפתוריםניתן לשנות בכל עת בעזר

ה,רה שהוגדהמתאימים את הטמפרטור

את פיזור האוויר ואת עוצמת האוורור.

רותיה באופןכת תשנה את הגדהמער

רישות החדשות.אוטומטי ותתאים אותן לד

אם במהלך פעולה אוטומטית מלאה של

רות פיזור) ישונו הגדFULL AUTOכת (המער

האוויר ו/או שיעור הזרימה ו/או הפעלת

רות מחזור האוויר, המילהחס ו/או הגדהמד

FULLך זו הפונקציות יעברור תיעלם. בד

ה אוטומטית למצב שלממצב של בקר

ה ידנית, עד שתלחץ שוב על הכפתורבקר

AUTOכאשר פונקציה אחת או יותר .

תמופעלות באופן ידני, התאמת טמפרטור

כב ממשיכה להיותם אל הרהאוויר המוזר

בד במקריםת באופן אוטומטי, מלמבוקר

תה כזה טמפרטורחס כבוי. במקרבהם המד

ם אל תוך תא הנוסעים לאהאוויר המוזר

ת האווירת נמוך יותר מטמפרטורתוכל לרד

כב.שמחוץ לר

בקרים

)Iה - כפתור (כוונון הטמפרטור

סובב את הכפתור עם כיוון השעון או נגד

כיוון השעון, כדי להעלות או להוריד את

ה הרצויה בתוך תא הנוסעים.הטמפרטור

ה מוצגת על גבי הצג.רה שהוגדהטמפרטור

סובב את הכפתור עד הסוף ימינה, או עד

 (גבוהה)HIהסוף שמאלה אל מצבי הקצה 

 (נמוכה), כדי להפעיל חימום או קירורLOאו 

ביים:מר

¥HIבי): בחר פונקציה זו על (חימום מר

בוב הכפתור עם כיוון השעון עדידי סי

).C° 32בי (ך המרמעבר לער

ניתן להשתמש בפונקציה כדי לחמם את

בי של פוטנציאלתא הנוסעים, תוך ניצול מר

כת מפסיקהה כזה המערכת. במקרהמער

ה באופן אוטומטיבקר את הטמפרטורל

בוב האוויר על מצב שלה את ערומגדיר

בי. עוצמת האוורור ופיזור האווירחימום מר

בועים.ק
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במקרים בהם נוזל החימום אינו חם דיו,

בית לא תיכנס לפעולהעוצמת האוורור המר

מה שלבאופן מידי, על מנת להגביל הזר

אוויר שאינו חם מספיק אל תוך תא

הנוסעים.

רותכאשר הפונקציה הזו פעילה, כל ההגד

הידניות זמינות.

כדי להפסיק את פעולת הפונקציה, יש

ה נגד כיווןלסובב את כפתור הטמפרטור

ה הרצויה.השעון ולהגדיר את הטמפרטור

¥LOבי): בחר פונקציה זו על (קירור מר

בוב הכפתור נגד כיוון השעון, עדידי סי

).C° 16ך הנמוך ביותר (מעבר לער

ניתן להשתמש בפונקציה כדי לקרר את

בי של פוטנציאלתא הנוסעים, תוך ניצול מר

כת מפסיקהה כזה המערכת. במקרהמער

ה באופן אוטומטיבקר את הטמפרטורל

בוב האוויר למצב של קירורה את ערומגדיר

בועים.בי. עוצמת האוורור ופיזור האוויר קמר

רותכאשר הפונקציה הזו פעילה, כל ההגד

הידניות זמינות.

כדי להפסיק את פעולת הפונקציה, יש

ה נגד כיווןלסובב את כפתור הטמפרטור

ה הרצויה.השעון ולהגדיר את הטמפרטור

)Bכפתורי פיזור האוויר (

בלחיצה על כפתורים אלו, ניתן להגדיר

בעת המצביםבאופן ידני אחד מש

האפשריים לפיזור האוויר:

מת אוויר אל פתחי האוורור שלהזר

מית ושל חלונות הצדהשמשה הקד

מיים, על מנת להפשיר אותם.הקד

מת אוויר אל פתחי האוורורהזר

כזיים והצדדיים שעל לוח המחוונים, עלהמר

מנת לאוורר את אזור החזה והפנים בעונות

החמות.

מת אוויר אל פתחי האוורורהזר

בגומחות הרגליים מלפנים ומאחור. הודותש

בעית של אוויר חם לעלותלנטייה הט

למעלה, פיזור כזה מאפשר חימום מהיר

ביותר של תא הנוסעים, ויוצר תחושת

חמימות באופן מידי.

ם מתחלק בין פתחי האוויר המוזר 

בגומחת הרגליים (אוויר חם יותר)האוורור ש

כז לוחובין פתחי האוורור שנמצאים במר

המחוונים ובצדיו (אוויר קר יותר). פיזור זה

ב ובסתיו.מתאים במיוחד לימי שמש באבי

ם מתחלק בין פתחי האוויר המוזר 

בגומחת הרגליים ובין פתחיהאוורור ש

ת השמשההאוורור המיועדים להפשר

מיים. כך ניתןמית וחלונות הצד הקדהקד

ה מספקתלחמם את תא הנוסעים במיד

ברות אדים על החלונות.ולמנוע הצט

ם מתחלק בין פתחיהאוויר המוזר   

ת השמשההאוורור המיועדים להפשר

מיים ובין פתחימית וחלונות הצד הקדהקד

כז לוח המחווניםהאוורור שנמצאים במר

בגומחתובצדיו, וגם בין פתחי האוורור ש

הרגליים. כך ניתן לשמור על אקלים נוח

ה מספקת (בקיץ).וקריר במיד

ם מתחלק בין פתחיהאוויר המוזר     

ת השמשההאוורור המיועדים להפשר

מיים ובין פתחימית וחלונות הצד הקדהקד

כז לוח המחווניםהאוורור שנמצאים במר

ובצדיו. פיזור זה מאפשר הפצה טובה של

ף.האוויר ומשמר אקלים נוח בקיץ וגם בחור

על הכפתורים שנבחרו תידלק הנורית, ובכך

ר.תציג את המצב המוגד

ה אוטומטית עלכדי לחזור למצב של בקר

ה ידנית, לחץ עלפיזור האוויר לאחר בחיר

.AUTOהכפתור 
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)Hכפתורי כוונון עוצמת האוורור (

 כדי להגביר או להחלישHלחץ על הכפתור 

את עוצמת האוורור, כלומר את כמות

מת אל תוך תא הנוסעים, תוךהאוויר המוזר

ת.רה המוגדה על הטמפרטורשמיר

עוצמת האוורור מומחשת באמצעות

העמודות הדולקות בלוח התצוגה:

בית = כל העמודותעוצמת אוורור מר¥

דולקות.

ה אחתעוצמת אוורור מזערית = עמוד¥

דולקת.

את פעולת המאוורר ניתן להפסיק רק

כתחס של המערבוי המדבאמצעות כי

ת אקלים, על ידי לחיצה על הכפתורבקרל

F.

הכדי לחזור למצב של בקרחשוב: 

אוטומטית של עוצמת האוורור לאחר כוונון

.AUTOידני, יש ללחוץ על הכפתור 

כב נוסע במהירות גבוהה,כאשר הרחשוב: 

יתכן שתנועתו תגביר את זרימת האוויר אל

ה כזה, האווירתוך תא הנוסעים. במקר

ם בפועל לא יתאים באופן מדויקהמוזר

לעמודות הדולקות על גבי הצג.

AUTO (A)     כפתור

(פעולה אוטומטית)

כת תכוונן באופן כדי שהמערAUTOלחץ על 

ם אל תאאוטומטי את כמות האוויר המוזר

ה כזה כלהנוסעים ואת אופן פיזורו. במקר

רות הידניות שנבחרו לפני כן מבוטלות.ההגד

FULL AUTOמי תופיע ההודעה על הצג הקד

(אוטומטי לחלוטין).

כוונון ידני של אחת או יותר מהפונקציות

כתהמטופלות באופן אוטומטי על ידי המער

(מחזור אוויר, פיזור האוויר, עוצמת האוורור,

FULLחס), יגרום לכך שהמילה בוי המדאו כי

בר היאתיעלם מהצג. משמעות הד

ת באופן אוטומטיכת אינה מבקרשהמער

ה תמשיךאת כל הפונקציות (הטמפרטור

ת באופן אוטומטי).להיות מבוקר

רות ידניות)אם (לאחר ביצוע הגדחשוב: 

כת לא תצליח להבטיח אתהמער

ה בתא הנוסעים,רה שהוגדהטמפרטור

ה תתחילת הטמפרטוררהנורית של הגד

כת מתקשהה שהמערלהבהב, לציון העובד

למלא אחר ההוראות, ולאחר מכן תיעלם

.AUTOהמילה 

הבכל עת, כדי לחזור למצב של בקר

אוטומטית לאחר כוונון ידני אחד או יותר, יש

.AUTOללחוץ על הכפתור 

בוי מחזורכפתור הפעלת/כי

)Gהאוויר (

פעולת מחזור האוויר מתנהלת על פי

ההיגיון שלהלן:

הפעלה ידנית פעילה (מחזור אוויר פעיל¥

 דולקתGתמיד), הנורית בכפתור 

 מופיע על הצג.והסמל 

הפעלה ידנית כבויה (פעולת מחזור¥

ם אווירכב מוזרהאוויר מנוטרלת, אל הר

מבחוץ), הנורית בכפתור כבויה והסמל

 מופיע על הצג.
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כדי להפעיל את פעולת מחזור האוויר כך,

 לחיצה ארוכה.Gיש ללחוץ על כפתור 

כת מחזור האווירהפעלת מערחשוב: 

מזרזת את תהליך החימום או הקירור של

כב.הר

לא מומלץ להשתמש בפעולת מחזור

האוויר בימים גשומים/קרים, משום שהיא

עלולה להגביר באופן משמעותי את

ברות האדים על החלונות, במיוחדהצט

ת האקלים כבוי.כת בקרחס מערכאשר מד

ברות אדים על החלונותכדי למנוע הצט

כבה מחוץ לרבמקרים בהם הטמפרטור

בוי של פעולתכת כופה כיה, המערקר

ם אל תוך תאמחזור האוויר (כלומר, מוזר

הנוסעים אוויר מבחוץ).

ה של אדים עלברות מהירכדי למנוע הצט

החלונות, מומלץ לא להשתמש בפעולת

ה מחוץמחזור האוויר כאשר הטמפרטור

כב נמוכה.לר

חסבוי מדכפתור הפעלת/כי

)Fת האקלים (כת בקרמער

חסכדי לכבות את מד לחץ על הכפתור 

ת האקלים (אם הוא דולק).כת בקרמער

הסמל על הצג יכבה.

כאשר הנורית כבויה, לחץ על הכפתור כדי

ה אוטומטית עללחזור למצב של בקר

חס. הסמל יידלק על גבי הצג.הפעלת המד

כת מכבה אתחס כבוי, המערכאשר המד

ברותפעולת מחזור האוויר, כדי למנוע הצט

כתאדים על החלונות. למרות שהמער

ה הרצויה,מסוגלת לשמר את הטמפרטור

ה תיעלם מהצג. במקרFULLהמילה 

כת לא תצליח להמשיך ולשמר אתשהמער

ה, האותיות יהבהבו והמילההטמפרטור

AUTO.תכבה 

חס כבוי לא ניתן להורידכאשר המדחשוב: 

הה בתא הנוסעים. יתראת הטמפרטור

ברמזאת, במצבים מסוימים עלולים להצט

בה, משוםאדים על החלונות במהירות ר

ת מהאוויר.שהלחות אינה מופרד

חס כובה, גם לאחרת שהמדכת זוכרהמער

שהמנוע מכובה.

החס למצב של בקרכדי להחזיר את המד

אוטומטית, לחץ שוב על הכפתור 

כת תשמש לחימוםה כזה המער(במקר

.AUTOבד), או לחץ על הכפתור בל

ה מחוץחס כבוי, אם הטמפרטורכאשר המד

כת לאה, המעררכב גבוהה מזו שהוגדלר

בר יצויןרישה. הדתוכל למלא את הד

ת היעד ולאחרבאמצעות הבהוב טמפרטור

 תכבה.AUTOמכן המילה 

ת האקלים כבוי,כת בקרחס מערכאשר מד

ניתן לכוון את עוצמת האוורור לאפס באופן

ידני (לא מוצגות עמודות).

חס פועל והמנוע דולק, ניתןכאשר המד

מה הנמוכהלהנמיך את עוצמת האוורור לר

בד).ה אחת בלביותר (מוצגת עמוד
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ה של אדיםה מהירכפתור להפשר

)Dמהחלונות (

מת להפעלהלחיצה על כפתור זה גור

אוטומטית של כל פונקציות הנחוצות

מיתה של השמשה הקדה מהירלהפשר

וחלונות הצד:

תכת בקרחס של מערהפעלת המד¥

האקלים, כאשר תנאי מזג האוויר

מתאימים

בוי פעולת מחזור האווירכי¥

 בשני האזוריםHIבית ה מרטמפרטור¥

ת עוצמת האוורור בהתאםרהגד¥

ת נוזל הקירור של המנוע,לטמפרטור

מה של אוויר שאינו חםכדי להגביל הזר

מספיק כדי להפשיר את החלונות.

ם האוויר אל פתחי האוורורהפניית זר¥

מית ושל חלונות הצדשל השמשה הקד

מיים.הקד

הפעלת חימום השמשה האחורית.¥

הה המהירפעולת ההפשרחשוב: 

עממשיכה לפעול במשך כשלוש דקות, מרג

השנוזל הקירור של המנוע מגיע לטמפרטור

ה של החלונות.ה מהירהמתאימה להפשר

כאשר הפונקציה הזו פעילה נדלקות

הנוריות על הכפתור שלה ועל הכפתור של

FULLחימום השמשה האחורית. ההודעה 

AUTO.נעלמת מהצג 

בצע באופןכאשר פונקציה זו פעילה, ניתן ל

בוי שלידני רק כוונון של עוצמת האוורור וכי

חימום השמשה האחורית.

ם, יש ללחוץכדי לחזור לאופן ההפעלה הקוד

,G, על כפתור מחזור האוויר Bעל כפתור 

-  AUTO, או על כפתור Fחס על כפתור המד

A.

העל מנת שפעולת ההפשרה: הער

כב מחמם/תתבצע במהירות, אם קיים בר

מי אוב הקדמזגן נוסף (מתחת למוש

מה וקומבי), מומלץסאות פנורהאחורי בגר

Fלכבות אותו, על ידי לחיצה על הכפתור 

ה איור(נורית כבויה) שנמצא על לוח הבקר

.55

)Eכת (בוי המערכי

ת האקלים,כת בקרכדי לכבות את מער

. הצג יכבה.Eלחץ על כפתור 

כת כבויה מתקיימים התנאיםכאשר המער

שלהלן:

הצג כבוי¥

ה אינה מוצגתת הטמפרטוררהגד¥

מחזור האוויר פועל, ומבודד את תא¥

הנוסעים מן החוץ (נורית מחזור האוויר

דולקת)

ת האקלים כבויכת בקרחס מערמד¥

האוורור כבוי¥

ת האקליםכת בקרכדי להחזיר את מער

ה אוטומטית מלאה, ישלמצב של בקר

.AUTOללחוץ על הכפתור 
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מחמם נוסף

(אם קיים)

ב הנהגסאות מסוימות, מתחת למושבגר

נמצא מחמם נוסף. את המאוורר של

Fמחמם זה מופעל באמצעות כפתור 

ה איור 53.שעל לוח הבקר

מחמם נוסף עצמאי
(אם קיים)

כב שנירישה, יכולים להיות ברעל פי ד

מאווררים עצמאיים שונים, אחד אוטומטי

מלא והשני ניתן לתכנות.

סה אוטומטיתגר

המחמם הנוסף נכנס לפעולה באופן

אוטומטי, כאשר המנוע פועל ומתקיימים

כב והמצברשת  מחוץ לרה הנדהטמפרטור

בוי מתבצערש של נוזל הקירור. הכיהנד

בד.באופן אוטומטי בל

21(

ה בחוץבתקופות בהן הטמפרטורחשוב: 

נמוכה, כאשר המכשיר נכנס לפעולה, יש

להקפיד על כך שמפלס הדלק יהיה תמיד

ת המכשיר עלולבה. אחרמת הרזרמעל ר

כז שירות מורשהרש סיוע של מרלהינעל וייד

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מטעם חבר

סה ניתנת לתכנותגר

המחמם הנוסף פועל באופן עצמאי לגמרי

ללא קשר לפעולת המנוע, ומאפשר את

הפעולות שלהלן:

חימום תא הנוסעים כאשר המנוע כבוי.¥

ת החלונות.הפשר¥

חימום נוזל הקירור של המנוע ולאחר¥

מכן חימום המנוע עצמו לפני ההתנעה.

כבת מ:כת מורהמער

מבער דיזל לחימום המים, עם משתיק¥

קול לצינור הפליטה עבור הגזים

הבוערים.

ת לצינורותת המחוברמשאבה מודד¥

ת דלק למבער.ך העברהמכל לצור

כתממיר חום המחובר לצינורות מער¥

הקירור של המנוע

כתת למערה המחוברת בקריחיד¥

החימום/אוורור של תא הנוסעים, אשר

ת הפעלה אוטומטיתמאפשר

ך שליטהה אלקטרונית לצורת בקריחיד¥

על המבער המובנה ולכוונונו.

איור 53
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קוצב זמן (טיימר) דיגיטלי איור ¥54

להפעלה ידנית של המחמם, או לתכנות

השעה בה הוא נדלק.

ף, המחמם הנוסף מחמם, משמר אתבחור

ת נוזל הקירור של המנוע ומזריםטמפרטור

ר, על מנתאותו במשך פרק זמן מוגד

להבטיח שהתנאים במנוע ובתא הנוסעים

ע התנעתיהיו הטובים ביותר שניתן, מרג

המנוע.

כאשר הוא מתוכנת לכך, המחמם יכול

להיכנס לפעולה באופן אוטומטי באמצעות

קוצב זמן דיגיטלי, או באופן ידני באמצעות

”immediate heating”לחיצה על הכפתור 

(חימום מידי) שנמצא על קוצב הזמן.

לאחר הפעלת המחמם, בין אם על ידי

הכת הבקרתכנותו ובין אם באופן ידני, מער

האלקטרונית מפעילה את משאבת נוזל

הקירור ואת המבער, בהתאם לתהליכים

רים מראש.מבוקרים מוגד

ת על ידיגם תפוקת המשאבה מבוקר

ה לקצרה האלקטרונית, במטרת הבקריחיד

ככל שניתן את זמן החימום הראשוני.

הת הבקרכת פועלת, יחידבזמן שהמער

ת החימום של תאמפעילה את מאוורר יחיד

הנוסעים בעוצמה 2.

ה האלקטרונית מווסתת באופןת הבקריחיד

אוטומטי את אנרגיית החימום של הבויילר,

ת נוזל הקירור שלבהתאם לטמפרטור

המנוע.

המחמם מצויד במגביל חימום,חשוב: 

ה של חימום יתרה במקרשעוצר את הבעיר

כתוצאה מכמות בלתי מספקת של נוזל

ה כזה,קירור/דליפה של נוזל קירור. במקר

כת הקירור ו/אולאחר תיקון התקלה במער

מילוי נוזל קירור, יש ללחוץ על כפתור

ת התוכנית לפני הדלקת המחמם.בחיר

המחמם עלול לכבות באופן ספונטני בשל

החטאה לאחר ההפעלה, או משום

השהלהבה דועכת תוך כדי פעולה. במקר

כזה, יש לכבות את המחמם ולנסות

ת,להפעילו מחדש. אם הבעיה אינה נפתר

כז שירות מורשה מטעםיש לפנות למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.חבר

כת החימוםהפעלת מער

ת אקליםכת בקרכב מערכאשר יש בר

ה אתה מגדירת הבקראוטומטית, יחיד

ת האוויר  ואת אופן פיזורו בזמןטמפרטור

שהמחמם מופעל ממצב חניה. כאשר יש

ת אקלים,כת בקרכב מחמם ידני/מערבר

ה/מומלץ לוודא שכפתור כוונון הטמפרטור

hot”אוורור תא הנוסעים נמצא במצב של 

air”בי (אוויר חם), על מנת שהחימום המר

ישמור על יעילותו.

כדי לתת עדיפות לחימום מקדים של תא

הנוסעים, העבר את כפתור פיזור האוויר

.למצב 

ת השמשהכדי לתת עדיפות להפשר

מית, העבר את כפתור פיזור האווירהקד

.למצב 

כדי לתת עדיפות זהה לשתי הפעולות,

.העבר את כפתור פיזור האוויר למצב 
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תצוגת שעה/זמן קצוב1

נורית חיווי אוורור2

כפתור הרצת זמן קדימה.3

ת תכניתכפתור בחיר4

ת מראשרמספר שעת הפעלה מוגד5

כפתור הפעלת חימום מידי.6

נורית חיווי לכוונון/קריאת השעה7

ה“כפתור הרצת זמן ”אחור8

נורית חיווי מחזור חימום9

הדלקה מידית של החימום

כת באופן ידני, לחץכדי להדליק את המער

על כפתור 6 בקוצב הזמן: הצג ונורית

ה 9 יידלקו, וימשיכו לדלוק כל זמןאזהר

כת פועלת.שמהער

שעת ההדלקה תיעלם לאחר 10 שניות.

הפעלה מתוכנתת של החימום

כת, יש להגדירלפני תכנות הפעלת המער

את השעה.

ת השעה הנוכחיתרהגד

החזק את כפתור 4 לחוץ: הצג ונורית¥

ה 7 יידלקו.אזהר

באותו הזמן, תוך 10 שניות, לחץ על¥

כפתורים 3 או 8 כדי להגדיר את השעה

המדויקת.

שחרר את כפתור 4.¥

תכאשר הצג כבה, השעה הנוכחית נשמר

בזיכרון.

לחיצה ממושכת על כפתורים 3 או 8 תריץ

את הספרות במהירות גבוהה יותר.

לא ניתן להגדיר את השעה בזמן

שפונקציות החימום או האוורור פועלות.

ף.ב לשעון קיץ/חורשים לחשוב: 

קריאת השעה הנוכחית

כדי לקרוא את השעה הנוכחית, לחץ על

כפתור 3 או על כפתור 8: השעה תופיע על

הצג למשך כ- 10 שניות, ובאותו זמן

ה 9.תידלק נורית האזהר

תכנות שעת ההדלקה

כת דקה עדניתן לתכנת הפעלה של המער

בחור שלוש שעות24 שעות מראש. ניתן ל

הפעלה שונות, אך בפועל רק אחת תתקיים

עבור כל מחזור פעולה.

בחור משך פעולה בין 10 ל- 60ניתן ל

דקות.

קוצב זמן דיגיטלי איור 54

איור 54
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לתכנות שעת ההפעלה:

: על הצג יידלקו4 לחץ על כפתור ¥

למשך 10 שניות:  סימן 10, או השעה

ה ומספר 5 המתאיםרהאחרונה שהוגד

ה מראש.בחירל

בחור שעותאם אתה מעוניין לחשוב: 

רות מראש אחרות, עבור בין השעותמוגד

באמצעות לחיצה על כפתור 4, תוך 10

שניות.

תוך 10 שניות, לחץ על הכפתורים 3 או¥

8 כדי להגדיר את השעה בה אתה רוצה

כת תתחיל לפעול.שהמער

לאישור על כך שהשעה נקלטהחשוב: 

בזיכרון:

תיעלם שעת ההפעלה¥

מת מספר 5ה המוקדתוצג הבחיר¥

הצג ידלוק¥

כאשר הבויילר נכנס לפעולה:חשוב: 

תה 9 בצורעל הצג נדלקת נורית האזהר¥

להבה.

ת מראש מספר 5רהשעה המוגד¥

נעלמת.

רטיותרות סטנדהגד

ת מראש 1: 6:00רשעה מוגד

ת מראש 2: 16:00רשעה מוגד

ת מראש 3: 22:00רשעה מוגד

רו מראש במפעל,השעות שהוגדחשוב: 

ה חדשה. השעותרמבוטלות בעת הזנת הגד

רות מראש נשמרות בזיכרון עדהמוגד

בהשינוי הבא.  אם השעון מנותק ממחש

כב (למשל אם הסוללה מנותקת)הר

רות המפעל.חוזרות הגד

נטרול שעת ההפעלה

המתוכנתת

כדי למחוק את שעת ההפעלה

ה עלהמתוכנתת, יש ללחוץ לחיצה קצר

כפתור 4: האורות על הצג יכבו ומספר 5

ת מראש יעלם.רהקשור לשעה המוגד

קריאה לאחת משעות ההפעלה

שנבחרו מראש

לחץ על כפתור 4 למשך כעשר שניות, עד

תרשיוצג מספר התוכנית עם השעה המוגד

מראש הרצויה.

ת להפעיל,בחרת מראש שרהשעה המוגד

מוזנת באופן אוטומטי לאחר כ- 10 שניות,

ת כפתורבצע אישור נוסף בעזרך לואין צור

אחר.

תרכשאתה משתמש באפשרות להגד

שעת הפעלה מראש, עליך להתייחס

עות להפעלתלהוראות הבטיחות הנוג

המחמם העצמאי (תוכל למצוא אותן בספר

הוראות התפעול של המחמם העצמאי).

המחמם העצמאי נכנס לפעולהחשוב: 

כב חונהה מראש, בין אם הררבשעה שהוגד

ובין אם הוא נוסע.

בטל את שעתניתן לשנות או לחשוב: 

ההפעלה המתוכנתת לפי ההוראות

המפורטות מעלה.

ת משך הפעולהרהגד

החזק את הכפתור לחוץ. באותו הזמן לחץ

על כפתור 3 או על כפתור 8.

ה 7.יידלקו השעה ונורית אזהר
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החזק שוב את כפתור 4 לחוץ. באותו זמן

לחץ על כפתור 3 או על כפתור 8.

ר מראש מוצג, ונוריתמשך הפעולה שהוגד

ה 9 או 2 מהבהבת.האזהר

ת כפתורים 3ר את משך הפעולה בעזרהגד

או 8.

ער נשמר בזיכרון ברגמשך הפעולה שהוגד

שהכיתוב נעלם מהצג, או באמצעות לחיצה

על כפתור 4.

כת החימוםבוי מערכי

כת , בהתאם לאופן ההפעלהבוי המערכי

(אוטומטי או ידני) יכול להיות:

, כאשר משך הפעולה מגיעאוטומטי¥

ה חולפת,רלסיומו, כאשר השעה שהוגד

הצג כבה.

באמצעות לחיצה נוספת עלידני ¥

הכפתור “חימום מידי“, על קוצב הזמן

(כפתור להבה 6).

ת החימום,בשני המקרים כבים נורית אזהר

אורות הצג והמאוורר של מחמם תא

ה מופסקת.הנוסעים, והבעיר

משאבת הנוזל ממשיכה לפעול למשך

כשתי דקות, כדי לפזר חום ככל שניתן,

ה את המחמם.ב זה ניתן להדליק בחזרבשל

22(

כאשר המצבר חלש, כבה המחמםחשוב: 

במצב חניה, על מנת לאפשר התנעה של

כב.הר

לפני הפעלת המכשיר, יש לוודאחשוב: 

תבה. אחרמת הרזרשמפלס הדלק מעל ר

רש סיוע שלהמכשיר עלול להינעל, וייד

ת ס.מ.ל.תכז שירות מורשה מטעם חברמר

בע“מ.

הקפד לכבות את המכשיר בכל פעם¥

בתכב, או בקרשאתה מתדלק את הר

תחנות דלק  כדי למנוע סכנה של פיצוץ

או שריפה.

כב על חומר דליק כמואל תחנה את הר¥

בשים: סכנתנייר, דשא או עלים י

שריפה!

בת המחמםה בקראסור שהטמפרטור¥

(למשל במהלך C° 120תעלה מעל 

ה גבוההצביעה בתנור). בטמפרטור

כתבים האלקטרוניים של מערכייותר הר

ה עלולים להינזק.הבקר

כאשר המחמם פועל בזמן שהמנוע¥

כבוי הוא שואב אנרגיה מהמצבר, לכן

יש להניח למנוע לפעול זמן מה, כדי

הלוודא שהמצבר נטען מחדש במיד

מספקת.

בדוק את מפלס נוזל הקירור, פעלכדי ל¥

על פי ההנחיות המפורטות בפרק

כב“, בפסקה העוסקת“תחזוקת הר

כת קירור המנוע“. במיםב“נוזל מער

בים להכיל לפחותהמעגל החימום חיי

10% של חומר נגד קפיאה.

ך תחזוקה ותיקונים התייעץ רק עםלצור¥

תכז שירות מורשה מטעם חברמר

ס.מ.ל.ת בע“מ, והשתמש בחלקים

בד.מקוריים בל

תחזוקה

בועבדוק את המחמם הנוסף באופן ק

ת ס.מ.ל.ת בע“מת מטעם חברכז שיורבמר

ף). כך תבטיח שהמחמם(ובתחילת כל חור

יפעל באופן בטוח וחסכוני ויאריך ימים.
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כת חימום נוספתמער

מה וקומבי)מאחור (פנור
(אם קיימת)

כת חימוםמה וקומבי יש מערסאות פנורבגר

כת חימום נוספת (על פיכזית ומערמר

רישה), שהבקרים שלה נמצאים עלד

בים השנייה איורת המושה מעל שורהתקר

.55

כת תפעל, יש להדליק אותהכדי שהמער

  איור 56 שעל לוחFבאמצעות כפתור 

ה.הבקר

בי  למצב של קירור מרDסובב את כפתור 

רת החד(באזור הכחול), אוויר בטמפרטור

יפלט מפתחי האוורור בגומחות הרגליים

ביםהאחוריות (מתחת לשורות המוש

מה,סת פנורהשנייה והשלישית בגר

ומהסורג שמעל קשת הצד של הגלגל

סאות קומבי).השמאלי בגר

בי למצב של חימום מרDסובב את כפתור 

(באזור האדום), אוויר חם ייפלט מפתחי

האוורור בגומחות הרגליים האחוריות

בים השנייה(מתחת לשורות המוש

מה, ומהסורגסאות פנורוהשלישית בגר

שמעל קשת הצד של הגלגל השמאלי

סאות קומבי), בתנאי שהמנוע הספיקבגר

להתחמם.

ת אקליםכת בקרמער

מה וקומי)(פנורנוספת מאחור

(אם קיימת)

כתמה וקומבי יש מערסאות פנורבגר

כת נוספתכזית ומערחימום/מיזוג אוויר מר

רישה), שהבקרים שלה נמצאים(על פי ד

בים השניהת המושה מעל שורעל התקר

כת תפעל יש להדליקאיור 55.  כדי שהמער

  שנמצא על לוחFאותה באמצעות כפתור 

ה איור 56. המזגן יפעל רק בתנאיהבקר

כזי פועל.שהמזגן המר

מכוון למצב של קירורD כאשר כפתור ¥

בי (באזור הכחול), אוויר קר נפלטמר

ה.בתקרמפתחי האוורור ש

 למצב של חימוםDכוונן את כפתור ¥

בי (באזור האדום), אוויר חם ייפלטמר

מפתחי האוורור בגומחות הרגליים

ביםהאחוריות (מתחת לשורות המוש

מה,סאות פנורהשניה והשלישית בגר

ומהסורג שמעל קשת הצד של הגלגל

סאות קומבי), בתנאיהשמאלי בגר

שהמנוע הספיק להתחמם.

איור 55

איור 56
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ה חיצוניתתאור

תקציר

על הידית השמאלית נמצאים הבקרים

להפעלת הפנסים החיצוניים.

ניתן להדליק את הפנסים החיצוניים רק

.ONכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

איור 57

כז, האוויר  מכוון למרDכאשר כפתור ¥

ם יתפצל בין פתחי האוורורהמוזר

בגומחותה ופתחי האוורור שבתקרש

הרגליים האחוריות, בטמפרטורות

שונות.

חס של המזגן הראשיכאשר המדחשוב: 

), גם אםEפועל (לחיצה על כפתור 

המאוורר של המזגן הנוסף מכוון למצב 0,

הוא יופעל באופן אוטומטי על עוצמה 1, כדי

ח, שעלול לגרום נזקלמנוע היווצרות קר

כת.בי המערכילר

המחמם שורף דלק ממש כמו21)

המנוע, אם כי בשיעור נמוך יותר.

על מנת למנוע הרעלה וחנק אסור

בשום אופן, אפילו לא לפרקי זמן

קצרים,  להדליק את המחמם

הנוסף במקומות סגורים, כמו חניון

או מוסך, שאין בהם מאווררים

להוצאת גזי פליטה.

אזהרה

פנסים כבויים

 איור o.57בעת מכוונת למצב הט

22) המחמם שורף דלק ממש כמו

המנוע, אם כי בשיעור נמוך יותר.

על מנת למנוע הרעלה וחנק אסור

בשום אופן, אפילו לא לפרקי זמן

קצרים, להדליק את המחמם

הנוסף במקומות סגורים, כמו

חניון או מוסך, שאין בהם

מאווררים להוצאת גזי פליטה.
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)DRL (ת נהיגת יוםתאור

-MARכאשר מפתח ההתנעה מסובב למצב 

ONה  איור 57 מסובבת למצבבעת הבחיר וט

Oת יום מופעלת. הפנסים האחרים תאור

ה הפנימית אינם מופעלים.והתאור

ת נהיגת יום משמשת כחלופה תאורחשוב:

לאלומות האור הנמוך בנהיגת יום כאשר

ב זאת, ומותר להשתמש בה גםהחוק מחיי

ב זאת.כאשר החוק אינו מחיי

ת נהיגת יום אינה מהווה תחליף תאורחשוב:

לאלומות האור הנמוך, בנהיגה במנהרות או

בשעות החשיכה.

ת נהיגת יום בהתאם לחוקהשתמש בתאור

ה. ציית לחוקים.ולתקנות התעבור

23(

אור גבוה בפנסים הראשיים

חוף את ד,בעת  נמצאת במצב כאשר הט

הידית לפנים לכיוון לוח המכשירים (מצב

בוע) איור 59.ק

 תידלק בלוח המחוונים.נורית החיווי 

פעולת אלומות האור הגבוה מופסקת, עם

ה לכיוון גלגל ההגה,משיכת הידית בחזר

הת פעולת האור הנמוך ונורית האזהרמוחזר

כבית.

איור 58

איור 59

/ םיישארה םיסנפב ךומנ רוא

פנסי צד

MARכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב -

ONאיור 58. בעת למצב , סובב את הט

כאשר מפעילים את האור הנמוך בפנסים

הראשיים, נכבים הפנסים לנסיעה באור

ביום, ונדלקים פנסי הצד והאור הנמוך של

הפנסים הראשיים.

.על לוח המחוונים נדלקת נורית החיווי 

STOPכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

ת ממצבבעת מועבראו מוצא ממקומו, והט

o נדלקים כל פנסי הצד והפנס למצב ,

של לוחית הזיהוי.

.על לוח המחוונים נדלקת נורית החיווי 



50

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך
הבהוב בפנסים הראשיים

ה את הידית לכיוון גלגל ההגהמשוך בקצר

(מצב ראשון) איור 60, ללא קשר למצב

תידלק ה ה. נורית האזהרבעת הבחירט

בלוח המחוונים.

איור 60

פנסי חניה

פנסים אלה ניתנים להפעלה רק כאשר נמצא

Aבעת בוב הט או מוסר, בסיSTOPבמצב 

. או  ולאחר מכן ל- Oלמצב ראשון 

בלוח המחוונים תידלק. ה נורית האזהר

מחווני כיוון

בוע:הסט את הידית למצב ק

כלפי מעלה: מחווני הכיוון הימניים¥

מופעלים.

כלפי מטה: מחווני הכיוון השמאליים¥

מופעלים.

 תהבהב בלוחנורית החיווי  

המחוונים.

פעולת מחווני הכיוון מופסקת באופן אוטומטי,

כאשר גלגל ההגה מיושר.

אור גבוה אוטומטי בפנסים

הראשיים

כדי לא לסנוור נהגים אחרים בכביש,

כבהפנסים נכבים באופן אוטומטי כאשר הר

כב אחר שנוסע בכיוון הנגדי, אוב לרמתקר

כב אחר שנוסע באותו כיוון.מאחורי ר

ת התפריט, ועל ידיכת מופעלת בעזרהמער

.AUTOכוונון בורר הפנסים למצב 

כאשר מפעילים את האור הגבוה בפנסים

הראשיים בפעם הראשונה, משיכת הידית

בובה מפעילה אתה לאפשר את סישנועד

 מוצג. אם האור הגבוההפונקציה והסימן 

אכן דולק בפנסים הראשיים, תוצג נורית החיווי

.הכחולה 

כאשר מהירות הנסיעה עולה על 40 קמ“ש

והפונקציה פועלת, משיכה נוספת של הידית

למצב של אור גבוה, מכבה את הפונקציה.

כאשר מהירות הנסיעה מתחת ל- 15 קמ“ש

והפונקציה פעילה, היא מכבה את האור

הגבוה בפנסים הראשיים. משיכה של הידית

פעם נוספת למצב של אור גבוה, מפורשת

ת של האור הגבוה.כבקשה להפעלה מתמד

לכן, על לוח המחוונים נדלקת נורית החיווי

 והאור הגבוה דולקת כל העת,הכחולה 

עד שהמהירות עולה שוב מעל 40 קמ“ש.

הפונקציה נכנסת לפעולה שוב באופן

אוטומטי, כאשר מהירות הנסיעה עולה מעל

.40 קמ“ש 

אם ממצב זה מושכים בידית פעם נוספת,

בוי של האור הגבוה, הפונקציהבקש כיכדי ל

ת כבויה האור הגבוה כבה.נשאר

כדי לכבות את הפונקציה האוטומטית סובב

איור 58. בעת למצב את הט

24((25 

או
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ב“תפקוד ”שינוי נתי

ב,אם ברצונך לאותת שאתה עומד לשנות נתי

אחוז את הידית השמאלית במצב זמני, למשך

פחות מחצי שניה.  מחווני הכיוון בצד שנבחר

יהבהבו שלוש פעמים, ולאחר מכן תופסק

פעולתם באופן אוטומטי.

תפקוד ”לווה אותי הביתה“

בביתפקוד זה מאפשר להאיר את האזור ס

בע מראש.כב לפרק זמן שנקהר

איור 61

הפעלה

  אוOFFכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

מוצא ממקומו, משוך את הידית כלפי

ההגה איור 62, והזז אותה תוך 2 דקות

בוי המנוע.לאחר כי

מת לכך שהפנסיםכל הזזה של הידית, גור

ימשיכו לדלוק למשך 30 שניות נוספות, עד

בי של 210 שניות, אשרלפרק זמן מר

לאחריו הפנסים יכבו באופן אוטומטי.

כל זמן שהפונקציה פועלת, תדלוק בלוח

 ועל הצג,ה המחוונים נורית האזהר

תופיע ההודעה המתאימה (ראה פרק

ה והודעות“).“נוריות אזהר

איור 62

ה נדלקת כאשר מפעילים אתנורית האזהר

הידית, וממשיכה לדלוק עד שהפונקציה

נכבית באופן אוטומטי.

כת פרקמת להארכל הזזה של הידית גור

הזמן בו הפנסים ימשיכו לדלוק.

נטרול

החזק את הידית משוכה כלפי ההגה איור

62 למשך יותר משתי שניות.

חיישן אוטומטי לפנסים

ביים)הראשיים (חיישן בין ער
(אם קיים)

מת האור מחוץהחיישן מאתר שינויים בר

ת:רכב, בהתאם לרגישות האור המוגדלר

ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך נחוץ פחות

כב כדי להפעיל את הפנסיםאור מחוץ לר

החיצוניים.

ך תפריטראת רגישות החיישן יש לכוונן ד

”Setup menu”בצג הראשי. ש
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הפעלה

איור בעת הימנית למצב סובב את הט

63: פעולה זו מדליקה את פנסי הצד ואת

האור הנמוך בפנסים הראשיים בו זמנית

ובאופן אוטומטי, בהתאם למצב האור מחוץ

כב.לר

איור 63

נטרול

עם נטרול פעולת החיישן יכבה האור הגבוה

בפנסים הראשיים, ולאחר כעשר שניות יכבו

גם פנסי הצד.

פל. לכן, במצבהחיישן אינו מסוגל לגלות ער

כזה יש להדליק את הפנסים באופן ידני.

הפנסים לנסיעה באור יום הם23)

חלופה לאור הנמוך בפנסים

הראשיים, בעת נסיעה באור יום. יש

להדליק אותם במדינות בהן חלה

חובה להדליק פנסים בשעות היום,

וניתן להדליק אותם במדינות בהן

לא חלה חובה זו. פנסים לנסיעה

באור יום אינם יכולים להחליף את

האור הנמוך בפנסים הראשיים,

בעת נסיעה בלילה או במנהרות.

השימוש בפנסים לנסיעה באור יום

נקבע על ידי התקנות לנסיעה

בכבישים מהירים במדינה בה אתה

נוסע. ציית להוראות החוק.

24) המערכת מבוססת על זיהוי דרך

מצלמה. תנאים סביבתיים

מסוימים עלולים לפגוע בזיהוי

הנכון של תנאי התנועה. לכן, הנהג

אחראי תמיד לשימוש נכון באור

הגבוה של הפנסים הראשיים על פי

החוק. סובב את הטבעת למצב 

איור 58 כדי לנטרל את הפונקציה

האוטומטית.

אזהרה

25) במקרה שנטיית המצלמה גדולה

מידי, כתוצאה משינויים במטען,

יתכן שהמערכת תפסיק באופן

זמני את פעולתה, כדי לאפשר

למצלמה לבצע כיול עצמי.
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מיתמגב/רוחץ שמשה קד

את הידית הימנית ניתן להעביר לחמישה

מצבים שונים:

Aמי כבוי.מגב קד

B.פעולה לסירוגין

Fבעת , סובב את טBכאשר הידית במצב 

בע מהירויות שונה במצבובחר אחת מאר

פעולה לסירוגין:

פעולה איטית מאד לסירוגין.

פעולה איטית לסירוגין--

פעולה במהירות בינונית לסירוגין---

ה לסירוגיןפעולה מהיר----

Cבועה איטיתפעולה ק

איור 65

יש להחליף את להבי המגביםחשוב: 

בהתאם להנחיות בפרק “תחזוקה

וטיפולים“.

תפקוד “שטיפה חכמה“

משוך את הידית כלפי גלגל ההגה (מצב זמני),

מית איור 65.להפעלת מתזי השמשה הקד

בהחזקת הידית משוכה ליותר מחצי שניה,

ניתן להפעיל את השוטפים ואת המגבים בו

זמנית בתנועה אחת.

הניגוב מפסיק לפעול לאחר שלושה מחזורי

ניגוב, לאחר שחרור הידית.

חש לאחר כ- 6 שניות,מהלך ניגוב נוסף מתר

להשלמת מחזור הניגוב.

תקציר

ניקוי חלונות

הידית הימנית מבקרת את מגבי/שוטפי
השמשה הקדמית.

הם פועלים רק כאשר מפתח ההתנעה

.MAR-ON נמצא במצב

איור 64

Dהבועה מהירפעולה ק

Eה (מצב לא ניתןפעולה זמנית מהיר

בוע).לקי

 , תתבצע רקEה במצב פעולה זמנית מהיר

כל זמן שאתה מחזיק את הידית במצב זה

ת הידית למצבה חוזרבאופן ידני. עם שחרור

Aת את פעולת מגבי השמשה, ועוצר

מית באופן אוטומטי.הקד

3(
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אסור להשתמש במגבי השמשה3)

הקדמית להסרת שלג או קרח
מהשמשה הקדמית. בתנאים

כאלה, המגבים עלולים להיחשף
לעומס חריג והגנת מנוע המגבים

תפסיק את פעולתם למספר
שניות. אם הפעולה אינה

מתחדשת, גם לאחר סיבוב
המפתח והתנעת המנוע, צור
קשר עם מרכז שירות מורשה
מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

חשוב

םחיישן גש
(אם קיים)

ם נמצא מאחורי המראהחיישן הגש

תו לכוונןמית, ומטרכז השמשה הקדבמרש

באופן אוטומטי את קצב פעולת מגב

םמית, בהתאם לעוצמת הגשהשמשה הקד

בזמן שהמגב פועל לסירוגין.

הקפד שהשמשה באזור החיישןחשוב: 

תהיה נקיה.

הפעלה איור 64

הזז את הידית הימנית קליק אחד כלפי

).Bמטה (מצב 

עם הפעלת החיישן המגב מבצע תנועת

ניגוב אחת, ובכך מציין שההוראה נקלטה.

  כדי להגביר את רגישותFסובב את הבקר 

ם.חיישן הגש

ם, המגבת רגישות חיישן הגשעם הגבר

מבצע תנועת ניגוב אחת, ובכך מציין

שההוראה נקלטה.

מית מופעל בזמןכאשר רוחץ השמשה הקד

ם פועל, מתבצע מחזורשחיישן הגש

ם חוזרחיצה הרגיל ולאחריו חיישן הגשהר

לפעולה אוטומטית רגילה.

נטרול איור 64

, או סובב את מפתחBהסט את הידית ממצב 

כב. בפעם הבאה שהרOFFההצתה למצב 

), החיישן לאONיותנע (מפתח הצתה במצב 

יחזור לפעולה אפילו אם הידית עדיין תהיה

.  כדי להפעיל את החיישן,Bמכוונת למצב 

ה ואז חזרC או למצב Aהעבר את הידית למצב 

בעת כדי לכוונון את, או סובב את הטBלמצב 

ם תצוין על ידיהרגישות. הפעלת חיישן הגש

תנועת ניגוב אחת לפחות של המגב, גם

בשה.מית יה שהשמשה הקדבמקר

ם מסוגל לזהות את ההבדל בין יוםחיישן הגש

בצע את הכוונונים הנחוצים.ללילה ול

26(

רוחצי הפנסים הראשיים
(אם קיימים)

מירוחצי הפנסים מותקנים בתוך הפגוש הקד

ומופעלים כאשר מופעל רוחץ השמשה

מית (והאור הנמוך דולק).קד

בדוק את המצב הנכון וניקיוןחשוב: 

תי.גרבובית באופן שהזר
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ת שיוטבקר
(אם קיימת)

תקציר

זהו סייען אלקטרוני שמאפשר לנהג לנהוג

במהירות גבוהה מ- 30 קמ“ש, בכבישים

ארוכים, ישרים ויבשים  עם שינויים מעטים

(לדוגמא כבישים מהירים) במהירות

מוגדרת מראש, מבלי ללחוץ על דוושת

ההאצה.

לכן, לא מומלץ להשתמש בכלי זה

בכבישים עירוניים במיוחד שתנועה בהם

ת השיוט בנסיעהתשתמש בבקרערה. אל 

בתוך העיר.

ת השיוטהפעלת בקר

 איור 66 - איור 67 למצבAבעת סובב את ט

ON סה).(בהתאם לגר  או למצב

ת השיוט בהילוךלא ניתן להפעיל את בקר

ראשון או בהילוך אחורי. מומלץ להפעיל

ביעי או בהילוך גבוה יותר.אותה בהילוך ר

ת השיוטבקרה בזמן שבעת נסיעה ביריד

כב תעלה מעטמופעלת, יתכן שמהירות הר

ת.רמעל למהירות המוגד

סאות ללא מגביל מהירותאיור 66 - גר

סאות עם מגביל מהירותאיור 67 - גר

התזה של זרם מים עלול לגרום26)

לתנועה בלתי רצויה של המגבים.

אזהרה

ת השיוט פעילה, דולקת נוריתכאשר בקר

  ועל לוח המחוונים מופיעההחיווי 

ההודעה המתאימה.



56

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך
כבת מהירות הרשמיר

פעל באופן הבא:

 איור 66 - איור A67בעת סובב את הט¥

ולחץבהתאם לדגם) (  או ONלמצב 

גת המהירותעל דוושת ההאצה להש

הרצויה;

הזז את הידית למעלה (+) למשך שניה¥

אחת לפחות, לאחר מכן שחרר אותה.

כב תישמר בזיכרון וניתןמהירות הר

לשחרר אז את דוושת ההאצה.

ך (לדוגמה: בעת ביצוע עקיפה)ה הצורבמקר

ניתן להאיץ בלחיצה על דוושת ההאצה. עם

כב תחזורשחרור דוושת ההאצה, מהירות הר

ה בזיכרון.מת, שנשמרלמהירות הקוד

הת המהירות השמורהחזר

בזיכרון

ת השיוט, לדוגמהאם הופסקה פעולת בקר

בלחיצה על דוושת הבלמים, ניתן להחזיר את

ה בזיכרון באופן הבא:המהירות השמור

רגה עד שתגיע למהירותהאץ בהד¥

ה בזיכרון;השמור

ב את ההילוך שנבחר בזמן הנהיגהשל¥

ה בזיכרון;במהירות השמור

.איור 66 - איור B  67לחץ על לחצן ¥

הת המהירות השמורהגבר

בזיכרון

ה בזיכרוןניתן להגביר את המהירות השמור

בשני אופנים:

בלחיצה על דוושת ההאצה ולאחר מכן¥

ת המהירות החדשה בזיכרון;שמיר

או

גההזזת הידית למעלה (+)  עד שהוש¥

ה.המהירות החדשה לשמיר

ה קלהבילה להגברכל הפעלה של הידית מק

של המהירות ב- 1  קמ“ש, כאשר החזקה

רצופה של הידית למעלה תגביר באופן רצוף

את המהירות.

הלהפחתת המהירות השמור

בזיכרון

הניתן להפחית את המהירות השמור

בזיכרון בשני אופנים:

הפסקת פעולת ההתקן ולאחר מכן¥

ת המהירות החדשה בזיכרון;שמיר

או

גתהזזת הידית למטה (-) עד להש¥

המהירות החדשה, אשר תישמר בזיכרון

באופן אוטומטי.

בילה להפחתה קלהכל הפעלה של הידית מק

של ב-1  קמ“ש, כאשר החזקה רצופה של

הידית מטה מפחיתה את המהירות באופן חד.

תהפסקת פעולת בקר

השיוט

הנהג יכול לכבות את הסייען באופנים שלהלן:

o או למצב OFFלמצב A בעת בוב טסי¥

סה).(בהתאם לגר

ממת המנוע;הד¥

ת השיוטהפסקת פעולת בקר

הנהג יכול לכבות את הסייען באופנים שלהלן:

o או למצב OFFלמצב A בעת בוב טסי¥

סה).(בהתאם לגר

II, עם שני הסמלים Bלחיצה על כפתור ¥

 תגרום להפסקת פעולתCANC/RESו- 

כתהמער

ממת המנוע;הד¥

מת ידיתלחיצה על דוושת הבלימה, או הר¥

בלם החניה.

).’לחיצה על דוושת המצמד (קלאץ¥
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בתכב עם תית הילוך ברבקשת העבר¥

הילוכים אוטומטית במצב רציף.

כב נוסע במהירות נמוכהכאשר הר¥

ה.רמהמהירות שהוגד

בלחיצה על דוושת ההאצה, פעולה זו¥

כת ממש, אךאינה מכבה את המער

בלת עדיפות גבוההרישת ההאצה מקד

ת השיוטכת. בקררישת המעריותר מד

ממשיכה לפעול, וכשההאצה מסתיימת

 כדיCANC/RESך ללחוץ על כפתור אין צור

מים.לחזור לתנאים הקוד

ת השיוט נכבית באופןבמקרים שלהלן בקר

אוטומטי:

  (מניעת נעילתABSכות ה- כאשר מער¥

בות),ת יצי (בקרESPגלגלים) או ה- 

נכנסות לפעולה.

כת.ה של תקלה במערבמקר¥

 27((28 

המהירות הנמוכה ביותר שניתן להגדיר היא

30 קמ“ש.

כאשר הסייען פעיל, מהירות הנסיעה תלויה

ת הלחץ המופעל על דוושת ההאצה, עדבמיד

בית שתוכנתהכב מגיע למהירות המרשהר

(ראה הפסקה “תכנות מגבלת מהירות“).

ך עקיפה), ניתןך (למשל לצורה הצורבמקר

ת, באמצעותרלעלות מעל המהירות המוגד

לחיצה מלאה על דוושת ההאצה.

רגתי של הלחיצה על דוושתשחרור הד

עההאצה, יחזיר את הסייען לפעולה ברג

כב יגיע למהירות שמתחת למהירותשהר

ת.רהמוגד

איור 68

לציון הפעלת הסייען תידלק על לוח המחוונים

סאות מסוימות תופיע הודעה ובגר,הנורית 

על הצג לצד המהירות האחרונה שתוכנתה.

תכנות מגבלת מהירות

ניתן לתכנת את מגבלת המהירות מבלי

להפעיל את הסייען.

כדי להזין ולשמור מהירות גבוהה מהמהירות

 כלפי מעלה (+). כלAהמוצגת, הזז את ידית 

תנועה של הידית מייצגת עליה של כקמ“ש

1, ואילו החזקה של הידית למעלה תגביר את

המהירות בקפיצות של 5 קמ“ש.

כדי להזין ולשמור מהירות נמוכה מהמהירות

 כלפי מטה (-). כלAהמוצגת, הזז את ידית 

ה של כקמ“שתנועה של הידית מייצגת יריד

1, ואילו החזקה של הידית למטה תוריד את

המהירות בקפיצות של 5 קמ“ש.

מגביל מהירות

באמצעות סייען זה מהירות הנסיעה תוגבל

רו על ידי הנהג.למהירויות שיוגד

בית ניתן להגדיר כאשראת המהירות המר

כב עומד במקום וגם תוך כדי נסיעה.הר

הפעלת מגביל המהירות

בעתכדי להפעיל את הסייען סובב את הט

. איור 68 למצב Aהימנית 
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כדי להפעיל/לכבות את הסייען לחץ על

.CANC/RESהכפתור 

לציון הפעלת הסייען תידלק על לוח

.המחוונים נורית החיווי 

.כאשר הסייען כבוי יופיע על הצג הסמל 

חריגה מהמהירות המתוכנתת

לחיצה מלאה (עד הסוף) על דוושת ההאצה

תגרום לחריגה מהמהירות שתוכנתה,

אפילו כאשר הסייען פעיל.

בתכאשר עוצמת הלחיצה מקרחשוב: 

את הדוושה אל קצה גבול היכולת שלה,

מת התנגדות קלה של הדוושה, זאתנגר

תכת בקרה לאותת לנהג שמערבמטר

המהירות מנוטרלת מפעולתה.

כב מגיע למגבלת המהירותכאשר הר

שתוכנתה באמצעות לחיצה מלאה על

ביר שתורגש התנגדותדוושת ההאצה, ס

גבוהה יותר בדוושת ההאצה.

ה כזה פעולת הסייען מנוטרלת באופןבמקר

ה מהבהבת עלרזמני, והמהירות שהוגד

הצג.

ת המהירות אל מתחת למהירותהורד

שתוכנתה, מפעילה את הסייען באופן

אוטומטי.

כאשר הסייען מנוטרל, המהירותחשוב: 

גת לפני שדוושתכב מושבית של הרהמר

ההאצה מגיעה לקצה גבול היכולת שלה,

ת הלחץ.באמצעות הגבר

הבהוב המהירות המתוכנתת

המהירות המתוכנתת מהבהבת במקרים

שלהלן:

כאשר מתבצעת לחיצה מלאה (עד¥

הסוף) על דוושת ההאצה, ומהירות

הנסיעה חורגת מעל המהירות

המתוכנתת.

כאשר הסייען אינו מצליח להוריד את¥

מהירות הנסיעה בשל שיפוע הכביש.

ה.ה של האצה חדבמקר¥

בוי הסייעןכי

Aבעת כדי לכבות את הסייען סובב את ט

.oלמצב 

בוי הסייען תכבה נורית החיווי לציון כי

סאות מסוימות יופיעובלוח המחוונים, ובגר

 והודעה.על הצג הסמל 

בוי אוטומטי של הסייעןכי

ה שלהסייען כבה באופן אוטומטי במקר

כת.תקלה במער

בעת נסיעה עם סייען פעיל, אין27)

להעביר את ידית ההילוכים

להילוך סרק.

28) במקרה של תקלה בסייען, יש

,O למצב Aלהעביר את טבעת 

לבדוק את מצב הנתיך וליצור

קשר עם מרכז שירות מורשה

מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

אזהרה
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הקוצב זמן של מנורות תקר

כב בלילה אולהקלת הכניסה/היציאה מהר

ה לקויים סופקו 2 קוצבי זמן.בתנאי תאור

כבה בכניסה לרהפעלת תאור

ה תופעל באופן הבא:ת התקרתאור

למשך כ- 10 שניות בשחרור הדלתות¥

מנעילה

למשך כ-3  דקות בפתיחת אחת¥

מהדלתות

תך בסגירלמשך 10 שניות לער¥

הדלתות.

הה בתקרתאור

ת ספוטמית עם מנורה הקדה בתקרתאור

בוי של איור 69 משמש להדלקה/כיAמתג 

כז, נמצא במרAה. אם מתג ת התקרתאור

 נדלקות/נכבות כאשר הדלתותD ו- Cמנורות 

Aמיות נפתחות/נסגרות. כאשר מתג הקד

 כבויות כלD ו- Cלחוץ שמאלה, המנורות 

C לחוץ ימינה, המנורות Aהזמן. כאשר מתג 

 דולקות כל הזמן.Dו- 

איור 69

בוב מפתחה יופסק עם סיעיתוי התאור

MAR-ON.ההצתה למצב 

ה ביציאהתזמון הפעלת תאור

כבמהר

לאחר הוצאת המפתח ממתג ההצתה

ה הפנימית תופעל באופן הבא:התאור

 אם מפתח ההצתה הוסר תוך 2 דקות¥

תמהפסקת פעולת המנוע, תאור

ה תידלק למשך כ-10 שניות;התקר

 למשך כ-3 דקות בפתיחת אחת¥

מדלתות;

ה של למשך כ-10  שניות עם סגיר¥

אחת הדלתות.

ה מופסק באופן אוטומטי עםתזמון התאור

ת הדלתות.סגיר

ה אחורית בתא המטעןתאור

ה זו נמצאת מעל הדלת האחורית. כדימנור

הלהדליק אותה, לחץ על הכיסוי בנקוד

ת באיור 70.המתואר

רגתי.המנורות נדלקות/נכבות באופן הד

תת ספוט, כאשר תאור הוא מנורBמתג 

ה כבויה, הוא מדליק את המנורותהתקר

שלהלן באופן פרטני:

  אם לוחצים אותוCה  את מנור¥

שמאלה.

 אם לוחצים אותו ימינה.Dה את מנור¥

כב יש לוודא ששנילפני היציאה מהרחשוב: 

כז, כאשר הדלתותהמתגים נמצאים במר

נסגרות האורות כבים למניעת ריקון המצבר.

ה, אם המתג מושאר במצב פעיל,בכל מקר

ה נכבית באופן אוטומטי 15ת התקרתאור

בוי המנוע.דקות לאחר כי
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איור 70

איור 73

איור 71

איור 72

המתגי בקר

מהבהבי חירום

ת צד בתא המטעןתאור
(אם קיימת)

הכדי להדליק אותה, לחץ על הכיסוי בנקוד

ת באיור 71.המתואר

הה ניתנת להסרמנור
(אם קיימת)

בועה וכפנס נייד.ה קמשמשת כמנור

בתה איור 72,ת לתושה זו מחוברכאשר מנור

סוללת הפנס נטענת באופן אוטומטי.

כב עומד במקום ומפתח ההצתהכאשר הר

  או מוצא ממקומו, הפנסSTOPמכוון למצב 

בי של 15 דקות.נטען לפרק זמן מר

  איורAמדליקים אותם על ידי לחיצה על מתג 

73, ללא קשר למצב מפתח ההצתה.

כשאורות החירום פועלים, דולקות בלוח

בוי אורות לכי.ו-  המחוונים נוריות החיווי 

 פעם נוספת.Aהחירום יש ללחוץ על מתג 

אופן השימוש באורות חירוםחשוב: 

בע בתקנות המדינה בה אתהמהבהבים נק

נוסע. ציית להוראות החוק.
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בלימת חירום

(אם קיימת)

ה של בלימת חירום, אורות החירוםבמקר

המהבהבים נדלקים באופן אוטומטי, כך גם

 לוח המחוונים. ו- נוריות החיווי 

הפונקציה מופסקת באופן אוטומטי, כאשר

משתנה אופי הבלימה. פונקציה זו מתאימה

בנטיים הנהוגים כעת.לחוקים הרל

פלפנסי ער
(אם קיימים)

פל לחץ עלכדי להדליק את פנסי הער

 איור 74. כדי שפנסים אלוכפתור 

ידלקו, צריכים לדלוק גם פנסי הצד/הפנסים

האחוריים. בלוח המחוונים נדלקת נורית

.החיווי 

כדי לכבות את הפנסים יש ללחוץ על

הכפתור פעם נוספת.

בעפל נקחשוב אופן השימוש בפנסי ער

בתקנות המדינה בה אתה נוסע. ציית

להוראות החוק.

פל אחוריפנס ער

פנסים אלו נדלקים בלחיצה על הכפתור 

איור 75, כאשר דולקים האור הנמוך

בפנסים הראשיים או פנסי הצד ופנסי

פל (אם קיימים).הער

. כדיבלוח המחוונים נדלקת נורית החיווי 

לכבות את הפנסים הללו לחץ הכפתור

פעם נוספת, או כבה את האורות הנמוכים

מיים (אםפל הקדו/או את פנסי הער

פלקיימים). אופן השימוש בפנסי ער

בע בתקנות המדינה בה אתהאחוריים נק

נוסע. ציית להוראות החוק.

איור 75איור 74

אורות חניה

פנסים אלו ניתן להדליק רק כאשר מפתח

  או מוצאSTOPההצתה נמצא במצב 

בעת הידיתה של טממקומו, על ידי העבר

 ולאחר מכןoהשמאלית תחילה למצב 

. בלוח המחוונים או למצב למצב 

.תידלק נורית החיווי 

חימום השמשה האחורית
(אם קיים)

Aכדי להפעיל את החימום, לחץ על כפתור 

איור 76.

החימום יכבה באופן אוטומטי לאחר כ-20

דקות.
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תפקוד ניתוק המצבר

(מנתק)

(אם קיימת)

ניתן להפעיל את פונקציית ניתוק המצבר

,BATTכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

כפי שמתואר בלוחית שנמצאת באזור

המאויר באיור 77.

איור 76

איור 78

איור 77

כדי לסובב את מפתח ההצתה למצב

BATTלחץ על כפתור ,A .78 (אדום) איור 

המצבר ינותק על ידי הפסקת ההארקה, כ-

בוב המפתח למצב45 שניות לאחר סי

BATT.

פרק זמן זה של 45 שניות נחוץ כדי:

כב ולנעול אתלאפשר לנהג לצאת מהר¥

הדלתות באמצעות השלט.

כות החשמליות שללהבטיח שכל המער¥

כב כבויות.הר

כאשר המצבר מנותק, ניתן להיכנס אל

תכב רק על ידי פתיחת דלת הנהג בעזרהר

המנעול המכני.

כדי לחבר את המצבר מחדש, הכנס את

-MARמפתח ההצתה וסובב אותו למצב 

ONכב כרגיל., מכאן ניתן להתניע את הר

ךה שהמצבר נותק, יתכן שיהיה צורבמקר

כות החשמליותלהגדיר מחדש חלק מהמער

).’(למשל שעון, תאריך וכו

כזיתנעילה מר

כדי לנעול את כל הדלתות בו זמנית, לחץ

 איור 79, שנמצא על לוחAעל כפתור 

כזית, בלי קשר למצבהקונסולה המר

מפתח ההצתה.

כאשר הדלתות נעולות, הנורית על הכפתור

דולקת.

 איורDעל לוח החלון החשמלי נמצא כפתור 

בד.80, שפותח/נועל את תא המטען בל



63

איור 81

איור 79

איור 80

מתג ניתוק אספקת

דלק

כב מצויד במתג בטיחות שנכנס לפעולההר

ה של התנגשות, הוא מפסיק אתבמקר

אספקת הדלק וכתוצאה מכך מכבה את

המנוע.

כאשר מתג האינרציה נכנס לפעולה הוא

מפסיק את אספקת הדלק, וגם מפעיל את

אורות החירום המהבהבים, את פנסי הצד

ת הנוחות, משחרר את כל הדלתותואת תאור

בנטית. הם מנוטרליםומציג את ההודעה הרל

. בחלקAבאמצעות לחיצה על כפתור 

סאות קיים גם ממסר בטיחות, אשרמהגר

בעת התנגשות מנתק את אספקת החשמל.

הך זו נמנעת דליפה של דלק  במקררבד

ברים, ונמנעת היווצרות שלשהצינורות נש

הניצוצות או של פריקת מטען חשמלי במקר

כב.בים חשמליים ברכישל נזק לר

29((30 

 לאחר תאונה זכור להוציא את מפתחחשוב:

ההצתה ממנעול ההצתה, כדי למנוע ריקון

מה לדליפת דלק,המצבר. אם התאונה לא גר

כב (למשלאו נזק למכשירים חשמליים בר

כב מסוגל לנסוע שוב,לפנסים הראשיים) והר

הפעל מחדש את מתג ניתוק הדלק.

הפעלת מתג ניתוק הדלק מחדש

כדי להפעיל מחדש את מתג ניתוק הדלק,

 איור A.81לחץ על כפתור 

אם לאחר התנגשות אתה מריח29)

ריח של דלק, או מבחין בדליפה

ממערכת הדלק, אל תפעיל את

המתג מחדש, הדבר עלול להוביל

לשריפה.

30) לפני הפעלה מחדש של מתג ניתוק

הדלק, בדוק בקפידה שאין דליפת

דלק ושלא נגרם נזק למכשירים

חשמליים ברכב (למשל הפנסים

הראשיים).

אזהרה
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איור 82

איור 83

אביזרים והתקנים

פנימיים

בת קירורתא אחסון עילי - תי
(אם קיים)

ם את הכיסוי המוצגכדי להשתמש בתא הר

באיור 82.

בוק. כאשר המזגןהתא מצויד במחזיק בק

ת פתח,דולק התא מקורר/מחומם בעזר

ת האקלים.כת בקרשמחובר למער

תא כפפות

Aלפתיחת תא הכפפות השתמש בידית 

איור 83.

תא כפפות עם מנעול
(אם קיים)

סובב את המפתח עם כיוון השעון/נגד כיוון

השעון, כדי לנעול/לשחרר את המנעול איור

.84

כדי לפתוח את תא הכפפות השתמש

בידית הפתיחה.

תא כפפות
(אם קיים)

כז לוח השעונים. איור 85 נמצא במרAתא 

 איור 86 נמצא בצד ימין של לוחBתא 

השעונים, מעל תא הכפפות.

איור 84

איור 85
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מחזיק ספל - פחית מחזיק

בוקבק

 לוח המכשיריםמחזיק על
(אם קיים)

סאות יש שני מחזיקי ספלים/בחלק מהגר

בוקים (0.5 ליטר/0.75 ליטר) איורפחיות/בק

כז לוח המכשירים במקום של תא87, במר

האחסון.

מחזיק טלפון נייד
(אם קיים)

כזית, במיקום המוצגנמצא בתעלה המר

באיור 88.

ב הנוסעתא מתחת למוש

מיהקד

כדי להשתמש בתא יש לפעול כך:

 איור 90 והסר אותוAפתח את כיסוי ¥

כפי שמתואר באיור.

סובב את ידית הנעילה נגד כיוון השעון¥

והסר אותה כדי שניתן יהיה להסיר את

התא.

איור 86

איור 87

איור 88

כיסי אחסון בדלת

בכל אחת מהדלתות יש כיסים לחפצים/

מסמכים איור 89.

איור 89

איור 90

מחיצה אחורית

בועה, אוכב מחיצה אחורית קיתכן שיש בר

מחיצת זכוכית ניתנת להזזה.

כדי לפתוח/לסגור את מחיצת הזכוכית

 איור A.91הניתנת להזזה, השתמש בידית 
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בדגמים מסוימים קיים גריל מגן על מחיצת

הזכוכית בתוך תא המטען.

מחזיק ספל - מחזיק פחיות

(אם קיים)

מחזיק ספל איור 92 ממוקם בתעלה

כזית כמתואר באיור.בקונסולה המרש

איור 92

מצית סיגריות

כז לוח המכשירים איור 93.ממוקם במר

איור 93

לחץ על לחצן להפעלת מצית הסיגריות כאשר

.MAR-ONמתג ההצתה מסובב למצב 

לאחר 15 שניות הלחצן חוזר לאוטומטית

מיקומו ההתחלתי, ומצית הסיגריות מוכן

לשימוש.

 31(

 בדוק תמיד שפעולת מצית הסיגריותחשוב: 

מופסקת.

USBשקעי 

(אם קיימים)

יכולים להימצא ב:

כז לוח המכשירים, במקום של מציתמר¥

הסיגריות, יכול לשמש רק להטענת

מכשירים חיצוניים.

כזית, מעל מחזיק הטלפוןבתעלה המר¥

הנייד איור 94, ניתן לחבר אליו מכשירי

USB/iPodחיצוניים (ראה נספח 

Uconnect.(

איור 91

איור 94
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איור 95

איור 97איור 96

המאפר

הה היא מיכל פלסטיק ניתן להסרהמאפר

איור 95, אפשר להניח אותו בתוך מחזיקי

כז לוחהספל/פחית שנמצאים במר

המכשירים.

ה כפחאל תשתמש במאפרחשוב: 

לניירות: סכנת שריפה.

סוככי שמש

כזית איור 96.נמצאים לצידי המראה המר

ה.ניתן לכוון אותם לפנים או הצד

מיעל סוכך השמש של הנוסע הקד

סאות, מראת איפור.מותקנת, בכל הגר

בשני הצדדים של סוכך השמש שלחשוב: 

ברבקת תווית, בה מוסמי מודהנוסע הקד

שחובה לנטרל את כרית האוויר, כאשר

ב בטיחות לילד הפונה לאחור.מתקינים מוש

יש להקפיד ולציית תמיד להוראות שעל

סוכך השמש (ראה הפסקה “כרית אוויר

מית“ בפרק “בטיחות“).קד

שקע חשמלי
(אם קיים)

כזיתהשקע החשמלי נמצא בקונסולה המר

ליד מצית הסיגריות.

 איורAכדי להשתמש בו פתח את מכסה 

.97

בה/ מתקןמשטח כתי

להנחת ספר

אם קיים

כז לוח איור 98 נמצא במרAבה משטח כתי

סאותהמכשירים,  מעל הרדיו. בחלק מהגר

ניתן להשתמש במשטח זה כמתקן להנחת

ם כך יש להרים את חלקו האחוריספר. לש

כזית, כפיולהניחו על הקונסולה המר

שמודגם באיור.

סאות שיש בהן שתי כריות אוויר צדדיותבגר

בוע.מי, המשטח קב הנוסע הקדבמוש

32(
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מעמד לטאבלט
(אם קיים)

כז לוח המכשירים ונועדהמעמד נמצא במר

לעיגון של טאבלט.

השתמש בו באופן הבא, איור 99:

, כדי לפתוח אתAהנמך את הידית ¥

;Bהתקני הנעילה 

;Bבל בין התקני הנעילה מקם את הט¥

, כדי לוודא שההתקןAם את הידית הר¥

נעול.

 33(

איור 98

ף מעל תא הנהגמד
(אם קיים)

ף נמצא מעל תא הנהג, איור 100,המד

ונועד לאחסון חפצים קלים.

בי מותר:משקל מר

מרוכז: 10 ק“ג-

ף: 20 ק“גמחולק על פני כל שטח המד-

איור 100איור 99

תא כפפות (עליון) בתא

הנהג
(אם קיים)

תא האחסון נמצא מעל מגני השמש, איור

101, ונועד לאחסון מהיר של חפצים קלים

).’(כגון מסמכים, מפות וכד

איור 101
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משטח על הספסל
(אם קיים)

כדי להשתמש במשטח, משוך את לשונית

A.איור 102 וקפל את המשטח כלפי מטה 

על המשטח יש שני מחזיקי ספלים, שוליים

ת.מוגבהים ותופסן לנייר

איור 102

מצית הסיגריות מגיע לטמפרטורה31)

גבוהה. השתמש בו בזהירות ווודא

שילדים אינם נוגעים בו: סכנת

שריפה ו/או כוויה.

אזהרה

ף -טכוגר

חקם מהירות ומררש

חקם המהירות והמרהנחיות לגבי התקנת רש

והשימוש בו תוכל למצוא בספר ההוראות,

שסופק על ידי יצרן המכשיר. חובה להתקין

כב שמשקלוחק ברם המהירות והמראת רש

(עם נגרר או בלעדיו) עולה על 3.5 טון.

ם שמבצע שינויים במכשירכל אדחשוב: 

ת האותות, אשרכת תמסורה או במערהמדיד

ב,משפיעים על הרישומים של מכשיר המעק

ך הונאה, עלולבר נעשה לצורבמיוחד אם הד

להפר חוקים פליליים או מנהליים.

ם מהירותכב רשה ומותקן ברבמידחשוב: 

כב חונה למשך יותר מחמישהחק והרומר

ימים, מומלץ לנתק את המסוף השלילי של

המצבר, כדי שיישאר טעון.

מידע חשוב

אין לנקות את המכשיר בחומרי ניקוי שוחקים

או ממסים. לניקוי חלקו החיצוני של המכשיר

השתמש במטלית לחה, או במוצרים

המיועדים לטיפול בחומרים סינטטיים.

32) אל תשתמש במשטח הכתיבה

במצב מאונך, כאשר הרכב נמצא

בתנועה.

33) למניעת מצבים מסוכנים, אין להזיז

את מחזיק מחשב הלוח (טאבלט)

ולהשתמש במכשיר תוך כדי

נהיגה.
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חק מותקן ונאטם עלם המהירות והמררש

ידי אנשי מקצוע: אל תנסה להגיע אל

המכשיר, האספקה ואל ראשי הרישום בכל

בדוק אתכב לך שהיא. באחריות בעל הררד

דיר.חק באופן סם המהירות והמררש

בצע את הבדיקה לפחות אחתיש ל

לשנתיים, כדי לוודא שהוא תקין. וודא

שתווית הנתונים מחודשת לאחר כל בדיקה,

רשים.ושהיא מכילה את הנתונים הנד

הגבלת מהירות

(אם קיימת)

כב קיימת פונקציה להגבלת מהירות,בר

אותה ניתן להגדיר, על פי רצון המשתמש,

רותבע מהירויות מוגדלאחת מתוך אר

מראש: 90, 100, 110, 130 קמ“ש.

כזכדי להפעיל/לנטרל פונקציה זו, פנה למר

ת ס.מ.ל.תשירות מורשה מטעם חבר

בע“מ.

בק על השמשהלאחר ביצוע הפעולה, תוד

ביתבקה שתציג המהירות המרמית מדהקד

ה.רשהוגד

 מד המהירות יכול לציין מהירותחשוב:

בית היעילהגבוהה מהמהירות המר

כז השירות המורשהה על ידי מררשהוגד

ת ס.מ.ל.ת, בהתאם לחוקיםמטעם חבר

הנהוגים.

כת לאיזון עצמימער

של מתלה האוויר

מידע כללי

כת פועלת רק על הגלגלים האחוריים.המער

בות החלק האחורי שלכת דואגת ליציהמער

כב, בכל מטען נתון ומבטיחה נסיעההר

תכת מאפשרנוחה יותר. בנוסף, המער

כב כאשר הוא עומדלכוונן את גובה הר

בעה מצביםה מתוך שבמקום, על ידי בחיר

ה להקל  על הגישה אל התאשונים, במטר

האחורי.

כוונון גובה

רות מראשמות גובה מוגדבע רקיימות ש

ךר”, דride 3לגובה מהקרקע: החל מ- “

“ride 0” ועד ”ride +3.“

כז לוחב תכליתי שנמצא במרהצג הר

המחוונים, יכול להציג את מצב הנסיעה.
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כוונון אוטומטי

כת מראה באופןכב בתנועה, המערכשהר

0כב נמצא במצב נהיגה אוטומטי שהר

)ride setting 0.ודואגת לשמרו (

במהלך הכוונון, מהבהבת הנורית שעל

 איור 103) המתאימהB או Aהכפתור (

לכיוון הכוונון.

 למשך פחות משניהAלחיצה על כפתור 

מה הקרובהה  של הרבחיראחת, תוביל ל

הבאה כלפי מעלה. לחיצה ממושכת על

 למשך יותר משניה אחת, תובילAכפתור 

”.ride +3מה “ה של רבחירישירות ל

 למשך פחות משניהBלחיצה על כפתור 

מה הקרובהה  של הרבחיראחת, תוביל ל

הבאה כלפי מטה. לחיצה ממושכת על

 למשך יותר משניה אחת, תובילBכפתור 

”.ride 3מה “ה של רבחירישירות ל

ת הכפתור הנורית ממשיכהאם לאחר בחיר

לדלוק (למשך כחמש שניות) במקום

באופן זמניבר היא שלהבהב, משמעות הד

לא ניתן לכוונן.

בות לכך יכולות להיות:הסי

ת אוויר בלתי מספקת: ניתןעתוד¥

להפעיל את הפונקציה מחדש על ידי

התנעת המנוע.

ת הסףכת הגיעה לטמפרטורהמער¥

לפעולה: המתן מספר שניות ואפשר לה

להתקרר, לפני שתלחץ שוב על

הכפתורים.

כב עמד במקוםה בזמן שהרמה שנבחרהר

ת עד למהירות של כ- 20 קמ“ש.נשמר

כאשר מהירות הנסיעה עולה מעל 20

כת תחזור באופן אוטומטיקמ“ש, המער

“.ride 0מה הרגילה ”לר

איור 103

כוונון ידני

4(

מת הגובה המבוקשת,ניתן להגדיר את ר

כב עומד במקום והמנוע דולק אוכאשר הר

כבוי.

בצע מספרכיוונון ידני עם מנוע כבוי, ניתן ל

מוגבל של פעמים.

לפני כוונון ידני בדלתות פתוחות,4)

וודא שהמרחב הפנוי מסביב

לרכב מספיק לביצוע פעולה

מסוג זה.

חשוב
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איור 106
איור 104

איור 105

דלתות

כזית/ביטולנעילת דלתות מר

נעילה

כבנעילת דלתות מחוץ לר

כאשר הדלתות סגורות, לחץ על הכפתור 

חוק איור 104- איור 105, אושעל השלט ר

 אל חור המנעולAהכנס את להב המפתח 

בצדו של הנהג, וסובב אותו עם כיוון השעון.

הדלתות ינעלו רק בתנאי שכל הדלתות

סגורות.

כדי לחלץ את להב המפתח לחץ על כפתור

B.

אם דלת אחת או יותר פתוחות, לאחר לחיצה

 שעל השלט, אורות החירוםעל הכפתור 

והנורית על הכפתור איור 107 יהבהבו

במהירות, למשך כשלוש שניות. כאשר

 איור 107 כבוי.Aהפונקציה פעילה כפתור 

בשלט ה על כפתור לחיצה כפולה מהיר

מפעילה את התקן הנעילה המוחלטת (ראה

נעילה מוחלטת).

פתיחת הדלתות מבחוץ

איור 104, או ה על הכפתור לחיצה קצר

סהאיור 105, בהתאם לגר על כפתור 

מיות, מפעילה אתפותחת את הדלתות הקד

מת לכךה באופן זמני וגורת התקרתאור

שפנסי האיתות יהבהבו.

כדי לפתוח את כל הדלתות, סובב את

בדלתהמפתח נגד כיוון השעון בחור המנעול ש

הנהג איור 106. כאשר המצבר מנותק, ניתן

כב רק על ידי  פתיחת דלתלהיכנס אל הר

הנהג באמצעות המנעול המכני.

נעילה/ביטול נעילת הדלתות מתוך

כבהר

 איור 107 כדי לנעול אתAלחץ על כפתור 

הדלתות, לחץ על הכפתור פעם נוספת כדי

לפתוח את הדלתות. פעולות הנעילה

מיותוהפתיחה פועלות על כל הדלתות (הקד

והאחוריות).
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איור 107

כאשר הדלתות נעולות, דולקת הנורית

, וכאשר לוחצים על הכפתור פעםAבכפתור 

ת הנעילה של כל הדלתותנוספת, משתחרר

ונורית החיווי נכבית.

כאשר הדלתות אינן נעולות הנורית כבויה,

לחיצה נוספת על הכפתור נועלת את כל

הדלתות. הדלתות ינעלו רק בתנאי שכולן

ב.סגורות היט

לאחר נעילת הדלתות באמצעות:

חוקשלט ר¥

ידית הדלת¥

לא ניתן לשחרר את הנעילה באמצעות כפתור

Aבלוח המכשירים. איור 107 ש

כזית פעילה, כאשר הנעילה המרחשוב:

משיכה בידית הפתיחה של אחת הדלתות

כזית שלמיות מבטלת את הנעילה המרהקד

בצעת, ניתן להדלתות. פתיחה של דלת בודד

על ידי משיכת ידית הפתיחה של אחת

ה שאין אספקתהדלתות האחוריות. במקר

) ניתן’ף, מצבר מנותק וכוחשמל (נתיך נשר

לנעול את הדלתות באופן ידני.

כשמהירות הנסיעה עולה מעל 20 קמ“ש, כל

כב ינעלו באופן אוטומטי, בתנאידלתות הר

בנטית מתפריטה הפונקציה הרלשנבחר

ב תכליתי“רות (ראה הפסקה “צג רההגד

בפרק זה).

כפתור תא המטען

פעולת הנעילה מצוינת על ידי הנורית שעל

הכפתור.

במקרים שלהלן הנורית נדלקת:

ךרת נעילה שמתבצעת דלאחר כל פקוד¥

 שעל איור 108, או כפתור Dכפתור 

לוח המחוונים.

כאשר לוח המחוונים פעיל.¥

מיות.בעת פתיחת אחת הדלתות הקד¥

כאשר הדלת ננעלת במהירות 20 קמ“ש¥

(אם הופעלה הפונקציה מהתפריט).

המנעול מנוטרל כאשר אחת מדלתות תא

בות שחרור נעילתהמטען נפתחת, או בעק

כזית), או בעת שחרורדלת (תא מטען, או מר

חוק /ידית הדלת.נעילת דלת על ידי השלט ר

איור 108

נעילה מוחלטת
(אם קיים)

התקן בטיחות זה מונע הפעלה של:

הידיות הפנימיות¥

 איור 107, מונעתAנעילה/פתיחה של כפתור 

פתיחה של הדלתות מתוך תא הנוסעים

ה שלה של ניסיון פריצה (למשל במקרבמקר

ת חלון).בירש
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התקן הנעילה המוחלטת מציע את ההגנה

הטובה ביותר הקיימת נגד פריצה. אנו

כבממליצים להפעיל אותו בכל פעם שהר

חונה ואינו מאויש.

34(

הפעלת הנעילה המוחלטת

התקן הנעילה המוחלטת נועל באופן

אוטומטי את כל הדלתות, באמצעות שתי

 שעללחיצות קצרות על הכפתור 

חוק איור 104.המפתח עם השלט ר

הפעלת הנעילה האוטומטית מצוינת על ידי

שלושה הבהובים של פנסי האיתות, והבהוב

 איור 107, שעל לוחAשל הנורית על כפתור 

המכשירים.

ב,אם דלת אחת או יותר אינן סגורות היט

הנעילה האוטומטית לא תיכנס לפעולה, וכך

ך הדלתרכב דניתן יהיה להיכנס אל הר

הפתוחה ולא להישאר תקוע בתוך תא

ת הדלת.הנוסעים עם סגיר

נטרול הנעילה המוחלטת

כת מנוטרלת באופן אוטומטי בכלהמער

הדלתות במקרים שלהלן:

כאשר המפתח המכני מסובב למצב¥

פתיחה בדלת הנהג.

באמצעות שחרור הנעילה של הדלתות¥

חוק.על ידי השלט ר

בוב מפתח ההצתה למצבעל ידי סי¥

MAR-ON.

דלת הזזה צדדית

35((36  

םכדי לפתוח את דלת ההזזה הצדית  הר

 איור 109, והסט את הדלתAאת ידית 

לפתיחה.

בדלת ההזזה הצדית יש מעצור, שמונע

ממנה לנוע מעבר למסלולה בעת פתיחתה.

כדי לסגור את הדלת, הפעל את הידית

 (או את הידית הפנימיתAהחיצונית 

ה.חף את הדלת לסגירהמתאימה) וד

ב אלה, וודא שהדלת מעוגנת היטבכל מקר

המתקן שמחזיק אותה פתוחה לחלוטין.

חלון הזזה צדדי
(אם קיים)

 איור B110לפתיחה החזק את שתי הידיות 

לחוצות זו אל זו והסט את החלון.

עם שחרור שתי הידיות, חלון ההזזה יכול

לעצור במצב ביניים.

איור 109
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ריכה נפתחמשטח ד
(אם קיים)

בעת פתיחת הדלת הצדדית של תא הנוסעים

או של תא המטען, עולה מהחלק התחתון

ריכה איור 111, שנועדשל הרצפה משטח ד

כב.להקל על העלייה לר

 37(

דלת אחורית עם שתי כנפיים

פתיחה ידנית של דלת הציר

הראשונה מבחוץ

סובב את המפתח נגד כיוון השעון איור 106,

חוקשעל השלט ר או לחץ על הכפתור 

 איור 112 בכיוון החץ.Aוסובב את ידית 

פתיחה ידנית של דלת הציר

הראשונה מבפנים

(אם קיימת)

 איור 113 בכיוון החץ.Bמשוך את ידית 

איור 111איור 110

איור 112

איור 113

ה ידנית של דלת הצירסגיר

הראשונה מבחוץ

סובב את המפתח עם כיוון השעון, או לחץ

 שעל המפתח עם השלטעל הכפתור 

חוק. סגור תחילה את הדלת השמאליתר

ולאחר מכן את הדלת הימנית.
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פתיחה ידנית של דלת הציר

השנייה

איור 114 בכיוון החץ.C משוך את ידית 

כתדלתות הציר האחוריות מצוידות במער

בעת אותןקפיצים, אשר בעת פתיחתן מק

90.°בזווית של כ- 

כדי להקל על פעולות העמסה ופריקה של

ב אתחיכב וממנו, ניתן להרמטען על הר

 איורAפתיחת הדלתות. לחיצה על כפתור 

ת פתיחה של הדלתות עד116 מאפשר

180.°לזווית של כ- 

38((39 

ריכה אחורימשטח ד

סאות וואן שנועדו להובלת מטענים)(בגר

40((43 (42 (41 

5(

ריכה אחוריכב במשטח דניתן לאבזר את הר

Aמה איור 117, שנועד לסייע בעת הר

והנמכה של תא המטען האחורי.

ריכה אינו בשימוש, ניתןכאשר משטח הד

כב, כדי לאלהחליק אותו אל מתחת לר

כב.להאריך את ממדי הר

ריכה יש לשלוף ולהחזיראת משטח הד

ה שלבאופן ידני בעת פתיחה וסגיר

הדלתות.

איור 114

ה חשמלית מבפניםסגיר

סגור את שתי דלתות הציר האחוריות (תחילה

את השמאלית ולאחר מכן את הימנית), ולחץ

איור 115, שנמצא על לוחD על כפתור 

ה של החלון.הבקר

איור 115

איור 116

איור 117
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מרגע שמערכת הנעילה המוחלטת34)

נכנסת לפעולה, לא ניתן לפתוח

את הדלתות מתוך הרכב. לכן, לפני

הפעלת המערכת, וודא שכל

הנוסעים ירדו מהרכב. במקרה

שהסוללה של השלט רחוק

התרוקנה, ניתן לנטרל את הנעילה

המוחלטת רק על ידי הכנסת להב

המפתח אל חור המנעול של כל

אחת מהדלתות, באופן שפורט:

במקרה כזה הנעילה המוחלטת

ממשיכה לפעול רק על הדלתות

האחוריות.

35) לפני שאתה משאיר את הרכב חונה

כאשר דלתות ההזזה שלו פתוחות,

הקפד לוודא שהבריח מוברח.

36) אל תסיע את הרכב כאשר דלתות

ההזזה פתוחות.

37) לפני יציאה לדרך לאחר חניה, או

לפני הזזת הרכב ממקומו בכל דרך,

וודא שמשטח הדריכה מאוחסן

היטב במקומו. מאחר ותנועת

אזהרה

המשטח מקושרת לתנועת דלתות

ההזזה הצדדיות, נורית האזהרה 

בלוח המחוונים תידלק במקרה

שהמשטח לא יוחזר למקומו כראוי.

ממש כפי שיקרה במקרה

שהדלתות האחוריות לא תהיינה

סגורות היטב.

38) מערכת הקפיצים מעוצבת כך

שתאפשר נוחות מרבית. חבטות

מקריות, או משב חזק של רוח

עלולים לשחרר את הקפיצים

ולסגור את הדלתות באופן

ספונטני.

39) כאשר הדלתות פתוחות בזווית של

180 לא ניתן להפעיל אף אחת°

ממערכות הנעילה. אל תפתח כך

את הדלתות כאשר הרכב חונה

בשיפוע, או בעת שנושבת רוח.

40) אין לנהוג ברכב כאשר משטח

הדריכה פתוח.

41) אל תשתמש במשטח הדריכה

הנוסע לצורך עליה או ירידה מתא

המטען.

42) וודא שמשטח הדריכה מקובע

היטב למקומו באמצעות מערכת

העיגון, לפני, אחרי ובמהלך

השימוש בו. סגירה או פתיחה לא

מלאות של המשטח עלולות לגרום

לתנועה לא נכונה של משטח

הדריכה, ולסכן את המשתמש ואת

האנשים שסביבו.

43) גם לאחר שהוא מוחזר למקומו,

משטח הדריכה בולט מעט מהרכב,

לכן במקרה שהרכב מאובזר

בחיישני חניה, טווח הפעולה שלהם

יורד מעט.

חשוב

5) נוכחות משטח הדריכה עלולה

להקטין את זווית הגישה של

הרמפה. לכן, במקרה של רמפה

תלולה מאד מומלץ לפעול בזהירות

רבה, כדי להימנע מגרימת נזק

למשטח הדריכה.
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חלונות חשמליים

חשמלי

-MARכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב 

ONהמתגים שעל משענת הזרוע בדלת ,

הנהג איור 118 מפעילים את הפעולות

שלהלן:

Aמי.ת החלון השמאלי הקדפתיחת/סגיר

Bמי.ת החלון הימני הקדפתיחת/סגיר

פעולה רצופה אוטומטית

סאות ניתן לפתוח ולסגור את החלוןבכל הגר

של הנהג באופן אוטומטי.

בצע פעולה אוטומטית רצופה של החלון,כדי ל

החזק את אחד הכפתורים לחוץ למשך יותר

תמחצי שנייה. החלון עוצר כשהוא מגיע לנקוד

הקצה, או כאשר לוחצים על הכפתור פעם

נוספת.

  אוSTOPכאשר מפתח ההצתה מכוון למצב

מוצא ממקומו, ניתן להפעיל את החלונות

עהחשמליים במשך כשלוש דקות, ומרג

שאחת הדלתות נפתחת לא ניתן להפעילם

עוד.

מידלת הנוסע הקד

מי,על משענת הזרוע של דלת הנוסע הקד

מותקן מתג להפעלת החלון של דלת זו.

44(

איור 118

שימוש לא נכון בחלונות44)

החשמליים עלול להיות מסוכן.

לפני ובמהלך פתיחה או סגירה

של החלונות, הקפד לבדוק שאף

אדם אינו חשוף לפגיעה ישירה

כתוצאה מהנעת החלון, או

לפגיעה עקיפה מחפצים

שעלולים להילכד בחלון או לזוז

ממקומם. כשאתה יוצא מהרכב,

הקפד להוציא את המפתח

ממתג ההצתה, כך תמנע סכנת

פציעה במקרה שמישהו נשאר

בתוך הרכב והחלונות החשמליים

יופעלו בטעות.

אזהרה
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איור 122

מכסה תא מנוע

פתיחה

בצע אתלפתיחת מכסה תא המנוע יש ל

הפעולות שלהלן:

פתח את דלת הנהג, כדי שתוכל להגיע¥

אל הידית לשחרור מכסה תא המנוע.

משוך את הידית בכיוון החץ איור 119.¥

 איור 120, כפי שמודגםAם את ידית הר¥

באיור.

ם את מכסה תא המנוע ובאותו הזמןהר¥

שחרר את מוט המכסה איור 121

C, כעת הכנס את קצה Dבתו  מתוש

 איור E.122של המוט אל תוך שקע 

לפני פתיחת מכסה תא המנוע, ישחשוב: 

מית אינןלוודא שזרועות מגב השמשה הקד

מות.מור

הסגיר

פעל באופן הבא:

אחוז את מכסה תא המטען ביד אחת¥

Cוביד השנייה הוצא את מוט התמיכה 

 והחזר אותוEבת איור 122 מהתוש

 איור D.121להתקן הנעילה שלו 

הורד את מכסה תא המנוע עד לגובה של¥

ך מעל תא המנוע, והנח לו20 ס“מ בער

ליפול. נסה לפתוח כדי לוודא שמכסה תא

ב ואינו  מוחזק רק עלהמנוע נסגר היט

ידי תפס הבטיחות. אם מכסה תא המנוע

ב, פתח אותו וחזור על הנוהללא נסגר היט

ואל תלחץ עליו.

איור 120

איור 119

 כדי למנוע פתיחה במהלך הנסיעה,חשוב:

בדוק כי מכסה תא המנוע סגור ומאובטח

ב.היט

 45((47   (46  

איור 121
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מטעמי בטיחות, מכסה תא45)

המטען חייב להיות סגור היטב

בכל עת. וודא שמכסה תא

המטען נסגר כהלכה ושהוא נעול

היטב. אם גילית במהלך הנסיעה

שמכסה תא המטען אינו סגור

היטב, עצור מיד וסגור היטב את

מכסה תא המנוע.

מכסה תא המנוע עלול ליפול46)

פתאום אם מוט התמיכה אינו

ממוקם נכון.

בצע פעולות אלה רק כאשר47)

הרכב במצב נייח.

אזהרה

איור 123

יקס ישלגמ אשנמ/ןוגג

כדי להתקין את הגגון/מנשא מגלשי סקי

, השתמשH2   ו- H1סאות שמתאים לגר

ת הגג איור 123. שעל מסגרAבפינים 

כב בעלי בסיס גלגלים ארוך מותקניםבכלי ר

כב בעלי בסיס גלגלים8 פינים על הגג, כלי ר

קצר או בינוני מצוידים בששה פינים, בכלי

כב בעלי בסיס גלגלים ארוך במיוחד יש 10ר

פינים.

 48((49  

 6(  (7

הקפד לפעול על פי ההוראותחשוב: 

בתכת ההתקנה. ההתקנה חייבערש

ם מיומן.להתבצע על ידי אד

לאחר נסיעה בת מספר48)

קילומטרים, בדוק ווודא שהברגים

מחוזקים היטב.

49) חלק ופזר את משקל המטען

באופן שווה, ובעת הנהיגה זכור

שרגישות הרכב לרוח צד גבוהה

יותר כעת.

אזהרה

6) משקל המטען שאתה מוביל חייב

להיות בהתאם לחוקים הנהוגים.

7) לעולם אל תוביל מטען שחורג

מהמטען המרבי המותר (ראה

פרק מפרטים טכניים“).

חשוב
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פנסים ראשיים

יישור אלומות האור
יישור נכון של אלומת הפנסים הראשיים חשוב

ךרעבור נוחות הנהג ובטיחותו  ולמשתמשי ד

אחרים. יש לוודא שהפנסים הראשיים מכוונים

כהלכה, כדי להבטיח ראות טובה לכל הנהגים.

בדיקה וכוונון נכון של אלומת הפנסיםל

כז שירותך פנה למרת הצורהראשיים במיד

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

כוונון הפנסים הראשיים

התצהה חתפמ רשאכ לעפומ ןקתהה

 והאור הנמוך דולק.MAR-ON בצמב אצמנ

בותר מעט לאחור, ובעקרדכב מועמס מידר

זאת עולות אלומות האור של הפנסים

הראשיים.

ה זה חזור על כוונון אלומות האור.במקר

כוונון אלומות אור בחו“ל

אלומות האור הנמוך כווננו בהתאם למדינה

כשה המכונית. כאשר אתה נוהגבה נרש

בהן כיוון נהיגה שונה, כדי להימנעבמדינות ש

ךמסנוור נהגים הנוהגים בכיוון ההפוך, יש צור

לכסות אזורים מסוימים בפנסים הראשיים,

ה במדינה בה אתהבהתאם לתקנות התעבור

נוהג.

כוונון אלומות הפנסים

 שעל לוחלחץ על כפתור 

ה איור 124.הבקר

ה מוצגת התנוחה ביחסעל צג לוח הבקר

ר.לכוונון המוגד

בדוק את כוון אלומות הפנסים בכלחשוב: 

פעם שמשתנה משקל המטען המובל

כב.בר

איור 124

פלכוונון פנסי ער
(אם קיימים)

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

בדיקה וכוונון של הפנסיםס.מ.ל.ת בע“מ ל

הראשיים.

או
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כת למניעת נעילתמער

)ABSגלגלים (

כת הבלימה,כת זאת היא חלק ממערמער

ה למנוע נעילה או החלקה שלתפקיד

הגלגלים )אחד או כמה), ללא קשר למצב

הכביש או לעוצמת הבלימה, ולהבטיח שליטה

כב גם במהלך בלימת חירום.על הר

כת נכנסת לפעולה אם בעת הבלימההמער

הגלגלים עומדים להינעל, מצב שעלול

חש בעיקר במקרים של בלימת חירוםלהתר

או של אחיזה חלשה.

כב בעתת על כיוון הר  שומרABSכת ה- מער

חקת ככל שניתן את מרבלימה ומשפר

הבלימה.

כבת את השליטה ברכת משפרכמו כן, המער

בותו בעת בלימה בכביש בו האחיזהואת יצי

של הגלגלים הימניים שונה מזו של הגלגלים

השמאליים, או בעת בלימה בפניות.

EBDכת כת משלימה מעראת פעולת המער

(חלוקת בלימה אלקטרונית), שמחלקת את

מייםפעולת הבלימה בין הגלגלים הקד

לגלגלים האחוריים.

כת הבלימה מגיעה ליעילותמערחשוב: 

בית לאחר נסיעת הרצה של כ- 500 ק“מ,מר

במהלך תקופת ההרצה עדיף להימנע

מבלימות חדות, חוזרות ונשנות וממושכות.

כתבות המערהתער

כת למניעת נעילת גלגליםכאשר המער

)ABSת) נכנסת לפעולה דוושת הבלימה רועד

כת רועשת יותר, זה סימן עבורקלות והמער

הנהג  לשנות את מהירות הנסיעה ולהתאימה

למצב הכביש.

 51((57 (56 (55 (54 (53 (52 

ת מומנט בקרMSRכת מער

בלימת המנוע

כת למניעתכת זו היא חלק מהמערמער

ה שלבת במקרנעילת גלגלים. היא מתער

ה למנוע אתת הילוך פתאומית ומחזירהורד

ב מידיהמומנט. בכך נמנעת הפעלה של כוח ר

על הגלגלים המניעים, מצב שעלול להוביל

כב במיוחד כאשר אחיזתבות הרלפגיעה ביצי

הכביש חלשה.

מנצלת את האחיזה50ABS) ה- 

הקיימת במלואה, אך אין ביכולתה

לשפר את האחיזה. לכן, כשהכביש

חלק יש לנהוג בזהירות רבה ולא

לקחת סיכונים מיותרים.

51) כאשר המערכת למניעת גלגלים

נכנסת לפעולה ואתה חש את

הרעד בדוושת הבלימה, החזק את

הדוושה לחוצה ואל תיבהל. כך

תוכל לעצור במרחק הקצר ביותר

האפשרי בהתאם לתנאי הכביש.

 מתערבת, סימן52ABS) אם ה- 

שכמעט הגעת לקצה גבול האחיזה

שמאפשרים הצמיגים והכביש:

האט, כדי להבטיח שאתה נוהג

באופן שמתאים לאחיזה הקיימת.

אזהרה



83

ת (בקרESCכת מער

ייצוב אלקטרונית)

(אם קיימת)

ת את השליטה  משפרESCכתמער

כב במצבים שונים.בות הרהכיוונית ואת יצי

כת מתקנת מצבים של פניית יתר אוהמער

של תת פניה, על ידי פיזור כוח הבלימה אל

הגלגלים המתאימים. בנוסף, היא מסוגלת

להפחית את המומנט שמספק המנוע, כדי

כב.לשמר את השליטה על הר

  משתמשת בחיישניםESCכת מער

בוע על פי תנועות ההגה,כב, כדי לקברש

בצע ומשווהמהו המסלול שהנהג מבקש ל

כב מבצע בפועל.  כאשראותו למסלול שהר

המסלול בפועל חורג מהמסלול הרצוי,

בת כדי לתקן את  מתערESCכת ה- מער

זווית הפניה.

הכב פונה בזווית חדהיגוי יתר: כאשר הר

מהזווית שמבצע ההגה.

כב פונה בזווית קההתת היגוי: כאשר הר

מהזווית שמבצע ההגה.

כות המשנה  כוללת את מער ESCכתמער

הבאות:

¥Hill Holderרון) (מונע גלישה במד

¥ ASRה נגד החלקה)(בקר

¥HBAבלימה)ראולי ל (סייען היד

¥ERM

¥HDC

 58((60 (59 

כתבות המערהתער

בלוח ה מצוינת בהבהוב נורית האזהר

כב נמצאהמחוונים, כדי ליידע את הנהג כי הר

בתנאי ייצוב ואחיזה קריטיים.

כתהפעלת המער

 מופעלת באופן אוטומטי עםESCכת מער

התנעת המנוע, ולא ניתן להפסיק את

פעולתה.

 לא יכולה לבטל את53ABS) מערכת ה-

חוקי הפיזיקה ולא יכולה להגביר

את האחיזה התלויה בתנאי הדרך.

 אינה יכולה למנוע54ABS) מערכת ה-

תאונות הנובעות מביצוע פניות

במהירות מופרזת, מנהיגה על

דרכים בעלות אחיזה נמוכה או

מציפה.

55) אין לבדוק את יכולותיה של מערכת

 באופן מסוכן או בלתיABSה-

אחראי שעלול לפגוע בבטיחותך או

בבטיחות אחרים.

56) כדי להבטיח פעולה נכונה של

, על כל הצמיגיםABSמערכת ה-

להיות מאותו סוג ויצרן, במצב

מושלם ובמידות המתאימות

למפרטים הטכניים.

 פועלת גם כאשר ABSמערכת ה-57)

הגלגל החלופי (אם קיים) נמצא

בשימוש. זכור תמיד שהגלגל

החלופי קטן מהגלגל המקורי, ולכן

אחיזת הכביש שלו חלשה יותר.
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ת אחיזה) (בקרASRכת מער

כתכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

ESCבת באופן אוטומטי אם אחד, היא מתער

הגלגלים המניעים או שניהם מחליקים, או אם

חיפה)הם מאבדים אחיזה על כביש רטוב (ר

או מאיצים על כבישים חלקים, מושלגים או

קפואים.

HILL HOLDER כתמער

כתכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערמער

ESCכת מסייעת בתחילת נסיעה. המער

רון.במעלה מד

כת מופעלת באופן אוטומטי בתנאיםהמער

הבאים:

כב עומד בשיפוע גדולך: הררמעלה הד¥

מ- 5%, המנוע פועל. לוחצים על דוושת

בת ההילוכיםהמצמד ודוושת הבלם, תי

במצב סרק או בהילוך לנסיעה לפנים.

כב עומד בשיפוע גדול מ-ך: הררמורד הד¥

5%, המנוע פועל, לוחצים על דוושת

ב הילוךהמצמד ודוושת הבלם, משול

לנסיעה לאחור.

ה שלת הבקרת יחידבתחילת הנסיעה שומר

 על לחץ בלימה בגלגלים, עדESCכת מער

שמגיעים למומנט שמתאים לנסיעה, או

במשך שניות לכל היותר. כדי להקל על

ת הרגל מדוושת  הבלם לדוושתהעבר

ההאצה.

אם לא מתחילים בנסיעה בזמן זה, נפסקת

כת באופן אוטומטי ולחץפעולת המער

רגתי. לאחרהבלימה משתחרר באופן הד

השחרור יישמע רעש אופייני של שחרור

כב עומד להתחיל לנוע.בלמים, המציין כי הר

 אינה בלםHILL HOLDERכת  מערחשוב

כב מבליחניה, לכן אסור בהחלט לעזוב את הר

להפעיל את בלם החניה, לדומם את המנוע

ב הילוך. (למידע נוסף עיין בסעיף “חניה“ולשל

בפרק “התנעה ונהיגה“).

כת לא תפעל עלחשוב: ייתכן כי המער

כבשיפועים קטנים (פחות מ-8%) אם הר

כב עשוי לנוע מעטה זה הרעמוס. במקר

כב או בחפץ אחרים. עללאחור להתנגש בר

כל פנים, נהיגה בטוחה היא באחריות הנהג.

ך חלקה, מופעלותרבהתאם לעד כמה הד

ה שונות:שתי שיטות בקר

בהחלקה על שני הגלגלים המונעים,¥

 את הכוחASRכת  מפחיתה מער

המועבר מהמנוע.

בד,בהחלקה של גלגל מונע אחד בל¥

 באופן טומטי אתASRכת בולמת מער

הגלגל המחליק.

ASRכת בוי מערהפעלת / כי

 מופעלת באופן אוטומטי עםASRכת מער

כל התנעה של המנוע.

כתבמהלך הנסיעה ניתן לכבות את המער

 איורASR OFFעל ידי לחיצה על הכפתור 

125, ולהדליקה מחדש בלחיצה נוספת על

אותו כפתור.

 61(

כתסאות כאשר המערבחלק מהגר

בת מופיעה הודעה על הצג.מתער

כת כבויה הנורית על הכפתורכאשר המער

ASR OFFסאות  דולקת, בחלק מהגר

מופיעה הודעה על הצג.
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 (סייען בלמיםHBAכת מער

ראוליים)היד

ה לשפר את יכולת נועדHBAכת ה-מער

כב בעת בלימת חירום. היאהבלימה של הר

מבחינה במצב בלימת חירום באמצעות ניטור

המהירות והכוח המופעל על דוושת הבלם,

 מפעילה לחץ בלימהHBAבות זאת ובעק

חקת להפחית את מר עוזרHBAאופטימלי. 

כת ה-הבלימה ולכן היא למשלימה את מער

ABS.

בי בעת מעניקה סיוע מרHBAכת ה-מער

ה מאוד על דוושת הבלמים. כמולחיצה מהיר

כת, ישב מהמערכן, כדי להפיק את המר

ללחוץ ברציפות על דוושת הבלמים ולהימנע

מ“פמפומים“.

אל תפחית לחץ על דוושת הבלמים עד

ך ללחוץ עליה.שייעלם הצור

ה של מנוטרלת בעת שחרורHBAכת ה-מער

דוושת הבלמים.

 63((65 (64 

  במהלךASRכת אם הנהג מכבה את מער

נסיעה, היא תופעל שוב באופן אוטומטי

בפעם הבאה שהמנוע יותנע.

 עשוי להועיל בעת נסיעהASRכת בוי מערכי

על כבישים מכוסים בשלג עם שרשראות

שלג. למעשה במצבים אלו, החלקה של

תהגלגלים המניעים בתחילת נסיעה משפר

את האחיזה.

איור 125

כת אלקטרונית להקטנתמער

ERMהסיכון להתהפכות 

(הקטנת הסיכון להתהפכות

באופן אלקטרוני)

בת אחר נטיית הגלגליםכת עוקהמער

להתרומם מהקרקע, במיוחד בכבישים

משובשים, כאשר הנהג מבצע תמרונים

בוב מהיר של ההגה כדיחדים, כמו סי

לעקוף מכשול.

בת בפעולתכת מתערבמקרים כאלו המער

ה להקטין אתהבלמים וכוח המנוע, במטר

הסיכון שהגלגלים יתרוממו מעל הקרקע.

במקרים שההתהפכות נובעת מנהיגה

בשיפוע תלול, או מהתנגשות בעצמים או

כבים אחרים, לא ניתן למנוע את הנטייהבר

להתהפכות.

 66(
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תונשל הלוכי הניא ESC-ה תכרעמ)58

את חוקי הפיזיקה או להגביר את

האחיזה התלויה בתנאי הדרך.

 אינה יכולה למנועESCמערכת ה-59)

תאונות הנובעות מביצוע פניות

במהירות מופרזת, מנהיגה על

דרכים בעלות אחיזה נמוכה או

מציפה.

אזהרה

רותרדת התדבקרכת למער

)HDCרון (במד

ת (בקרESCכת כת זו היא חלק ממערמער

כבה לדאוג שהרייצוב אלקטרוני), ותפקיד

בועה בעת נסיעהישמור על מהירות ק

ה. היא עושה זאת באמצעות פעולהביריד

אוטונומית על הבלמים, באופנים שונים בו

כבבות הרזמנית.  כך היא מבטיחה את יצי

ת נהיגה בטוחה לחלוטין, במיוחדומאפשר

במצבים של אחיזת כביש חלשה ו/או

רון תלול.נסיעה במד

כת יש להגיעכדי להפעיל את המער

למהירות נמוכה מ- 25 קמ“ש, וללחוץ על

 איור 126. הנורית עלAהכפתור הייעודי 

הכפתור נדלקת ועל הצג מופיעה ההודעה

המתאימה.

כשתגיע למהירות הרצויה, שחרר את

דוושות ההאצה והבלימה לחלוטין (הנורית

על הכפתור מהבהבת). כשתרצה להגביר/

להפחית את המהירות, לחץ שוב על דוושת

ההאצה/בלימה.

כת בהילוךאל תפעיל את המערחשוב: 

סרק (ניוטרל).

 כדי למנוע השהיה של המנוע,חשוב:

ב הילוך המתאים למהירותחשוב לשל

ה.רשהוגד

כת פעילה, פנסי הבלימהכאשר המער

נדלקים באופן אוטומטי.

  פעילה, הנהג יכולHDCכת כאשר מער

כבלהחזיר לעצמו את השליטה על הר

באמצעות לחיצה על דוושות הבלימה

וההאצה.

בותכת אינה נכנסת לפעולה בעקאם המער

לחיצה על הכפתור, יתכן שהבלם התחמם

ה כזה המתן מספרה. במקריתר על המיד

דקות לפני שתפעיל אותה שוב.

כת פועלת רק בנסיעההמערחשוב: 

במהירות מתחת ל- 25 קמ“ש.

כתבמהירות מעל 25 קמ“ש המערחשוב: 

ת מוכנהאינה פועלת, אך היא נשאר

לפעולה (הנורית על הכפתור ממשיכה

ה שהמהירות תרד שובלדלוק) במקר

מתחת ל- 25 קמ“ש. אם המהירות עולה

 נכבית באופןHDCכת מעל 50 קמ“ש, מער

מוחלט (הנורית על הכפתור נכבית),

כת מפסיקה את פעולתהוהמער

האוטונומית על הבלמים. כדי להפעילה

מחדש, לחץ שוב על הכפתור הייעודי כאשר

ת מתחת ל- 25 קמ“ש.המהירות יורד

8(

איור 126
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אין לבדוק את יכולותיה של60)

 באופן מסוכן אוESCמערכת ה-

בלתי אחראי שעלול לפגוע

בבטיחותך או בבטיחות אחרים.

למרות היתרונות שמעניקות61)

, אסור לקחתASR      ו-ESCמערכות 

סיכונים מיותרים. יש להתאים את

סגנון הנהיגה לתנאי הדרך, לראות

ולעומס התנועה. הנהג הוא

האחראי הבלעדי לבטיחות

הנסיעה.

 (בקרת ייצוב62ESC) כדי שמערכות 

 (ווסת מונעASRאלקטרוני) ו- 

החלקה) יפעלו כראוי, כל ארבעת

הצמיגים צריכים להיות מאותו

סוג ושל אותו יצרן, הם חייבים

להיות במצב מעולה, ומעל לכל,

עליהם להיות במידה המומלצת

ומהסוג המומלץ.

 (סייען הידראולי63HBA) מערכת  

לבלימה) אינה מסוגלת להגדיל

את רמת האחיזה מעבר לגבולות

חוקי הפיזיקה, הקפד לנהוג

תמיד בזהירות בהתאם למצב

הכביש.

 (סייען הידראולי64HBA) מערכת 

לבלימה) איננה מסוגלת למנוע

תאונות, ובכלל זה תאונות

שנגרמות כתוצאה מנסיעה

במהירות מופרזת בעיקול,

מנהיגה בכבישים שהאחיזה בהם

חלשה, או בכבישים רטובים מאד.

 נועדה לסייע לנהג,65HBA) מערכת 

שחייב להיות תמיד מרוכז

בנהיגה. האחריות מוטלת תמיד

על הנהג. אסור בשום אופן לבחון

  באופןHBAאת פעולת מערכת 

בלתי זהיר או מסוכן, שעלול לסכן

את בטיחותם של הנהג, של

הנוסעים ברכב ושל אנשים

אחרים על הכביש.

66) אסור בשום אופן לבחון את

ERMביצועיו של רכב  עם מערכת 

(מערכת אלקטרונית להקטנת

הסיכון להתהפכות) באופן בלתי

זהיר או מסוכן, שעלול לסכן את

בטיחותם של הנהג, של הנוסעים

ברכב ושל אנשים אחרים על

הכביש.

שימוש ממושך במערכת עלול8)

לגרום להתחממות יתר של

הבלמים. במקרה שהבלמים

מתחממים יתר על המידה כאשר

 (בקרת התדרדרותHDCמערכת 

במדרון) פועלת, היא תפסיק

לפעול באופן הדרגתי, לאחר

שתודיע על כך לנהג (הנורית על

הכפתור תכבה). ניתן יהיה

להפעיל אותה מחדש רק לאחר

שהבלמים יתקררו במידה

מספקת. המרחק שניתן לעבור

תלוי בטמפרטורת הבלמים ולכן

בשיפוע, במטען ובמהירות

הנסיעה.

חשוב
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Traction Plusכת מער

ה פלוס)(כוח גריר
(אם קיימת)

ה לסייע לנהג להתחיל בנסיעה,כת זו נועדמער

בכבישים ששטח הפנים שלהם אינו אחיד

ח/אספלט, בוץ/אספלט(שלג/אספפלט, קר

ת) ולכן האחיזה בהם חלשה. היא מאפשר’וכו

חלוקה  נכונה של כוח ההנעה על סרן המנוע,

ה שאחד משני הגלגלים המניעיםבמקר

מחליק.

כת בולמת את הגלגל שאחיזתו חלשההמער

ה(או מחליק יותר מהאחרים), ובכך מעביר

את כח ההנעה אל הגלגל שאחיזתו בקרקע

טובה יותר.

כת פועלת במהירות נסיעה מתחת ל-המער

50 קמ“ש, והיא מופעלת באופן ידני על ידי

 שעל לוח המכשירים איורAלחיצה על כפתור 

127. כשמהירות הנסיעה עולה מעל 50

כת מפסיקה לפעול באופןקמ“ש, המער

אוטומטי (הנורית על הכפתור ממשיכה

ת לפעולה כאשרכת חוזרלדלוק). המער

ת מתחת ל- 30 קמ“ש.המהירות יורד

Traction Plus     כתתפעול מער

כת מנוטרלת. כדיבעת ההתנעה המער

  איור 127, הנוריתAלהפעילה, לחץ על כפתור 

על הכפתור נדלקת.

 תיכנס לפעולה,Traction Plusכת כדי שמער

צריכים להתקיים התנאים שלהלן:

 (ווסת מונעASRכת ת פעולת מערעציר¥

החלק), על מנת לנצל את מומנט המנוע

במלואו.

השפעת הנעילה הדיפרנציאלית על הסרן¥

כת הבלימה, על מנתך מעררמי, דהקד

ה על קרקע לאלשפר את כוח הגריר

ה.ישר

,Traction Plusכת ה של תקלה במערבמקר

בלוח המחוונים דולקת ה נורית האזהר

ברציפות.

בעת נסיעה על כבישים מכוסים שלג עם

שרשראות שלג, יתכן שיועיל להפעיל את

 ובכך לעצור את פעולתTraction Plusכת מער

ASR(ווסת מונע החלקה). למעשה, בתנאים 

כאלו, החלקה של הגלגלים המניעים

ת להשיג כוחבהתחלת הנסיעה מאפשר

ה טוב יותר.גריר

איור 127

 יעילה רקTraction Plus     67) מערכת

על כבישים ששטח הפנים שלהם

אינו אחיד, ו/או שונה בשני

הגלגלים המניעים.

68) החזק את דוושת ההאצה לחוצה

עד הסוף, עד שיסתיים תמרון

התחלת הנסיעה. כך תעביר את

כל מומנט ההנעה אל הגלגל

שאחיזתו טובה יותר.

אזהרה
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T.P.M.Sכת מער

כת לניטור לחץ אוויר(מער

בצמיגים)

(אם קיימת)

69((77 (76 (75 (74 (73 (72 (71 (70 

תיאור

כת לניטור לחץ האוויר בצמיגיםהמער

)TPMSה את הנהג, כאשר לחץ האוויר) מזהיר

בצמיגים נמוך מידי, ביחס ללחץ הניפוח הקר

המומלץ.

כב יכולים לגרוםה מחוץ לרשינויים בטמפרטור

הלשינויים בלחץ האוויר בצמיגים. כלומר, יריד

ת לחץ האווירה תתבטא בירידבטמפרטור

בצמיגים.

יש להקפיד על כך שלחץ האוויר בצמיגים יהיה

תמיד הלחץ המומלץ בניפוח קר. לחץ בניפוח

כבקר, הוא לחץ האוויר בצמיגים לאחר שהר

חקחנה לפחות שלוש שעות, או נסע מר

שאינו עולה על 1.6 ק“מ, לאחר חניה בת

שלוש שעות לפחות.

אסור שלחץ האוויר בניפוח קר יחרוג מלחץ

פס בצדו של הצמיג.בי, המודהניפוח המר

כב: זהולחץ האוויר עולה גם בעת הנסיעה בר

מלי ואינו מצריך כוונון.מצב נור

  ממשיכה להתריע על לחץTPMSכת מער

אוויר נמוך בצמיגים, עד שהמצב מטופל.

מת הלחץה ממשיכה להופיע, עד שרהאזהר

מה המומלצת בניפוח קר או מעליה.מגיעה לר

ה על לחץ אוויר נמוךלאזהר כאשר נורית 

דולקת באופן רציף, יש לכוונן את לחץ האוויר

מה המומלצת בניפוח קר. לאחרכך שיגיע לר

כת, הנוריתכון האוטומטי של המערהעד

ך בנסיעה בת כ- 20נכבית. יתכן שיהיה צור

דקות, במהירות גבוהה מ- 20 קמ“ש, כדי

בל את המידע. תצליח לקTPMSכת שמער

ההער

תגר  אינה מחליפה את שTPMSכת מער¥

הטיפולים הרגילה ואינה מודיעה על ליקוי

בצמיג.

 כמדTPMSכת לכן, אין להשתמש במער¥

לחץ אוויר, בעת כוונון לחץ האוויר

בצמיגים.

נסיעה על צמיגים שלחץ האוויר בהם אינו¥

מת להתחממותגבוה מספיק, גור

מופרזת של הצמיגים ועלולה לגרום להם

נזק או פגם.  לחץ אוויר נמוך מידי מוריד

את יעילות ניצול הדלק, ומגדיל את

שחיקת חישוק הצמיג ועלול אף לפגוע

כב בנסיעה ובבלימה.בביצועי הר

  אינה מחליפה תחזוקהTPMSכת מער¥

נאותה של הצמיגים. באחריותו של הנהג

תלוודא שלחץ האוויר בצמיגים נכון, בעזר

מד לחץ מתאים. יש לעשות זאת גם

מתה בלחץ האוויר אינה גורכאשר היריד

ת לחץ אוויר בצמיגיםלנורית אזהר

להידלק.

ה את הנהג בכל  מזהירTPMSכת מער¥

ה של לחץ אוויר בלתי מספיקמקר

בצמיגים,  כאשר הוא יורד מתחת לגבול

בה שהיא,לחץ האוויר הנמוך מידי מכל סי

מליתה נורה נמוכה וירידכולל טמפרטור

בלחץ האוויר.
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ה בעונות השונותשינויי הטמפרטור¥

משפיע על לחץ האוויר.

ת את לחץ האוויר מודדTPMSכת מער

ת מכשורבצמיגים באופן מתמיד, בעזר

אלחוטי בעל חיישנים אלקטרוניים, המותקנים

על חישוקי הגלגלים. החיישנים המותקנים על

כל אחד מהגלגלים כחלק מקנה השסתום,

מעבירים נתונים שונים אודות הצמיגים אל

ב את הלחץ.המקלט, על מנת לחש

ה על לחץה, הניטור והשמירפעולות האזהר

בעת הצמיגים  חשובותאוויר תקין בכל אר

במיוחד.

אזהרות לחץ אוויר נמוך של

כת לניטור לחץ אווירהמער

בצמיגים

ה שאחד הצמיגים או יותר אינו מנופחבמקר

כת מודיעה על כך לנהג על ידימספיק, המער

בלוח המחוונים ה הדלקת נורית האזהר

ה ואות קולי).(בליווי הודעת אזהר

ם האפשרי,כב בהקדבמצב כזה, עצור את הר

בדוק את לחץ האוויר בכל אחד מהצמיגים

כתמה המומלצת בניפוח קר. המערונפח לר

כן באופן אוטומטי ולאחר מכן הנוריתתתעד

ך בנסיעה בת כ- 20תכבה. יתכן שיהיה צור

דקות, במהירות גבוהה מ- 20 קמ“ש, כדי

בל את המידע. תצליח לקTPMSכת שמער

TPMSכת תקלות בפעולת מער

כת מצוינת באמצעות נוריתתקלה במער

 אשר תחילה מהבהבת למשך,ה האזהר

75 שניות, ולאחר מכן ממשיכה לדלוק באופן

חש בכל אחדבר עלול להתררציף. הד

מהמצבים שלהלן:

מת בשל מכשיריםהפרעה שנגר¥

ריםאלקטרוניים או מכשיר רדיו, שמשד

כתרים של חיישני מעררים דומים לתדתד

TPMS.

בשיםבקת סרטים צבועים, אשר משהד¥

את אותות גלי הרדיו.

ח על הגלגלים, או על קשתותשלג או קר¥

הגלגלים.

שימוש בשרשראות שלג.¥

שימוש בגלגלים או בצמיגים שאינם¥

.TPMמצוידים בחיישני 

הגלגל החלופי אינו מצויד בחיישנים¥

כת אינהת לחץ אוויר. לכן, המערבקרל

ת את לחץ האוויר בו.מבקר

אם הגלגל החלופי מחליף צמיג שלחץ¥

האוויר בו נמוך מהגבול הנמוך ביותר,

תידלק ה ישמע אות קולי ונורית האזהר

במחזור ההתנעה הבא.

כאשר הצמיג המקורי יתוקן או יוחלף,¥

כב במקום הגלגל החלופי,ויותקן שוב בר

כן באופן אוטומטי  תתעדTPMSכת מער

ה תכבה. זאת בתנאי שלחץונורית האזהר

בעת הצמיגים אינו מתחתהאוויר בכל אר

ךלגבול הנמוך ביותר. יתכן שיהיה צור

בנסיעה בת כ- 20 דקות, במהירות גבוהה

TPMSכת מ- 20 קמ“ש, כדי שמער

בל את המידע.תצליח לק
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 אופטימלית69TPMS) מערכת 

לשימוש בגלגלים ובצמיגים

המקוריים של הרכב.  לחץ האוויר

ואזהרות המערכת הוגדרו ביחס

למידת הצמיגים המתוקנים ברכב.

שימוש בציוד במידה אחרת, או

מסוג שונה עלול לגרום לשיבושים

בפעולת המערכת או נזק

לחיישנים. גלגלים חלופיים לא

מקוריים עלולים לגרום נזק

לחיישנים. אל תשתמש בחומר

איטום לצמיגים או במשקולות

TPMSאיזון ברכב המצויד במערכת 

, הם עלולים לגרום נזק לחיישנים.

70) כאשר המערכת מודיעה על ירידה

בלחץ האוויר באחד הצמיגים,

מומלץ לבדוק את כל ארבעת

הצמיגים.

אזהרה

 אינה משחררת את71TPMS) מערכת 

הנהג מהחובה לבדוק את לחץ

האוויר בצמיגים מידי חודש. בשום

אופן אין להתייחס אל המערכת

כתחליף למערכת תחזוקה או

בטיחות.

72) את לחץ האוויר יש לבדוק כאשר

הצמיגים קרים. אם, מסיבה

כלשהי, יתעורר צורך לבדוק את

לחץ האוויר כשהצמיגים חמים, אל

תפחית את לחץ האוויר, אפילו  אם

הוא גבוה מהמומלץ, אלא חזור על

הבדיקה כשהצמיגים יתקררו.

אינה מסוגלתTPMS 73) מערכת 

להודיע על צניחה פתאומית בלחץ

האוויר בצמיג, (למשל כאשר צמיג

מתפוצץ). במקרה כזה, עצור את

המכונית בזהירות, והימנע

מתמרונים חדים של ההגה.

74) המערכת רק מתריעה על כך שלחץ

האוויר בצמיגים נמוך מידי, היא

אינה מסוגלת לנפח אותם.

75) לחץ אוויר בלתי מספיק בצמיג

מגדיל את צריכת הדלק, מקצר את

חיי חישוק הצמיג ועלול לפגוע

ברמת הבטיחות.

76) לאחר בדיקה או התאמה של לחץ

האוויר בצמיגים, הקפד לסגור את

השסתום באמצעות הפקק. כך

תמנע חדירה של לחות או לכלוך

אל קנה השסתום, אשר עלולים

לגרום נזק לחיישנים.

77) הערכה לתיקון צמיג המסופקת עם

הרכב (אם מסופקת), מתאימה

. שימוש בחומרTPMSלחיישני 

איטום שונה מזה שבערכה

המקורית, עלול להזיק לפעולתם.

במקרה של שימוש בחומר איטום

שונה מהחומר המקורי, מומלץ

TPMSלבדוק את פעולת חיישני 

במרכז שירות מוסמך מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע“מ.

מידע חשוב
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סייען נהיגה

ב)ת חריגה מנתי(אזהר

(אם קיים)

82((80 (79 

ה,כת אזהרסייען הנהיגה הוא מער

ב בושמודיעה לנהג כאשר הוא חורג מהנתי

ב.הוא נוסע, כתוצאה מחוסר תשומת ל

מיתחיישן וידאו המותקן על השמשה הקד

ליד המראה הפנימית, מאתר את קווי

ב ואת מיקום המכוניתהסימון של הנתי

ביחס אליהם.

ך להחליף אתה שיש צורבמקרחשוב: 

מית, במכונית שמתוקן בההשמשה הקד

כזסייען נהיגה, מומלץ ליצור קשר עם מר

ת ס.מ.ל.תשירות מוסמך מטעם חבר

כב,בע“מ. אם השמשה מוחלפת אצל זגג ר

כז שירות מוסמךך להגיע למרעדין יש צור

ת ס.מ.ל.ת, כדי לכייל אתמטעם חבר

המצלמה.

הפעלה

כת פעילה.כב מותנע המערבכל פעם שהר

ניתן להפסיק את פעולתה או להפעילה

 איורAמחדש, באמצעות לחיצה על כפתור 

בר128 שעל לוח המכשירים (ראה הס

להלן).

כת הופעלה, נדלקתכאישור על כך שהמער

הנורית על הכפתור ועל הצג מופיעה

ההודעה המתאימה.

כת מופעלת הנורית עלכאשר המער

הכפתור הייעודי נכבית. אם הנהג מפסיק

כת, הנורית על הכפתוראת פעולת המער

דולקת באופן רציף, ועל הצג מופיעה הודעה

כת כובתה.ה שהמערת את העובדהמאשר

כתכב המערבוב של מפתח הרעם כל סי

נכנסת לפעולה, ומתחילה זיהוי של תנאי

הפעולה (שני פנסי אזהרות הכיוון

.) שעל לוח המחוונים נדלקים

כת מזהה את תנאי הפעולה,כאשר המער

היא מתחילה לפעול, כלומר היא יכולה

לסייע לנהג באמצעות אזהרות ויזואליות

וקוליות.  לכן שני פנסי אזהרות הכיוון

 על לוח המחוונים כבים, כדי

למנוע אזהרות תדירות מידי בעת נהיגה

כים עקלקלות במהירותרבתוך העיר, או בד

נמוכה.

חשוב אם תנאי הפעולה חדלים להתקיים,

כת ממשיכה לדלוק אך אינה פעילה.המער

 עללכן שני פנסי אזהרות הכיוון 

לוח המחוונים דולקים באופן מתמיד

ה לנהג.כאזהר

איור 128

ו-

ו-

ו-
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תנאי הפעלה

ע שהודלקה,כת נכנסת לפעולה מרגהמער

בתנאי שמתקיימים התנאים שלהלן:

ב הילוךכב נוסע קדימה (לא משולהר¥

אחורי).

גיאה.כת אינה מזהה שהמער¥

מתבצע כיול.¥

מהירות הנסיעה בין 60 קמ“ש למהירות¥

כב.בית של הרהמר

ב מסומנים וברוריםקווי הסימון של הנתי¥

בשני הצדדים.

תנאי ראות מתאימים.¥

חב זווית.נסיעה בקו ישר או בעיקול ר¥

כבחק בטוח מהרה ראיה מספיק (מרשד¥

שמלפנים).

מאותתי הפניה  אינם מאותתים לכיוון¥

ב (כלומר בעת מעברהיציאה מהנתי

ב ימני יותר, מופעל מאותת פניהלנתי

ימינה).

בוע עם כיוון קוויכב נוסע באופן קהר¥

כב נוסע בין קוויב (הרהסימון של הנתי

הסימון).

בוע לקווי הסימוןכב אינו צמוד באופן קהר¥

ב.של הנתי

כתבוי המערהפעלת/כי

בכב מתקרכת פעילה, אם הרכאשר המער

לאחד מסימוני השוליים, או לאחד משני קווי

הבל אזהרב, הנהג מקסימון הנתי

בבאמצעות אות קולי (שמגיע מכיוון הנתי

כתכב מצויד במערשאליו הוא חורג, אם הר

ת הכיווןרדיו לניווט), וכן נדלק פנס אזהר

 .) או (

אם הנהג מפעיל את מאותתי הפניה, כדי

כת מכבה אתב או לעקוף, המערלעבור נתי

ה לנהג.האזהר

אם הנהג ממשיך בכוונה את תמרון

כת מפסיקה אתב, המערהחלפת הנתי

הה, וממשיכה להיות זמינה במקרהאזהר

שתנאי הפעולה אינם מתקיימים, או

פעילה אם מתבצעת חריגה מתנאי

הפעולה (ראה פסקה בנדון).

כתבי המערכי

מצב ידני

כת באמצעות לחיצהניתן לכבות את המער

 איור 128, שעל לוחAעל כפתור 

המכשירים.

הנורית על הכפתור נדלקת, ועל הצג

כת אכןת כי המערמופיעה הודעה המאשר

כובתה.

מצב אוטומטי

ה) (נסיעה/עצירStart & Stopאם פונקציית 

כת נכבית באופן אוטומטי.פעילה, המער

כת תחזור לפעולה ותבדוק שוב אתהמער

כב יותנע.תנאי הפעולה כאשר הר

כתתקלה במער

כת תופיע הודעהה של תקלה במערבמקר

ה קוליבנדון על הצג, ישמע אות אזהר

אם קיים).( יידלק על הצג והסמל 
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ה של מטען חורג, או כאשר המטעןבמקר

אינו מאוזן באופן מושלם, סייען הנהיגה אינו

יכול לפעול.

כת עלולהבמקרים מסוימים, פעולת המער

ת פני השטח/להשתבש כתוצאה מתצור

הכביש (לדוגמא נסיעה על כביש שאינו

ם,פל, גשחלק), ראות לקויה (למשל ער

שלג), תנאי אור קיצוניים (אור שמש

מסנוור, חושך), לכלוך או פגם, אפילו חלקי,

מית באזור שמול מצלמה.בשמשה הקד

ה של תקלהסייען הנהיגה לא יפעל במקר

,ABS, ESP, ASRכות שלהלן: באחת המער

.Traction Plusו- 

כת עלולה להשתבש כתוצאהפעולת המער

ם, שלג),פל, גשמראות לקויה (למשל ער

תנאי אור קיצוניים (אור שמש מסנוור,

חושך), לכלוך או פגם, אפילו חלקי,

מית באזור שמול מצלמה.בשמשה הקד

השמשה באזור המראה צריכה להיות גלויה

לחלוטין, אין להסתיר אותה באופן חלקי או

).’בקות, סרט הגנה וכומלא (במד

78) במקרה שהמצלמה משנה את

תנוחתה בעקבות שינוי המטען

ברכב, יתכן שהמערכת תפסיק

לפעול באופן זמני, על מנת

לאפשר למצלמה לבצע כיול

עצמי.

79) סייען הנהיגה אינו מערכת

לנהיגה אוטומטית, ואינו שולט

במקום הנהג על מסלול הנסיעה

של המכונית. הנהג חייב לשמור

על רמה מספקת של ערנות,

לשים לב למצב התנועה והכביש,

ולדאוג לכך שהרכב ייסע במסלול

בטוח.

כאשר סימני הנתיב אינם ברורים,80)

חופפים או חסרים, המערכת

אינה יכולה לסייע לנהג, במקרים

כאלו סייען הנהיגה לא יפעל.

אזהרה
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בלת מסכמת של אותות סייען הנהיגהט

מצב הנורית על   
משמעותאות קולימצב הסימן על הצגהודעה על הצג

   הכפתור

כת פעילההמער

 Off(כבויה)---באופן אוטומטי בכל)

בוב של המפתח)סי

כת פעילה מבליהמערהנוריות אזהר

 Off(כבויה)Driving Advisor active  -שתנאי הפעולה- ו

מתקיימיםדולקות באופן רציף(סייען הנהיגה פעיל)

כת פעילה ותנאיהמער

:הפעולה מתקיימים

 Off(כבויה)Driving Advisor active--כת יכולה לספקהמער

אזהרות קוליות -

 נראות.

כת פעילההמער

ומזהה את תנאיהנורית אזהר

 Off(כבויה)-היא מתריעה:הפעולהכן

על סטייהמהבהבת

ב השמאלימהנתי

כת פעילההמער

ומזהה את תנאיהנורית אזהר

 Off(כבויה)-היא מתריעה:הפעולהכן

על סטייהמהבהבת

ב השמאלימהנתי
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משמעותאות קולימצב הסימן על הצגהודעה על הצג
   הכפתור

 On(דולקת)
Driving Advisor off

לא-

כת כובתההמער

באופן ידני(סייען הנהיגה כבוי)

Driving Advisor notכתתקלה במער,

 available -כז שירותפנה למרת תקלהנורית אזהר

 On(דולקת)see handbookמורשה מטעםכן

ת ס.מ.ל.ת בע”מחבר(סייען הנהיגה אינו

ריך)זמין - ראה מד

Driving Advisor not

 available - cleanכתתקלה במערת תקלהנורית אזהר,

 On(דולקת)the front cameraנקה את השמשהכן

מיתהקד(סייען הנהיגה אינו

זמין - נקה את

מית)המצלמה הקד
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מצלמה אחורית

 PARKVIEW®)מצלמת ניבוי אחוריתמצלמת ניבוי אחוריתמצלמת ניבוי אחוריתמצלמת ניבוי אחוריתמצלמת ניבוי אחורית(

(אם קיימת)

9(

81(

בוי אחוריתכב מצלמת גיניתן להתקין בר

)PARKVIEW® REAR BACKUP CAMERA,(

ת לנהג לראות על הצג את האזורשמאפשר

כב, בעת נסיעה בהילוךשנמצא מאחורי הר

אחורי, או כאשר הדלת האחורית פתוחה איור

.129

כאשר התמונה מוצגת מתלווה אליה הודעת

ה. ההודעה נעלמת לאחר כחמש שניות.אזהר

ב, התמונהכאשר ההילוך האחורי משול

ת על הצג למשך כעשר שניות, לאחרנותר

מכן היא נעלמת והמסך שהוצג לפני כן מוצג

שוב. כאשר ההילוך האחורי משוחרר, מוצג

X.המבטל את התמונות שהוצגו לפני כן  ,

על מנת שניתן יהיה להציג זווית ראיהה הער

חבה יותר, התמונה על הצג מעוותת מעט.ר

בת פלסטיקהמצלמה מותקנת בתוך תוש

בתת הרוחב האחורית של הגג. תושעל קור

זו מכילה גם את פנס הבלימה השלישי איור

.130

סמלים והודעות על הצג

כאשר היא מוצגת, הרשת הסטאטית

ה ממחישה את רוחב המכונית.האפור

תהרשת מציגה אזורים נפרדים, ומאפשר

חק בינם ובין החלקלנהג להעריך את המר

האחורי של המכונית.

חק עבורבלה שלהן מוצגים טווחי המרבט

כל אזור:

חק מהחלקמראזור

כבהאחורי של ר(איור 129)

0 - 30 ס”מ)Aאדום (

30 ס”מ - 1 מטר)Bצהוב (

1 מטר או יותר)Cירוק  (

איור 129

איור 130



98

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך
מידע חשוב

בות מסוימות, למשל כאשרבנסיחשוב: 

ח, שלג או בוץ על המצלמה,יש קר

ע.הרגישות שלה עלולה להיפג

ך לצבוע מחדשה שיש צורבמקרחשוב: 

את הדלתות האחוריות לאחר תיקון, יש

ע עםלוודא שהצבע אינו בא במג

בת הפלסטיק של המצלמה.תוש

בעת ביצוע חניה, יש להיזהרחשוב: 

במיוחד ממכשולים שעלולים להימצא

מעל או מתחת לטווח הקליטה של

המצלמה.

האחריות על חניה ועל תמרונים81)

אחרים חלה תמיד ובכל מקרה על

הנהג. בעת ביצוע תמרונים אלו,

הקפד לוודא שלא נמצאים

אנשים (במיוחד ילדים) ובעלי

חיים בכיוון הנסיעה. המצלמה

היא כלי עזר שנועד לסייע לנהג,

אך במהלך ביצוע תמרונים

מסוכנים הנהג חייב להיות מרוכז

בנהיגה, גם אם הם מבוצעים

במהירות נמוכה. שמור תמיד על

מהירות נמוכה, כדי שתוכל

לבלום במהירות במקרה של

היתקלות במכשול.

חשובאזהרה

כדי שהמצלמה תפעל כראוי,9)

חשוב מאד שהיא תהיה תמיד

נקיה מבוץ, מלכלוך, משלג או

מקרח. כאשר אתה מנקה את

המצלמה, היזהר לא לשרוט

אותה. הימנע משימוש במטלית

יבשה, מחוספסת או קשיחה. יש

לשטוף את המצלמה במים

נקיים, בתוספת שמפו לרכב

במקרה הצורך. בתחנות רחיצה

שעושות שימוש באדים או

בסילוני מים בלחץ גבוה, נקה את

המצלמה במהירות, והקפד שפי

הצינור יהיה במרחק של יותר

מעשרה סנטימטרים מהחיישנים.

אין להדביק מדבקות על

המצלמה.
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זיהוי תמרורי תנועה

(אם קיים)

 78( (83 (84 (85

 10((16 (15 (14 (13 (12 (11 

ת באופן אוטומטי אתכת מאתרהמער

תמרורי התנועה שהיא מסוגלת לזהות:

הגבלות מהירות, תמרורי איסור עקיפה

ותמרורים שמציינים את קצה אזור

האיסורים וההגבלות הללו.

המצלמה מותקנת מאחורי המראה

הפנימית. החיישן בודק כל הזמן את תמרורי

התנועה המציינים הגבלות מהירות ואיסור

עקיפה.

כת מסוגלת לקרוא תמרוריםהמערחשוב: 

בע באמנת וינה.שיוצרו על פי המפרט שנק

שימוש בזיהוי תמרורי

התנועה

כתבוי המערהפעלת/כי

כתניתן להפעיל/לכבות את המער

באמצעות  תפריט התצוגה. ראה הפסקה

ת לוח המחוונים“.“תצוגה“ בפרק ”הכר

רותיה אינםכת והגד מצב המערה:הער

בוי השונים.משתנים בין מחזורי ההדלקה-כי

כת יכול להיות מוצג תמיד עלמצב המער

הצג.

כת מציגה את ממצאיה תמיד בשניהמער

בים שלהלן:השל

כל התמרורים החדשים המזוהים¥

מוצגים על הצג למשך 40 שניות, על

גבי האותות האחרים.

לאחר הזמן הקצוב, הם מוצגים על¥

המסך הייעודי שעל הלוח.

כת יכולה להציג שני תמרורי תנועההמער

(הגבלת מהירות ואיסור עקיפה) בו זמנית,

בשני האזורים המיועדים לכך על הלוח.

ה שמאותר תמרור תנועה נוסף,במקר

למשל מהירות מוגבלת נמוכה יותר כאשר

בה ריקההכביש רטוב, הוא מוצג כתי

בנטי.מתחת לתמרור הרל

התמרורים הנוספים מסוננים כך:

ם“התמרור הנוסף עבור “שלג“ או “גש¥

ה בחוץ עולה עללא יוצג אם הטמפרטור

3°C.

ם“התמרור הנוסף עבור “שלג“ או “גש¥

או “מעונן“ לא יוצג, אם מגבי השמשה

ה מחוץמית כבויים והטמפרטורהקד

.3°Cכב נמוכה מ- לר

,גצוי אל “תיאשמ“ רובע ףסונה רורמתה¥

כב שוקל פחות מ 4 - 4.5 טון.אם הר

תמרור הגבלת המהירות לא יוצג, אם¥

יופיע יחד עם התמרור הנוסף

”טרקטור“.

איור 131
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ב לפי תקן אירופי)(אבחון ממוחש

הפעלה

 מבצעת אבחון רציף שלEOBDכת ה-מער

כת הפליטה.כב הקשורים למערבי הרכיר

ם,בים האלה לא בשיא תפקודכיכמו כן, אם הר

כת מתריע על כך לנהג באמצעות נוריתהמער

בלוח המחוונים המלווה בהודעת ה  אזהר

ה והודעות“ה (ראה סעיף “נוריות אזהראזהר

בפרק ”היכרות עם לוח מחוונים“).

ב (אבחון ממוחשEOBDכת  המטרות של מער

לפי תקן אירופי) הן:

כת.לנטר את יעילות המער¥

להודיע על עלייה בפליטת מזהמים.¥

ביםכיך בהחלפה של רלהתריע על הצור¥

פגומים.

במקרה שהמצלמה משנה את82)

תנוחתה בעקבות שינוי המטען

ברכב, יתכן שהמערכת תפסיק

לפעול באופן זמני, על מנת לאפשר

למצלמה לבצע כיול עצמי.

83) המערכת מזהה רק את התמרורים

שהוגדרו מראש. בהנחה

שמתקיימים תנאי הראות

המינימליים והמרחק המינימלי

מהתמרורים, היא תזהה את כולם.

84) המערכת היא כלי עזר שנועד לסייע

לנהג, אך אינה משחררת אותו

מהאחריות לנהוג בזהירות

ובתשומת לב, תוך ציות לחוקי

התנועה.

85) כאשר המערכת פעילה, הנהג

אחראי על השליטה ברכב ועל

מעקב אחר המערכת, ובמקרה

הצורך הוא חייב להתערב ולפעול

כנדרש.

חשובאזהרה

אם החיישן חסום, יתכן שהמערכת10)

לא תפעל.

במקרה של טמפרטורה נמוכה או11)

תנאי מזג אוויר קשים, יתכן

שהמערכת לא תפעל.

גשם, שלג, נתזים או ניגודיות12)

משמעותית באור, עלולים להשפיע

על החיישן.

אל תתקן את השמשה הקדמית,13)

ישירות סביב החיישן.

אם מותקנים ברכב מתלים לא14)

מקוריים, יתכן שהמערכת לא

תפעל כראוי.

במקרה של החלפת הנורות15)

בפנסים הראשיים, הקפד

להשתמש בחלקי חילוף מקוריים.

נורות אחרות עלולות להוריד את

רמת הביצועים של המערכת.

נקה את השמשה הקדמית16)

מגופים זרים כמו לשלשת ציפורים,

חרקים, שלג או קרח.
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כב כולל גם שקע אבחון שאליו ניתן לחברהר

ציוד מתאים כדי לקרוא קודי תקלות שנשמרו

ה בשילוב עם מאפייניםת הבקרביחיד

מיוחדים שאובחנו בפעולת המנוע. גם נציגי

החוק יכולים להתחבר לשקע זה ולמשוך

נתונים.

כזב מר לאחר תיקון התקלות מחויחשוב

ת ס.מ.ל.תהשירות המורשה מטעם חבר

תבת ובמידבצע בדיקה ממוחשבע“מ, ל

בדוקה גם נסיעת מבחן ממושכת, כדי  להצור

כת תקינה.כי המער

איור 132

חיישני חניה

חיישני החניה מותקנים בפגוש האחורי איור

ם להתריע בפני הנהג בצלילים132. תפקיד

מקוטעים על הימצאות מכשולים מאחורי

כב.הר

הפעלה

עהחיישנים מופעלים באופן אוטומטי ברג

בים הילוך אחורי.שמשל

כבחק מהמכשול מאחורי הרככל שקטן המר

ת תכיפות ההשמעה שלקטן יותר, כן גובר

הצלילים.

ת צליליםאזהר

בים הילוך אחורי ויש מכשול מאחוריאם משל

הכב, מופעלים באופן אוטומטי צלילי אזהרהר

חק מהמכשול.המשתנים בהתאם למר

תכיפות הצלילים:

כב למכשולחק בין הרת ככל שהמרגובר¥

עהולך וקטן. צליל רצוף מושמע ברג

בין המכשול קטן מ-כב לחק בין הרשהמר

30 ס“מ.

השמעת הצליל מופסקת מיד כאשר¥

חק מהמכשול גדל.המר

השמעה של הצליל הרצוף נמשכת אם¥

כב למכשול נותר ללאחק בין הרהמר

שינוי. אם המכשול מתגלה על ידי

החיישנים הצדדיים, נפסקת השמעת

הצלילים לאחר 3 שניות, כדי למנוע

התרעות מיותרות בביצוע של תמרוני

חניה בין קירות.

אם קיימים מספר מכשולים, יצוין הקרוב

ביותר.
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מידע חשוב

בקות על החיישנים.ביק מדאל תד¥

כב, היזהר ממכשוליםבעת החניית הר¥

עשויים להימצא מעל החיישן או

מתחתיו.

התנאים הבאים עשויים להשפיע על

כת עזרי החניה:מער

רגישות חיישן נמוכה וביצועים ירודים¥

כת עזרי החניה עשויים לנבועשל מער

ח, שלג, בוץמכך שהחיישן מכוסה בקר

או שכבת צבע עבה.

החיישן עשוי לזהות מכשול שלא קיים¥

(רעש הד) בגלל רעשים מכניים,

כב,חיצת הרלדוגמה, הנשמעים בעת ר

ם, רוח חזקה או ברד.בגש

האותות ששולחים החיישנים עשויים¥

להשתנות בנוכחות מקורות על-קוליים

כת בלמי אוויר אואחרים (לדוגמה, מער

כב.בת הרחת אוויר) בקרמקד

כת עזרי החניהביצועי של מער¥

מושפעים ממיקום החיישנים. לדוגמה,

רות הנהיגה (שנובעיםשינויים בהגד

משחיקה של בולמי זעזועים ושל

מתלים), החלפת צמיגים, העמסת יתר

כב, וביצוע פעולות כוונון מיוחדותשל הר

כב.הדורש להנמיך את הר

כבזיהוי מכשולים בחלקו העליון של הר¥

ה של דגמי ואן ושל תא(בפרט במקר

ה) לא מובטח, מכיווןסת שלדהנהג בגר

כת מזהה מכשולים שעלוליםשהמער

כב.לפגוע בתחתית הר

חיווי תקלה

כדי לציין את התקלה בחיישן החניה כאשר

ב הילוך נסיעה לאחור, נדלקת נוריתמשול

בלוח המחוונים או מופיע הסמל ה האזהר

בעל הצג בליווי הודעה בתצוגה הר !!!!!

תכליתית (אם קיימת).

פעולות עם גרור

פעולתו של חיישן החניה מנוטרלת אוטומטית

בור של תקע הגרר עם השקעבות החיבעק

ה.של וו גריר

החיישנים מחדשים את פעולתם אוטומטית

בעת הוצאת תקע הגרור.

 86(

 17(

האם ברצונך לא להסיר את וו הגרירחשוב: 

כןאף על פי שאינך גורר גרור, מומלץ להתעד

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברבמר

בצע, מכיווןע לפעולות שיש לבע“מ בנוג

כזיים עשויים לזהות את וושחיישני חניה מר

ה בתור מכשול.הגריר

כבך במכשיר ניקוי בלחץאם אתה רוחץ את ר

חק אתגבוה, נקה את החיישנים מהר והר

חק שעולה על 10  ס“מ.הצינור למר



103

הנהג הוא האחראי הבלעדי תמיד86)

להחניית הרכב ושאר התמרונים.

כאשר אתה מבצע תמרונים כאלה,

וודא שאין איש או בעל חיים באזור

נסיעתך לאחור. חיישני החניה הם

עזר לנהג, ואין להקדיש להם

תשומת לב בעת ביצוע תמרונים

מסוכנים, אפילו במהירות נמוכה.

אזהרה

על החיישן להיות נקי מבוץ,17)

לכלוך, שלג או קרח, כדי לאפשר

למערכת לפעול כהלכה. היזהר

לא לשרוט את החיישנים או

לגרום להם נזק אחר בעת

ניקויים. אל תשתמש במטליות

יבשות, קשיחות או גסות. יש

לשטוף את החיישנים במים

נקיים ולהוסיף שמפו לרכב,

במקרה הצורך.

חשוב

Start&Stopכת מער

תקציר

 מדומם את המנועStart&Stopהתקן 

אוטומטית  כאשר הרכב נייח  ומתניע

את המנוע שוב כאשר הנהג מעוניין

להמשיך לנסוע. פעולה זו מעלה את

יעילות הרכב מכיוון שהיא מפחיתה את

תצרוכת הדלק ואת הפליטה של גזים

מזהמים ושל רעשים.

מצבי הפעלה

ממת המנועמצב הד

תיבת הילוכים ידנית

ממת המנועכב נייח, הדבעוד שהר

בבת ההילוכים משולחשת אם בתימתר

ת.הילוך סרק ודוושת המצמד משוחרר

ממהבצע את ההד ניתן לה:הער

האוטומטית של המנוע, רק אחרי שמהירות

כב עלתה מעל 10 קמ“ש, כדי למנועהר

ת של המנוע בנהיגה בקצבממה חוזרהד

הליכה.
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ממת המנוע מסומנת באמצעות הסמלהד

 על הצג.

התנעת מנוע מחודשת

בת הילוכים ידניתתי

לחץ על דוושת המצמד, כדי להתניע שוב

את המנוע.

הפעלה ונטרול ידניים של

כתהמער

כת, לחץלהפעלה/נטרול ידניים של המער

, איור 133, בלוח המכשירים.על הלחצן 

Start&Stop כתהפעלת מער

Start&Stopכת ה-בות הפעלת מערבעק

ה זה תהיהתופיע הודעה על הצג. במקר

 כבויה. בלחצן LEDנורית ה-

Start&Stop כתנטרול מער

כת תופיע הודעה עלבות נטרול המערבעק

הצג.

כת מנוטרלת, תידלק נורית ה-כאשר המער

LED בלחצן .

ממת המנועתנאים לאי הד

18(

כת פעילה, מטעמי נוחות,בעוד שהמער

הגבלת פליטות ובטיחות לא יופסק המנוע

בתנאים הבאים:

המנוע עדיין קר¥

בטמפרטורות חיצוניות קרות במיוחד,¥

אם ניתן חיווי מתאים

איור 133

המצבר לא טעון דיו¥

מסנן חלקיקים מבצע התחדשות (מנוע¥

בד)דיזל בל

בה היטדלת הנהג לא סגור¥

הת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור¥

ב (לדוגמההילוך נסיעה לאחור משול¥

במהלך תמרוני חניה)

ת אקלים אוטומטית, אם לאבקר¥

מיתמה נאותה של נוחות תרגה רהוש

MAX-DEFאו אם הופעל התפקוד 

בתקופת השימוש הראשונית, כדי¥

כתלאתחל את המער

רון פעילהת נסיעה במדאם בקר¥

תנאים להתנעת המנוע

המחודשת

מטעמי נוחות, הגבלת פליטות ובטיחות, ניתן

ת הכוח מבלילהתניע אוטומטית את יחיד

בות הנהג, אם מתקיימים התנאיםהתער

הבאים:

המצבר אינו טעון דיו¥
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כתכמות קטנה של ואקום במער¥

הבלמים (כלומר, אם מתבצעות לחיצות

חוזרות על דוושת הבלמים)

כיםרכב בתנועה (לדוגמה, נוסע בדהר¥

בעלות שיפוע)

Start&Stopכת ממת המנוע בידי מערהד¥

 שניות3נמשכה יותר מ-

ת אקלים אוטומטית התאימה אתבקר¥

המית או הכשירמת הנוחות התרר

MAX-DEFלפעולה תפקוד 

ב ניתן להתניע שוב אתבעוד שהילוך משול

המנוע רק לאחר לחיצה מלאה על דוושת

ההאצה.

אם המנוע מופסק בניגוד לרצונךה:  הער

בגלל שחרור של דוושת המצמד כאשר הילוך

 פעילה, ניתןStart&Stopכת ב ומערמשול

להתניע שוב את המנוע באמצעות לחיצה

מלאה על דוושת המצמד או באמצעות שילוב

הילוך הסרק.

אם דוושת המצמד לא נלחצה תוךה: הער

ממת המנוע, ניתן להתניעכ-3  דקות מהד

בד.את המנוע באמצעות המפתח בל

תפקודי בטיחות

כת ה-אם המנוע הופסק בידי מער

Start&Stopת והנהג משחרר את חגור

הבטיחות שלו ופותח את דלת הנהג/דלת

הנוסע, ניתן להתניע את המנוע באמצעות

בל התראה על כךבד. הנהג מקהמפתח בל

הבאמצעות צפצוף, הבהוב של נורית האזהר

(איור) בלוח המחוונים והודעה על הצג (אם

קיימת).

תפקוד חסכון באנרגיה
(אם קיים)

אם לאחר ההתנעה האוטומטית של המנוע,

 דקות3הנהג לא מבצע שום פעולה במשך 

 את המנוע,Start&Stopכת ך, תדומם מערלער

ה זה ניתןכדי למנוע צריכת דלק. במקר

בד.להתניע את המנוע באמצעות המפתח בל

על כל פנים, ניתן לא לדומם אתה: הער

כת ה-המנוע באמצעות נטרול מער

Start&Stop.

הפעלה חריגה

, היאStart&Stopכת אם קיימת תקלה במער

בל התראה על כךמפסיקה לפעול. הנהג מק

באמצעות הסמל (איור) שנדלק בליווי הודעה

כז שירותה זה, פנה למרייעודית. במקר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

כבאי הפעלת הר

כב לא מופעל במשך פרק זמן ארוך,אם הר

ב לניתוק המצבר. פעליש להקדיש תשומת ל

, איור A,134באופן הבא: נתק מחבר 

C) מחיישן B(באמצעות לחיצה על לחצן 

האחראי לניטור מצב הטעינה של המצבר

. איןDב המצבר השלישי שמותקן על קוט

בדלנתק את החיישן מהמצבר בשום אופן, מל

בעת החלפת מצבר.

87((88 

,STOPבוב המפתח למצב : לאחר סיחשוב

המתן כדקה לפני ניתוק המצבר.
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התנעה באמצעות כבלי עזר

89(

אם אתה מבצע התנעה בכבלי עזר, איור 135,

בממצבר עזר, לעולם אל תחבר את הקוט

ב) של מצבר העזר אל הקוט-השלילי (

תכב, אלא לנקוד של מצבר הרCהשלילי 

בת הילוכים (פעל לפיהארקה של מנוע/תי

בור הכבלים המתואר בנושא “התנעההליך חי

ה חירום“).בכבלי עזר“ בפרק במקר

איור 135איור 134

אזהרה

18) אם ברצונך להמשיך ולהפעיל את

בקרת האקלים, ניתן לנטרל את

.Start&Stop     מערכת ה-

חשוב

87) יש תמיד לפנות את הרכב לאחר

הוצאת המפתח או סיבוב

 במתגSTOPהמפתח למצב 

ההתנעה. בעת התדלוק ודא

שהמנוע מכובה ושהמפתח

.STOPבמצב 

88) אם יש להחליף את המצבר, פנה

למרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ. יש לבחור

)L6 105Ah/850Aמצבר מסוג זהה (

ובעל מאפיינים זהים.

89) לפני פתיחת מכסה המנוע ודא

STOPשהמפתח נמצא במצב 

במתג ההתנעה. פעל לפני

ההנחיות שבתווית המודבקת על

הקורה הקדמית. מומלץ להוציא

את המפתח ממתג ההתנעה, אם

ישנם אנשים ברכב.
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(רדיו)כת השמע מער

(אם קיים)

כדי ללמוד לתפעל את מכשיר הרדיו, עיין

פותבהוראות ההפעלה הנפרדות המצור

לספר נהג זה.

הרהגד
(אם קיימת)

כת:בי המערכיר

כבלי חשמל של רדיו¥

מימקול קדבור של רכבלי חי¥

בור לאנטנהכבל חי¥

 המותקנים בדלתות2A טוויטרים ¥

 כל אחד),30Wבי  מיות (הספק מרהקד

איור 136

 הממוקמים בדלתות2B וופרים בינוניים ¥

מיות (קוטר - 165 מ“מ, הספקהקד

 כל אחד), איור 40W137בי מר

מקולים בעלי טווח מלא הממוקמים2 ר¥

40Wבי בצדדים האחוריים (הספק מר

מה)סת פנורכל אחד) (עבור גר

בור לאנטנת רדיוכבל חי¥

אנטנה¥

איור 136

איור 137

יש להתקין את מכשיר הרדיו בתא האחסון

רוש.כזי המכיל את החיווט הדהמר

כדי לחבר את המכשירים90)

הקיימים המסופקים עם הרכב

באופן נכון וכדי לא לפגוע

בבטיחות הרכב, פנה למרכז

שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

אזהרה
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איור 138

כש בעלאביזרים שר

כבהר

כישה ברצונך להתקין אביזריאם לאחר הר

תחשמל הדורשים אספקת חשמל מתמד

בות הפועלת באמצעות(רדיו, אזעקה נגד גני

ברצונך להתקין אביזרים שעל) או ש’לוויין, וכד

כת החשמל,כל פנים מפעילים עומס על מער

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.פנה למר

כז שירותבע“מ. הצוות המקצועי העובד במר

יציע לך את האביזרים המתאימים ממבחר

כתבדוק אם מערהאביזרים של אלפא רומיאו וי

כב מסוגלת לעמוד בעומסהחשמל של הר

רש או אם יש להתקין מצבר חזק יותר.הנד

ה להתקין ציוד קשרת פיאט מתירחבר

הר/מקלט) כל עוד הוא מותקן בצור(משד

מקצועית ומיומנת, על פי הוראות היצרן

כז התקנות מוסמך.ובמר

 רשויות החוק  עשויות לאסור אתחשוב

בות התקנה של אביזריםכב בעקהשימוש בר

בר עלול לגרום גםרים משני מבנה. הדהמוגד

ביטול האחריות על תקלות הנובעותל

מהשינוי, באופן ישיר או עקיף.

ת פיאט לא תישא באחריות על נזקיםחבר

ב התקנה של אביזרים שלא סופקומו עקשנגר

ת פיאט ו/או לא הותקנואו הומלצו על ידי  חבר

פות.על פי ההוראות המצור

התקנת ציוד חשמלי/אלקטרוני

ציוד חשמלי או אלקטרוני שמתקינים בחנות

ב לשאת אתכב, חייכישת הראביזרים לאחר ר

התווית הבאה: איור 138

מכשירי קשר וטלפונים

סלולריים

תכב בציוד תקשוראסור להשתמש בר

(דוגמת טלפונים סלולריים ומכשירי קשר

וכדומה), אלא אם הותקנה על הגג אנטנה

ת.נפרד

:  שימוש במכשירים דוגמת אלה שצוינוחשוב

ת) עלולבתוך תא הנוסעים (ללא אנטנה נפרד

כות האלקטרוניות שללגרום לתקלות במער

בר עלול לפגוע בבטיחות ולסכן אתכב.  הדהר

הנוסעים.

כב עשויכב הרבנוסף, אפקט המגן של מר

להשפיע על קליטה ושידור של מכשירים אלה.

באשר למכשירי טלפון סלולריים שאושרו  על

), יש למלאEC) GPRS, GSM, UMTSידי 

ה את הוראות השימוש של יצרןבקפיד

הטלפון.
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היזהר בעת התקנה של ספוילרים91)

נוספים או של גלגלי אלומיניום

בלתי סטנדרטיים, מכיוון שהם

עשויים להפחית את אוורור

הבלמים ולפגוע ביעילותם בעת

בלימה חוזרת חדה או בירידות

ארוכות. וודא ששום דבר לא מפריע

).’למהלך הדוושה (שטיחונים וכד

אזהרה

כבתדלוק הר

תקציר

תדלק את רכבך רק בסולר לרכב מנועי

EN590.בלבד התואם למפרט  

דומם את המנוע לפני התדלוק.

הפעלה בטמפרטורות

נמוכות

ה החיצונית נמוכה מאוד,אם הטמפרטור

עבו נקרש ופוגפין שסולר מסמיך בגלל הפר

כת אספקת הדלק.במער

TELEPASSתנאים להתקנת 

מיתעל שמשה קד

ביתפלקטיר
(אם קיימת)

מיתכב מצויד בשמשה קדאם הר

 באזורTelepassבית, התקן את ה-פלקטיר

הנכון המוצג באיורים 139 ו- 140.

איור 139

איור 140
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איור 141 מילוי המיכל

חכדי לוודא כי המיכל מלא, הפעל את אקד

הדלק פעמיים מאז הקליק הראשון שלו.

הימנע מהוספות נוספות כדי למנוע תקלות

אזהרהכת אספקת דלק.במער

כדי למנוע בעיות אלה, קיימים סוגים עונתיים

ף וסולר ארקטישל סולר: סולר קיץ, סולר חור

(לאזורים קרים/הרריים). אם אתה מתדלק

בסולר שאינו מתאים לתנאי האקלים

TUTELAהקיימים, מומלץ להוסיף תוסף 

DIESEL ARTביחס המצוין על אריזתו. הוסף 

את התוסף למיכל הדלק לפני התדלוק.

בות באזורים הרריםכבך מופעל או חונה ראם ר

או קרים, מומלץ לתדלק בסולר מקומי.

ה זה אף מומלץ לשמור על מיכל דלקבמקר

מלא מעל 50% מנפחו.

 19(

מכסה מיכל דלק

, איור 141, ושחררAכדי לתדלק, פתח דלתית 

בוב מפתח באמצעות סיBאת המכסה 

תההצתה נגד כיוון השעון. דלתית מצויד

 שאליו ניתן לחבר את מכסהCבהתקן ביטחון 

המיכל, כדי שלא ייאבד.

האיטום עשוי להעלות מעט את לחץ האוויר

במיכל הדלק. צליל נשיפה קצר בעת

שחרור מכסה המיכל הוא תופעה רגילה

לגמרי.

בעת התדלוק הנח את מכסה המיכל בתוך

בדלתית, כפי שמוצג באיורהתקן הביטחון ש

.141

92(

תדלק את רכבך בדלק סולר19)

EN590העומד בתקן אירופי 

בלבד. השימוש במוצרים או

בתערובות אחרים עלול לגרום

נזק בלתי הפיך למנוע ובעקבות

זאת לבטל את תקוף האחריות.

אם אתה מתדלק את רכבך

במוצרים אחרים בשוגג, אל

תתניע את המנוע. רוקן את מיכל

הדלק. אם התנעת את המנוע ולו

לזמן קצר בלבד, עליך לנקז את

מיכל הדלק ואת שאר מעגלי

האספקה.

חשוב

 אל תקרב להבות חשופות או92)

סיגריות דולקות אל פתחו של

מיכל הדלק. קיימת סכנת

שריפה. התרחק מאקדח הדלק

בעת התדלוק, כדי לא לשאוף אדי

דלק המזיקים לבריאות.
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ה על איכותשמיר

אזהרהבהביהס

במהלך הפעולה, מסנן חלקיקים58)

(DPF)מתחמם מאוד. אסור 

להחנות את הרכב על דשא, עלים

יבשים, מחטי אורן או חומרים

דליקים אחרים: סכנת שריפה.

התקנים הבאים משמשים להפחתת

פליטות של מנוע דיזל:

ממיר קטליטי מחמצן¥

)EGRכת מיחזור של גז פליטה (מער¥

) (אם קיים)DPFמסנן חלקיקים (¥

 93(

)DPFמסנן חלקיקי דיזל (

מסנן חלקיקי הדיזל הוא מסנן מכני

כת הפליטה. הוא לוכדב במערהמשול

חלקיקי פחם הקיימים בגזי הפליטה של

מנוע דיזל.

מסנן החלקיקים נועד לסלק כמעט כל סוגי

החלקיקים בהתאם לחקיקה קיימת/

עתידית.

תכב יחידבמהלך ההפעלה הרגילה של הר

תרדכת ההינע רושמת סה של מערהבקר

נתונים (זמן נסיעה, סוג מסלול, טמפרטורות

בת כמה חלקיקים נלכדו) ומחש’הפעלה וכד

במסנן.

מכיוון שהמסנן לוכד פיזית את החלקיקים,

דיריםיש לחדש אותו (לנקות) במרווחי זמן ס

באמצעות שריפת חלקיקי הפחם.

תהליך ההתחדשות מבוקר אוטומטית בידי

כת ההינע בהתאםה של מערת הבקריחיד

כב.למצב המסנן ולתנאי השימוש של הר

חש: עליהבמהלך ההתחדשות עשויים להתר

מוגבלת במהירות המנוע, הפעלת המאוורר,

עליה מוגבלת באדים וטמפרטורות גבוהות

בצינור הפליטה.

עותתופעות אלה אין תקלה, הן לא פוג

בה. אם הודעהביכב ולא מזיקות לסבביצועי הר

ייעודית מופיע על הצג, עיין בפרק “נוריות

ה והודעות“.אזהר



1
1
2

ךכבר תא רכה
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הכר את לוח הממכשירים

137.......................תקלה בהיגוי כוח-

כת מתליםתקלה במער-

137.....................................מתכווננים

כת הזרקה/תקלה במער-

EOBD.............................................139

ABS...............140כת תקלה במער-

140..................................ת דלקעתוד-

ם/תקלהמצתי חימום קד-

141...................םבמצתי חימום קד

141........................מים במסנן סולר-

CODEכת תקלה במער-

142.......................................של פיאט

142..................פל אחורייםפנסי ער-

142......................חיווי תקלה כללית-

מסנן חלקיקים מתנקה-

(DPF)...................................144

145........פידות בלמים לא יעילותר-

146...................................סייען נהיגה-

TPMS.........................147תקלה ב--

148......אור נמוך בפנסים ראשיים-

פנסי צד ואור נמוך בפנסים-

148...........................................ראשיים

148...................עקוב אחריי הביתה-

148.....................מחווני כיוון שמאלי-

149...........................מחווני כיוון ימני-

149....................................פלפנסי ער-

149..................................ת שיוטבקר-

149.............................מגביל מהירות-

אור גבוה אוטומטי בפנסים-

150.......................................הראשיים

150...אור גבוה בפנסים הראשיים-

151..........ה חיצוניתתקלה בתאור-

151................תקלה בפנסי בלימה-

152.......................תקלה באור גבוה-

152.........שיבכה לע חרק תורשפא-

152.........חריגה ממגבלת מהירות-

152...............שירות (מועדי שירות)-

153..................ניתוק אספקת דלק-

153.................תקלה בחיישני חניה-

153..................תקלה בסייען נהיגה-

153.תקלה בזיהוי תמרורי תנועה-

153.................................הגבלת טווח-

כתהפעלה/ביטול מער-

154............................ההתנעה/עציר

כת התנעה/תקלה המער-

154.............................................העציר

פרק זה מעניק לך את כל המידע שאתה צריך

לצורך הבנה ושימוש נכונים בלוח המחוונים.

114........................לוח הבקרות ומכשירים

120..........................................................תצוגה

129...........................................ב נסיעהמחש

132..........................ה והודעותנוריות אזהר

מפלס נוזל בלמים נמוך/-

132.......................בלם חניה מופעל

EBD..................................133תקלת -

133....................תקלה בכרית אוויר-

134.......לא נחגרו חגורות בטיחות-

ה של נוזל קירורטמפרטור-

135......................המנוע גבוהה מדי

135.......................מתח מצבר נמוך-

136.................לחץ שמן מנוע נמוך-

136.....................שמן מנוע לא יעיל-

דלת/דלת תא המטען אינן-

137................................בסגורות היט

137........................תקלה בהגה כוח-

דלת/דלת תא המטען אינן-

137................................בסגורות היט
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לוח בקרות ומכשירים

איור 142

ב תכליתיתדגמים עם תצוגה ר

.A - (מחוון מהירות) מד מהירות  .B  - תצוגה .C בובי מנוע - מד סי.Dת חימום יתר -ת נוזל קירור מנוע עם נורית אזהר מחוון טמפרטור

.E     ת דלקת עתודמד מפלס הדלק עם נורית אזהר
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איור 143

.A - (מחוון מהירות) מד מהירות  .B  - תצוגה .C בובי מנוע - מד סי.Dת חימום יתר -ת נוזל קירור מנוע עם נורית אזהר מחוון טמפרטור

.E     ת דלקת עתודמד מפלס הדלק עם נורית אזהר
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איור 144

.A - (מחוון מהירות) מד מהירות  .B  - תצוגה .C בובי מנוע - מד סי.Dת חימום יתר -ת נוזל קירור מנוע עם נורית אזהר מחוון טמפרטור

.E     ת דלקת עתודמד מפלס הדלק עם נורית אזהר

ב-תכליתי משתנהסאות עם צג רגר
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איור 145

.A - (מחוון מהירות) מד מהירות  .B  - תצוגה .C בובי מנוע - מד סי.Dת חימום יתר -ת נוזל קירור מנוע עם נורית אזהר מחוון טמפרטור

.E     ת דלקת עתודמד מפלס הדלק עם נורית אזהר
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מד מהירות
(מחוון מהירות)

כב. מראה את מהירות הרAמחוון 

מד סל“ד

בובי המנוע מצוינת מהירות סי Cבמד הסל“ד

לדקה.

כאשר מהירות המנוע גבוהה מדי,חשוב: 

כתה האלקטרונית של מערת הבקריחיד

רגתי אתהזרקת דלק מנתקת באופן הד

רגתית  בכוחה הדזרימת הדלק, ומורגשת יריד

המנוע.

בובי סרק, עשוי מדכאשר המנוע פועל בסי

רגתית או פתאומיתהסל“ד לציין עלייה הד

בובי המנוע.במהירות סי

ה על תקלה.זו תופעה רגילה שאינה מעיד

בר נובע מפעולה של המזגן אוייתכן שהד

מניפת הקירור. במקרים אלה מסייע שינוי

איטי במהירות המנוע לשמור על הטעינה של

המצבר.

מד דלק

 מראה כמה דלק נותר במיכל.Eמחוג 

Eמיכל ריק -

Fמיכל מלא (ראה את התיאור בנושא -

כב“ בפרק זה).“תדלוק הר

ה במחוון נדלקת כאשר נשארונורית האזהר

 דלק במיכל (עבור מיכל דלק’כ- 12-10 ל

 (עבור מיכל’) או 10 ל’בנפח 90 - 120 ל

).’דלק בנפח 60 ל

כבךאל תמשיך לנסוע אם מיכל הדלק של ר

כמעט ריק, כדי למנוע נזק לממיר הקטליטי.

 ונוריתEאם המחוג מצביע על חשוב: 

כת.ה מהבהבת, ישנה תקלה במערהאזהר

כז שירות מורשה מטעםה זה פנה למרבמקר

בדוק אתת ס.מ.ל.ת. בע“מ, כדי לחבר

כת.המער

 לא מומלץ להפעיל חימום עזרחשוב:

Webastoמת, אם מפלס הדלק במיכל הגיע לר

ה.עתוד

ת נוזל קירורמד טמפרטור

מנוע

ת נוזל קירורציין את טמפרטורמ Dמחוג 

המנוע, ומתחיל לפעול כאשר הטמפרטור

ך. לער C 50°של נוזל הקירור עולה על 

בתנאים רגילים אמור המחוג להימצא

כז המד, בהתאם לתנאי הפעולה שלבמר

כב.הר

Cה נמוכה של נוזל הקירור. - טמפרטור

Hה גבוהה של נוזל הקירור. - טמפרטור

ה עשויה להאיר (והודעהנורית האזהר

תעשויה להופיע בצג), כדי לציין שטמפרטור

הנוזל הקירור של המנוע גבוהה מדי. במקר

זה יש לדומם את המנוע וליצור קשר עם

ת סמל“תכז שירות מורשה מטעם חברמר

בע“מ.

 20(
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מד שמן מנוע
(אם קיים)

פי על מפלס השמןהמונה מספק מידע גר

בתוך המנוע.

-MARכאשר מפתח ההצתה מסובב למצב 

ON,על הצג מופיע מפלס שמן המנוע 

איורים 146 - 147, בתור חמישה סמלים

שנדלקים/כבים.
ב-תכליתי משתנהאיור 147 - צג ר

לאחר כמה שניות נעלם הסמל המציין את

כמות שמן המנוע ובנוסף:

בסמוך למועד השירות הבא יופיע¥

הסמל (איור) על הצג. במועד השירות

תופיע הודעה ייעודית על הצג;

בהמשך, בסמוך למועד החלפת השמן,¥

חק עד להחלפתיופיע על הצג המר

השמן הבאה. אם חלף מועד השירות,

התראה ייעודית תופיע על הצג.

ב-תכליתי צג ר–איור 146 

הרגתי של הסמלים מצביע על ירידבוי הדכי

במפלס שמן המנוע.

בעה או חמישה סמלים דולקים מצייניםאר

שמפלס שמן המנוע גבוה דיו.  אם הסמל

בר מצביע עלהחמישי לא דולק, אין הד

ה במפלס השמןתקלה או על יריד

במשאבה.

רש, עלך הנדאם מפלס השמן נמוך מהער

הצג תופיע הודעה ייעודית המציינת

שמפלס השמן נמצא במפלס המינימלי

ושיש להוסיף שמן מנוע.

 כדי לדעת מהי הכמות המדויקתחשוב:

של שמן המנוע במיכל, תמיד בדוק

באמצעות מדיד השמן (ראה נושא “בדיקת

מפלסים“ בפרק תחזוקה וטיפול“).

אם המחוג של מד נוזל הקירור20)

מגיע לאזור האדום, עצור את

המנוע מיד ופנה למרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת.

בע“מ.

חשוב
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ת הילוכיםמחוון העבר

ת הילוךת הילוכים מציע העברמחוון העבר

לנהג באמצעות חיווי מיוחד בלוח המחוונים .

ת הילוכים מודיע לנהג מתימחוון העבר

ת הילוך תאפשר הפחתה בצריכתהעבר

הדלק.

 מוצג בתצוגה,)ה מעלה (כאשר סמל העבר

ההמלצה לנהג היא להעלות הילוך, וסמל

ת הילוך. היא המלצה להורד)ה מטה (העבר

המחוון בלוח המחוונים נותר פעיל,חשוב: 

עד שהנהג מעביר הילוך או תנאי הנהיגה

ת הילוך אינה נחוצהבו העברחוזרים למצב ש

לשיפור תצרוכת הדלק.

תצוגה

(אם קיים)

ב תכליתיכב צוייד בצג דיגיטלי רייתכן שהר

בו מוצג מידע שימושי לנהג בהתאםש

בוצעו.רות שלהגד

ב תכליתית רגילהתצוגה ר

 מופיעים פריטי המידעאיור 148בצג רגיל  

הבאים:

: כאשר המפתח אינו במתג ההתנעהההער

מיות),(ופותחים את אחת הדלתות הקד

מופעל הצג לכמה שניות ומציין את השעה

כב נסע.חק שהרוהמר

Aתאריך

Bחק נסיעהחק (מרמונה מר

בקילומטרים/מיילים)

Cשעון

Dה חיצונית,טמפרטור

Eמצב כוונון האלומה של הפנסים

אלומההראשיים (באורות מעבר -

בד).נמוכה בל

Aשעון

Bחק נסיעהחק (מרתאריך או מונה מר

בקילומטרים (או מיילים)

Cחק נסיעהחק, (מרמד מר

בקילומטרים / מיילים)

Dמצב כוונון האלומה של הפנסים

אלומההראשיים (באורות מעבר -

בד)נמוכה בל

Eה חיצוניתטמפרטור

איור 148

איור 149

ב תכליתית משתנהתצוגה ר

 מופיעים פריטי המידעאיור 149בצג רגיל  

הבאים:
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התפריט כולל את התפקודים הבאים:

¥Menu  (תפריט)

¥ Lighting ה)(תאור

¥Headlight alignement corrector  כוונן)

פנסים ראשיים)

¥Speed warning  ת מהירות)(אזהר

¥Headlight sensor  (חיישן פנס ראשי)

¥ Cornering lights ת פניות)(תאור

¥ Rain Sensor ם)(חיישן גש

¥Trip B activation )העיסנ הלעפה (B

¥ Traffic sign (זיהוי תמרורים)

¥Set time (כוונון שעון)

¥Set date(כוונון תאריך) 

¥Autoclose (נעילת דלתות אוטומטית)

¥Units  measurementה)ת מדיד (יחיד

¥Language(שפה) 

¥Warning volumeה) (עוצמת צליל אזהר

¥Service(טיפולים) 

¥Passenger airbag (כריות אוויר)

¥Daytime Running Lights ת יום)(תאור

¥Automatic main beam headlights  אור)

גבוה אוטומטי בפנסים ראשיים)

¥Exit menu(יציאה מתפריט) 

SETUPתפריט תפריט תפריט תפריט תפריט 

SETUP     תפקוד תפריטתפקוד תפריטתפקוד תפריטתפקוד תפריטתפקוד תפריט

ה של אפשרויותרדכב מסתפריט מורההההה

תבחור בעזרבמבנה מחזורי, מהן ניתן ל

, כדי להגיע  ו-  המתגים 

רות שלהן המתוארים בפרקלתפקודים ולהגד

זה.

למספר פריטים קיים תפריט משנה (שעון

וכוונון יחידות).

 לחץ לחיצהSetupכדי להציג את תפריט 

.MODEה על לחצן קצר

איור 150

המתגי בקר

לגלילת התפריט המוצג 

והאפשרויות המתאימות כלפי

ך המוצג.מעלה, או להגדלת הער

MODE

ה כדי להגיע לתפריט ו/אולחץ לחיצה קצר

ה באפשרותלמסך הבא, או כדי לאשר בחיר

מהתפריט.

לחץ לחיצה ממושכת כדי לשוב למסך רגיל.

לגלילת התפריט המוצג 

והאפשרויות המתאימות כלפי

ך המוצג.מטה, או להקטנת הער

 מפעילים  ו-  : המתגים ההער

תפקודים שונים במצבים הבאים:

רות) (כוונונים והגדSETUPתפריט 

גלילה של אפשרויות בתפריט כלפי-

מעלה ומטה.

כים גבוהים או נמוכים יותר,הצגת ער-

רות.כאשר קובעים הגד

כבה הפנימית של הרכוונון התאור

רטיעם פנסי הצד דולקים והמסך הסטנד-

הפעיל, ניתן לכוון את בהירות התאור

כב.הפנימית של הר
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בחירה באפשרות מהתפריט הראשי

ללא תפריטי משנה:

 כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

בחור באפשרות המבוקשת מהתפריטל

הראשי.

 לחץ לחיצות קצרות על המתגים -

ביעה הרצויה.בחור בק כדי ל,ו- 

 כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

רות החדשות, ולשובלשמור את ההגד

ם לכןה קודלאפשרות שנבחר

מהתפריט הראשי.

בחירת אופציה מתוך תפריט ראשי עם

תפריט משנה:

 (יציאהMODEה על לחצן לחץ בקצר-

תפריטמתפריט), להצגת אופציית

המשנה הראשונה.

בלחיצות(   ו-  לחץ על -

תפריטבודדות), לגלול בין אופציות

המשנה.

(יציאה MODEה על לחצן לחץ בקצר-

 תפריטת אופצייתבחירמתפריט), ל

המשנה המוצגת, ולפתיחת תפריט

רות הרלוונטי.הגד

בלחיצות(   ו-  לחץ על-

ה חדשה עבוררת הגדבחירבודדות), ל

אופציית תפריט  משנה זו.

 (יציאהMODEה על לחצן לחץ בקצר-

ה החדשה,רת ההגדמתפריט), לשמיר

מת.וחזור לאופציית התפריט הקוד

(כוונון          Set Clock     בחירה באפשרות

  (תאריך)Dateהשעון) ו- 

 כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

ך שיכוונן ראשון (שעות/בחור בערל

דקות או שנה/חודש/יום).

 לחץ לחיצות קצרות על המתגים -

ך החדש.בוע את הער, כדי לק ו- 

 כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

ך החדש, ולעבור לכוונוןלשמור את הער

בוע אתך הבא. לאחר שתסיים לקהער

ה דומה, תשובכים בצורכל הער

.טירפתהמ ןכל םדוק הרחבנש תורשפאל

MODE:לחץ לחיצה ממושכת על לחצן 

 (אם הואSetupכדי לצאת מתפריט -

עדיין מוצג).

כדי לצאת מהתפריט המוצג (במהלך-

רות).ביעת הגדק

כדי לשמור רק את השינויים שכבר-

ה קצרנשמרו (לאישור לחץ לחיצה

).MODEנוספת על לחצן 

בתום פרק זמן מסוים מתבצעת יציאה

ה שכזה. במקרSetupאוטומטית מתפריט 

רות החדשות, שנשמרובעות רק ההגדנק

).MODEבפועל (ואושרו בלחיצה על לחצן 

כדי לעבור בין האפשרויות השונות בצג

ה על לחצןרטי, לחץ לחיצה קצרהסטנד

MODEכים מבוקשים, היעזרבוע ער. כדי לק

.  ו-  במתגים 

: משיקולי בטיחות, במהלך הנסיעהההער

מוצג רק מספר מצומצם של אפשרויות

), כדי להציג את כלSpeed Beep(האפשרות 

ב.ב.ב.ב.ב.כהאפשרויות עצור את הר

, לחץSetupכדי לגלול באפשרויות תפריט 

.  -ו   םיגתמה לע תורצק תוציחל

מצבי הפעלה שונים בהתאם לאופי

ה.ההפעלה שנבחר
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התאור

ה בתא הנוסעים) (רק(כוונון התאור

כאשר אור הצד דלוק)

תפקוד זה זמין לאחר הדלקת האור הנמוך

בפנסים הראשיים ונועד לכוון את הבהירות

הכת בקרשל לוח המחוונים, למער

uconnectTMת אקלים (אם קיימת) ובקר

מות.אוטומטית (אם קיימת) יש 8 ר

ה פעל באופן הבא:לכוונון בהירות התאור

 תגרום להבהובMODEה על לחיצה קצר¥

מת;ה הקודשל עוצמת התאור

 תגדיר את  ו-  לחיצה על ¥

מת הבהירות הרצויה;ר

 תחזירMODEה על הלחצן לחיצה קצר¥

ם, ואילו לחיצהאותך לתפריט הקוד

רטיארוכה תחזיר אותך למסך הסטנד

רות.ת הגדללא שמיר

בצעב-תכליתי משתנה ניתן לבצג רה:הער

מתה לא דולקת (רכוונון כאשר התאור

מת בהירותבהירות “ביום“) או דולקת (ר

“בלילה“).

הגבלת מהירות

(התראת מהירות)

בוע מגבלתת תפקוד זה ניתן לקבעזר

מהירות נסיעה להתראה (בקמ“ש או

במיילים לשעה). כאשר עוברים את מגבלת

בעה, מופעלת מיד התראההמהירות שנק

ה וחיווי“).(עיין בנושא “נוריות אזהר

בוע התראת מהירות, פעל באופןכדי לק

הבא:

,MODEה על מתג לחץ לחיצה קצר-

בעהה שנקוהיחיד Speed Beepהחיווי 

ם לכן (קמ“ש או מיילים לשעה)קוד

יופיעו בצג.

, כדי  ו-  לחץ על המתגים -

) אוOnלהפעיל את התראת המהירות (

).Offבטל אותה (ל

), לחץ עלOnכאשר התפקוד פעיל (-

בחור, כדי ל  ו-  המתגים 

מהירות להתראה, ואשר אותה בלחיצה

.MODEעל לחצן 

בין 200ה זו אפשרית בין 30 לרהגדה:הער

קמ“ש או בין 20 ל- 125 מייל לשעה,

רו לפני. ראה נושאבהתאם ליחידות שהוגד

ה)“ה“ (יחידות מדידת יחידות המידר“הגד

ך עולה/יורד במרווחיםהמתואר להלן. הער

של 5 יחידות לאחר כל לחיצה על הלחצן

. לחיצה ארוכה על הלחצן  /  

ך תגדיל/תקטין את הער  /  

במהירות. השלם את הכוונון בלחיצות

ך הרצוי.ב לערת, כאשר אתה מתקרבודד

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה ממושכת,

כדי לשוב למסך הרגיל מבלי לשמור את

בעו.רות שנקההגד

יישור פנסים ראשיים (כוונון טווח

הפנסים הראשיים)

(אם קיים)

מות) אתתפקוד זה מאפשר לכוון (ל- 4 ר

טווח הפנסים הראשיים.

לכוונון הפנסים פעל באופן הבא:

.MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

ה תהבהב עלרמה האחרונה שהוגדהר

הצג.

 לכוונון  ו-  לחץ על הלחצן ¥

הטווח.

,MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

ם. לחיצה ארוכהכדי לחזור למסך הקוד

ה.תחזיר אותך למסך הבית ללא שמיר
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לביטול הקביעה, פעל באופן הבא:

: החיוויMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

(On).יהבהב בצג 

 יהבהב(Off) , החיווי  לחץ על מתג -

בצג.

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה ממושכת,

כדי לשוב למסך הרגיל מבלי לשמור את

בעו.רות שנקההגד

Trip B data קטע מרחק  (קטע מרחק  (קטע מרחק  (קטע מרחק  (קטע מרחק) B(((((

בטל) או לOnתפקוד זה מאפשר להפעיל (

)Off את התצוגה של קטע הנסיעה (B) Trip

B.(

ב נסיעה“.למידע נוסף עיין בנושא “מחש

להפעלה/ביטול, פעל באופן הבא:

:MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

) יהבהבו בצג.Off או ((On) החיוויים 

. כדי  ו-  לחץ על מתג -

בוע.לק

כוונון רגישות של חיישן פנסים

ראשיים

(אם קיים)

באמצעות תפקוד זה ניתן לכוון את רגישותו

ם בפנסים הראשיים ל-3של חיישן הגש

רגות.ד

מת הרגישות הרצויה, פעלכדי להגדיר את ר

באופן הבא:

.MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר-

ה תהבהבר“הרגישות“ האחרונה שהוגד

על הצג.

 לכוונון  או  לחץ על הלחצן -

הרגישות.

, כדיMODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר-

ם. לחיצה ארוכה תחזירלחזור למסך הקוד

ה.אותך למסך הבית ללא שמיר

ת פניותתאור

ת(הפעלה/נטרול של תפקוד “תאור

פניות“)

(אם קיים)

) אתOn/Offתפקוד זה מפעיל/מנטרל (

ת הפניות (ראה את התיאור בנושאתאור

ה חיצונית“).“תאור

כדי להפעיל/לנטרל את התפקוד, פעל באופן

הבא:

.MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

 מהבהב על הצגOff או Onהסימון 

מות.ביעות הקודבהתאם לק

ה.בחיר ל  או  לחץ על הלחצן ¥

, כדיMODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

ם. לחיצה ארוכה תחזירלחזור למסך הקוד

ה.אותך למסך הבית ללא שמיר

םחיישן גש

ם)(כוונון רגישות של חיישן גש

(אם קיים)

תפקוד זה מאפשר לך לכוונן את רגישותו

מות.ם ל-4 רשל חיישן הגש

מת הרגישות הרצויה, פעלכדי להגדיר את ר

באופן הבא:

.MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

ה תהבהבר“הרגישות“ האחרונה שהוגד

על הצג.

 לכוונון  או  לחץ על הלחצן  ¥

הרגישות.

,MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

ם. לחיצה ארוכהכדי לחזור למסך הקוד

ה.תחזיר אותך למסך הבית ללא שמיר
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, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה

ממושכת, כדי לשוב למסך הרגיל מבלי

בעו.רות שנקההגדלשמור את

תמרור

) או לנטרלOnתפקוד זה מאפשר להפעיל (

)Offאת זיהוי התמרורים (לא למעקף (

או הגבלת מהירות).

להפעלה/נטרול, פעל באופן הבא:

,MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר-

 יהבהב על הצגOFF או ONסמל 

מות).ביעות קוד(בהתאם לק

ה.בחירל  ו-  לחץ על הלחצן -

,MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר-

ם. לחיצה ארוכהכדי לחזור למסך הקוד

ה.תחזיר אותך למסך הבית ללא שמיר

Set time     (כוונון השעון)(כוונון השעון)(כוונון השעון)(כוונון השעון)(כוונון השעון)

תתפקוד זה מאפשר לכוונן את השעון בעזר

”.Format” ו- “Timeשני תפריטי משנה: “

פעל באופן הבא:

, שניMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

”.Format” ו- “Timeתפריטי משנה:“

יופיעו בצג.

כדי לנווט בתפריטי המשנה לחץ על-

.  ו-  המתגים 

בחר באפשרות המבוקשת ולחץ לחיצה-

.MODEה על לחצן קצר

”: לחץTimeבגישה לתפריט המשנה “-

, החיוויMODEה על לחצן לחיצה קצר

“Hours.יהבהב בצג ”

, כדי  ו-  לחץ על המתגים -

לכוונן.

,MODEה על  לחצן לחץ לחיצה קצר-

” יהבהב בצג.Minutesהחיווי “

, כדי  ו-  לחץ על המתגים -

לכוונן.

”:Formatבגישה לתפריט המשנה “-

,MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר

בע יהבהבם שנקמצב התצוגה הקוד

בצג.

 כדי  ו-  לחץ על המתגים -

“.12h“ או “24hבחור במצב “ל

לאחר שהושלמו הכוונונים הנחוצים, לחץ

, כדי לשובMODEה על לחצן לחיצה קצר

למסך התפריט או לחיצה ממושכת, כדי

לשוב למסך הרגיל מבלי לשמור את

בעו.רות שנקההגד

, כדי לשובMODEהוסף ללחוץ על לחצן -

למסך הרגיל או לתפריט הראשי,

בהתאם למיקום הנוכחי בתפריט.

Set Date     ביעת תאריך)(ק

כנים את התאריךת תפקוד זה מעדבעזר

(יום - חודש - שנה).

כדי לכוונן את התאריך  הנוכחי פעל באופן

הבא:

:MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

” יהבהב בצג.ddהחיווי “

, כדי  ו-  לחץ על המתגים -

לכוונן.

:MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

” יהבהב בצג.mmהחיווי “

, כדי  ו-  לחץ על המתגים -

לכוונן.

: MODEה על לחצןלחץ לחיצה קצר-

” יהבהב בצג.yyyyהחיווי “
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, כדי  ו-  לחץ על המתגים -

לכוונן.

בות כלך יגדל או יקטן בעק הערה:הער

, כדי  ו-  לחיצה על המתגים

להגדיל או להקטין את המהירות בקצב

מהיר לחץ לחיצה ממושכת, כאשר אתה

ך הרצוי, השלם את הכוונוןמגיע לער

בלחיצות קצרות.

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה

ממושכת, כדי לשוב למסך הרגיל מבלי

בעו.רות שנקלשמור את ההגד

:MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

) יהבהב בצגOff) או (Onהחיווי (

מת).ביעה הקוד(בהתאם לק

, כדי  ו-  לחץ על המתגים -

בוע את המצב הרצוי.לק

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה

ממושכת, כדי לשוב למסך הרגיל מבלי

בעו.רות שנקלשמור את ההגד

, כדי לשובMODEהוסף ללחוץ על לחצן -

למסך הרגיל או לתפריט הראשי,

בהתאם למיקום הנוכחי בתפריט.

Units ה)(יחידות מדיד

הבחור יחידות מדידתפקוד זה מסייע ל

”Distancesבשלושה תפריטי משנה: “

” (תצרוכת דלק)Consumptionחקים), “(מר

ה).” (טמפרטורTemperatureו- “

ה המבוקשותבחור ביחידות המדידכדי ל

פעל באופן הבא:

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

להציג את שלושת תפריטי המשנה.

 כדי,  ו-  לחץ על המתגים -

לנווט בשלושת תפריטי המשנה.

בחר בתפריט המשנה המבוקש ולחץ-

.MODEה על לחצן לחיצה קצר

”: לחץDistancesבתפריט המשנה “-

: יחידותMODEה על לחצן לחיצה קצר

” (מיילים)mi” (ק“מ) או “kmה “המדיד

ביעהתופענה בצג (בהתאם לק

מת).הקוד

 כדי,  ו-  לחץ על המתגים -

בוע.לק

”: לחץConsumptionבתפריט המשנה “-

: יחידותMODEה על לחצן לחיצה קצר

” (קילומטרים לליטר) אוkm/lה “המדיד

“l/100km(ליטרים ל- 100 ק“מ) או ”

“mpg(מיילים לגלון) תופענה בצג ”

מת).ביעה הקוד(בהתאם לק

חק, תוצגת מראם נבחרו “ק“מ“ למדיד

) אוkm/lתצרוכת הדלק ב- ק“מ/ליטר (

).l/100kmבליטרים ל- 100 ק“מ (

חק, תוצגת מראם נבחרו “מיילים“ למדיד

).mpgתצרוכת הדלק ב- מיילים לגלון (

 כדי  ו-  לחץ על המתגים -

בוע;לק

Autoclose נעילת דלתות)

כב נוסע)אוטומטיות כשהר

), הדלתותOnכאשר התפקוד פעיל (

ננעלות באופן אוטומטי, בנסיעה במהירות

מעל 20 קמ“ש.

בטל) או לOnפעל באופן הבא כדי להפעיל (

)Off:אותו (

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

להציג תפריט משנה אחד.
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בגישה לתפריט המשנה-

“Temperatureה על”: לחץ לחיצה קצר

“ (מעלותC°: החיוויים “MODEלחצן 

“ (מעלות פרנהייט)F°צלזיוס) או “

מת).ביעה הקודיופיעו בצג (בהתאם לק

 כדי  ו-  לחץ על המתגים -

בוע.לק

לאחר שהושלמו הכוונונים הנחוצים, לחץ

, כדי לשובMODEה על לחצן לחיצה קצר

למסך התפריט או לחיצה ממושכת, כדי

לשוב למסך הרגיל מבלי לשמור את

בעו.רות שנקההגד

, כדי לשובMODEהוסף ללחוץ על לחצן -

למסך הרגיל או לתפריט הראשי,

בהתאם למיקום הנוכחי בתפריט.

Languageת שפה) (בחיר

ניתן להציג הודעות בשפות הבאות:

מנית, פורטוגזית,איטלקית, אנגלית, גר

פתית, הולנדית וטורקית.ספרדית, צר

בוע את השפה הרצויה פעל באופןכדי לק

הבא:

,MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

בעה בפעם האחרונההשפה שנק

תהבהב בצג.

 כדי  ו-  לחץ על המתגים -

בוע.לק

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה

ממושכת, כדי לשוב למסך הרגיל מבלי

בעו.רות שנקלשמור את ההגד

Buzzer volume     עוצמת הצלילים)

המושמעים כהתראה/בתקלה)

בחור את עוצמתתפקוד זה מאפשר ל

ה של תקלה/ההשמעה של צלילים במקר

מות.התראה מבין 8 ר

בוע את עוצמת ההשמעה הרצויהכדי לק

פעל באופן הבא:

,MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

בעה בפעםעוצמת הצליל שנק

האחרונה תהבהב בצג.

 כדי  ו-  לחץ על המתגים -

בוע.לק

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה

ממושכת, כדי לשוב למסך הרגיל מבלי

בעו.רות שנקלשמור את ההגד

(Service)שירות 

טיפולים תקופתיים

תפקוד זה מציג מידע אודות טיפול נכון

כב.בר

פעל באופן הבא:

:MODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

חק עד לטיפול הבא יוצג בק“מ אוהמר

מתביעה הקודבמיילים, בהתאם לק

ה).” (יחידות מדידUnits(עיין בנושא “

, כדיMODEה על לחצן לחץ לחיצה קצר-

לשוב למסך התפריט או לחיצה

ממושכת, כדי לשוב למסך הרגיל מבלי

בעו.רות שנקלשמור את ההגד

החלפת שמן

חק עד להחלפתתפקוד זה מציג את המר

השמן הבאה.

כדי לראות את המידע, פעל באופן הבא:

:MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר-

חק המשוער עדעל הצג יופיע המר

להחלפת השמן הבאה (תלוי על מצב

הנהיגה).
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,MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר-

ם. לחיצה ארוכהכדי לחזור למסך הקוד

תחזיר אותך למסך הבית.

בצעלפי “תכנית הטיפולים“ יש לה:הער

כב כל 48,000 ק“מ. חיווי זה יופיעטיפול בר

בוב המפתח למצבבות סיאוטומטית בעק

MAR-ONהחל מ- 2000 ק“מ ותוצג כל 

200 ק“מ. תזכורות החלפת השמן מוצגות

 ו-  באופן זהה. השתמש בלחצנים 

 כדי לעבור בין התצוגות האלה. מתחת

ל- 200 ק“מ התזכורות מופיעות לעתים

ה תלויהקרובות יותר. הצגת יחידות המיד

ת לפני כן. בסמוך למועדררות שהגדבהגד

Serviceהשירות הבא תופיע המילה 

חק הנותר,(שירות) על הצג בליווי המר

 במתגMAR-ONכאשר המפתח במצב 

כז שירות מורשה מטעםההתנעה. פנה למר

בצע אתת ס.מ.ל.ת. בע“מ, כדי לחבר

פעולות השירות הכלולות ב“תכנית

הטיפולים“ וכדי לאפס את התצוגה.

Passenger bag     הפעלה/ביטולהפעלה/ביטולהפעלה/ביטולהפעלה/ביטולהפעלה/ביטול

של כרית האוויר וכרית הצד שלשל כרית האוויר וכרית הצד שלשל כרית האוויר וכרית הצד שלשל כרית האוויר וכרית הצד שלשל כרית האוויר וכרית הצד של

(אם קיימת)(אם קיימת)(אם קיימת)(אם קיימת)(אם קיימת)     הנוסעהנוסעהנוסעהנוסעהנוסע

בטל אתתפקוד זה מאפשר להפעיל/ל

מיפעולת כרית האוויר של הנוסע הקד

פעל באופן הבא:

 ולאחר שתוצגMODEלחץ על לחצן ¥

Bagביטול), או  (לBag pass Offההודעה 

pass On (להפעלה), לחץ על המתגים

 ולחץ לחיצה נוספת על  ו-  

.MODEלחצן 

תוצג בקשה לאישור.¥

, כדי  ו-  לחץ על המתגים ¥

) לאישור ההפעלה/ביטול),(Yesבחור ל

(ליציאה).(No) או  

ה, לחיצה קצרMODEלחץ על לחצן ¥

לאחר שתוצג הודעה נוספת לאישור

ביעה תשוב למסך התפריט. לחילופיןהק

לחץ לחיצה ממושכת, כדי לשוב למסך

רותהרגיל מבלי לשמור את ההגד

בעו.שנק

בסמוך למועד החלפת השמןה:הער

,MAR-ONוכאשר המפתח מסובב למצב 

על הצג תופיע הודעה ייעודית. בתנאים

ה בביצועי המנוע. במועדהקיימים תחול יריד

ההחלפה תופיע שוב ההודעה הייעודית

 פנה.ו-  ה בליווי נוריות האזהר

תכז השירות המורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

)DRLה לנהיגה ביום (תאור

(אם קיימת)

התפקוד זה מאפשר להדליק את התאור

לנהיגה ביום ולכבות אותה.

להפעלת התפקוד ולנטרולו, פעל באופן

הבא:

.MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

על הצג יופיע תפריט משנה.

On. מילה MODEה על לחץ לחיצה קצר¥

 תהבהב על הצג, בהתאםOffאו 

מות.ביעות הקודלק

  או  לחץ על הלחצן ¥

תך.בחירל
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תקציר

ב נסיעהמחש

-MARכאשר מתג ההתנעה נמצא במצב 

ONמחשב הנסיעה יכול להציע מידע על ,

פעולות המכונית.

תפקוד זה מאפשר להגדיר שתי נסיעות

) ו-A (נסיעה Trip Aנפרדות   המכונות 

Trip B  נסיעה)Bכדי לפקח על פעולת ,(

המכונית המלאה באורח הדדי ועצמאי.

שני התפקודים ניתנים לאיפוס (איפוס -

תחילת נסיעה חדשה).

 יש להשתמש כדי להציג את Trip Aב- 

כים הבאים:הער

¥ Outside Temperatureהטמפרטור

חיצונית

¥ Rangeטווח נסיעה בכמות הדלק

ה במיכל.שנותר

¥Distance travelled חק הנסיעה). (מר

¥Average consumptionצריכת דלק) 

ממוצעת).

¥Instant fuel consumptionצריכת דלק) 

נוכחית).

Exit Menu     (יציאה מהתפריט)(יציאה מהתפריט)(יציאה מהתפריט)(יציאה מהתפריט)(יציאה מהתפריט)

ת את מחזורזו האפשרות האחרונה הסוגר

התפקודים, המופיעים במסך התפריט

הראשי.

ה, כדי לחיצה קצרMODEלחץ על לחצן 

לשוב למסך הרגיל מבלי לשמור את

בעו.רות שנקההגד

 כדי לשוב לאפשרות לחץ על מתג 

).Special Beepהראשונה בתפריט (

,MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

כדי לחזור לתפריט המשנה. לחיצה

ארוכה תחזיר אותך למסך הבית ללא

ה.שמיר

, כדי לחזורMODEלחץ שוב על הלחצן ¥

לסמך הבית או לתפריט הראשי, תלוי

בתפריט שאתה נמצא בו.

אור גבוה אוטומטי בפנסים

הראשיים

(אם קיים)

תפקוד זה מפעיל/מנטרל את מצב

ההפעלה האוטומטי של הפנסים הראשיים.

כדי להפעיל/לנטרל את התפקוד, פעל

באופן הבא:

.MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

על הצג יופיע תפריט משנה.

On. מילה MODEה על לחץ לחיצה קצר¥

 תהבהב על הצג, בהתאםOffאו 

מות.ביעות הקודלק

  או   לחץ על הלחצן ¥

תך.בחירל

,MODEה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¥

כדי לחזור לתפריט המשנה. לחיצה

ארוכה תחזיר אותך למסך הבית ללא

ה.שמיר

, כדי לחזורMODEלחץ שוב על הלחצן ¥

לסמך הבית או לתפריט הראשי, תלוי

בתפריט שאתה נמצא בו.
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¥Average speed A.(מהירות ממוצעת) 

¥Trip time A.(זמן הנסיעה) 

¥Reset Trip A.(איפוס זמן הנסיעה) 

 יש להשתמש כדי להציג את”Trip B”ב- 

כים הבאים:הער

¥Distance travelled Bחק הנסיעה  (מרB.(

¥Average consumption Bצריכת דלק) 

).Bממוצעת 

¥Average speed Bמהירות ממוצעת) B.(

¥Trip time B זמן הנסיעה) B.(

כב חונה והמנוע פועל בהילוך סרקהר¥

במשך זמן ממושך.

מים: טווח הנסיעה תלוי במספר גורחשוב:

,”סגנון נהיגה”סגנון הנהיגה (עיין בנושא 

), מאפייני”שימוש נכון במכונית”בפרק 

...),‘ה, עירונית, הררית וכוך מהיררך (דרהד

מאפייני השימוש במכונית (העומס, לחץ

ב...). בתכנון נתי‘הניפוח של הצמיגים וכו

בון.מים אלה בחשהנסיעה יש להביא גור

Distance travelled(מרחק הנסיעה) 

חק שהמכונית נסעהך זה מציג את המרער

מאז תחילתה של הנסיעה החדשה.

 Average comsumptionתצרוכת דלק)

ממוצעת)

ך זה מציין את תצרוכת הדלק הממוצעתער

מאז תחילתה של הנסיעה החדשה.

Instant fuel consumption     צריכת דלק)

נוכחית)

ךך מציג את צריכת הדלק. הערהער

ך “- - - -“ יופיעביעות. הערכן בקמתעד

בתצוגה, אם המכונית חונה והמנוע פועל.

Average speed(מהירות ממוצעת) 

ך זה מציין את מהירות הנסיעהער

הממוצעת, על סמך הזמן שחלף מאז

תחילתה של הנסיעה החדשה.

TRIPלחצן 

 המותקן בידית עמוד ההגהTRIPבלחצן 

הימנית איור 151  יש להשתמש (כאשר

),MAR-ONמפתח ההתנעה נמצא במצב 

ם לכןכים המתוארים קודלתצוגת ואיפוס הער

ולתחילת משימה חדשה.

כים השונים;ה לתצוגת הערלחיצה קצר¥

לחיצה ארוכה לאיפוס ותחילתה של¥

משימה חדשה.

1 2(

כים המוצגיםהער

 Outside Temperatureטמפרטורה) 

חיצונית)

ה מחוץ לתאמציין את הטמפרטור

הנוסעים.

Range(טווח) 

כב בכמות הדלקחק שניתן לנהוג ברהמר

ה במיכל, בהנחה שלא יחול שינוישנותר

בנתוני הנסיעה. התצוגה תציג את הקריאה

 במקרים הבאים:”----”

מ.”ך קטן מ- 50 קהער¥

Trip time(זמן נסיעה) 

ך זה מציין את זמן הנסיעה שחלף מאזער

תחילתה של הנסיעה החדשה.

ךרב הד אם אין מידע, יציג מחשחשוב:

בותך. בעקסמל “----“ במקום הער

בשחזור מצב ההפעלה הרגיל, יחדש המחש

כיםכים השונים ללא איפוס הערתיעוד הער

שהוצגו לפני התקלה או יתחיל משימה

חדשה.
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איור 151

משימה חדשה

היא מתחילה לאחר האיפוס:

איפוס ידני על ידי המשתמש בלחיצה¥

על הלחצן המתאים;

חק הנסיעהאיפוס אוטומטי כאשר מר¥

מ, או כאשר זמן”מגיע ל- 99999.9 ק

הנסיעה מגיע ל- 999:59 (999 שעות

ו- 59 דקות).

בור מחדש של המצבר.לאחר ניתוק/חי¥

פעולת האיפוס כאשר פרטיחשוב:

”Trip A”מוצגים, מאפסת את המידע 

הקשור לנסיעה המוצגת.

פעולת האיפוס כאשר פרטיחשוב:

”Trip B”מוצגים, מאפסת את המידע 

הקשור לנסיעה המוצגת.

התחלת תהליך הנסיעה

-MARכאשר מפתח ההתנעה נמצא במצב 

0Nלאיפוס לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ,

TRIP.במשך שתי שניות 

TRIP יציאה מ-

 מסתיים אוטומטית כאשר כלTRIPתפקוד 

כים הוצגו. באפשרותך לצאתהער

מהתפקוד באמצעות לחיצה ממושכת על

 ליותר משניה אחת.MODEלחצן 

Trip Bניתן לנטרל את התפקוד 21)

Trip (ראה נושא “נטרול תפקוד

B הערכים .(”Range-(טווח) ו 

Instant consumptionתצרוכת) 

רגעית) לא ניתנים לאיפוס.

חשוב
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

מפלס נוזל בלמים נמוך/בלם חניה מופעל

, נוריתMAR-ONבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

ה נדלקת אך עליה להיכבות לאחר מספר שניות.האזהר

ך,ת הצורהוסף נוזל הבלמים במידמפלס נוזל בלמים נמוך

הנורית צריכה להיכבות.ה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמיםנורית האזהר

כזלמר הנפ ,תקלוד ןיידע הרהזאה תירונ םאב דליפהבמיכל יורד מתחת למפלס המינימום, עק

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר.המילבה לגעמב תירשפא

שחרר את בלם החניה, לאחר מכן בדוקבלם החניה מופעל

ה כבית.שנורית האזהרב.ה נדלקת כאשר בלם החניה משולנורית האזהר

כזלמר הנפ ,תקלוד ןיידע הרהזאה תירונ םא

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

(אדום)

ה בלוח המחווניםנוריות אזהר

 חיוויים אלה הם קצרים ומשמשים כהתרעהה או צליל התרעה ייעודיים.ה בליווי הודעת אזהרך נדלקת נורית האזהרבעת הצור ה:אזהר

כה זה, אותו מומלץ לקרוא בעיון בכל המקרים. עייןר וככאלה אין להתייחס אליהם כממצים ו/או כתחליף למידע הנכלל בספר הד,מראש

תמיד במידע בפרק זה אם מופיע מחוון התקלה.

 חיוויי תקלות בתצוגה מסווג לשתי הקטגוריות, תקלות חמורות ותקלות פחות חמורות. תקלות חמורות מצוינות באמצעות “מחזור“חשוב:

ה קצר יותר. אזהר“מחזור“ מצוינות באמצעות ,ה ממושך החוזר על עצמו. תקלות פחות חמורותאזהר

בה לתקלה.ה בלוח המחוונים תוסיף לדלוק עד לפתרון הסיבשני המקרים ניתן להפסיק את הצגת  ההודעות . נורית האזהר
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
            מה ניתן לעשותהבעיה

EBD תקלת

כז שירות מורשהנהג בזהירות למר(כתומה) (כתומה) ו- (אדומה),   ה אם נוריות האזהר

בדיקהמ, ל“ת ס.מ.ל.ת בעמטעם  חבר אוEBDנדלקות בו זמנית כאשר המנוע פועל, ישנה תקלת 

כת.מיידית של המערה זה גלגלים אחוריים עשוייםכת אינה זמינה. במקרשהמער

בו בעת בלימה עזה.כב עשוי לסטות מנתילהינעל פתאום והר

תוצג הודעה מוקדשת לנושא.

(אדום)

(אדום)

(כתום)

(כתום)

 (אדומה)תקלה בכרית אוויר

ה, נורית האזהרMAR-ONבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

  95))94  נדלקת אך עליה להיכבות לאחר מספר שניות.

כתה זו דולקת ברציפות אם חלה תקלה במערנורית אזהר

כריות האוויר.

תוצג הודעה מוקדשת לנושא.
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

 (אם קיימת)לא נחגרו חגורות בטיחות 

תה דולקת ברציפות כאשר המכונית עומדנורית האזהר

ה.ת הבטיחות של הנהג  לא חגורוחגור

ה אם המכוניתה תהבהב ויישמע צליל אזהרנורית האזהר

מיות אינן חגורות כראוי.מתחילה לנוע וחגורות הבטיחות הקד

ת בטחות,ת חגורבוע של תזכורלנטרול ק

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס.מ.ל.ת בע“מ. ניתן להפעיל מחדש את

רות.כת בכל עת באמצעות תפריט הגדהמער

(אדום)
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כב, הפסק את פעולת המנוע ובדוק עצור את הרבמהלך נסיעה רגילה:

. אם כן, המתן מספרMINאם מפלס נוזל הקירור נמצא מתחת לסימון 

דקות עד שהמנוע יתקרר, לאחר מכן פתח באיטיות ובזהירות את מכסה

תא ההתפשטות והוסף נוזל קירור. בדוק שמפלס נוזל הקירור בין

 על מיכל ההתפשטות עצמו. כמו כן, בדוקMAX ו- MINהסימונים 

כזה תידלק שוב בהתנעה הבאה, פנה למרדליפות. אם נורית האזהר

מ.“בע ת ס.מ.ל.תשירות מורשה מטעם חבר

ת גרור במעלה (למשל, גרירכב בתנאים קשיםכאשר משתמשים בר

הרון או אם המכונית עמוסה במלואה) האט ואם נורית האזהרמד

מוסיפה לדלוק, עצור את המכונית. המתן 2 עד 3 דקות בעוד המנוע

פועל ולחץ קלות על דוושת ההאצה כדי להגביר את קצב הזרימה של

נוזל הקירור. לאחר מכן דומם את המנוע.

בדוק את מפלס נוזל הקירור.

 אם המכונית פעלה בתנאי פעולה קשים, לפני שמפסיקים אתחשוב:

פעולת המנוע יש להניח לו לפעול במשך מספר דקות תוך לחיצה קלה

על דוושת ההאצה.

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ה של נוזלטמפרטור

קירור המנוע גבוהה

מדי

בוב מפתח ההתנעה למצבבסי

MAR-ONה נדלקת, נורית האזהר

אך עליה לכבות לאחר מספר

שניות.

ה נדלקת כאשרנורית האזהר

ההמנוע התחמם יתר על המיד

טעינת המצבר נמוכה

בובבות סיה נדלקת בעקנורית האזהר

, אך עליהMAR-ONהמפתח למצב 

להיכבות בעת התנעת המנוע (אם

המנוע פועל במהירות סרק ייתכן

בוי הנורית).עיכוב קל בכי
(אדום)

כז שירות מורשה מטעםה לא כבית, פנה מיד למראם נורית האזהר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.חבר
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(אדום)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
                 מה ניתן לעשותהבעיה

כז שירותם האפשרי למרפנה בהקד

.מ“עב ת.ל.מ.ס תרבח םעטמ השרומ

 96((97 

 22(

לחץ שמן מנוע נמוך

ה הדיגיטלית נורית האזהרMAR-ONבוב מפתח ההתנעה למצב בסי

נדלקת, אך עליה לכבות לאחר התנעת המנוע.

ביעות ביחד עם הודעה בתצוגה,ה הדיגיטלית דולקת בקנורית האזהר

מן המנוע נמוך מדי.כת מגלה כי לחץ שכאשר המער

ה של שמן המנועאיכות ירוד
בד) בלDPF עם Multijetסאות (גר

ה מתחילה להבהב והודעה מופיעה על הצג (אם קיימת),נורית האזהר

ה.ררדכת מזהה שאיכות שמן המנוע הידכאשר המער

תכב, אלא תזכורה מהבהבת, אין זה סימן לתקלה בראם נורית האזהר

כב.תי ברגרלנהג שעליו להחליף את שמן המנוע כתוצאה משימוש ש

רות השני, תידלק בלוח המחווניםרדאם השמן לא מוחלף בסף ההיד

ותוגבל מהירות המנוע ל- 3000 סל“ד. ה נורית האזהר

רות השלישי, תוגבל מהירות המנוערדאם השמן לא מוחלף בסף ההיד

ל- 1500 סל“ד.

מים הבאים מזרזים אתזכור כי הגור

רות של שמן המנוע:רדההיד

שימוש עירוני בעיקר שהופך את-

DPFתהליך ההתחדשות של ה-

לתדיר יותר.

כב לנסיעות קצרותשימוש בר-

במקרים אלהבעיקר, מכיוון ש

תגת טמפרטורלא מוש

כב.ההפעלה של הר

ת לתהליךהפרעה חוזר-

התחדשות המסומנת בנורית

 הדולקת.DPFת ה-אזהר
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
           מה ניתן לעשותהבעיה

(אם קיים)   בהדלתות אינן סגורות היט

ב.ה היטה נדלקת אם לפחות דלת אחת לא סגורנורית האזהר

אם הדלתות פתוחות בזמן הנסיעה, מושמע אות התראה קולי.

(אדום)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
           מה ניתן לעשותהבעיה

תקלה בהיגוי כוח

ה בלוח נורית האזהרMAR-ONבוב המפתח למצב לאחר סי

נדלקת, אך עליה להיכבות תוך כמה שניות.

ת דלוקה ומופיעה הודעה ייעודית עלה נשאראם נורית האזהר

ב יותרהצג בליווי צפצוף, היגוי כוח לא פעיל ויש להפעיל כוח ר

על גלגל ההגה.

כת מתלים מתכוונניםתקלה במער

(אם קיימת)

ה בלוח נורית האזהרMAR-ONבוב המפתח למצב לאחר סי

נדלקת, אך עליה להיכבות תוך כמה שניות.

כת מתליםה נדלקת אם קיימת תקלה במערנורית האזהר

מתכווננים.

כז שירות מורשה מטעםפנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.חבר

(אדום)

(אדום)
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  אינה נדלקת או אם היא מוסיפה לדלוק, אם נורית האזהרה MAR-ON כאשר אתה מסובב את מפתח ההתנעה למצב94)

בעת הנסיעה ביחד עם ההודעה בתצוגה, ייתכן כי קיימת תקלה במערכות הבטיחות. במקרה שכזה כריות האוויר ומותחני

הקדם עלולים לא לפעול בתאונה, או במקרים נדירים הם עלולים לפעול במקרה. התקשר מיד למרכז שירות מורשה

מ, לפני שאתה ממשיך לנסוע.“מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע

כאשר הוא דולק באופן או, בהתאם לדגם, על ידי הסמל  ה מצוינת באמצעות נורית האזהר ה תקלה בנורית אזהר95)

כזכת כריות האוויר. לפני המשך נסיעה, פנה מיד למרלא תציין תקלה כלשהי  במער ה ה זה, נורית האזהררצוף. במקר

בדיקת הבעיה.ת ס.מ.ל.ת בע“מ לשירות מורשה מטעם חבר

מ לאחר“, חובה להחליף את שמן המנוע בהקדם האפשרי. אין לנהוג  יותר מ- 500 קאם נורית האזהרה נדלקת 96)

שנדלקה נורית האזהרה  הזו. אי הקפדה על כך עלולה לגרום נזק חמור למנוע, ולבטל את תוקף האחריות. פעולת נורית

אזהרה זו אינה קשורה לכמות השמן במנוע. לכן, לעולם אל תוסיף שמן, כאשר נורית האזהרה מתחילה להבהב.

מ.“ מהבהבת בנסיעה, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בעאם נורית האזהרה 97)

אזהרה

מ.“ נדלקת בנסיעה ,דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בעאם נורית האזהרה 22)

חשוב
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

(כתום)

EOBDכת הזרקה/ תקלה במער

בתנאים רגילים כאשר מפתח ההתנעה מסובב למצב

 MAR-ON23) ה נדלקת אך עליה לכבות מיד             , נורית האזהר

בדוק אתת התנועה עשויה ללאחר התנעת המנוע. משטר

באמצעות כלים מיוחדים. ה פעולתה של נורית האזהר

רישות החוק של המדינה שאתה נוהג בה.עמוד בד

ה מוסיפה לדלוק או נדלקת בעת הנהיגה,אם נורית האזהר

כת ההזרקה אינה פועלת כהלכה.  בפרט, נוריתמער

כתה הדולקת ברציפות, מצביעה על תקלה במערהאזהר

 האספקה/הצתה העלולה לגרום לפליטות מזהמים

כב ולתצרוכתה ברבוד ביצועים, לשליטה ירודחריגות, לאי

דלק גבוהה.

ה כבית לאחר שהתקלה נעלמת, אך הבעיהנורית האזהר

כת.ת בזיכרון המערנשמר

בתנאים אלה אתה יכול להמשיך בנסיעה

רישות למאמצי מנועבמהירות מתונה, ללא ד

חריגים. שימוש ממושך במכונית בעוד נורית

ה מוסיפה לדלוק ברציפות יגרום נזקים.האזהר

כזם האפשרי למרלכן מומלץ לפנות בהקד

מ.“ת בע“ת סמלשירות מורשה מטעם חבר
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ABSכת תקלה במער

בוב מפתח ההצתה למצבה נדלקת בסינורית האזהר

MAR-ONה לכבות לאחר כמה שניות. והיא אמור

ה כזה,כת. במקרה נדלקת כאשר יש תקלה במערנורית האזהר

כת הבלימה ממשיכה לפעול כרגיל ללא כל שינוי, אבל ללאמער

.ABSכת היתרונות של מער

תוצג הודעה מוקדשת לנושא.

(כתום)

ם האפשריסע בזהירות ופנה בהקד

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

ת דלקעתוד

ה בלוח נורית האזהרMAR-ONבוב המפתח למצב לאחר סי

נדלקת, אך עליה להיכבות תוך כמה שניות.

’ה נדלקת כאשר במיכל דלק נשארו 12-10 לנורית האזהר

 (מיכל דלק’) או 10 ל’ך (מיכל דלק בנפח 120-90 ללער

).’בנפח 60  ל

כת.ה תהבהב, כדי לציין תקלה במער נורית האזהרחשוב:

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברה זה פנה למרבמקר

בע“מ.

(כתום)
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םת מצתי חימום קדם / תקלת אזהרמצתי חימום קד

םת מצתי חימום קדאזהר

, והיאMAR-ONבוב מפתח ההצתה למצב ה נדלקת בסינורית האזהר

בעהה שנקם יגיעו לטמפרטורה לכבות כאשר מצתי חימום הקדאמור

ם חימום.ה של מצתי קדבוי נורית האזהרמראש. לאחר כי

ת מצתיה החיצונית גבוהה - נורית אזהרחשוב:  כאשר הטמפרטור

ם חימום דולקת זמן קצר ביותר.קד

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
            מה ניתן לעשותהבעיה

התנע מיד את המנוע נורית

ב תכבה.אזהר

םת מצתי חימום קדתקלת אזהר

כת מצתי חימוםה נדלקת כאשר קיימת תקלה במערנורית האזהר

ם.קד

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

כז שירותם האפשרי למרפנה בהקד

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

מים במסנן דיזל

ה על נורית האזהרMAR-ONבוב המפתח למצב בות סיבעק

להידלק ולהיכבות לאחר כמה שניות.

מופיע על הצג יישארו לדלוק במהלך נסיעה, ה נורית האזהר

רו למסנן דיזל.כדי לציין שמים חד

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

 24(

(כתום)

(כתום)
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

כת הקוד של פיאטכשל במער

ה המופיעים על הצג באופן רציף לאחרנורית או סמל האזהר

,MAR-ONבוב המפתח למצב סי

תכת קוד של פיאט“ בפרק “הכרכשל אפשרי (ראה “מער¥

כבך“).ר

ברנדלקות בו זמנית, הד או  ה : אם נוריות אזהרחשוב

כת הקוד של פיאט.מציין תקלה מער

כבמהבהבת כאשר המנוע מותנע, הר ה אם נורית אזהר

כת הקודאינו מוגן בשולל ההתנעה (אימובילייזר) (ראה ”מער

כבך“).ת רשל פיאט“ בפרק “הכר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.פנה למר

ם האפשרי.בע“מ בהקד

חיווי תקלה כללית
ב-תכליתי)סאות עם צג ר(גר

בות הבאות:ה נדלקת בנסינורית האזהר

.אם מופעל מתג ניתוק של אספקת דלק¥

פל אחורייםפנסי ער

.פל האחוריים מופעליםה דולקת כאשר פנסי הערנורית האזהר

(כתום)

(כתום)

(כתום)
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פל אחוריים, פנסי איתות, פנסיה (פנסי ערתקלה בתאור

ה לנהיגה ביום,ת לוחית רישוי, פנסי צד, תאורבלימה, תאור

מצב הפעלה אוטומטית של אור גבוה בפנסים ראשיים, פנסי

איתות של גרור, פנסי צד של גרור)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ההכשל האפשרי בפנסים אלה: נור

שרופה או כמה נורות שרופות, נתיך

בור חשמלי.שרוף או תקלה בחי

ה עשויה לאה זה נורית האזהרבמקר

כת הריסון. לפנילהצביע על תקלות במער

כז שירותשאתה ממשיך בנסיעה, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“ממורשה מטעם חבר

כת.בדיקת המערל

םתקלה בחיישן גש¥

תקלה בחיישן של מסנן דיזל¥

בור הגרורתקלה בחי¥

כת שמעתקלה במער¥

תקלה בחיישן לחץ של שמן מנוע¥

תקלה בחיישן חניה¥

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ם האפשרי לתיקוןס.מ.ל.ת. בע“מ בהקד

התקלה.

הה שח כרית אוויר (נורית אזהרתקלה בנורית אזהר¥

של כשל כללי מהבהבת)
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 מתנקהDPFמסנן חלקיקים 

(אםקיים)

ה נדלקת, נורית האזהרMAR-ONכאשר המפתח מסובב למצב 

אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

 צריכה לשרוףDPFכת ביעות כאשר מערה דולקת בקנורית האזהר

את המזהמים (החלקיקים) הלכודים בתהליך ההתחדשות.

ה יופיעו גם סמל והודעה בתצוגה. מסוימות עם הנורתואסרגב

ה אינה נדלקת במהלך ההתחדשות, אלא בגלל תנאינורית האזהר

הנהיגה יש להתריע זאת בפני הנהג.

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ה, חובהעל מנת לכבות את נורית האזהר

כב עד שתהליךלהמשיך לנוע במר

ההתחדשות יושלם. בממוצע התהליך נמשך

15 דקות. התנאים הטובים ביותר להשלים את

גים בנהיגת המכוניתתהליך ההתחדשות מוש

ש במהירות מנוע“במהירות של כ- 60 קמ

ד.“של מעל 2,000 סל

ה זו נדלקת, היא אינהכאשר נורית אזהר

ך להביאהן אין צורכב, ולכמציינת תקלה בר

למוסך מוסמך. הודעה ייעודית תופיע בצג,

ה נדלקת (אם קיימת).כאשר נורית האזהר

 25(

 98(

(כתום)
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(אם קיים)בלויות  פידות בלמיםר

נורית החיווי בלוח המחוונים  נדלקת (או מופיע סמל בתצוגה),

מיות או השמאליות נשחקו.פידות הבלמים הקדכדי לציין שר

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

כת אחיזה פלוסתקלה במער ESC - ASRכת מער

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

ה המהבהבת במהלך נסיעה מציינת אתנורית האזהר

.ESCכת ה-בות של מערההתער

Hill Holderתקלה בתפקוד 

(סייען זינוק בעלייה)

.Hill Holderבתפקוד  ה דולקת מציינת תקלה נורית אזהר

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.פנה למר

ם האפשרי.בע“מ בהקד

ה לאאם במהלך הנסיעה נורית האזהר

כז שירותת דלוקה, פנה למרכבית או נשאר

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ.

ם  האפשרי.החלף אותן בהקד

(כתום)

(כתום)
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

סייען נהיגה

כת מתחילה לזהות אתה דולקות, המעראם שתי נוריות האזהר

תנאי ההפעלה.

כת מזהה את תנאי ההפעלה היא הופכתאחרי שהמער

לפעילה, כלומר היא תסייע לנהג באמצעות הפקת התרעות

ה כבות.חזותיות וקוליות. לכן, נוריות האזהר

כת אם תנאי ההפעלה מפסיקים להתקיים, המערחשוב:

ה.מוכנה אך לא פעילה, ולכן יידלקו שתי נוריות האזהר

ב או לקוויב לסימוני הנתיכב מתקרכת פעילה והרכאשר המער

בל התראה קולית ונדלקת נורית החיווי שלה, נהג מקהפרד

כת, נוריותהאיתות (שמאל או ימין). כאשר ישנה תקלה במער

נדלקים בלוח המחוונים ו-  ה של שני הכיוונים האזהר

ה קולי ועל הצג מופיע הודעה מוקדשתונשמע צליל אזהר

לנושא. .

(כתום)
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TPMS

TPMSכשל של 

ה נדלקת ומהבהבת כ-75 שניות ואחריהן דולקתנורית האזהר

.TPMSכת ברציפות, כאשר מתגלה תקלה במער

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

כז שירות מורשהם האפשרי למרפנה בהקד

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מטעם חבר

(כתום)

וא תקלדנ הרהזאה, או אם נורית MAR-ON מפתח ההתנעה מסובב למצב רשאכ תקלדנ הניא  הרהזאה תירונ םא23)

 מסוימות יחד עם הודעה או סמל בצג), פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברתתואסרגב( העיסנה ןמזב תבהבהמ

מ בהקדם האפשרי.“ת בע“סמל

  נדלקת24) מים במעגל האספקה עלולים לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה והפעלת מנוע חריגה. אם נורית האזהרה 

(בגרסאות מסוימות בליווי הודעה ייעודית), פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ לניקוז המערכת. אם

נורית אזהרה זו נדלקת מיד אחרי התדלוק, ייתכן כי המים חדרו למיכל הדלק. כבה את המנוע מיד ופנה למרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

25) בתהליך ההתחדשות המניפה עשויה להתחיל לפעול.

חשוב

לחץ אוויר נמוך

ך המומלץ ו/אוה נדלקת, כדי לציין שלחץ האוויר נמוך מהערנורית האזהר

שחל אובדן לחץ האוויר. במצב זה לא ניתן להבטיח את חיי השירות

בית.הארוכים של הצמיג ואת תצרוכת דלק מיט
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
                          מה ניתן לעשותהבעיה

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים

ה זו נדלקת, כאשר מופעלים פנסי הצד או אור נמוך בפנסים הראשיים.נורית אזהר

עקוב אחריי הביתה

ה זו נדלקת (בשילוב עם הודעה בתצוגה), כאשרנורית אזהר

ההתקן נמצא בשימוש (ראה “עקוב אחריי הביתה“ בסעיף

כבך“).בפרק ”הכר את רה חיצונית“ ש”תאור

מחוון כיוון שמאלי

בות הסטה של ידית מחווני הכיווןה נדלקת בעקנורית האזהר

ב לחיצה על לחצן מהבהבי חירום ביחד עם המחוון הימני.כלפי מטה, או   עק

(ירוק)

(ירוק)

98) התאם תמיד את מהירות רכבך לתנאי התנועה, למזג האוויר ולחוקי התעבורה. המנוע עלול להיעצר, אם נדלקה נורית ה-

DPFעם זאת, הפרעות תכופות לתהליך התחדשות עלולות לגרום להידרדרות מואצת באיכות של שמן המנוע. לכן, המתן .

תמיד עד שתיכבה נורית האזהרה כדי לדומם את המנוע כפי שמתואר לעיל. לא מומלץ להשלים את תהליך ההתחדשות

כאשר הרכב נייח.

אזהרה
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מחוון כיוון ימני

בות הסטה של ידית מחווני הכיוון כלפי מעלה,ה נדלקת בעקנורית האזהר

ב לחיצה על לחצן מהבהבי חירום ביחד עם המחוון השמאלי.או  עק

(ירוק)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
              מה ניתן לעשותהבעיה

ת שיוטבקר

(אם קיימת)

,MAR-ONה נדלקת כאשר מפתח ההצתה מסובב למצבנורית האזהר

ת השיוט אינה פעילה.אבל עליה להיכבות לאחר מספר שניות, אם בקר

ONת השיוט מסובב למצב ה נדלקת בעת מתג בקרנורית האזהר

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה בהתאם לדגם. או 

(ירוק)

מייםפל קדפנסי ער
מיים מופעלים.פל הקדה תידלק, כאשר פנסי הערנורית האזהר

(ירוק)

(ירוק)

מגביל מהירות

(אם קיים)

בות הפעלת התפקוד.ה בחוגה נדלקת בעקנורית האזהר

 הודעה מוקדשת לנושא.בדגמים מסוימים מופיעה



150

ה
כ

 ר
א

 ת
ול

 ח
ה

מ
וח

ו נ
י

ם

(ירוק)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

(כחול)

אור גבוה בפנסים הראשיים

ה נדלקת כאשר מופעל האור הגבוה בפנסיםנורית האזהר

הראשיים.

(ירוק)

הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

(כחול)

אור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים

ה נדלקת אוטומטית כאשר מופעל האור הגבוהנורית האזהר

בפנסים הראשיים.
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
מה ניתן לעשותהבעיה

ה חיצוניתתקלה בתאור

ב תכליתית משתנה)(דגמים עם תצוגה ר

ה המתאימה יופיעו בתצוגה אםהסימן והודעת האזהר

התגלתה תקלה באחד מפנסים הבאים:

מחווני כיוון¥

פל אחוריפנסי ער¥

פנסי בלימה¥

פנסי צד¥

)DRLפנסי נסיעה ביום (¥

ת לוחית רישויתאור¥

פנס נסיעה לאחור¥

אור אוטומטי בבפנסים ראשיים¥

פנסי צד לגרור¥

מחווני כיוון לגרור¥

תקלה בפנסי בלימה

סאות עם תצוגה הניתנת לעריכה)(בגר

הסמל יופיעו על הצג  אם זוהתה תקלה בפנסי בלימה.

הייתכן כי תקלה בפנסים אלה נובעת מנור

בור חשמלישרופה, מנתיך שרוף או מכשל בחי

רלוונטי.

הודעות בתצוגה

הייתכן כי תקלה בפנסים אלה נובעת מנור

בור חשמלישרופה, מנתיך שרוף או מכשל בחי

רלוונטי.
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
                 מה ניתן לעשותהבעיה

תקלה באור גבוה אוטומטי

ב-תכליתית מתכוונת)סאות עם תצוגה ר(גר

כת ההפעלה האוטומטית שלהנורית נדלקת כאשר מתגלה תקלה במער

האור הגבוה בפנסים הראשיים.

ח על כבישאפשרות של קר

הך, מחוון הטמפרטור. לער3°Cה החיצונית תרד מתחת ל- אם הטמפרטור

ח אפשרי עלהחיצונית מתחיל להבהב כדי להזהיר את הנהג מפני קר

הכביש.

ב-תכליתית).סאות עם תצוגה רעל הצג תופיע הודעה ייעודית (רק בגר

חריגה ממגבלת מהירות

כב חורג ממגבלתהנורית נדלקת ובתצוגה מופיעה הודעה ייעודית, כאשר הר

תב-תכליתית“ בפרק “הכרבעה עבורו (ראה נושא “תצוגה רהמהירות שנק

כבך“).ר

מועד שירות

(אם קיים)

הנורית נדלקת בתצוגה ביחד הודעה ייעודית ליד התראת מועד השירות

ת דלוקה עד לתאריך של מועד השירות. הנורית כבית לאחר ביצועונשאר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ או 1,000 ק“מכז שירות מורשה מטעם חברשירות במר

אחרי תאריך ביצוע השירות.
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
     מה ניתן לעשותהבעיה

ניתוק אספקת הדלק

ב-תכליתית מתכוונת)סאות עם תצוגה ר(גר

על הצג יופיעו סמל זה והודעה ייעודית אם ארעה

כת לניתוק אספק דלק.תקלה במער

כת לניתוקכדי להפעיל שוב את המער

כת לניתוקאספקת דלק, ראה סעיף “מער

בפרקאספקת דלק“ בנושא “בקרים“ ש

“הכר את מכוניתך“. אם עדיין לא הצלחת

כזלחדש את אספקת הדלק, פנה למר

שירות מורשה מטעם סמל“ת בע“מ.

תקלה בחיישן חניה

ב-תכליתית מתכוונת)סאות עם תצוגה ר(גר

הנורית נדלקת ומופיעה הודעה ייעודית, כדי לציין שארעה

תקלה בחיישן החניה.

כת ייעוץ לנהגתקלה במער

ב-תכליתית מתכוונת)סאות עם תצוגה ר(גר

  ו-הנורית נדלקת בתצוגה ביחד עם שני מחווני איתות 

ה ומופיעה הודעה ייעודית על הצג.  וכן נשמע צליל אזהר,

תקלה בזיהוי תמרורים

הנורית נדלקת בתצוגה ומופיעה הודעה ייעודית, כדי לציין

שחלה תקלה התפקוד זיהוי תמרורים.
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            מה ניתן לעשותהבעיה

טווח מוגבל

ה את הנהג שטווח הנהיגהעל הצג מופיעה הודעה ייעודית המזהיר

כב קטן מ- 50 ק“מ.של הר

Start&Stop     כתהפעלה/נטרול של מער

(אם קיימת)

Start&Stopכת הפעלת מער

כת ה-בות הפעלתה של מערבתצוגה תופיע הודעה ייעודית בעק

Start&Stopה זה תיכבה נורית ה-. במקרLED ראה נושא  בלחצן)

Start&Stopכבך“).ת ר בפרק “הכר

Start&Stopכת נטרול מער

כת ה-בות הנטרול של מערבתצוגה תופיע הודעה ייעודית בעק

Start&Stop-נורית ה .LED בות נטרולתידלק בעק  בלחצן

כת.המער

Start&Stop     כתתקלה במער

בליווי !, תידלק נורית Start&Stopכת אם ישנה תקלה במער

הודעה ייעודית בתצוגה.
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בטיחות

הפרק שאתה עומד לקרוא חשוב מאוד

מכיוון שהוא מתאר את מערכות הבטיחות

המותקנות ברכבך ומספק לך את הוראות

השימוש בהן.

156...........................................חגורות בטיחות

SBRכת מער

157...............ת בטיחות)ת חגור(תזכור

157................................................םמותחני קד

160............................בטיחות בהסעת ילדים

כת ריסוןהתקנה של מער

סלית“ לילדיםבר“אוני

164.........(באמצעות חגורות בטיחות)

170...................................מיותכריות אוויר קד

175....................................כריות אוויר צדדיות
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חגורות בטיחות

השימוש בחגורות בטיחות

ת הבטיחות כדי שפלגיש לחגור את חגור

הגוף העליון יהיה זקוף וצמוד למשענת הגב

ב.של המוש

כדי לחגור את חגורות הבטיחות עליך להכניס

  עדB איור 152 לתוך האבזם Aאת הלשונית 

שנשמעת נקישת הנעילה.

ת הבטיחות נתקעת בעת הידוקה,אם חגור

הנח לה להיגלל מעט לאחור ולאחר מכן

משוך אותה שוב ללא טלטול.

ה, ואחוז אותה לשחרור החגורCלחץ על לחצן 

בזמן שהיא נגללת לאחור כדי למנוע פיתולים.

מנגנון הנעילה עשוי להינעל כאשר המכונית

רון תלול, תופעה זו היא רגילהחונה על מד

בהחלט.

ה, אםבנוסף, נועל מנגנון הגלילה את החגור

ה של בלימה פתאומית,היא נמשכת במקר

התנגשויות או נהיגה בעיקולים במהירות

גבוהה.

 99(

איור 152

איור 154

כוונון גובה

ם, איור 153, והרAלכוונון השתמש בלחצן 

.Bאו הורד את הידית 

 100((101 

ת הבטיחותכוונן תמיד את הגובה של חגור

לפי מידות הנוסע. בכל ניתן להפחית את

סכנת הפציעות בתאונה באופן ניכר.

תה מכווננת נכון, הרצועה עובראם החגור

כז הכתף של הנוסע (בין הצוואר לקצהבמר

הכתף).

בת בטיחות עם מותחן במושחגור

האמצעי

תבי מצויד בחגורמי הדו-מושהספסל הקד

ב) בעלת 3 נקודותבטיחות (מותחן במוש

ב האמצעי, איור 154.עיגון עבור המוש

כת ריסוןהכנה למער

איור 153
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 איור99C) לעולם אל תלחץ על לחצן 

152 בנסיעה.

100) יש לכוונן את גובה חגורת

הבטיחות רק כאשר הרכב נייח.

101) לאחר הכוונון בדוק שהסמן

שאליו מחוברת הטבעת נעול

במיקום שנקבע מראש. שחרר

את האחיזה ודחוף אותו לפנים,

כדי לאפשר למנגנון להינעל אם

לא שוחררה האחיזה באחד

המצבים.

אזהרה

תקציר

) המורכבת מהתראהSBRבטיחות (

קולית (צפצוף) ומהתראה חזותית

 מהבהבת בלוח(נורית אזהרה 

המחוונים ומזכירה לנהג כי יש לחגור את

חגורת הבטיחות).

ממתניתן לנטרל את הצפצוף (עד להד

המנוע הבאה) באופן הבא:

ת הבטיחות של הנהג;חגור את חגור¥

-MAR סובב את מפתח ההצתה למצב¥

ON;

המתן מעל 20 שניות ושחרר את אחת¥

חגורות הבטיחות.

כז שירותבוע של צפצוף פנה למרלנטרול ק

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

ב-תכליתי, ניתן להפעילכבך מצויד בצג ראם ר

רות.ך תפריט ההגדר שוב דSBRאת ה-

םמותחני קד

די להגביר את ההגנה שמעניקות חגורות

ם מותחנים.כבך קדהאוויר, מותקנים בר

התקנים אלה גוללות את חגורות הבטיחות

לאחור לכמה סנטימטרים בעת התנגשות

םחזיתית או צדדית. באופן זה קד

ת הבטיחותהמותחנים מותחים את חגור

ומהדקים אותה על גוף הנוסע לפני

שמתחילות פעולות הריסון.

ם המותחניםהגולל ננעל, כדי לציין שקד

תבו; לא ניתן לגלול את חגורהתער

הבטיחות למקומה, אפילו באופן ידני.

םכדי ליהנות ממלוא ההגנה של קדחשוב: 

ת הבטיחות עלהמותחנים, הדק את חגור

כיים.חזך ועל אגן היר

ם המותחניםבמהלך הפעלתם של קד

עשויה להיפלט כמות קטנה של עשן. עשן

בריאות אינו מצביע על סכנתזה אינו מזיק ל

שריפה.

SBRכת מער

ת חגורות בטיחות)(תזכור
רכבך מצויד במערכת תזכורת חגורות
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תחזוקה של חגורות בטיחות

כדי לשמור על יעילות החגורות פעל באופן

הבא:

ת בטיחותהשתמש תמיד בחגור¥

ה ולא מפותלת. וודא שהחגורותישר

יכולות לנוע חופשי ללא מפריע.

החלף את החגורות לאחר תאונה¥

ה מסוימת, אפילו אם איןרגת חומרבד

נזק נראה לעין. החלף תמיד את

ם.ה אם הופעלו מותחני הקדהחגור

חוץ ידנית את חגורות הבטיחות במיםר¥

בון עדין, שטוף אותן והנח אותןוס

בש בצל. לעולם אל תשתמשלהתיי

בין, בצבעיםבחומרי ניקוי חזקים, במל

או בכל חומר אחר העשוי לגרום נזק

לחגורות הבטיחות.

הוראות כלליות לשימוש

ת בטיחותבחגור
אכוף (וודא שנוסעיך נוהגים כמוך) את חוקי

עים לשימושה במדינתך הנוגהתעבור

בחגורות הבטיחות. חגור תמיד את חגורות

הבטיחות לפני תחילת הנסיעה.

בות לחגור חגורות בטיחות כדינשים הרות חיי

להפחית את סכנת הפציעות בעת תאונה להן

ולעובר. על נשים הרות להעביר את רצועת

ה נמוך ככל האפשר, על אזורהחיק של החגור

בטן (ראה איור 155).האגן מתחת ל

 103((107 (106 (105 (104 

איור 155

איור 156

איור 157

מגבילי כוח

כדי להגדיל את בטיחות הנוסעים, כוללים

מנגנוני הגלילה מגבילי כוח, המונעים הפעלת

ב מדי על החזה והכתפיים של הנוסעכוח ר

ת הבטיחותבמהלך פעולת הריסון של חגור

בהתנגשות חזיתית.

ם המותחן אינו דורש תחזוקה או שימון.קד

עים ביעילותו. אםשינויים במצבו המקורי פוג

הבע (כגון שיטפון, סערבות אסונות טבעק

ע ההתקן ממים או בוץ, יש) נפג’וכד

להחליפו.

 102(

 26(
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ב כיאל תאפשר למנגנון הגלילה להירט¥

הפעלתם התקינה מובטחת רק אם הם

בשים.י

החלף חגורות בטיחות בלויות או¥

חתוכות.

אזהרה

104) להגנה מרבית של חגורות

הבטיחות שמור על משענת הגב

זקופה, הישען עליה היטב וודא כי

החגורה צמודה היטב לאזור החזה

והאגן. חגור תמיד את חגורות

הבטיחות! נסיעה ללא חגורות

בטיחות מגבירה את סכנת

הפציעות החמורות או אפילו

קטלניות בתאונה.

אסור בהחלט לפרק את הרכיבים105)

של חגורות הבטיחות או מותחני

הקדם או לטפל בהם. כל טיפול

חייב להתבצע בידי אנשי מקצוע

מוסמכים ומיומנים. פנה למרכז

שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע“מ.

106) אם מופעל לחץ רב על חגורת

הבטיחות, לדוגמה לאחר תאונה,

יש להחליפה במלואה ביחד עם כל

החיבורים, בורגי קיבוע ומותחני

הקדם. למעשה, גם אין נזק

הנראה לעין, ייתכן כי היא איבדה

את האלסטיות שלה.

107) חגורת בטיחות מיועדת לשימוש

של נוסע אחד בלבד. לעולם אל

תסיע ילד שישוב על ברכי נוסע

אחר שמוגנים בחגורת בטיחות

אחת, איור 157. כמו כן, אין

להחזיק חפצים בין חגורת

הבטיחות לבין הנוסע.

חשוב

מותחני הקדם נועדו לשימוש חד102)

פעמי. פנה למרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמל“ת בע“מ כדי

להחליפם.

103) אין לפתל את חגורת הבטיחות.

על הרצועה העליונה לעבור דרך

הכתף ומעל החזה באלכסון. על

הרצועה התחתונה לעבור מעל

האגן (כפי שמוצג באיור 156) ולא

מעל בטן הנוסע. לעולם אל

תשתמש באביזרים (תפסים,

) המרחיקים את’צבתים וכד

חגורת הבטיחות מגופך.

פעולות אשר גרמו חבטות,26) 

תנודות או חימום מקומי (למעלה

במשך למעלה מ- C6° 100  מ-

שעות) מסביב למותחני הקדם,

עלולות לגרום להם נזק או

להפעילם. פנה למרכז שירות

ל.ת.מורשה מטעם חברת ס.מ

מ, לקבלת סיוע.“בע
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הסעת ילדים בבטחה

ה שלבית במקרכדי ליהנות מהגנה מיט

בתבים לשהתנגשות, כל הנוסעים חיי

כות ריסוןבמקומותיהם ולחגור מער

בר חשוב במיוחד עבור ילדים.מתאימות, הד

ר חובה בכל מדינותהנחיה זו היא בגד

אירופה, על פי תקנת האיחוד האירופי

2003/20/EC.

ראש של ילד גדול יותר וכבד יותר ביחס לגופו,

שריריו ומבנה עצמותיו אינם מפותחים באופן

כותרשות להם מערבה זו נדמלא עדיין. מסי

כות הריסון למבוגרים, כדיריסון שונות ממער

ה של תאונה, בלימה אולהגן עליהם במקר

תנועה פתאומית.

תוצאות מחקר הדן בהגנה הטובה ביותר

עבור ילדים מהוות את הבסיס לתקן

ב להשתמש, אשר מחייECE-R44האירופי 

כות ריסון ומחלק אותן לחמשבמער

בוצות:ק

בוצות חופפותכפי שניתן לראות חלק מהק

כת ריסוןכוש מעראת גיל הילד וניתן לר

בוצת גיל אחת.ליותר מק

בים לציין את נתוניכל התקני הריסון חיי

ת, על לוחיתהאישור כולל אישור הביקור

ה.בועה שאסור להסירזיהוי ק

ביםגובהם עולה על 1.5 מטר, נחשילדים ש

כות ריסון ויכוליםכמבוגרים מבחינת מער

לחגור את חגורות הבטיחות באופן רגיל.

Lineaccessori Fiatכות ריסון לכל מציעה מער

בוצות הגיל.ק

כות ריסון אלהמומלץ להשתמש במער

כבמאחר ושהן תוכננו במיוחד עבור כלי ר

פיאט.

 108(

בוצת משקלבוצה                    ק   ק

ג“משקל 10-0 קבוצה 0ק

ג“משקל 13-0 קבוצה 0+ק

ג“משקל 18-9 קבוצה 1ק

ג“משקל 25-15 קבוצה 2ק

ג“משקל 36-22 קבוצה 3ק

בוצות 0 ו- 0+ק

 חובה להסיע תינוקות במשקל של עד 13

כות ריסון הפונות לאחור,ג במער“ק

התומכות בראש, כך שלא יפעלו עומסים

ה של האטהכבדים על הצוואר במקר

פתאומית.

העריסה מוחזקת במקומה באמצעות

כב, כפיב הרת הבטיחות של מושחגור

תוםשמוצג , באיור 158, ואילו התינוק ר

לעריסה באמצעות חגורות העריסה עצמה.

 109(  (110

איור 158
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איור 159

בוצה 2ק

ג יכולים לחגור“ילדים שמשקלם 15 עד 25 ק

כב, איורבי הראת חגורות הבטיחות של מוש

.160

איור 161

בוצה 1ק

ג עד“ניתן להסיע ילדים שמשקלם מ- 9 ק

כות ריסון הפונות לפנים, איורג במער“18 ק

.159

  109((110  

ב הוא למקם את הילד במצבתפקיד המוש

ת הבטיחות, כךמתאים ביחס לחגור

ת הבטיחות עלשהרצועה העליונה של חגור

חזה הילד ולא כנגד צווארו, בעוד שהרצועה

בטנו.כיו ולא לה לירהתחתונה צמוד

 109(

בוצה 3ק

ג, יש“עבור ילדים במשקל 22 עד 36 ק

כות ריסון יעודיות אשר מאפשרותמער

ת הבטיחות.לחגור נכון את חגור

באיור 161, ממחיש התקנה נכונה של מוש

ב האחורי.בטיחות על המוש

איור 160

כאשר גובה הילד עולה על 1.5 מטר, הוא

ת בטיחות כמו מבוגר.יכול לחגור חגור

 109(
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ה ראשונה ושנייהבים אחורים בשור                           מושתא נוסעיםבוצת משקלקבוצהק

כזיב מרמושב אחורימושב אחורימושב כפולמוש

ימני צידישמאלי צידי(1 או 2 נוסעים)

UUUUג“עד 13 קבוצה 0, 0+ק

UUUUג“9 עד 18 קבוצה 1ק

UUUUג“15 עד 25 קבוצה 2ק

UUUUג“22 עד 36 קבוצה 3ק

U = כות ריסון לילדים מסוגבה מתאים להתקנות מערמקום הישיUniversal  בהתאם לתקן האיחוד האירופי ECE-R44עבור 

בוצות המשקל המפורטות לעיל.ק

כות ריסון לילדיםבים להתקנה של מערתאימות המוש

בלהבלה הבאה (הטכות ריסון לילדים המופיעים בטבים ניתן להתקין מער המנחה באילו מוש EC/2000/3כב עומד בתקן האירופאי החדשהר

Panorama): ו- Van, Combiסאות מתייחסת לגר
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המלצות  עיקריות להסעה

בטוחה של ילדים

ב ילדיםהמיקום המומלץ להתקנת מוש¥

ב האחורי. זהו האזור המוגןהוא המוש

ה של התנגשות.כב במקרביותר בר

מיכאשר כרית האוויר של הנוסע הקד¥

המנוטרלת בדוק תמיד שנורית האזהר

בלוח המחוונים דולקת,ש הכתומה 

כדי להיות בטוח שכרית האוויר אכן

נוטרלה.

פותה אחר הוראות המצורמלא בקפיד¥

כת הריסון לילד. שמור על הוראותלמער

כת הריסון עם מסמכיהתקנת מער

המכונית וספר הוראות תפעול. לעולם

כת ריסון לילדאל תשתמש במער

משומשת ללא הוראות התקנה.

ת הבטיחות מהודקתבדוק תמיד שחגור¥

ב באמצעות משיכת הרצועה.היט

כת ריסוןחגור תמיד רק ילד אחד במער¥

אחת. לעולם אל תסיע שני ילדים

ב ילדים אחד.במוש

בדוק תמיד שחגורות הבטיחות אינן¥

עוברות סמוך לצווארו של הילד.

בתבעת הנסיעה, אל תניח לילד לש¥

בתנוחה לא נכונה או לשחרר את

ת הבטיחות שלו.חגור

לעולם אל תאפשר לנוסעים לשאת¥

ם, לא חשובכיהם. אף אדילדים על בר

עד כמה הוא חזק, אינו יכול להמשיך

ה שלולהחזיק ילד בידיו במקר

התנגשות.

כתה של תאונה, החלף את מערבמקר¥

הריסון בחדשה.
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אזהרה

(108

אל תתקין מערכת ריסון לילד

הפונה לאחר על מושב הנוסע

הקדמי, אם כרית האוויר של

המושב פעילה. התנפחות של

כרית האוויר בתאונה עלולה

לגרום פציעות קטלניות לילד ללא

תלות בחומרת ההתנגשות.

מומלץ תמיד להתקין את מערכת

הריסון לילד על המושב האחורי,

מכיוון שהוא מוגן יותר בעת

תאונה. אם עליך להתקין את

מערכת הריסון הפונה לאחור על

המושב הקדמי, יש לנטרל את

כריות האוויר של הנוסע הקדמי

(כרית קדמית וכרית צד, המגנה

על פלג גופו העליון ועל האגן של

הנוסע, אם קיימת) בעזרת

תפריט ההגדרות. חשוב לבדוק

 הייעודית בלחצןLEDשנורית ה-

  דולקת בלוח המחוונים, כדי

לוודא שכרית האוויר מנוטרלת.

כמו כן, יש להרחיק את מושב

הנוסע הקדמי ככל הניתן, כדי

למנוע מגע בין מערכת הריסון

ללוח המכשירים.

109) הערכים הם משוערים ומצוינים

לצורכי הרכבה בלבד. התקן את

מערכת הריסון לילד לפי הוראות

היצרן המסופקות עם המושב.

110) מערכות ריסון מסוימות

מקבוצת משקל 0 ו- 1 מצוידות

באביזרי חיבור אחוריים להתקנה

באמצעות חגורת הבטיחות של

הרכב ובחגורת בטיחות פנימית

לאבטחת הילד. בשל משקלן הן

עלולות להיות מסוכנות אם

מותקנות לא נכון (אם הונחה

כרית בין מערכת הריסון לבין

המושב, לדוגמה). הקפד למלא

אחר הוראות ההתקנה.

סליתבראיזופיקס אוני

כתכב ישנה הכנה להתקנה של מערבר

כת תקנהסלית, מערברריסון איזופיקס אוני

כב.אירופאית חדשה לאבטחת ילדים בר

כת ריסון לילד מוצגת באיורדוגמה של מער

.162

איור 162
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בור יש להתקיןכות חיבשל הבדלים במער

בעותכת הריסון לילד באמצעות טאת מער

 איור A,163מתכת תחתונות מיוחדות, 

ב.הנמצאות בין משענת הגב לכרית המוש

כתאת הרצועה העילית (מסופקת עם מער

, איור B164בעת הריסון) יש לחבר אל הט

ב. ניתן להתקיןשממוקמת בתחתית המוש

כת באמצעות אמצעיםאת המער

תיים ובאמצעות התקן איזופיקסמסור

סלי.בראוני

איור 163

איור 164

סליתברכת ריסון איזופיקס אוניזכור כי מער

ECE R44/03 Universalבת לשאת סימון חיי

Isofix.

 111((112 
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בה אחורימקום ישיבה אחורימקום ישיבוצות גודלקב  כיוון מושבוצת משקלק

ה ראשונהאיזופיקס שורה ראשונהאיזופיקס שוראיזופיקסהבטיחות

(PANORAMA)(COMBI)

FXXפונה לאחורסל-קל (עריסה)

GXXפונה לאחור

EXILפונה לאחורג“- עד 10 קבוצה 0 ק

EXILפונה לאחור

DXILפונה לאחורג“- עד 13 קבוצה 0+ ק

CXILפונה לאחור

DXILפונה לאחור

CXILפונה לאחור

BIUFIUFפונה לפניםג“ - 9 עד 18 קבוצה 1ק

B1IUFIUFפונה לפנים

AIUFIUFפונה לפנים

(X)=בוצת משקל או גודל זו.כת ריסון לילדים בקמיקום של איזופיקס לא מתאים להתקנה של מער

IL=כב זה.סלי“ ומאושר לסוג רברכב“, “מוגבל“ או “חצי אוניכות ריסון איזופיקס מקטגוריה “מותאם לרמתאים להתקנה של מער

IUF=בוצת משקל זו.ת לשימוש עברו קסלית הפונה לפנים ומאושרברכת ריסון איזופיקס אונימתאים למער

כת ריסון לילדים. אינם מתאימים למערCrew Cab Vanסת בים של גרב בן 4 מושב הספסל ומושמושחשוב: 

בי איזופיקס לריסון ילדיםבה במכונית להתקנת מושתאימות מקומות הישי

ECE 16.כות ריסון מסוג איזופיקס, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי בלה להלן , מפורטות אפשרויות ההתקנה השונות של מערבט
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסוןסוג של מערכת הריסון לילד        מערבוצת משקלק

בוצה 0+ - 0ק

ג“משקל עד 13 ק

 החדש שלךDUCATOכב ה-  לרFAT PROFESSONALכת ריסון לילד המומלצת על ידי מער

כת ריסון הפונות לפנים המאובטחות באמצעות חגורות בטיחות שתי מער4C  של פיאט מציע עבור הדגם Lineaccessoriקטלוג האביזרים 

בד.בל

כת ריסון סל-קל (עריסה)מער

E2404040076מספר אישור: 

71806549קוד הזמנה של פיאט: 

כת הריסון לילד הפונה לפניםמער

ומותקנת באמצעות חגורות הבטיחות של

בד.כב בלהר
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסון              סוג של מערכת הריסון לילד        מערבוצת משקלק

G0/1כת ריסון לילד מער

E404443718מספר אישור: 

71805991קוד הזמנה של פיאט: 

I מסוג isofix RWFבת תוש

G0/1עבור 

71806309קוד הזמנה של פיאט: 

או

G מסוג isofix FWFבת תוש

G0/1עבור 

71806309קוד הזמנה של פיאט: 

כת הריסון לילד הפונה לפנים /מער

לאחור ומותקנת באמצעות חגורות

בד.כב בלהבטיחות של הר

מומלץ לא להשתמש בעיגוני איזופיקס

כב אינובור עילית, מכיוון שהרוברצועת חי

מצויד בהם.

בוצה 1ק

משקל 9 עד

ג“18 ק

+                                      +                    

+                                      +                    

מגן קשיח לראש

71806648קוד הזמנה של פיאט: 

או
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כת הריסוןהתקנה של מערכת הריסוןסוג של מערכת הריסון לילד        מערבוצת משקלק

Junior Kidfix     כת ריסון מער

E4 04443721מספר אישור: 

71806570קוד הזמנה של פיאט: 

Scout     במוש

E4 04443718מספר אישור: 

71805372קוד הזמנה של פיאט: 

בד,כת הפונה לפנים בלחובה להתקין מער

ת חגורות הבטיחות בעלת 3 נקודותבעזר

עיגון.

בוצה  3 - 2ק

ג“משקל 36-15 ק

כת הפונה לפנים ויש להתקינהזוהי מער

ת חגורות הבטיחות בעלת 3 נקודותבעזר

בד, אם קיים.עיגון ועיגוני איזופיקס בל

התקן את מושב הילד כאשר הרכב נייח. מושב הילד מעוגן נכון לסגרים, כאשר אתה שומע את נקישת הנעילה.111)

מלא אחר ההוראות להתקנה, להסרה ומיקום, שחייבות להיות מצורפות לסוג זה של למערכת הריסון.112)

113) חברת פיאט ממליצה להתקין את מערכת הריסון לילד לפי הוראות היצרן שמסופקות עם המערכת.

אזהרה
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מיותכריות אוויר קד
מיות לנהגכב מסופק עם כריות אוויר קדהר

מי.ולנוסע הקד

מי,מיות לנהג/לנוסע הקדכריות האוויר הקד

ה שלתוכננו להגן על הנוסעים במקר

התנגשות חזיתית בעוצמה בינונית עד

בין גלגלגבוהה, בהצבת כרית בין הנוסע ל

ההגה או לוח המכשירים.

לכן אין הן מופעלות בסוגים אחרים של

התנגשויות (התנגשויות צד, אחוריות או

). זה לא מעיד על תקלת’התהפכויות וכו

כת.מער

ה אלקטרונית מפעילה את כריתת בקריחיד

האוויר בהתנגשויות חזיתיות.

מיות מתנפחות מיד לפניכריות האוויר הקד

הנוסעים ומשמשות לחיץ בין גוף הנוסע

ב שעלול לפצוע אותו. כרית האווירכילר

מתרוקנת מיד לאחר מכן.

מיות (לנהג ולנוסעכריות האוויר הקד

מי), לא נועדו להחליף את חגורותהקד

הבטיחות אלא להשלימן, ולכן יש לחגור

רש בחוקתמיד את חגורות הבטיחות כנד

באירופה וברוב המדינות שאינן אירופיות.

במקרים שצויינו לעיל, אין כריות האוויר

יכולות לספק הגנה נוספת לחגורות

ת. איהבטיחות, ולכן הפעלתן תהיה מיותר

הפעלתן במקרים שכאלה אינה סימן

לתקלה.

מית של הנהגכרית אוויר קד

כוללת כרית אוויר שמתנפחת מיד, מותקנת

בתא מיוחד בגלגל ההגה איור 165.

איור 165

ה של התנגשות, נוסע שאינו חגורבמקר

בואת בטיחות עלול להיזרק לפנים ולבחגור

ע עם כרית אוויר לפני שהיא התנפחהבמג

במלואה. ההגנה שמעניקה הכרית,

ה כזה.מופחתת במקר

כריות האוויר עלולות לא להתנפח במצבים

הבאים:

בהתנגשויות בעצמים גמישים שאינם¥

מים לעיוותים בחזית המכוניתגור

עמי פוג(לדוגמה כאשר הפגוש הקד

).‘במעקה בטיחות וכד

כב אחרים אוה מתחת לכלי רבחדיר¥

מחסומי בטיחות (לדוגמה משאיות או

מעקה בטחון). במקרים שצוינו לעיל,

אין כריות האוויר יכולות לספק הגנה

נוספת לזו של חגורות הבטיחות, ולכן

ת. אי הפעלתןהפעלתן תהיה מיותר

במקרים כאלה אינה סימן לתקלה.

 114(
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איור 166

מית צד הנוסעכרית האוויר הקד

מיהקד

(אם קיימת)

כוללת כרית אוויר המתנפחת מיד, והמותקנת

ת בלוח המכשירים איור 166.בגומחה מיוחד

נפחה גדול יותר מכרית האוויר של הנהג.

מיכרית אוויר של נוסע קד

כות ריסון לילדיםומער

  115(

לפי ההוראות הכתובות עלתמיד פעל 

מי.התווית של מגן השמש של הנוסע הקד

מיתנטרול ידני של כרית אוויר קד

מיושל כרית צד של הנוסע הקד

(אם קיימת)

ת יש להסיע ילדר חלופה אחראם בהיעד

כת הריסון הפונה לאחור שהותקנהבמער

מי, יש לנטרל תחילהב הנוסע הקדעל מוש

מית ואת כרית הצדאת כרית האוויר הקד

מי.(אם קיימת) של הנוסע הקד

: כדי לנטרל את כרית האווירחשוב

מית ואת כרית הצד (אם קיימת) שלהקד

תהנוסע, עיין בנושא “תצוגה“ בפרק “הכר

 בלחצןLEDלוח המחוונים“. נורית ה-

בות הנטרול.נדלקת בעק

, איור 167, ליד הסמל LEDנורית ה-

בלוח המכשירים מציגה את מצב ההפעלה

כת כריות האוויר בצד הנוסע. אםשל מער

 כבויה, כריות האוויר בצדLEDנורית ה-

הנוסע פעילות.

לאחר הפעלה מחדש של כרית האוויר

מית וכרית הצד של הנוסע (אםהקד

.LEDקיימת), תיכבה נורית ה-

בות התנעת המנוע (מפתח במצבבעק

MAR-ON-נורית ה ,(LED8 -נדלקת לכ 

עשניות, אם עברו לפחות 5 שניות מרג

כז שירותההתנעה. אם לא, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

אם ההצתה מופעלת/מופסקת שוב תוך

LEDפחות מ- 5 שניות, תישאר נורית ה-

בדוק את תקינותהה זה, כדי לכבויה. במקר

, כבה את ההצתה, המתןLEDשל נורית ה-

5 שניות והפעל אותה שוב.

במהלך 8 השניות הראשונות לא מוצג מצב

ההפעלה של כריות האוויר, אלא מתבצעת

כת.בדיקת תקינותה של המער
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 מתבצעת אףLEDבדיקתה של נורית ה-

בהן לא ניתן לנטרל את כריותסאות שבגר

 נדלקת למשךLEDהאוויר. לכן נורית ה-

בוב המפתחפחות משנייה אחת בעת סי

, ולאחר מכן כבית שוב.MAR-ONלמצב 

ה עשויה להידלק בעוצמהנורית האזהר

כב. העוצמה עשויהשונה בהתאם לתנאי הר

איור 167אף להשתנות במהלך אותו מחזור המפתח.
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סכנת  פציעות חמורות וסכנת מוות.

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

חמורות או קטלניות לילד. 

הכות ריסון לילדים: אזהרמי ומערכרית אוויר של הנוסע הקד
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אסור בהחלט להצמיד מדבקות ופריטים אחרים על גלגל ההגה, ובאזור לוח המכשירים שבו מותקנת כרית האוויר של114)

הנוסע הקדמי. אסור להניח חפצים (דוגמת טלפון סלולרי) על לוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי, משום שפריטים אלה

עלולים להפריע להתנפחות נכונה של כרית האוויר ולגרום פציעות לנוסעים.

115) אם כרית אוויר קדמית בצד הנוסע פעילה, אל תתקין מערכת ריסון הפונה לאחור על המושב הקדמי. פתיחתה של כרית

האוויר בתאונה עשויה לגרום פציעות קטלניות לילד, ללא תלות בחומרת הפגיעה. לכן, תמיד נטרל את כרית האוויר של

הנוסע כאשר אתה מתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור על המושב הקדמי. כמו כן, יש להרחיק את המושב ככל

הניתן, כדי למנוע מגע בין מערכת הריסון ללוח המכשירים. הפעל שוב את כריות האוויר בצד הנוסע מיד לאחר שהסרת

את מערכת הריסון מהמושב הקדמי.

אזהרה
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מיות להגנה עלכריות צד קד

חזה הנוסע
(אם קיימת)

כריות האוויר הממוקמות במשענות הגב של

בים, איור 169, הן כריות המתנפחותהמוש

מידית שנועדו להגן על חזה הנוסע במהלך

ה בינונית-גבוהה.התנגשות צדדית בחומר

כריות וילון להגנה על ראש

הנוסע
(אם קיימת)

כבת משתי כריות וילון, הימניתכת מורהמער

והשמאלית, שמאוחסנות בדיפון הגג הצדדי

ומכוסות בגימור מיוחד, איור 170.

איור 169

איור 170

כריות וילון נועדו להגן על ראש הנוסע

בהתנגשות צדדית הודות לשטח ניפוח גדול.

כריות אוויר צד

  116((123 (122 (121 (120 (119 (118 (117  

(128 (127 (126 (125 (124

מיותכת כריות האוויר קדכב מצויד במערהר

(אם קיימות) להגנה על חזיהם של הנהג ושל

הנוסע וכריות וילון (אם קיימות) להגנה על

בים מלפנים ומאחור.ם של נוסעים היושראש

כריות אוויר צד (אם קיימות) מגנות על נוסעים

בעת התנגשות צד בעצמה בינונית-גבוהה

ביכיבין רבאמצעות הצבת כרית בין הנוסעים ל

כב. אי הפעלה של כריותהדיפון הצדדי של הר

אוויר בסוגי התנגשות אחרים (התנגשות

ה עלחזיתית, אחורית או התהפכות) לא מעיד

כת.תקלה במער

ה אלקטרונית מפעילה את כריותת בקריחיד

האוויר בעת התנגשות צדדית. הכריות

ביןבין גוף הנוסע למתנפחות מיד בחלל ש

כב העשויים לפצוע נוסעים. הכריותבי הרכיר

מאבדות את האוויר מיד לאחר מכן. כריות

אוויר צד (אם קיימות)  הן לא תחליף לחגורות

בטיחות אלא אמצעי הגנה המשלים את

תן היא חובה במדינותהחגורות, שחגיר

אירופאיות ולא אירופאיות כאחד.
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116) אל תשעין את ראשך, זרועותיך

או מרפקיך על הדלת, על החלון

או על אזור הפתיחה של כרית

הווילון, כדי למנוע פציעות

במהלך פתיחתן של כריות

האוויר.

117)  לעולם אל תוציא את ראשך,

את זרועותיך או את מרפקיך

מהחלון.

-MARאם בסיבוב המפתח למצב 118)

ON אינה נדלקת נורית האזהרה 

או אם היא מוסיפה לדלוק בעת

הנסיעה, עלולה להיות תקלה

במערכות הבטיחות. במקרה זה

כריות האוויר או מותחני הקדם

עלולים לא לפעול במקרה של

התנגשות ובמספר מקרים בודדים,

הם עלולים לפעול בטעות. אל

תמשיך לנהוג, פנה למרכז שירות

ל.ת.מורשה מטעם חברת ס.מ

מ, ודאג לבדוק את המערכת“בע

באופן מיידי.

אזהרה

במהלך התנגשות צדדית תספקחשוב: 

בכת את מלוא הגנתה, אם אתה יושהמער

ת ניפוח נכון שלבתנוחה נכונה המאפשר

כריות האוויר הצדדיות.

מיות ו/או הצדדיות כריות האוויר הקדחשוב:

כב ספג פגיעותעשויות להיפתח, אם הר

בחזקות בגחון או אם הגחון היה מעור

בתאונה, לדוגמה, נקישות חזקות, נסיעה על

כה או מכשולים נמוכים,ררגות, שפות מדמד

נפילה לתוך בורות גדולים או שקעים על פני

הכביש.

בעת התנפחותן של כריות האווירחשוב: 

ת אבקה בכמות קטנה. האבקהמשתחרר

ה מזו,אינה מזיקה ואינה סימן לשריפה. יתר

כב עשוייםפני השטח של הכרית ופנים הר

בת זאת עלוללהתכסות במשקעים: בעק

להופיע גירוי בעור ובעיניים. שטוף את האזורים

בון עדין.הנגועים במים וס

אם במהלך תאונה הופעלה אחתחשוב: 

כזכבך למרכת הבטיחות, הבא את רממער

ת ס.מ.ל.ת. בע“משירות מורשה מטעם חבר

בדיקתלהחלפת ההתקן שהופעל ול

כת.המער

כיוון, תיקונים או החלפת חלקים של כריות

כז שירות מורשה מטעםבצע במרהאוויר יש ל

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.חבר

כת כריותכב נטרל את מערלפני גריטת הר

תכז שירות מורשה מטעם חברהאוויר במר

כב,ס.מ.ל.ת. בע“מ. אם מתחלפים בעלי הר

על הבעלים החדשים ללמוד כיצד להשתמש

כת כריות האוויר, לדעת את כלבמער

בל את ספר הנהג.האזהרות ולק

מיותם מותחנים, כריות אוויר קדקדחשוב: 

וכריות צד מופעלות באופן שונה בהתאם לסוג

ההתנגשות. אם אחד ההתקנים לא מופעל,

כת.בר מסמן תקלה במעראין הד
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אל תכסה את משענות הגב של119) 

המושבים הקדמיים לכיסויים

נוספים, אם הותקנו במושבים

כריות אוויר צד.

120)אל תחזיק חפצים בחיקך במהלך

נסיעה או לפני חזך ואל תחזיק דבר

בין שפתיך כגון מקטרות, עפרונות

. במקרה של התנגשות’וכו

אתה עלולוהפעלת כריות האוויר, 

להיפצע באופן חמור.

אחוז תמיד בגלגל ההגה בשתי121)

ידיים כדי לאפשר פתיחה חופשית

ומלאה של כרית האוויר במקרה

הצורך. אל תרכון לפנים בעת

נהיגה. זקוף את משענת הגב

ותישען עליה היטב.

122) כריות האוויר עלולות להתנפח גם

ברכב נייח, אם המפתח משולב

 והמנוע אינו פועל,MAR-ONבמצב 

כאשר מתנגשת בה מכונית נעה.

לכן, לעולם אל תושיב ילדים

במושב בטיחות הפונה לאחור

במושב הקדמי, גם כשהמכונית

עומדת. הפעלת כרית האוויר

בעקבות התנגשות עלולה לגרום

פציעות קטלניות לילד. אם אתה

מסיע את הילד במושב הנוסע

הקדמי במערכת ריסון לילד הפונה

לאחור, יש לנטרל את כריות הנוסע

הקדמיש להזיז את מושב הנוסע

הקדמי לאחור ככל האפשר כדי

למנוע מגע של מערכת הריסון

לילד עם לוח המכשירים. יש

להפעיל מחדש את כריות האוויר,

מיד לאחר שאתה מסיר את

מערכת הריסון לילד ממושב הנוסע

הקדמי. זכור כי אם המפתח מסובב

, אף אחת ממערכותSTOPלמצב 

הבטיחות (כריות אוויר או מותחני

קדם) לא תפעל במקרה של

תאונה. אי הפעלה של מערכות

אלה אינו מצביע על תקלה

במערכת.

123) אם רכבך נגנב או שנעשה ניסיון

לגנוב את הרכב או לגרום לה נזק

או במקרה של הצפות, דאג לבדוק

את מערכת כריות האוויר במרכז

שירות מורשה מטעם חברת

מ.“ל.ת בע.ס.מ

124) בסיבוב מפתח ההתנעה

, נורית האזהרה  MARלמצב

נדלקת ומהבהבת למשך מספר

שניות, כדי להזכיר כי כרית האוויר

של הנוסע הקדמי תתנפח

במקרה של תאונה, לאחר מכן

היא אמורה להיכבות.

125) אל תשטוף את המושבים במים

או בקיטור. שטוף ידנית או

בתחנה לניקוי מושבים אוטמטית.

סף ההפעלה של כריות האוויר126)

גבוה יותר משל מותחני הקדם.

בתאונות שנמצאות בטווח שבין

שני ספי ההפעלה, רק מותני הקדם

מופעלים.

127) אל תתלה חפצים קשיחים על

ווי תליית מעילים או על ידיות

אחיזה.
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כריות האוויר אינן תחליף128)

לחגורות הבטיחות, אלא מגבירות

את יעילותן. מאחר וכריות האוויר

הקדמיות אינן מתנפחות

בהתנגשויות חזיתיות במהירות

נמוכה, בהתנגשויות צד,

התנגשויות אחוריות או

התהפכויות, הנוסעים מוגנים רק

באמצעות חגורות הבטיחות שיש

תמיד לחגור אותן.



179

התנעה ונהיגה

180..........................................התנעת המנוע

181..............................................................חניה

183......................בת ההילוכיםשימוש בתי

184...........................................עצות העמסה

185..............................................חיסכון בדלק

187..................................................ת גרורגריר

195...................................................צמיגי שלג

195.........................................שרשראות שלג

196....אי הפעלת המכונית לזמן ממושך

בוא נכיר את “לב“ הרכב ונלמד כיצד אתה

יכול לנצל את מלוא הפוטנציאל שלו.

נבחן כיצד לנהוג בשלל מצבים כדי ליהנות

מנסיעה נוחה וחסכונית בו זמנית.
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התנעת המנוע

כב מותקן התקן אלקטרוני לנעילת מנוע:בר

כתאם המנוע אינו מתניע, ראה סעיף “מער

כבך“.ת רהקוד של פיאט“ בפרק “הכר

 27((28 

 129(

תהליך התנעה

פעל באופן הבא:

בלם החנייה מופעל;וודא ש¥

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק;¥

-MARסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

ON  יאירו ו- ; נוריות החיווי 

בלוח המחוונים;

 ו- המתן עד שנוריות החיווי ¥

יכבו. ככל שהמנוע חם יותר כן הן יכבו

מהר יותר;

לחץ על דוושת המצמד עד סוף¥

מהלכה, מבלי ללחוץ על דוושת

ההאצה;

AVVסובב את מתג ההתנעה למצב ¥

כבית. ע שנורית החיווי ברג

בות המתנה ממושכת מדי יאבדבעק

ידי החימום שלג על-היתרון שהוש

מצתי הלהט.

כיצד לחמם את המנוע לאחר

התנעה

פעל באופן הבא:

התחל בנסיעה איטית, הנח למנוע לפעול¥

בובים בינונית. אל תאיץבמהירות סי

בפתאומיות.

ע שהמנועפה ממתג ההתנעה ברגהר

הותנע.

אם המנוע לא הותנע בניסיון הראשון, סובב

STOPה למצב את מתג ההתנעה בחזר

לפני שתנסה להתניע שוב את המנוע.

, אםMAR-ONכשהמתג ההתנעה במצב 

 ממשיכה להאיר בלוחנורית החיווי 

המחוונים, סובב את מתג ההתנעה למצב

STOP ושוב למצב MARאם נורית החיווי ,

ת אחדממשיכה להאיר, נסה להתניע בעזר

כב.ממפתחות האחרים שסופקו עם הר

 ממשיכה לדוק אם הנורית חשוב:

כז שירות מטעםבלוח המחוונים, פנה למר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

 לעולם אל תשאיר את המפתחחשוב:

ב אתכב אתה עוז כאשר הרMAR-ONבמצב 

כב.הר

29 (

אל תנסה להפיק מהמנוע את מלוא¥

הספקו במשך  מספר הקילומטרים

הראשונים. המתן עד שהחיווי  במד

ה של נוזל הקירור יחל לעלות.הטמפרטור

30 ((31 

ממת המנועהד
 כאשרSTOPסובב את מתג ההתנעה למצב 

בובי סרק.המנוע פועל בסי

32((33 

בתקופת השימוש הראשונה27)

מומלץ להימנע מלאמץ את
המכונית יתר על המידה. (הימנע
למשל מהאצות חריגות, נסיעה
ממושכת במהירות מרבית או

בלימות פתאומיות.

28) כאשר המנוע כבוי, אל תשאיר

, כדיMAR-ONאת המפתח במצב 

למנוע את פריקת המצבר בגלל

צרכני חשמל פעילים.

חשוב
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חניה

פעל באופן הבא:

דומם את המנוע והפעל את בלם חניה.¥

ב הילוך (הילוך ראשון בעלייה והילוךשל¥

ה), והשאר אתנסיעה לאחור ביריד

כה.רהגלגלים מופנים למד

רון תלול, מומלץ בנוסףכב חונה על מדאם הר

דים או באבנים.לחסום את הגלגלים בס

אל תשאיר את מפתח ההתנעה במנעול

ההתנעה, כדי למנוע את פריקת המצבר.

כב תמיד הוצא את המפתחבצאתך מהר

ממתג ההתנעה.

 130(

בלם חניה
בבלם החניה ממוקם בצד שמאל של מוש

ב את בלם החניההנהג איור 171. כדי לשל

משוך את הבלם עד בלימה מוחלטת של

כב.הר

ב באופן וודא כי בלם החניה משולחשוב:

כב לא יוכל לזוז, בעיקר בירידותשמבטיח שהר

כב עמוס במלואו.או כאשר הר

מסוכן להפעיל מנוע לפעול129)

במקומות סגורים. המנוע צורך

חמצן ופולט דו-תחמוצת פחמן,

חד-תחמוצת פחמן וגזים רעילים

נוספים.

אזהרה

כת חימוםכדי לציין תקלה במער29)

ם/מצתי הלהט מהבהבת נוריתהקד

 במשל 60 שניות לאחרהחיווי 

ההתנעה, או במשך ניסיון התנעה

ממושך. אם המנוע הותנע ניתן

כזכב כרגיל, פנה למרלהשתמש בר

ת סמל“ת בע“מ.שירות מטעם חבר

30) זכור כי מגבר הבלם והיגוי הכוח

לא פעילים, אם המנוע לא

מותנע, ולכן עליך להפעיל כוח רב

על דוושת הבלמים ועל גלגל

ההגה.

31) לעולם אל תתניע את המנוע

בדחיפה, בגרירה או בנסיעה

בירידה. אחרת, הדלק עלול לזרום

לממיר הקטליטי ולגרום לו נזק

בלתי הפיך.

32) ללחיצה מהירה על דוושת

ההאצה לפני הדממת המנוע אין

שום תפקיד משמעותי: היא

מבזבזת דלק ומזיקה במיוחד

למנועים בעלי מגש טורבו.

33) במקרים מסוימים, לאחר

הדממת המנוע המאוורר עשוי

להתחיל לפעול לשמך 120 שניות

לכל היותר.
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כז שירותה פנה למראם זה המקרחשוב: 

ת ס.מ.ל.ת בע“מ, לכוונון בלםמורשה של חבר

החניה.

בלם החניה מופעל ומפתח ההצתהבעוד ש

, בלוח המחווניםMAR-ONמסובב למצב 

.ה תידלק נורית האזהר

איור  171

כדי לשחרר את בלם החנייה, פעל לפי

התהליך הבא:

ם מעט את ידית בלם החנייה ולחץהר¥

;Aעל כפתור השחרור 

 והורד אתAהמשך ללחוץ על כפתור ¥

הידית.

לעולם אל תשאיר ילדים ברכב130)

ללא השגחה. בעזבך את הרכב

תמיד הוצא את המפתח ממתג

ההצתה וקח אותו עמך.

אזהרה

בלוח המחוונים תיכבה.  הנורית האזהר

לחץ על דוושת הבלמים בעת ביצוע פעולה

כב.זו, כדי למנוע תזוזה מקרית של הר

 34(

ב את בלם החניה רק כאשרשלחשוב: 

כתכב נייח או אם חל כשל במערהר

ראולית. אם נעשה שימוש חריג בבלםההיד

החניה במהלך נסיעה, מומלץ להשיג אחיזה

בינונית כדי לא לנעול את הקצה האחורי

ב.בותיה לסטות מהנתיובעק

אם רכבך מצויד במתלי אוויר34)

מתכווננים, וודא תמיד שיש די

מקום מעל הגג ומסביב לרכב

בעת החנייתו. הרכב עלול

להתרומם (או לרדת) אוטומטית

בהתאם לשינויים בעומד

ובטמפרטורה.

חשוב
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בתשימוש בתי
ההילוכים

ב הילוכים לחץ על דוושת המצמדכדי לשל

עד סוף מהלכה והעבר את ידית ההילוכים

רושים (התרשים מופיעלאחד מהמצבים הד

על ראש ידית ההילוכים כמתואר באיור

.(172

איור  172

ב להילוך אחורי אך ורקיש לשל: חשוב

כב במצב נייח. כשהמנוע פועל, כדיכשהר

למנוע חריקות ונזק לגלגלי השיניים יש

להמתין לפחות שתי שניות, תוך לחיצה על

דוושת המצמד עד קצה מהחכה, לפני

בים להילוך אחורי.שמשל

 מתוך הילוך סרק, פעלRב הילוך כדי לשל

 שמתחתAבעת ם את הטבאופן הבא: הר

לידית ובו בזמן העבר את ידית ההילוכים

שמאלה ולפנים.

131(

 35(

לחץ על דוושת המצמד באופן131)

מלא, כדי להעביר הילוכים באופן

נכון. לכן, אסור שיהיו חפצים על

הרצפה מתחת לדוושות; וודא

ששטיחי הגומי (אם קיימים)

ממוקמים כהלכה ולא מפריעים

למהלך הדוושות.

אזהרה

אסור להשעין את היד או להניח35)

אותה דרך קבע על ידית

ההילוכים בזמן נסיעה, משום

שבמשך הזמן, אפילו לחץ קל

עלול לגרום לבלאי לרכיבים

הפנימיים של תיבת ההילוכים.

דוושת המצמד נועדה לסייע

בהעברת הילוכים בלבד. אסור

להשעין את הרגל או להניח אותה

דרך קבע על דוושת המצמד בזמן

הנסיעה, אפילו לא לפרק זמן

קצר. אם קיימת, עשויה יחידת

הבקרה של דוושת המצמד

לפרש את הנחת הרגל על דוושת

המצמד כתקלה.

חשוב

ב הילוך שישי (6) (אם קיים),כדי לשל

הצמד את ידית ההילוכים לצד ימין - הימנע

ב הילוך 4. פעולה זו דומה למעברמלשל

מהילוך שישי (6) להילוך חמישי (5).
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עצות העמסה

ברשותךסה של פיאט דוקאטו שהגר

בייםה על סמך משקלים מרתוכננה ואושר

בלת המשקלים בפרקמסוימים (ראה את ט

“נתונים טכניים“): משקל עצמי, כושר

בי על סרןהעמסה, משקל כולל, משקל מר

בי על סרן אחורי, משקלמי, משקל מרקד

גרור.

בי המותר על מהדקי העומס המרחשוב:

בי עלהרצפה הוא 500 ק“ג. העומס המר

לוח הצד הוא 150 ק“ג.

סאות בעלות פתחיםעבור גרחשוב: 

ב את ישיתימניים ושמאליים, מומלץ להצי

השחרור במצב סגור לפני הנמכת הצדדים.

 36(

 132((134  (133  

בנוסף על שני אמצעי זהירות אלה,

אמצעים פשוטים עשויים להעלות את

ך חייבטיחות הנהיגה, את הנוחות ואת אור

כב:השירות של הר

חלק את המטען באופן שווה על¥

כז אתך לרמה, אך אם יש צורהפלטפור

המטען במקום אחד, מקם אותו

באמצע בין שני הסרנים

כבזכור שההתנהגות הדינמית של הר¥

מושפעת המשקל המועבר, בפרט, גדל

ה במיוחד במהירויותחק העצירמר

גבוהות.

יש להקפיד על כל אחת36)

מהנקודות האלה ואין לחרוג מהן

בשום פנים ואופן. בפרט, אסור

לחרוג מהמשקלים המרביים

המותרים על הסרנים בעת ארגון

המטען ברכב )בפרט אם הרכב

מצויד בדיפון צד מיוחד).

חשוב

אזהרה

132) שינוי נתיבים ובלימות פתע

עלולים לגורם לתזוזת המטען

ובעקבות זאת לסכן את הנהג

ואת הנוסעים. לפני תחילת

הנסיעה אבטח היטב את המטען

בעזרת הווים המתאים ברצפה

ובאמצעות כבלי פלדה, חבלים או

שרשראות חזקות דיין להחזיק

את המטען במקומו.

133) אם הרכב חונה בשיפוע תלול

מאוד או על שיפוע צדדי, לאחר

פתיחת הדלת האחורית או דלת

הצד פריטים עלולים להיזרק

מתוך הרכב.

134) אם ברצונך להחזיק ברכב מיכל

דלק נוסף, הקפד על תקנות

החוק הנוגעות בדבר והשתמש

במיכל שעומד בתקן ושמאובטח

ללולאות עיגון. על כל פנים, אתה

מגביר סכנת שריפה במהלך

תאונה.



185

חיסכון בדלק

להלן מספר עצות מועילות שתסייענה לך

CO2לחסוך בדלק ולהפחית את פליטת 

ומזהמים אחרים.

שיקולים כלליים

להלן עצות כלליות המשפיעות על צריכת

דלק

כבתחזוקת הר

בצע במועד את כל הטיפוליםהקפד ל

.“תוכנית טיפולים“המפורטים בנושא 

צמיגים

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפחות אחת

בועות. לחץ נמוך מדי מגדיל אתבעה שלאר

בובתצרוכת הדלק, מפני שההתנגדות לסי

ת.גובר

ףמטען עוד

ף בתא המטען. משקלאל תיסע עם מטען עוד

המכונית (במיוחד בנסיעה עירונית) והפיזור

שלו  משפיעים באופן משמעותי על תצרוכת

בות.הדלק ועל היצי

אביזרים המותקנים על הגג/

מנשא סקי

כאשר לא משתמשים בהם יש להסיר מהגג

אביזרים דוגמת גגון, מנשא סקי וכדומה.

עים במבנה האווירודינמי שלאביזרים אלה פוג

המכונית ומגדילים את תצרוכת הדלק.

להובלת פריטי מטען גדולים, אם ניתן, עדיף

להשתמש בגרור.

ציוד חשמלי

ך.השתמש בציוד חשמלי רק בזמן שיש בו צור

הפעלה של ציוד חשמלי דוגמת מפשיר החלון

מיתחורי, פנסי עזר, מגבי השמשה הקדהר

ב ומשום כךכת חשמל רומניפת חימום צור

מגדילה את צריכת הדלק (בשיעור של עד

25%+ בנסיעה עירונית).

מזגן

המזגן מגדיל את צריכת הדלק (בשיעור

הממוצע של עד 20%+). כאשר הטמפרטור

ת זאת, רצוי לכבות אתהחיצונית מאפשר

המזגן ולהשתמש בפתחי האוורור.

מסיטי זרימת אוויר (ספוילרים)

התקנה של מסיטי אוויר לא מאושרים

עלולה לפגוע בביצועים האווירודינמיים

ולהגדיל את צריכת הדלק.

סגנון נהיגה
להלן עצות לסגנון נהיגה המשפיעות על

צריכת דלק

תחילת נסיעה

כב נייח אואל תחמם את המנוע כאשר הר

נעה במהירות סרק או במהירות גבוהה. חימום

המנוע בשיטה זו הוא איטי מאוד ומגביר את

צריכת החשמל  ואת פליטת המזהמים.

מומלץ להתחיל מיד בנסיעה איטית ולשמור

בובי מנוע נמוכים. כך חימום המנוע יהיהעל סי

מהיר יותר.
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פעולות מיותרות

מזורהימנע מהאצת המנוע בזמן המתנה בר

ממתו. פעולות אלה ולחיצה כפולהאו לפני הד

על המצמד מיותרות ורק מגדילות את

תצרוכת הדלק ופליטת המזהמים.

ת הילוךבחיר

ךרע שתנאי התנועה והדהעלה הילוך ברג

מאפשרים זאת. השימוש בהילוך נמוך

להאצות מהירות יותר יגדיל את תצרוכת

הדלק.

באותו האופן שימוש בלתי נכון בהילוך גבוה

מגדיל את תצרוכת הדלק, פליטות המזהמים

ואת בלאי המנוע.

מהירויות גבוהות

תצרוכת הדלק עולה בשיעור ניכר בנהיגה

בועהבמהירויות גבוהות. שמור על מהירות ק

ככל האפשר. הימנע מבלימות וההאצות בלתי

מות לתצרוכת דלק חריגהנחוצות הגור

ולפליטות מזהמים מוגברות.

האצה

להאצה פתאומית יש השפעה שלילית על

תצרוכת הדלק ועל פליטת מזהמים. האץ

רגה.בהד

תנאי התפעול

מים לחסכוןראה להלן תנאי תפעול הגור

בדלק.

ההתנעה קר

בנסיעות קצרות והתנעות קרות תכופות לא

הת עבודיצליח המנוע להגיע לטמפרטור

בית. כתוצאה מכך יגדלו צריכת הדלקמיט

(בשיעור של 15+ עד 30%+ בנסיעה

עירונית) ופליטת המזהמים.

ךרמצב התנועה ותנאי הד

נסיעה עירונית בתנועה איטית וצפופה,

שמתאפיינת בפקקי תנועה, שימוש תכוף

מזורים,בות ברבהילוכים נמוכים ועצירות ר

היא מתכון בטוח לצריכת דלק גבוהה. גם

כים הרריות וכבישים משובשיםרנסיעה בד

משפיעה לרעה על צריכת הדלק.

עצירות כפויות

ה ממושכת בפקקים אובעת עמיד

בצמתים, מומלץ לדומם את המנוע.
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ת גרורגריר

הערות חשובות

ה תקניב להיות מצויד בהתקן גרירכב חייהר

ת גרור אוכת חשמל מתאימה לגרירובמער

בת להתבצע על ידילקרוואן. ההתקנה חיי

אנשי מקצוע מיומנים שיסופקו גם את אישורי

כים.רהכשירות לתנועה בד

התקן מראות עזר מיוחדות ו/או נוספות

רש בחוק.כנד

כב לטפסת גרור מקשה על הרזכור כי גריר

חקירון תלול, מגדילה את מרבמעלה מד

הבלימה ומאריכה את זמני העקיפה, בהתאם

למשקל הכולל של הגרור.

ב הילוך נמוך במקוםבנסיעה במורד יש לשל

להשתמש כל הזמן בבלמים.

ה מפחיתהמשקל שהגרור מפעיל על וו הגריר

כב.באותו שיעור את כושר הנשיאה של הר

ביכדי להיות בטוח שאינך חורג מהמשקל המר

ה (כמצוין במסמכי הרישוי) עליךהמותר לגריר

כבבון את המשקל הכולל של הרלקחת בחש

בעומס מלא, כולל האביזרים והמטען.

ביתאל תחרוג ממהירות הנסיעה המר

ת גרור. בשוםת בחוק בשעת גרירהמותר

בית של 100ה אין לחרוג ממהירות מרמקר

קמ“ש.

מומלץ להתקין מייצב על יצול הגרור.

כב המצוידים בחיישני חניה ייתכן כי יוצגובכלי ר

ה,התראות על תקלות לאחר התקנת וו הגריר

ה,מכיוון שחלקים מסוימים כגון (מוט גריר

ה) עשויים להימצא בטווח הזיהויתפוח גריר

ה זה יש להתאים אתשל חיישן החניה. במקר

טווח הזיהוי או לנטרל את חיישני החניה.

 135((136 

ההתקנת וו גריר

דאג שאנשי צוות מיומנים יחברו את התקן

בה בהתאם למידע נוסף ו/או משולהגריר

שסיפק יצרן ההתקן.

כנייםה לעמוד בתקנים העדעל התקן הגריר

94/20/EC.ובנספחיהם 

ה להתאיםסאות על התקן הגרירבכל הגר

כב יכול לגרור.למשקל שהר

רטיבור חשמלי: השתמש בתקע סטנדחי

תת המחוברבת מיוחדשממוקם על תוש

ECUכב ה, ויש להתקין ברלהתקן הגריר

ה חיצונית של גרור.ת תאורמיוחד עבור בקר

 בעל 7 או12V DCכמו כן, השתמש בתקע 

).ISO/DIN ו- 13CUNA/UNI פינים (תקנים 

כב ו/או שלפעל לפי הוראותיו של יתרן הר

ה.יצרן התקן הגריר
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ביםבלם חשמלי (או כננת חשמלית) חיי

להיות מסופקים ישירות מהמצבר

חב של 2.5באמצעות כבל בעל חתך ר

ממ“ר לפחות.

בנוסף לענפים החשמליים, ניתןחשוב: 

כב אלכת החשמל של הרלחבר את מער

כבל האספקה עבור בלם חשמלי ואל כבל

ה פנימית, אך לא מעל 15 ואט. עבורתאור

הרה שהוגדת בקרבורים השתמש ביחידהחי

מראש עם כבל מצבר בעל חתך של 2.5

ממ“ר לפחות.

ךה של הגרור מוסיף לאור וו הגרירחשוב:

כב. אם הוא הותקן על בסיס גלגליםהר

ה נשלףסה זו ניתן להתקין וו גרירארוך, בגר

בי שלך המרת, יש חריגה מהאורבד. אחרבל

.’כב העומד על 6 מהר

אם לא מחובר גרור, יש להסיר את הוו

ךבור, מכיוון שאסור לחרוג מאורמבסיס החי

כב המותר.הר

ה אם ברצונך לא להסיר את וו הגרירחשוב:

אף על פי שאינך גורר גרור, מומלץ לפנות

תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

כתכוני מערבצע עדס.מ.ל.ת. בע“מ, כדי ל

חיוניים, מכיוון שחיישני החניה מזהם את וו

ה כמכשול.הגריר

תרשים התקנה עבור דגמי ואן,

איור 173

ה יש להדק בנקודותאת מבנה וו הגריר

המסומנות בסמל (איור) באמצעות 6 ברגים

M10x1.25 ו- 4 ברגים M12.

בים להיות בעובי 5לוחות הגב הפנימיים חיי

ה:בי על יצול הגרירמ“מ לפחות. עומס מר

בלת120/100 ק“ג בהתאם למטען (ראה ט

משקלים בפרק “נתונים טכניים“).

 137(

ה יש לקצר אתכדי להתקין את וו הגריר

כת ההתקנההפגושים, כפי שמתואר בער

של הספק.
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 שעשויה135ABS) למערכת ה-

להיות מותקנת ברכבך לא נועדה

לשלוט במערכת הבלימה של

הגרור. נקוט משנה זהירות

בנסיעה בדרכים חלקות.

136) אסור בהחלט לבצע שינויים

במערכת הבלימה של הרכב, כדי

לשלוט בבלמי הגרור. מערכת

הבלמים של הגרור חייבת להיות

עצמאית לגמרי מהמערכת

ההידראולית של הרכב.

137) לאחר התקנה יש לאטום את

חוריהם של בורגי הקיבוע, כדי

למנוע את החדירה של גז

הפליטה.

138) לאחר התקנה יש לאטום את

חוריהם של בורגי הקיבוע, כדי

למנוע את החדירה של גז

הפליטה.

אזהרה

תרשים התקנה עבור תא הנהג

ה, איורסת שלדסת משאית וגרגר

174

סתה נוסף המיוחד לתא הנהג גרוו גריר

ה מוצג באיור 174.סת שלדמשאית וגר

 יש להתקין בנקודותøאת המבנה 

M10x1.25ת 6 ברגים מסוג המצוינות בעזר

.M12ו-4 ברגים מסוג 

120/100 ק“גבי על יצול הגרור: עומס מר

בלתבהתאם למשקל (ראה את ט

המשקלים בפרק ”נתונים טכניים“).

 138(
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ההנחיות לשימוש במוט גריר

ה מתפרקבעל תפוח גריר

37 ( (42 (41 (40 (39 (38

הלפני תחילת הנסיעה, בדוק שמוט גריר

ה מתפרק באופן הבא:בעל תפוח גריר

בסימן הירוק של גלגל התנופה חיי¥

להיות מיושר עם הסימן הירוק שעל

ה.מוט הגריר

ה עלגלגל התנופה נמצא במצב עציר¥

ה (ללא מקום).מוט הגריר

מנעול נעול ומפתח מוסר. לא ניתן¥

להסיר את גלגל התנופה.

בה מאובטח היטמוט בעל תפוח גריר¥

לצינור קשיח. בדוק באמצעות ניעור.

יש לחזור על תהליך ההתקנה אן לא מולאו

רישות.כל 4 הד

רישות, איןאפילו אם לא מולאה רק אחת הד

ה, מכיוון שקיימת סכנתלהשתמש בוו הגריר

בור.ה זה. פנה ליצרן החיתאונות במקר

ה ניתןה בעל תפוח הגריראת מוט הגריר

להתקין ולהסיר ידנית ללא שימוש בכלים

מיוחדים.

ה או באמצעיםלעולם אל תשתמש בכלי עבוד

אחרים, מכיוון שהם עשויים לגרום נזק למנגנון.

לעולם אל תבטל נעילה, אם גרור מחובר

כב או אם הותקן עליו מנשא.לר

כב לא מחובר גרור או מנשא, ישאם לר

ה ולהתקין את פקקלהסיר את מוט הגריר

ה בתוך הצינור הקשיח. בפרט, אםהסגיר

ה של תווי לוחית הרישויקיימת נראות ירוד

ה.כת התאוראו של מער

הה בעל תפוח גרירמוט גריר

מתפרק איור 175 - 176 - 177

ה בעל תפוח1. צינור קשיח - 2. מוט גריר

ה - 3. כדורי נעילה - 4. ידית שחרור -גריר

5. גלגל תנופה - 6. פקק - 7. מפתח - 8.

סימן אדום (גלגל תנופה) - 9. סימן ירוק

ה)(גלגל תנופה) - 10. סימן ירוק (מוט גריר

ה- 11. סמל (שחרור בקר) - 12. פקק סגיר

בור - 14. אין חריץ בין 2 ל- 5 -- 13. פין חי

ך.15. חריץ בגודל של 5 מ“מ לער

איור 176 - מצב נעול, נהיגה

איור 177 - מצב משוחרר, מוסר

איור 175
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ה בעל תפוחהתקנת מוט הגריר

ההגריר

הסר את הפקק מצינור ההתקנה.1.

ך כלל במצברה נמצא, בדמוט הגריר

משוחרר בתא המטען. ניתן לראות את

גלגל התנופה מרוחק ממוטזה, מכיוון ש

ך (ראהחק של 5 מ“מ לערה במרהגריר

איור) ובאמצעות הסימון האדום של

גלגל התנופה שמכוון ישירות לסימן

ה.הירוק של מוט הגריר

ב כי ניתן להתקין את מוטנא שים ל

בד. אם מנגנוןה בתנאים אלה בלהגריר

בה אינו משולהנעילה של מוט הגריר

לפני ההתקנה או בכל זמן אחר ונמצא

ם. מצבבצע טעינת קדבמצב הנעילה, ל

הנעילה מסומן כאשר הסימן הירוק של

גלגל התנופה מיושר עם הסימן הירוק

ה וכאשר גלגל התנופהשל מוט גריר

ה,ה על מוט הגרירנמצא במצב העציר

בעיקר ללא חריץ (ראה איור).

מנגנון הנעילה מוטען מראש באופן

הבא: בעוד שהמפתח מוכנס והמנעול

פתוח, שלוף את גלגל התנופה בכיוון

ה, עד לעצירBהחץ וסובב בכיוון החץ 

ם. ידית השחרורבצע טעינת קדכדי ל

בת ומנגנון הנעילה נותר במצבמשול

ם, אפילו אם גלגל התנופהטעינת קד

משוחרר. להתקנה יש להכניס את מוט

בור לצינור הקשיח.ה עם פין החיהגריר

בותחוף למעלה. בעקהכנס מלמטה וד

חקזאת המנגנון ננעל אוטומטית. הר

את ידיך מגלגל התנופה המסתובב תוך

כדי תהליך הנעילה.

הלהתקנה יש להכניס את מוט הגריר2.

בור לצינור הקשיח. הכנסעם פין החי

בות זאתחוף למעלה. בעקמלמטה וד

חק אתהמנגנון ננעל אוטומטית. הר

ידיך מגלגל התנופה המסתובב תוך כדי

תהליך הנעילה.

סגור את המתג והסר תמיד את3.

המפתח. לא ניתן להסיר את המפתח,

אם המתג לא משוחרר. כסה את המתג

בכיסוי מגן.

הת מוט גרירהסר

הסר את כיסוי המגן מהמתג והצמד1.

אותו לאחיזת המפתח. פתח את המתג

באמצעות המפתח.

ה, הסר אתב את מוט הגרירהחזק היט2.

גלגל התנופה בכיוון החץ וסובב אותו

ה, כלומר הבא עד לעצירBבכיוון החץ 

אותו למצב שליפה. לאחר מכן, הסר

ה מהצינור הקשיח. ניתןאת מוט הגריר

לשחרר את גלגל התנופה שעוצר

אוטומטית במצב משוחרר.

ה בתא המטען,אחסן את מוט הגריר3.

כדי שלא יתלכלך או יינזק בגלל חפצים

מובלים אחרים.

הכנס את הפקק המתאים לתוך צינור4.

ההתקנה.
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37) רק היצרן מורשה להסיר את מוט

הגרירה המתפרק ולתקן אותו.

38) את הלוח המסופק יש להתקין

בנקודה גלויה בתוך הרכב, בסמוך

לצינור ההתקנה או בתוך תא

המטען.

39) באופן סדיר הסר משקעי לכלוך

ממוט הגרירה ומצינור ההתקנה,

כדי לוודא שמערכת פועלת

כהלכה. יש לבצע טיפול של רכיבי

המנגנון במרווחי זמן סדירים. יש

לטפל במתג בגרפיט בלבד.

40) מדי פעם שמן את החיבורים, את

המשטחים המחליקים ואת

הכדורים בכמות קטנה של גריז

ללא שרף או בשמן. שימוש

בחומרי סיכה אף מגנה מפני

שיתוך.

חשוב

41) אם רחיצת הרכב מתבצעת

באמצעות מכשיר לניקוי בלחץ

גבוה, הסר את מוט הגרירה לפני

כן והתקן את הפקק המתאים.

אין לנקות את מוט הגרירה

במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.

42) ביחד עם מוט הגרירה המתפרק

מסופקים שני מפתחות. רשום

את מספר המפתח להזמנות

עתידיות ושמור אותו בנפרד

מהמפתח.
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צמיגי שלג

ל.ת.ת ס.מכז שירות מורשה מטעם חברבמר

מ, ישמחו לייעץ לך על סוגי הצמיגים“בע

רישותיך.המתאימים לד

הביצועים של צמיגים אלה מופחתים באופן

משמעותי, כאשר עומק הסוליה הוא פחות

ה זה החלף אותם.מ. במקר“מ- 4 מ

ב המאפיינים הספציפיים שלהם, ביצועיעק

בה בהשוואה לצמיגיםצמיגי שלג נמוכים בהר

ך קטעירגילים במזג אוויר רגיל ובנהיגה לאור

ך ארוכים. לכן, השימוש בהם צריך להיותרד

מוגבל בהתאם לאישור השימוש. ציית תמיד

עות לשימושלתקנות החוק המקומיות הנוג

ף.בצמיגי חור

אם אתה משתמש בצמיגי שלג בעליחשוב: 

תכב (מוגברבית נמוכה מזו של הרמהירות מר

ה הראייה שלבקה בשדבק מד הד,ב- 5%)

תבית המותרהנהג שתציין את מהירות המר

).ECעבור צמיגי השלג (לפי תקנות 

בים להיות זהים (מותגבעת הצמיגים חייכל אר

בה יותרותבנית סוליה) כדי להבטיח בטיחות ר

בבלימה וביכולת נהיגה.

בוב שלזכור שאסור לשנות את כיוון הסי

הצמיגים.

שרשראות שלג

ב לעמודהשימוש בשרשראות שלג חיי

בתקנות החוק המקומיות.

את שרשראות השלג מותר להתקין רק על

מיים (הגלגלים המניעים).צמיגי הגלגלים הקד

השתמש בשרשראות שלג שאושרו על ידי

ת פיאט.חבר

בדוק את מתיחות השרשראות לאחר נהיגה

של מטרים בודדים מתחילת הנסיעה.

 43(

המהירות המרבית של צמיגי139)

“ היא Q160שלג מסומנת באות ”
קמ“ש, בעוד שמהירות 190

קמ“ש מותרת בצמיגים
“, מהירותTהמסומנים באות ”

210 קמ“ש מותרת לצמיגים
“. עם זאתHהמסומנים באות ”

ציית למגבלות המהירות הנהוגות
בדרכים מהירות.

אזהרה

 139(

כבך,אם התקנת שרשראות שלג ברחשוב: 

בה, כדיהשתמש בדוושת ההאצה בזהירות ר

למנוע או להגביל ככל האפשר את החלקת

הגלגלים המניעים. אם גלגלים מניעים

ברמחליקים, שרשראות השלג עשויות להיש

ביו המכניים שלכיכב או לרולגרום נזק למר

כב.הר

כבך מותקנים צמיגים מסוגאם ברחשוב: 

225/75 R16השתמש בשרשראות שלג בעובי ,

כיםרבי של 16 מ“מ. בנסיעה על דמר

מושלגות לאחר התקנה של שרשראות שלג,

, למעשה בתנאיםASRמומלץ להפסיק את 

אלה, גלגלים מניעים מחליקים בתחילת

הנסיעה מעניקים לך אחיזה טובה יותר.
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אחסנת המכונית לתקופה

ממושכת

כב במשך זמןם מתוכנן לא לנסוע עם הרא

העולה על חודש ימים, יש להקפיד על לאמצעי

הזהירות הבאים:

בש ואםה, יכב במקום מקורהחנה את הר¥

ב;ניתן גם מאוורר היט

ב הילוך;של¥

ב;בלם החניה אינו משולבדוק ש¥

ב השלילי של המצבר נתק את הקוט¥

ובדוק את המתח במצבר. על הבדיקה

הזאת יש לחזור בכל שלושה חודשים.

הטען את המצבר כאשר המחוון האופטי

כזי ירוק;מציג צבע שחור ללא אזור מר

נקה את החלקים הצבועים והגן עליהם¥

בשעווה ווקס מגינה;

נקה את חלקי המתכת המבריקים והגן¥

עליהם באמצעות יעודיים מיוחדים זמינים;

פזר אבקת טלק על חלקי הגומי בשמשה¥

מית, בחלון האחורי ובלהבי המגביםהקד

ם את המגבים מעל לזכוכית;והר

פתח מעט את החלונות;¥

כב ביריעת בד או מעטהכסה את הר¥

פלסטיק מחורר. אל תשתמש ביריעות

פלסטיק אטומות, מכיוון שהן לא

כבת על מרברמאפשרות ללחות המצט

כב להתאדות;הר

נפח את הצמיגים בלחץ של 0.5 בר מעל¥

לחץ האוויר הרגיל לפי המפרט, ובדוק

אותו במרווחי זמן תקופתיים.

כת הקירור של המנוע.אל תנקז את מער¥

כת אזעקה,כב מצויד במעראם הרחשוב: 

חוק.ת השלט הרכב בעזרכבה את אזעקת הר

לאחר שסובבת את המפתח למצבחשוב: 

STOPת את דלת הנהג,  במתג ההתנעה וסגר

המתן לפחות דקה לפני ניתוק אספקת

בור אספקתהחשמל מהמצבר. בעת חי

החשמל למצבר, וודא שהמפתח נמצא במצב

STOPה. במתג ההתנעה ושדלת הנהג סגור

  אתה נוהג עם שרשראותכאשר43)

שלג  נהג במהירות נמוכה: לא

לחרוג מ- 50 קמ“ש, כדי למנוע

החלקה עלולה לגרום לניתוק

השרשראות ולנזקים לרכב או

לפני הכביש.

חשוב
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ה חירוםבמקר

198............................................התנעה בחירום

199.................................................החלפת גלגל

FIX & GO.................204 כה לתיקון צמיגער

208...............................................החלפת נורות

211.............................החלפת נורות חיצוניות

216..............................החלפת נורות פנימיות

217............................................החלפת נתיכים

225................................................טעינת מצבר

226...............................................כבהגבהת הר

226...................................................כבת הרגריר

תקר בצמיג או נורה שרופה?

לפעמים בעיה יכולה להפריע לנסיעה שלנו.

הסברים על מקרי חירום עשויים לעזור לך

להתמודד עם מצב קריטי באופן עצמאי ורגוע.

במקרה חירום מומלץ לפנות למרכז שירות

מורשה מטעם סמל“ת בע“מ.
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התנעת  המנוע

 בלוח המחוונים ה אם נורית האזהר

נדלקת ברציפות.

כז שירות מורשה מטעםהתקשר מיד למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.חבר

התנעה באמצעות כבלי עזר

ה שהמצבר התרוקן, ניתן להתניע אתבמקר

המנוע באמצעות מצבר עזר, בעל אותה

בולת מעט גבוהה יותרבולת או בקיקי

מהמצבר שהתרוקן.

כז שירות מורשה מטעםהתקשר מיד למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.חבר

להתנעת המנוע פעל באופן הבא:

 178 כדי לגשתAם את מכסה המצבר הר¥

ב החיובי;לקוט

בים החיוביים (+ סמוךחבר את הקט¥

ב) של שני המצברים, באמצעותלקוט

כבל עזר להתנעה;

בטוקל ינשה רזעה לבכ לש דחא הצק רבח¥

של המצבר המסייע, ואת )-( ילילשה

ת הארקה איור 179;הקצה השני לנקוד

התנע את המנוע;¥

לאחר התנעת המנוע - הסר את הכבלים¥

בור.ר החידר הפוך לסדבס

איור 178

תהליך זה חייב להתבצע בידי140)

צוות מקצועי כי פעולות לא נכונות

עשויות לגרום להתחשמלות. כמו

כן, נוזל המצבר הוא חומר רעיל

ומשתך: הימנע ממגע עם עיניים

ועור. הרחק להבות חשופות

וסיגריות דולקות מהמצבר ואל

תיצור גצים.

אזהרה
  140(

אם לאחר מספר ניסיונות התנעה המנוע אינו

כז שירותמותנע, אל תתעקש. התקשר למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

בים השליליים של: אל תחבר את הקטחשוב

שני המצברים במישרין: גיצים עלולים להצית

את הגזים הדליקים המשתחררים מהמצבר.

כב אחר - מנעכאשר מצבר העזר מותקן בר

ע מקרי בין חלקי המתכת של שני כלימג

כב.הר

חיפההתנעה בד
אסור בהחלט לנסות להתניע את המנוע

רון.ה או שיוט במדחיפה, גרירבד

איור 179
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החלפת גלגל

הנחיות כלליות

החלפת גלגל ושימוש נכון במגבה ובגלגל

בים אמצעי זהירותהחלופי (אם קיים), מחיי

המפורטים להלן.

 141((145   (144   (143  (142  

הערות חשובות

משקל המגבה הוא 4.5 ק“ג;¥

רש שום כוונון;למגבה לא נד¥

ברלא ניתן לתקן את המגבה. אם הוא נש¥

יש להחליפו בחדש;

כובתבד אראין לחבר למגבה שום כלי מל¥

ההגבהה שלו.

 146(

להחלפת גלגל פעל באופן הבא:

כב במקום שאין בו סיכוןעצור את הר¥

בו תוכל להחליף אתמהתנועה ומצוקה וש

הגלגל בביטחה. הקרקע צריכה להיות

ה;ישר

הפסק את פעולת המנוע והפעל את בלם¥

החניה;

ב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור;של¥

בש את אפודכב ללפני שאתה יוצא מהר¥

הבטיחות הזוהר (חובה בהתאם לחוק

במדינות מסוימות)

כב חונה בשימוש בהתקניםמציין שהר¥

רשים על ידי החוק בארץ בה אתההנד

תה, תאורנוהג (לדוגמה משולש אזהר

).’ת חירום וכואזהר

ה של החלפת גלגל על פני שטחבמקר¥

חלק או לא ישר, חסום את הגלגלים עם

חפץ כלשהו.

הוצא את תיק הכלים, הממוקם מתחת¥

מי (ראה ”תא אחסוןב הנוסע הקדלמוש

מי“ בפרקב הנוסע הקדמתחת למוש

כבך“).”הכר את ר

כב, עדם את הרהפעל את המגבה והר¥

שהגלגל יהיה כמה

איור 180

איור 181

כה כוללת כלים הבאים:הער

 Aהוו גריר

Bמוט למפתח ברגים

 Cמפתח ברגים

 Dמגבה

 Eמאריך מפתח ברגים

Fידית מברג

 Gראשי מברג

בת הכלים לא מסופקת (עבוראם תי¥

סאות דיפון מסוימות), ייתכן כי הכליםגר

מאוחסנים בתיק כלים.

סאות עם חישוקי סגסוגת, הסרעבור גר¥

את צלחת הגלגל המותקנת בלחיצה.

הוצא את מאריך מפתח הברגים, את¥

בתמוט המפתח ואת המפתח מתי

הכלים.
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כב את הכלי נכון ובאמצעותו שחררהר¥

בוע בגלגלבוב אחד את בורגי הקיבסי

המיועד להחלפה

סובב את האום כדי להאריך את המגבה¥

מעט

ת ההגבהמקם את המגבה בנקוד¥

הקרובה לגלגל המיועד להחלפה.

נקודות ההגבה מוצגות באיור 180.

סאות בעלות בסיס גלגלים קצרבגר

רגה מתקפלת, יש למקםבעלות מד

ת ההגבה המוצגתאת המגבה בנקוד

), כדי45°באיור 182 בעודו מיושר (ב-

רגה.לא להפריע למד

בים שאתההזהר את כל העוברים והש¥

כב. עליהםעומד להרים את הר

עת בו עדכב ולא לגחק מהרלהתר

שיעמוד שוב על הקרקע.

איור 182

סאות המצוידות במתלי אווירעבור גר¥

כבמת הרמתכווננים, לפני הר

Aבאמצעות המגבה, לחץ על הלחצנים 

, איור 183, בו-זמנית במשל B5ו- 

שניות לפחות, עמוד 200.

כבמת הרמצב ההפעלה המיועד להר

 בלחצניםLEDמופעל: נוריות ה-

דולקות. כדי לצאת ממצב זה, לחץ על

 בו-זמנית במשך 5 שניות B ו-Aהלחצן 

 ייכבוLEDנוספות, שתי נוריות ה-

כת תהיה פעילה במלואה. מצבוהמער

מנוטרל אוטומטית כאשר מהירות

כב עולה על 5 קמ“ש.הר

147 (

כב:מת הרלאחר הר

, איור A,184סאות, כוונן בורג בכל הגר¥

ך ביתרבת הגלגל החלופי דשל תוש

הגלגל ימני אחורי, באמצעות מפתח

כב נכון ובעל תוספתהברגים שהור

, איור B.184ייעודית 

 נגד כיוון השעון, איור C,185סובב כלי ¥

ה את הגלגל החלופי.כדי לאפשר הורד

המשך לסובב נגד כיוון השעון עד¥

ה המסומנת בתזוזה קשהת עצירלנקוד

או באמצעות נקישה במצמד הקיים

בהתקן.

148 ((149 

כבם את הרהר¥

איור 183

איור 183

בת שללאחר יישור של כבל התוש¥

הגלגל החלופי, הסר את הגלגל החלופי

כב.מהר
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כבים שחרר אתת הכלים המורבעזר¥

הברגים, איור 187 במלואם, והסר את

הגלגל.

התקן את הגלגל החלופי תוך יישור של¥

. בעתH, איור 188, עם פיני ה-Gחורי 

התקנת הגלגל ודא ששטחי התמיכה

של הגלגל נקיים מלכלוך שעלול לגרום

לשחרור הברגים.

הברג את 5 בורגי ההידוק.¥

הדק את הברגים הנמצאים באלכסון¥

ר המצוין באיורדאחד מהשני, לפי הס

.188

ת הגלגל, כדיהשתמש במפתח הסר¥

כב, והסר את המגבה.להנמיך את הר

בסוף הפעולה:

,Eבור את הגלגל המוסר חבר אל החי¥

.Dאיור 186, והדק את הכפתור 

כב, איור 185, עםהצמד את הכלי המור¥

, איור 184, אלBהתוספת המתאימה 

 של התקן התמרון,, איור A184הבורג 

של בית הגלגל החלופי וסובב אותו בכיוון

בוי הגלגלהשעון, כדי להרים את גי

החלופי עד שהוא נתמך במלואו

בת מתחת לרצפה. בדוק שסימןבתוש

 מופיע בחלון,, איור D185בור החי

ההתקן.

 150(

כב בעלי חישוקי סגסוגת פעל באופןבכלי ר

הבא:

בצע את החלפת הגלגל לפי הפעולות¥

ב ההעמסההמתוארות למעלה עד לשל

מה שלשל הצמיג הנקור על התקן ההר

הגלגל החלופי.

, איור D186שחרר את כפתור התפס ¥

ושחרר את הגלגל באמצעות שחרור

.Eהתומך 

איור 186

איור 185

איור 187

איור 188

איור 189
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כה מתיק הכלים הנמצאהוצא את הער¥

בתא הכפפות.

בת אחת, שלושהכה כוללת תושהער¥

ברגים מיוחדים ומפתח משושה (אלן)

ה 10.אחד, מיד

בו נמצאכבך שגש לחלקו האחורי של ר¥

הגלגל החלופי.

ת את הכבל המחזיק אתודא שיישר¥

מה של הגלגל החלופי; קחהתקן ההר

בתאת הפעמון ומקם אותו בתוך התוש

העגולה, איור 190.

הדק את הכפתור על הבורג, כדי¥

בת, איור 191.לאבטח את התוש

בת בצדו הפנימי שלהנח את התוש¥

חישוק הסגסוגת, איור 192.

כב, איור 185, עםהצמד את הכלי המור¥

, איור 184, אלBהתוספת המתאימה 

 של התקן התמרון,, איור A184הבורג 

של בית הגלגל החלופי וסובב אותו

בוי הגלגלבכיוון השעון, כדי להרים את גי

איור 190

השתמש במפתח המשושה (אלן) כדי¥

להדק את שלושת הברגים המיוחדים

בת, איור 193, תוךעל אומי התוש

נעילת החישוק.

איור 191

איור 192

החלופי עד שהוא נתמך במלואו

בת מתחת לרצפה. בדוק שסימןבתוש

, איור 185 מופיע בחלוןDבור החי

ההתקן.

בדוק שהגלגל המוחלף מותקן נכון¥

מהכת ההרמתחת לרצפה (מער

ת במצמד להגבלת סוף המהלך).מצויד

מיקום לא נכון עלול לסכן בטיחות.

ה לתיק/תא הכלים.החזר את כלי ההסר¥

בת הכלים לתוךהחזר את תיק/תי¥

ב הנוסע.בת שלה מתחת למושהתוש

151((152 

איור 193
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141) השתמש בתאורת החירום שלך,

 כדי’במשולש האזהרה וכד

להראות שרכבך נייח, בהתאם

לחוקי התעבורה הקיימים.

על הנוסעים לצאת מהרכב,

בפרט, אם הוא מוביל משקל

כבד, ולהמתין להחלפת הגלגל

הרחק מהתנועה. הפעל את בלם

החניה. אם החלפת הגלגל

מתבצעת על מדרון או בדרך לא

סלולה, חסום את הגלגלים בחפץ

מתאים כלשהו.

142) הגלגל החלופי המסופק )אם

קיים) מפורט לרכבך. לכן, אין

להשתמש בו בדגמים אחרים. אל

תשתמש בגלגלים חלופיים של

דגמים אחרים ברכבך. בורגי

הגלגל הוגדרו לרכבך בלבד, ואין

להשתמש בהם בדגמים אחרים

או להשתמש בברגים מדגמים

אחרים ברכבך.

אזהרה

143) תקן את הגלגל והתקן אותו

בהקדם האפשרי. אל תשמן את

הברגת הברגים לפני ההתקנה,

אחרת הברגים עלולים

להשתחרר.

144) השתמש במגבה להחלפת

הגלגל ברכב שעמו הוא סופק או

בכלי רכב מאותו דגם. לעולם אל

תשתמש במגבה למטרות אחרות

כגון הרמת דגמים אחרים. מיקום

לא נכון של מגבה עלול לגרום

לרכב המורם ליפול. אל תשתמש

במגבה, כדי להרים משקלים

גבוהים מאלה המצוינים על

התווית.

145) לעולם אל תחבל בשסתום

הניפוח. לעולם אל תכניס כלים

בין חישוק לצמיג. בדוק לחץ

אוויר בצמיגים ובצמיג החלופי

באופן סדיר. ערכי הלחץ

המומלצים מצוינים בפרק

“מפרטים טכניים“.

146) אין להשתמש בכלים אחרים

מלבד הארכובה המסופקת עם

התקן ההרמה של הגלגל החלופי.

יש להפעילה באופן ידני בלבד.

147) בגרסאות המצוידות במתלה

אוויר מתכוונן, לעולם אל תכניס

את הראש או את הידיים לבית

הגלגל: הרכב עלול להתרומם או

לרדת פתאום בעקבות שינויים

אפשריים בעומס או

בטמפרטורה.

148) יש להפעיל את המתקן באופן

ידני בלבד ללא שימוש בכלים

אחרים (כגון מברגות אוויר או

מברגות חשמליות) מלבד

הארכובה המסופקת.

149) החלקים הנעים של המגבה

(בורג וחיבורים) עלולים לגרום

פציעות: אל תיגע בהם. אם באת

במגע עם חומר סיכה, נקה אותו

ביסודיות.
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איור 194

איור 195

בד)(לתיקון צמיג בל

כת תיקון צמיג מהירער

Fix & Go

“, נמצאתFix & Goכת התיקון המהיר “ער

, כוללת:איור 194כה ת. הערבה מיוחדבתי

 המכיל חומר אטימה ומגיעAבוק בק¥

עם:

;Bצינור מילוי שקוף  -

;Eצינור לחץ שחור  -

 שעליה רשום: “מהירותCבקה מד-

בקהבית 80 קמ“ש“, את המדמיר

בו היא תהיהבוע במקום שיש לק

גלויה לעינו של הנהג (על לוח

המכשירים) אחר תיקון הגלגל

הנקור;

כה (ראה איור 195), המשמשרת הדחובר¥ 

כת תיקון צמיגלאבטחת שימוש נכון בער

מהיר, ושיש למסור אותה לכל מי שיטפל

בצמיג.

 , הכולל מד לחץ ומחברים.Dחס מד¥

זוג כפפות מגן הנמצא במקום צדדי¥

חס;במד

מתאמים לניפוח באלמנטים שונים.¥

150) בסוף הרמה/נעילה של הגלגל

החלופי ולאחר שבדקת שהגלגל

מותקן נכון מתחת לרצפה

(לשונית צהובה בתוך חלון

ההתקן), הוצא את מפתח

הברגים (היזהר לא לסובב אותו

בכיוון הנכון) כפי שמוצג באיור

189, כדי להקל על הוצאת

המפתח עצמו וכדי למנוע שחרור

של התקן החיבור ולאפשר

החיבור הבטוח של הגלגל.

151) אם הגלגל החלופי מוזז, בדוק

שהוא מותקן נכון בתוך התושבת

שלו מתחת לרצפה. אם הוא לא

מותקן נכון, בטיחות הרכב עלולה

להיפגע.

152) התקן ההרמה של הגלגל

החלופי מצויד במצמד בטיחות

הנועד להגנתו. ניתן להפעיל אותו

אם מופעל עומס חריג על בורג

התמרון.



205

מידע חשוב

 יעילהFix & Goכת נוזל האטימה של ער

20-  עד°בטמפרטורות חיצוניות של בין 

°.+50

נוזל האיטום הוא בר-תפוגה.

 156((157 

2 (

תהליך הניפוח

 158((162 (161 (160 (159 

הפעל את בלם החניה. הסר את מכסה¥

,Aהשסתום, הוצא את צינור המילוי 

 עלBבעת איור 196, והדק את אום הט

שסתום הצמיג.

, איור 198, לתוךEהכנס את התקע ¥

 הקרוב והתנע את המנוע.12Vשקע  

בוב, איור 197, נגד סיDסובב את הבורר 

השעון עד למצב התיקון. הפעל את

כה באמצעות לחיצה על מתגהער

בוי. נפח את הצמיגיםההפעלה/הכי

ללחץ המפורט בנושא “לחץ ניפוח“

בפרק “נתונים טכניים“.ש

בדוק אתלקריאה מדויקת יותר מומלץ ל

, איור F,197קריאות הלחץ במד הלחץ 

חס כבוי וללא הזזת הבוררבעוד שהמד

כזי ממצב התיקון.המר

איור 198

איור 197

איור 196

אם לאחר 10 דקות עדיין לא ניתן להגיע¥

ללחץ של  3 בר לפחות, נתק את צינור

המילוי השקוף מהשסתום, והוצא את

חק של כ-. סע למר12Vהתקע משקע 

 כדי לחלק את חומר האיטום’10 מ

בתוך הצמיג באופן שווה. לאחר מכן

חזור על פעולת הניפוח.

אם למרות פעולה, לאחר 10 דקות זו¥

ג לחץ של 3 בר, אל תמשיךלא הוש

לנהוג, מכיוון שהצמיג ניזוק באופן חמור

כה לתיקוןת הערולא ניתן לתקנו בעזר

כז שירות מורשהמהיר. פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מטעם חבר

ר בנושאאם הצמיג מגיע ללחץ המוגד¥

בפרק נתונים טכניים,“לחצי ניפוח“ ש

התחל לנסוע מיד.
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בדיקת לחצי אוויר ותיקונם

חס לתיקון לחץ האווירניתן להשתמש במד

בד.בל

משוך את בלם החניה.

הסר את מכסה השסתום, הוצא את¥

בור המהיר, איור 199 עם החיCהצינור 

וחבר אותו ישירות לשסתום הצמיג

המיועד לניפוח.

12Vהכנס את התקע לשקע חשמלי ¥

והתנע את המנוע.

סובב את הבורר בכיוון השעון למצב¥

חידוש לחץ האוויר.

כה באמצעות לחיצה עלהפעל את הער¥

מתג ההפעלה. נפח את הצמיג ללחץ

בפרקר בנושא ”לחצי ניפוח“ שהמוגד

“נתונים טכניים“.

איור 199

איור 200

איור 201

לאחר שנסעת במשך כ-10 דקות עצור¥

ובדוק שוב את לחץ האוויר בצמיגים;

זכור להפעיל את בלם החניה.

ג לחץ אוויר של 3 בר לפחות,אם הוש¥

תקן את לחץ האוויר בצמיגים ללחץ

המומלץ בנושא ”לחץ ניפוח“ בפרק

“נתונים טכניים“ (בעוד שהמנוע פועל

ב), המשך לנסועובלם החניה משול

כז שירות מורשה מטעםבזהירות למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.חבר

 אם יש להפחית את לחץ האווירה:הער

, איור B.200בצמיג, לחץ על הלחצן הייעודי 

בדוק אתלקריאה מדויקת יותר, מומלץ ל

חסלחץ האוויר במד לחץ בעוד שהמד

מכובה ומבלי להוציא את הבורר ממצב

חידוש לחץ האוויר.

בוקתהליך החלפת בק

בוק, פעל באופן הבא:כדי להחליף את הבק

, איור 201, כדיAלחץ על הלחצן ¥

לשחרר את החלק.

בוק החדש ולחץ עליו עדהתקן את הבק¥

לשילובו האוטומטי במקומו.
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מקרה של נקר שנגרם על ידי גוף44)

זר; ניתן לתקן צמיגים שקוטר

הנזקים הנראים בסולית הצמיג

או בדופן הצמיג אינן עולה על 4

מ“מ.

חשוב

מסור את דף ההוראות לעובדים153)

המטפלים בצמיג שאותו יש לתקן

באמצעות הערכה.

לא ניתן לתקן חורים או נזקים154)

בדפנות הצמיג. אל תשתמש

, כאשר הנזקיםFix & Go     בערכת

נגרמו עקב נסיעה עם צמיג נקור.

במקרה של נזקים לחישוק155)

הגלגל - לא ניתן לבצע תיקונים

(עיוותי מסילה חמורים הגורמים

לאיבוד אוויר). אל תשלוף גופים

זרים (ברגים, מסמרים) מהצמיג.

אין להפעיל את המדחס לפרק156)

זמן העולה על 20 דקות. סכנת

חימום יתר! בצמיגים שתוקנו

, ישFix & Go     באמצעות ערכת 

להשתמש באופן זמני בלבד.

המיכל כולל אתילן גליקול. המיכל157)

כולל שרף גומי אשר עלול לגרום

לתגובות אלרגיות. החומר מזיק

בבליעה או כשנושמים אותו, וגורם

אזהרה

לגירויים בעיניים במקרה של מגע.

במקרה של מגע בחומר יש לשטוף

אותו מיד במים ולהסיר את הבגדים

שזוהמו. במקרה של בליעה - אל

תתאמץ להקיא. שטוף את הפה,

שתה הרבה מים ופנה מיד לרופא.

הרחק מילדים. לאנשים הסובלים

מקשיי נשימה אסור להשתמש

במוצר הזה. אל תשאף את האדים.

במקרה של תגובות אלרגיות - פנה

מיד לרופא. שמור את המיכל

במקום שיועד לו, והרחק אותו

מחום. אורך חיי השירות של נוזל

האיטום מוגבל.

אחסן את כפפות המגן יחד עם158)

.Fix & Go     ערכת

159) הדבק מדבקה בשדה הראייה של

הנהג כתזכורת לתיקון הצמיג

בחומר האיטום. נהג בזהירות,

בפרט בעיקולים. אל תחרוג

ממהירות של 80 קמ“ש. אל תבצע

האצות או בלימות פתאומיות.

160) אם לחץ האוויר בצמיג יורד

מתחת ל- 3 בר, אל תמשיך לנהוג:

הערכה לתיקון הצמיג לא מסוגלת

לספק אחיזה נאותה, מכיוון שנגרם

נזק חמור לצמיג. פנה למרכז

שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

זכור להודיע למרכז השירות כי161)

הצמיג טופל בערכה לתיקון צמיג.

העבר את חוברת ההוראות לצוות

עובדי מוסך לתיקון צמיגים.

162) אם הותקנו ברכבך צמיגים

מסוגים אחרים מאלו שסופקו עם

רכבך, ייתכן כי לא יהיה באפשרותך

לבצע את התיקון. בעת החלפת

הצמיגים מומלץ להשתמש

בצמיגים המאושרים בידי היצרן.

פנה למרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ להתייעצות.
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ההחלפת נור

הנחיות כלליות

 45(

 163((164 

אם פנס לא עובד בדוק את נתיך שלו¥

ה. כדי לדעת את מיקוםלפני החלפת נור

ף“הנתיכים עיין בפסקה “אם נתיך נשר

בפרק זה.

עיםה בדוק את המגלפני החלפת נור¥

לחמצון.

החלף נורות שרופות בחדשות מאותו¥

סוג והספק.

ה בפנס ראשי תמידלאחר החלפת נור¥

בדוק את יישורו.

פנות הפנימיות של פנס לפעמים הד:חשוב

פלים במקצת: זה איננו מעיד עלראשי מעור

בעי, הנובעתקלה אלא על מצב ט

מטורות נמוכות ולחות באוויר. התופעהמטפר

תיעלם מיד לאחר הפעלת הפנס. נוכחות של

טיפות מים בתוך הפנסים הראשיים פירושה

כז שירות מורשה מטעםת מים. פנה למרחדיר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.חבר

חשוב

החלף את חומר האיטום לאחר2)

תאריך תפוגה. יש לסלק נכון את
המיכל ואת נוזל האיטום שבו.
סלק בהתאם להוראות החוק

והתקנות הישימות.

בנורות הלוגן יש לאחוז רק באחיזה45)

בחלק המתכתי שלהן. נגיעה בחלק
השקוף של הנורה באצבעותיך,
עלולה להפחית את עוצמת האור
היוצא ואף לקצר את אורך החיים
של הנורה עצמה. במקרה של מגע
מקרי, נגב את הנורה במטלית
ספוגה באלכוהול והנח לנורה

להתייבש.

חשוב

שינויים או תיקונים במערכת163)

החשמל אשר אינם מתבצעים
נכון, או אינם מביאים בחשבון את
מפרטי המערכת, עלולים לגרום
לתקלות שתגרומנה לסכנת

שריפות.

נורות הלוגן מכילות גז נתון164)

בלחץ, העלול להתפוצץ אם
הנורה תישבר.

אזהרה
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סוגי נורות

כב מותקנות נורות מסוגים הבאים:בר   

ה.) מותקנות בלחיצה, משוך להסרA (סוג בד:נורות העשויות מזכוכית בל

ה וסובבה, לחץ את הנורת הנור) להסרB (סוג נורות עם פיני נעילה (ביונט):

אותה נגד כיוון מנוגד השעון.

עים לחילוצן.) שחרר אותן מהמגC (סוג נורות גליליות: 

ה במקומה.) שחרר את תפס ההידוק המחזיק את הנורD (סוג נורות הלוגן: 

ה במקומה.) שחרר את תפס ההידוקהמחזיק את הנורE (סוג נורות הלוגן: 
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ך להתייחסותערהספקסוגנורות

H755WDאור גבוה בפנסים הראשיים

H755WDאור נמוך בפנסים הראשיים

--(#)W21/W5W - LEDמיים/נהיגת יוםפנסי צד קד

-H1155Wפל(*)פנסי ער

WY21W21WBמייםמחווני איתות קד

W16WF(**) / WY5W(***)16(**) / 5W(***)Aמחווני איתות צדדיים

PY21W21WBמחווני איתות אחוריים

W5W5WAפנסי צד

P21/5W21/5WBפנסי צד אחוריים/פנסי בלימה

P21W21WBפנס בלימה שלישי

W5W5WBפנסי נסיעה לאחור

W16W16WBפל אחוריפנס ער

W16W16WBת לוחית רישויתאור

C5W5WAמית עם הזזת עדשהה קדת תקרתאור

12V10W10WCמית עם (כיוון עדשות)ה קדת תקרתאור

12V10W10WCה אחוריתת תקרתאור

W21/5Wת איפה שקיים, במקום נור(#)

(*)     אם קיים

   (**) XLכב פנאיודגמי ר

(***) כל שאר הדגמים
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החלפת נורות חיצוניות

סוגי הנורות ושיעורן מתואר בנושא “החלפת

ה“.נור

מימכלול פנס קד

מי כולל פנסי צד, פנסיםמכלו הפנס הקד

), אור נמוך, אורLEDלנהיגה ביום (ללא נורות 

גבוה ופנסי איתות. כדי להחליף נורות, יש

להוציא את הפנס הראשי ולהניחו על משטח

ה.עבוד

כדי להוציא את הפנס הראשי, פעל באופן

הבא:

פתח את מכסה המנוע כפי שמתואר¥

בנושא “מכסה מנוע/תא מטען“ בפרק

ת מכוניתך“;“הכר

, איור A,202נתק את המחבר החשמלי ¥

מהפנס;

, איור B,203שחרר את הברגים ¥

כב, שחררהמחברים את הפנסים למר

בת שלו בתחתיתאת בית הפנס התוש

(כפי שמוצג באיור 203), הסר את הפנס

ה;והנח אותו על משטח עבוד
רות בפנס באופן הבא, איורהנורות מסוד

:204

Aפנסי איתות

ה עבור האור הגבוה בפנסיםכדי להחליף נור

, איור C.205הראשיים, הסר מכסה גומי 

ה עבור האור הנמוך בפנסיםכדי להחליף נור

, איור B.205הראשיים, הסר מכסה גומי 

ה בפנסי איתות ובפנסי צד/כדי להחליף נור

), הסרLEDפנס לנהיגה ביום (ללא נורות 

, איור A.205את מכסה הגומי 

לאחר ההחלפה, התקן נכון את מכסה

הגומי וודא שהוא נעול במקומו.

איור 202
איור 204

בי הפעולה המתואריםהקפד על של¥

ה;להלן בעת החלפת הנור

ה התקן את הפנסלאחר החלפת הנור¥

, איור B;203ת ברגים בע אותו בעזרוק

, איור A,202חבר את המחבר החשמלי ¥

לפנס.

איור 203

Bאור נמוך בפנסים הראשיים

Cאור גבוה בפנסים הראשיים

Dפנסי צד, פנסים לנהיגה ביום

Eפנסי צד/פנסים לנהיגה ביום, נורות

LED-כחלופה ל) D(
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(LEDs)פנסי  צד/פנסים לנהיגת יום 

. כדיLED בפנסים אלה מותקנות נורות

כזלהחליף את הנורות האלה יש לפנות למר

ת סמל“ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

פנסי  צד/פנסים לנהיגת יום

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור A;205הסר את כיסוי המגן ¥

, איור 206 נגדB ה סובב את מחזיק הנור¥

כיוון השעון.

ה המותקנת בלחיצההוצא  את הנור¥

והחלף אותה;

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור¥

בוב נגד כיוון השעון (מסוג ביונט);וסי

, איור B206 ה התקן את מחזיק הנור¥

נגד כיוון השעון. וודא שהיא ננעלת

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

איור 205

איור 206

מהמחזיקים בצד והוצא אותו.

נתק את המחבר החשמלי;¥

ה החדשה. וודא שקוהתקן את הנור¥

המתאר של החלק המתכתי מיושר עם

חריצי העקומה של הפנס הראשי תוך

כדי שילובו בתפסי הצד.

חבר את המחבר החשמלי;¥

 איור A;205התקן את כיסוי המגן ¥

אור נמוך פנסים ראשיים

סטעם נורות פלואור

איור 208

במקומה כהלכה.

 איור A;205התקן את כיסוי המגן ¥

אור גבוה פנסים ראשיים

איור 207
ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור B;205הסר את כיסוי המגן ¥

 איור C;205הסר את כיסוי המגן ¥

, איור B207 ה שחרר את מחזיק הנור¥
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, איור A208ה שחרר את מחזיק הנור¥

 בצד והוצא אותו.Bמהמחזיקים 

נתק את המחבר החשמלי;¥

ה החדשה. וודא שקוהתקן את הנור¥

המתאר של החלק המתכתי מיושר עם

חריצי העקומה של הפנס הראשי תוך

כדי שילובו בתפסי הצד.

חבר את המחבר החשמלי;¥

 איור B;205התקן את כיסוי המגן ¥

פנסי כיוון

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

 איור A;205הסר את כיסוי המגן ¥

 איור 209 נגדBה סובב את בית הנור¥

כיוון השעון.

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור¥

בוב נגד כיוון השעון (מסוג ביונט);וסי

, איור B206 ה התקן את מחזיק הנור¥

נגד כיוון השעון. וודא שהיא ננעלת

במקומה כהלכה.

ה: לחץ עליה וסובבהחלף את הנור¥

אותה נגד כיוון השעון.

 איור A.205התקן את כיסוי המגן ¥

איור 210איור 209

פנסי צד

ה פעל באופן הבאכדי להחליף את הנור

איור 210:

הזז ידנית את המראה כדי לאפשר¥

;Aבוע גישה לשני ברגי קי

ת מברג פיליפס הברג החוצה אתבעזר¥

ת מחזיקשני הברגים והוצא את יחיד

בת;ה מהתושהנור

בוב בסי B ה והתקן מחדש החלף נור¥

נגד כיוון השעון.

פלפנסי ער

(אם קיים)

פלה בפנסי ערכדי להחליף את הנור

מיים, פעל באופן הבא:קד

סובב את גלגל ההגה פנימה במלואו;¥

, והסר אתAהברג החוצה את הברגים ¥

ף איור 211;המד

, איור 212, ונתק אתCכוונן את התפס ¥

;Dבור החשמלי החי

הה והסר את היחידסובב את בית הנור¥

E;

ה והחלף אותה;שחרר את הנור¥

ה חדשה ופעל בזהירות לפיהתקן נור¥

רדהוראות החלפה כמתואר לעיל בס

הפוך.
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איור 211

איור 212

מכלולי הפנסים האחוריים

רות באופן הבא, איור 213:הנורות מסוד

Aפנסי בלימה/פנסי צד

Bפנסי צד

Cפנסי איתות

Dפנסי נסיעה לאחור

Eפל אחורייםפנסי ער

ה פעל באופן הבא איור 214,להחלפת הנור

איור 215:

פתח את מכסה תא המטען האחורית;¥

 מהכיסויAשחרר את 7 ברגי ההידוק ¥

הפלסטי;

;Bשחרר את 2 ברגי ההידוק ¥

ה החוצה ונתק אתשלוף את היחיד¥

בור החשמלי.החי

ת המברג בעזרCשחרר את הברגים ¥

ה.מסופק והסר את בית הנור

 באמצעותD, E, Fה הוצא את הנור¥

בוב נגד כיוון השעוןחיפה עדינה וסיד

(נעילת ביונט) ולאחר מכן החלף אותה.

 באמצעותG, Hה הסר את הנור

משיכתה החוצה.

איור 213

איור 214

ה במקום והדק אתהחזר את בית הנור¥

.Cהברגים 

בור החשמלי, מקם נכוןחבר את החי¥

כב ולאחר מכןכב הרה במראת היחיד

.Bבוע הדק את בורגי הקי

התקן את מכסה הפלסטיק והדק אותו¥

.Aבוע באמצעות 7 בורגי הקי
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ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

בועהברג החוצה את שני בורגי הקי¥

איור 217;

הוצא את המכלול;¥

, איור B,218לחץ את ההתקן המחזיק ¥

ה;פתח את בית הנור

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור¥

והחלף אותה בחדשה.

ת לוחית רישויתאור

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

,Aה המסומנת בחץ באיור לחץ בנקוד¥

219, והסר את העדשה;

איור 215
איור 216

איור 218

איור 217

הסת שלדסת משאית וגרעבור גר

של תא הנהג:

, איור 216 והחלףHשחרר את 4 הברגים 

את הנורות:

Iפל אחוריה של פנס ערנור

Lה של פנס נסיעה לאחורנור

Mה של פנס צדנור

Nה של פנס בלימהנור

Oה של פנס צדנור

פנס בלימה שלישי
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איור 219

עי הצד. וודאה ממגע“י שחרור ה החלף נור¥

עים;ה החדשה תפוסה נכון במגשהנור

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור¥

והחלף אותה בחדשה.

איור 220

פנסי צד

(אם קיים)

החלפת נורות פנימיות

סוגי נורות ושיעור המתח מצוינים בסעיף

ה“.“החלפת נור

מיה קדפנס תקר

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף נור

לחץ בנקודות המסומנות בחיצים והסר¥

 איור A.221ה את פנס התקר

 איור B.222 פתח את כיסוי מגן ¥

עיםמהמג C החלף את הנורות  ¥

הבצדדיה והחלף אותה. וודא שהנורש

עים.ב בין המגהחדשה מאובטחת היט

 איור 222, אבטח אתBסגור את המכסה ¥

בתו. וודא איור 221 בתושAה פנס התקר

שהוא ננעל במקומו.

ה אחוריתת תקרתאור

ה פעל באופן הבא:להחלפת נור

פתח את תא המטען והוצא את פנס¥

 איור 223, בהפעלת לחץDה התקר

ה המוצגת על ידי החץ.בנקוד

, איור E.224פתח את כיסוי המגן ¥

ה פעל באופן הבא:כדי להחליף את הנור

כב ארוך במיוחד:עבור ר¥

, איורCבוע שחרר את שני בורגי הקי-

220, והסר את מכלול הפנס.

Dה בוב את בית הנורסובב 1/4 סי-

הנמצא בחלקו האחורי של מכלול

הפנס והסר אותו.

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור-

והחלף אותה בחדשה.

מה:עבור תאי נוסעים בעלי פלטפור¥

Dה בוב את בית הנורסובב 1/4 סי-

הנמצא בחלקו האחורי של מכלול

הפנס והסר אותו.

ה המותקנת בלחיצההוצא את הנור-

והחלף אותה בחדשה.
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הבשחרור  , איור F224  ההתקן מחדש נור¥

ה החדשהעי הצד, וודא שהנורממג

עי הצד האלה;מוקמה באופן נכון בין מג

, איור E224סגור מחדש את המכסה ¥

, איור 223. בתוךDואבטח את הפנס 

בת שלו. נעל אותו כהלכה.התוש

החלפת נתיך

מידע כללי
 14(

 105(  (106 (107 (108 (109

כתנתיכים משמשים כאמצעי הגנה במער

פים) בגללהחשמל. הם מופעלים (כלומר נשר

כת או בגלל הפעלה לא נכונה.תקלות במער

ב חשמלי כלשהו מפסיק לפעול,כיכאשר ר

ף. תיל הנתיךבדוק אם הנתיך שלו לא נשריש ל

Aב להיות שלם. איור 225 חיי

ף החלף אותו בנתיך זהה בעלאם הנתיך נשר

ך אמפרי (בצבע זהה).אותו ער

Bנתיך תקין 

Cנתיך שרוף 

איור 223איור 221

איור 224איור  222

איור 225
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מיקום נתיכים

בות נתיכיםנתיכים נמצאים בשתי תי

הנמצאות בתא המנוע ובתא הנוסעים.

בת נתיכים של לוח המכשיריםתי

בת הנתיכים של לוחעל מנת לגשת לתי

המכשירים איור 227, שחרר את הברגים

A.איור 226 והסר את המכסה ,

איור 226

איור 227
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איור 228

איור 229

בת נתיכים בתא המנועתי

בת הנתיכים, איור 229,כדי לגשת אל תי

הסר את מכסה המגן, איור 228.

פעל באופן הבא:

הדק במלואו את הבורג המחזיק¥

באמצעות מברג פיליפס שסופק;

סובב לאט את הבורג נגד כיוון השעון עד¥

שתחוש בהתנגדות (אל תהדק יתר על

ה);המיד

שחרר את הבורג בזהירות;¥

כאשר ראש הבורג יוצא מפתחו במלואו,¥

בת נתיכים נפתחת;תי

הסר ת המכסה.¥

כדי להתקין את המכסה, פעל באופן הבא:

בה באופןהצמד את המכסה אל התי¥

נכון;

הדק את הבורג המחזיק במלואו¥

באמצעות מברג פיליפס;

סובב את הבורג לאט בכיוון השעון עד¥

שתחוש התנגדות (אל תהדק יתר על

ה);המיד

שחרר את הבורג בזהירות;¥

בתכאשר הבורג מוברג במלואו, תי¥

ה כהלכה.הנתיכים סגור
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אסור להחליף נתיך בנתיך בעל165)

 סכנתערך אמפרי גבוה יותר.

אם נתיך הגנה כללישריפה.

)))))MEGA-FUSE, MIDI-FUSE, MAXI-

FUSE ( ( ( ( (יש ליצור קשר עם     נשרף ,

מרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע“מ.

אזהרה

אסור בהחלט להחליף נתיך שרוף46)

בשום מוליך חלופי אחר.

חשוב

לפני החלפת התיךשרוף, שלוף166)

את המפתח ממתג ההתנעה

והפסק את פעולתם של כל צרכני

החשמל.

ברצונך לשטוף את תאאם 167)

ם הסילוןהמנוע, אל תכוון את זר

בת הנתיכים.ישירות אל תי

פנה למרכז שירות מורשה מטעם168)

חברת ס.מ.ל.ת בע“מ, אם נשרף

נתיך כללי של מערכת בטיחות

(כריות אוויר, בלמים), מערכת

המנוע (מנוע, תיבת הילוכים) או

של מערכת ההיגוי.

איור 230

איור 231

בת נתיכים אופציונלית בעמודתי

אמצעי ימני

(אם קיימת)

בת נתיכים זו, איור 231, הסרכדי לגשת לתי

את מכסה המגן, איור 230.

איור 231
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בת נתיכים בלוח המכשיריםתי

איור 226 - איור 227

אמפרנתיךהתקן מוגן

F127.5אור נמוך בפנס ראשי ימני

F137.5אור נמוך בפנס ראשי שמאלי

F315ה של לוח מכשירים (+ מפתח)ת בקרה של תא המנוע, ממסר של יחידת בקרממסר של יחיד

F327.5ה בתא הנוסעים (+מצבר)ת תקרהדלקת תאור

F337.5 (+מצבר)Start&Stopכת סאות עם מערחיישן ניטור של מצב עבור גר

F347.5בוס (חירום)ה פנימית של מיניתאור

F3610 (+מצבר)Webastoה של ניתוק מצבר, קוצב זמן ת בקרף, יחידת אקלים, טכוגררדיו, בקר

F377.5ת פנס בלימה (ראשי), פנס בלימה שלישי, לוח מחוונים (+ מפתח)בקר

F3820נעילת דלתות (+ מצבר)

F4320מית (+ מפתח)מגב שמשה קד

F4720חלון חשמלי בצד הנהג

F4820מיחלון חשמלי בצד הנוסע הקד

ה שמאלי, לוח עזר,כזי, לוח בקרה מרה של חיישן חניה, רדיו, בקרי גלגל הגה, לוח בקרת בקריחיד

ה של ניתוק מצבר (+ מפתח)ת בקריחיד
F495

ה של גלגל הגה, פנסי נסיעה לאחור, חיישן מים במסנן דיזל, מד זרימה,ת בקרת אקלים, יחידבקר

ף (+ מפתח)טכוגר
F515

F537.5לוח מחוונים (+ מצבר)
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אמפרנתיךהתקן מוגן

-F89חסר

F907.5אור גבוה בפנס ראשי שמאלי

F917.5אור גבוה בפנס ראשי ימני

F927.5פל שמאליפנס ער

F937.5פל ימניפנס ער
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בת נתיכים בתא המנועתי

איור 228 - איור 229

אמפרנתיךהתקן מוגן

F0330מתג התנעה (+ מצבר)

F0440מסנן מחומם

בת הילוכים רובוטית, משאבת תיWebasto/אוורור תא הנוסעים עם Pumaמחולל אדים עבור מנוע 

(+ מצבר)
F0520/50

F0640/60מאוורר לקירור מנוע הפועל במהירות גבוהה (+ מצבר)

F0740/50/60מאוורר לקירור מנוע הפועל במהירות נמוכה (+ מצבר)

F0840מאוורר תא הנוסעים (+ מפתח)

F0915שקע חשמלי אחורי (+ מצבר)

F1015צופר

F1415שקע חשמלי (+ מצבר)

F1515מצית סיגריות (+ מצבר)

F187.5בת הילוכים רובוטית (+ מצבר)ה של תית בקרכת הינע, יחידה של מערת בקריחיד

F197.5כת מיזוג אווירחס של מערמד

F2030מיתמגב השמשה הקד

F247.5ה עזר עבור הזזה וקיפול מראה (+ מפתח)לוח בקר

F3015ת מראותהפשר
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בת נתיכים אופציונלית בעמוד אמצעי ימניתי

איור 230 - איור 231

אמפרנתיךהתקן מוגן

-F54חסר

F5515ביםחימום מוש

F5615שקע חשמלי בתא נוסעים אחורי

F5710בחימום נוסף מתחת למוש

F5815חימום חלון אחורי שמאלי

F5915חימום חלון אחורי ימני

-F60חסר

-F61חסר

-F62חסר

F6310ב הנוסעה של חימום מוסף של מושבקר

-F64חסר

F6530ב הנוסעמאוורר נוסף של חימום מוש
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טעינה מחדש של

המצבר

  תהליך הטעינה של המצבר מובאחשוב

ביצוע הפעולה מומלץלפנותבד. לכדוגמה בל

ת ס.מ.ל.תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

 אחרי שסובבת את המפתח למצבחשוב:

STOPת את דלת הנהג, המתן לפחות וסגר

כדקה לפני ניתוק אספקת החשמל

מהמצבר. כאשר אתה מחבר את אספקת

החשמל אל המצבר, וודא שהמפתח נמצא

ה. ושדלת הנהג סגורSTOPבמצב 

מומלץ להשתמש במטען בעל מתח טעינה

בי 15 אמפר. זמןם מרשל 12 וולט וזר

הטעינה המומלץ הוא כ-24 שעות. טעינה

ארוכה יותר עשויה לגרום נזק למצבר.

 169( (170

איור 232

הכת התנעה ועצירללא מער

הטען את המצבר באופן הבא:

ב השלילי במצבר;נתק את הקוט¥

חבר את הכבלים של המטען המצברים¥

בים המתאימים של המצבר;לקט

הפעל את המטען;¥

בתום הטעינה הפסק את פעולת מטען¥

המצברים לפני ניתוק כבלי מטען

המצברים.

חבר מחדש את הכבל השלילי של¥

המצבר.

הכת התנעה ועצירעם מער

הטען את המצבר באופן הבא:

) B(בלחיצה על כפתור A נתק את מחבר¥

 מצב המצבר ממוקםC מפני שחיישן 

;Dבמסוף המצבר השלילי 

בחבר את הכבל החיובי של המטען לקוט¥

, ואת הכבל השלילי Eהחיובי של המצבר

 באיור F;232ב לחיישן לקוט

הפעל את המטען;¥

לאחר ההטענה, הפסק את פעולת¥

המטען לפני שאתה מנתק אותו

מהמצבר;

לאחר ניתוק המטען, חבר מחדש את¥

 באיור C.232 לחיישן Aבור החי

נוזל המצבר רעיל ומאכל. מנע169)

מגע בעור או בעיניים. טעינת

המצבר חייבת להתבצע במקום

מאוורר היטב, הרחק מלהבות

גלויות או ממקור אפשרי אחר של

ניצוצות על מנת למנוע סכנת

פיצוץ ושריפה.

אזהרה
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איור 233

אסור בהחלט לנסות ולטעון170)

מצבר קפוא. כדי למנוע סכנת

פיצוץ יש להפשיר את המצבר

לפני הטעינה. אם המצבר קפא -

יש לבדוק אותו תחילה ע“י אדם

מקצועי ומיומן כדי לוודא

שהרכיבים הפנימיים לא ניזוקו

ושמארז המצבר לא נסדק, דבר

שעלול לגרום לדליפה של גז רעיל

ומאכל.

מת המכוניתהר

כז שירותכב, פנה למראם יש להרים את הר

ת ס.מ.ל.ת. בע“ממורשה מטעם חבר

מה או מגבה.המחזיק ברשותו זרוע הר

בד באמצעותכב מהצד בליש להרים את הר

מה או שלהצבת הקצוות של זרועות ההר

המגבה בנקודות המסומנות באיור 233.

איור 234

איור 235

כבת הרגריר

 171( 271( 371( 471( 571( 671( 771( 871(  971(

ה המסופק עם המכונית מאוחסןוו הגריר

כת הכלים בתא המטען.בער
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איור 236

איור 237

איור 238

בת הכליםמית נמצאת בתיבעת הקדהט

ב הנוסע. בדגמים המצוידיםמתחת למוש

בת ללא גלגל חלופי, תיFix&Goכת בער

ת (אםהכלים זמינה רק בהזמנה מיוחד

קיימת בשוק).

מי שלה הקדבת הכלים, וו הגרירר תיבהיעד

כב ביחדכב נמצא בתיק המסמכים של הרהר

עם ספר הנהג.

כדי להשתמש בו פעל באופן הבא:

 והסר אותו, כפי שמצויןAפתח את הכיסוי ¥

באיור 234;

, איור 234, נגד כיווןBסובב כפתור מחזיק ¥

בה,השעון והסר אותו, כדי להוציא את התי

;איור 235

בההוצא את המברג המסופק מהתי¥

ה המוצגת באיור 237,והכנס אותו בנקוד

;Cכדי להרים את המכסה 

בה מהתיDה הוצא את לולאת הגריר¥

והברג אותה בתוך פין ההברגה, איור 237.

, איור 238, נמצאתBהלולאה האחורית 

ה המוצגת באיור.בנקוד

171) הברג את וו הגרירה ובדוק

שהוא נעצר בסוף מהלכו.

172) לפני גרירה, הפסק את נעילת

עמוד ההגה (ראה נושא “התקן

התנעה“ בפרק “הכרת

מכוניתך“).

173) זכור שמגבר הבלם והיגוי הכוח

החשמלי אינם זמינים במהלך

גרירה. לכן, יש להפעיל כוח רב

יותר, כדי לתפעל את דוושת

הבלמים ואת גלגל ההגה.

174) אל תשתמש בכבלים גמישים

לגרירת רכב והימנע מתלתולים.

במהלך גרירה וודא שהחיבורים

המהודקים לא גורמים נזק

לרכיבים סמוכים.

175) במהלך הגרירה, הקפד על חוקי

התעבורה הנוגעים להתקן

הגרירה ולהתנהגות בכביש.

176) אל תתניע את המנוע במהלך

גרירת הרכב.

אזהרה
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גרירה חייבת להתבצע בדרכים/177)

רחובות בלבד. אין להשתמש

בהתקן לחילוץ רכב שירד

מהכביש.

178) אין לגרור רכב, כדי להתגבר על

מכשולים גדולים בדרך (כגון

מצבורי שלג או חומר שהתפזר

על פני הדרך).

179( גרירה מתבצעת אם שני כלי

הרכב (הגורר והנגרר) מיושרים

ככל הניתן. גרירה באמצעות גרר

אף היא חייבת להתבצע לאחר

יישור של שני כלי הרכב.
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230....................................טיפולים תקופתיים

231..........................................תוכנית טיפולים

234.....................................בדיקות תקופתיות

234...............כבתנאי שימוש קשים של הר

235................................בדיקת מפלסי נוזלים

241.......................מסנן אוויר/מסנן אבקנים

242..............................................................מצבר

245............................................גלגלים וצמיגים

246..................................................צינורות גומי

246..........................מיתמגבי השמשה הקד

248..................................................................צבע

250....................................................כבפנים הר

טיפול ותחזוקה

תחזוקה נכונה מאפשרת לשמור על ביצועי

הרכב לאורך זמן, בנוסף על עלויות שימוש

נמוכות ועל יעילותן של מערכות הבטיחות.

פרק זה מסביר כיצד ניתן לעשות זאת.
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טיפולים תקופתיים

כב חיונית להבטחתתחזוקה נכונה של הר

בות.תקינותו ומצבו  למשך שנים ר

ת בדיקותרת פיאט תכננה סידה זו, חברלמטר

בצע כל 48,000 ק“מופעולות תחזוקה שיש ל

(בהתאם לדגם).

כב אינו מתמצה בטיפוליםעם זאת, טיפול בר

בד. הם אינם מכסים את כלתקופתיים בל

כב. עוד לפני  הטיפול הראשון שלרישות הרד

48,000  ק“מ ולאחר מכן, בין טיפול למשנהו

דיר כגון: בדיקותרש טיפול ס- עדיין נד

תיות, הוספת נוזלים, בדיקת לחץ אווירגרש

בצמיגים ועוד.

חשוב: מועדי הטיפול בהתאם לתוכנית

תית מפורטים על ידי היצרן.גרהטיפולים הש

תיים  עלול לגרוםגראי ביצוע הטיפולים הש

ביטול תוקף האחריות.ל

כזיטיפולים עפ“י לוח זמנים מבוצעים בכל מר

ת ס.מ.ל.תהשירות המורשים מטעם חבר

בעו מראש.בע“מ, במועדים שנק

בביצוע פעולות תחזוקה וכן בטיפולים

ביםכיך בהחלפת רתיים, לעיתים יש צורגרהש

בצעאו בתיקונים נוספים. את אלה יש ל

בהסכמה מפורשת של הלקוח.

ה של תקלת הפעלה אנוחשוב: במקר

כז שירות מורשהממליצים לך לפנות למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ, ולא להמתיןמטעם חבר

למועד הטיפול הבא.

ה לעתיםכבך לגרירה ואתה משתמש ברבמיד

קרובות, המרווח בין מועד טיפול אחד למשנהו

ב להתקצר.חיי
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תוכנית טיפולים תקופתיים

4896144192240אלפי קילומטרים

246810שנים

£££££ך.ה הצורבדוק את טעינת המצבר וטען אותו במקר

£££££ךה הצורבדוק בלאי הצמיגים ותקן לחץ אוויר בהם במקר

ת תא המטען,ה (פנסים ראשיים, פנסי כיוון, אורות מצוקה, תאורבדוק את פעולת התאור

)’ה בלוח המחוונים וכדה בתא הכפפות, נוריות אזהרה בתא הנוסעים, מנורתאור
£££££

£££££ךה הצורמית וכוונן את המתזים במקרבדוק את המגבים/המתזים של השמשה הקד

£££££מית ואת שחיקתובדוק את מיקומו של להב המגב של השמשה הקד

£££££בורים נקיים ומשומניםוודא שמנעול מכסה המנוע ותא המטען נקי ושחי

כב פחמן, גחון אווירודינמי, צינורות קשיחים וגמישים (צינורבצע בדיקה חזותית של: צבע, מר

)’פליטה, צינור אספקת דלק וצינור בלמים), חלקי גומי (שרוולים, שרוולי הינע, תותבים וכד
£££££

מיים; בדוק את פעולתומיות ושל בלמי דיסק קדפידות בלמים קדבדוק מצב ושחיקה של ר
£££££

פידות.של מחוון בלאי הר

פידות בלמים אחוריות ושל בלמי דיסק אחוריים; בדוק את פעולתובדוק מצב ושחיקה של ר
£££££

פידות. (אם קיים)של מחוון בלאי הר

) והוסף’ראולי/בלמים, שטיפה, מצבר וכדבדוק מפלסי נוזלים (קירור מנוע, מצמד היד
£££££

ךה הצורבמקר
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4896144192240אלפי קילומטרים

246810שנים

סאות דגם ללא מותחן אוטומטיבדוק חזותית של חגורות ההינע של האביזרים. (גר
££ (110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet)

££) (^)סאות דגם ללא מותחן אוטומטי בצע בדיקה חזותית של חגורות ההינע של האביזרים. (גר

סאות דגם ללא מותחן אוטומטיבצע בדיקה חזותית של חגורות ההינע של האביזרים. (גר
£££

(115  Multijet) (°)) (^)

££(Multijet 150 - 130 - (°) 110)בדוק את מצבה של רצועת תזמון 

£££££(°)(Multijet  115)בדוק את מצבה של רצועת תזמון 

£££££ךה הצורבדוק את מהלכו של בלם החניה וכוונן במקר

£££בדוק פליטות ו/או פליטות עשן.

£££££ת המנוע (באמצעות שקע אבחון)כת בקרבדוק פעולתה של מער

£££££בדוק ניקיון מסילות ההנחיה הנמוכות של דלתות ההזזה הצדדיות (או כל 6 חודשים)

£££££החלף מסנן סולר (מנועי דיזל)

£החלף של חגורות הנעה של האביזרים.

££((°) (Multijet  115)החלף של חגורות ההנעה של האביזרים  

לשווקים מסוימים(°)

ת הינע עזרלאחר החלפת שמן המנוע הראשונה, בדוק את המתיחות של חגור(^)



233

4896144192240אלפי קילומטרים

246810שנים

(Multijet 150 - 130 - (°) 110)ת תזמון(*)  החלף חגור

((°) Multijet  115)ת תזמון(**)  החלף חגור

£££££ב הסינון של מסנן האוויר (***)החלף את קר

)(#)°°החלף שמן מנוע ומסנן שמן (

£££££החלף נוזל בלמים (או כל שנתים)

£££££החלף מסנן אבקנים (או כל שנתים)

בי מומלץ הויא 192,000 ק“מ. ללא קשר לקילומטראז', יש להחליף את רצועת התזמון כל 4 שנים עבור שימוש תובעני (אקלים קר,קילומטראז' מר(*)

נסיעות עירוניות או תקופות אי פעילות ארוכות) או כל 5 שנים לפחות.

סאות עבור שווקים מיוחדיםגר)°(

בית מומלצת היא 144,000 ק“מ. ללא קשר לקילומטראז', יש להחליף את רצועת התזמון כל 4 שנים עבור שימוש תובעני (אקליםקילומטראז' מר(**)

קר, נסיעות עירוניות או תקופות אי פעילות ארוכות) או כל 5 שנים לפחות.

כב מצויד במסנן אוויר מיוחד לאזורים מאובקים: - כל 20,000 ק“מ בדוק ונקה מסנן; כל 40,000 ק“מ החלף מסנן.אם הר(***) 

ה או הודעה (אם קיימת) בלוחכב ומצוין באמצעות נורית האזהרהמרווח האמיתי להחלפת שמן מנוע ומסנן שמן תלוי בתנאי ההפעלה של הר)°°(

ה והודעות“) ואסור שיחרוג משנתיים.המחוונים (ראה פרק “נוריות אזהר

כב נוסע בערים בעיקר, החלף שמן מנוע ומסנן שמן כל 12 חודשיםאם הר(#)
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בדיקות תקופתיות

לפני נסיעה ארוכה, בדוק והוסף את הפריטים

ך:ת הצורהבאים במיד

מפלס נוזל קירור מנוע¥

מפלס נוזל בלמים¥

מית.מפלס נוזל לשטיפת השמשה הקד¥

מצב הצמיגים ולחץ האוויר.¥

ה (פנסים ראשיים, מחווניפעולת התאור¥

כיוון, מהבהבי חירום וכדומה).

פעולת המגבים/המתזים של השמשה¥

מית, המצב ובלאי להבי המגבים שלהקד

מית והחלון האחורי.השמשה הקד

כב תקין ומתוחזק כהלכה,כדי להבטיח שהר

לאחר כל 3,000 ק“מ בדוק את מפלס שמן

ך.ת הצורמנוע והוסף במיד

תנאי שירות קשים

כב באחד מהתנאיםבים להשתמש בראם מר

הבאים:

ת גרור או קרוואן.גריר¥

כים מאובקות.רבד¥

חקים קצרים (פחותבנסיעות חוזרות למר¥

ה החיצוניתמ- 8-7 ק“מ), בטמפרטור

נמוכה מאפס מעלות.

בובי סרק לעתיםכאשר המנוע פועל בסי¥

חקים ארוכיםתכופות או בנהיגה למר

ב אי הפעלהובמהירות נמוכה, או עק

לפרק זמן ארוך).

בצע את הבדיקות הבאות לעתים קרובותיש ל

בע בתוכנית הטיפולים:יותר מהנק

פידות בלמי הדיסקבדוק את המצב  של ר¥

ת שחיקתן.ואת מיד

בדוק את ניקיון המנעול של מכסה תא¥

מנוע ודלת תא המטען. בדוק את ניקיון

וסיכת הידיות.

בדוק חזותית את המצב הכללי של¥

בת ההילוכים, הצינורותהמנוע, תי

הקשיחים והגמישים (פליטה, דלק,

בלמים), חלקי גומי (שרוולי מגן, שרוולים,

תותבים וכדומה).

בדוק את טעינת המצבר ומפלס הנוזל¥

שלו  (אלקטרוליט).

בדוק חזותית את המצב של רצועות¥

ההנעה השונות.

ך את שמן המנועת צורבדוק והחלף במיד¥

ואת מסנן השמן.

ך החלף את מסנןת הצורבדוק ובמיד¥

האוויר.
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בדיקת מפלסי נוזלים

איור 239

 47(

 180((181 

A. עונמ ןמש יולימה קקפ -  B.  עונמ ןמש דידמ -  C. רוריקה לזונ לכימ - D. תימדק השמש תפיטש לזונ - E. םימלב לזונ - F. חוכ הגה לזונ

Multijet  115     סאותגר
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איור 240

 47(

 180((181 

A. עונמ ןמש יולימה קקפ -  B.  עונמ ןמש דידמ -  C. רוריקה לזונ לכימ - D. תימדק השמש תפיטש לזונ - E. םימלב לזונ - F. חוכ הגה לזונ

Multijet 150 - 130 - 110     סאותגר
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איור 241

 47(

 180((181 

A. עונמ ןמש יולימה קקפ -  B.  עונמ ןמש דידמ -  C. רוריקה לזונ לכימ - D. תימדק השמש תפיטש לזונ - E. םימלב לזונ - F. חוכ הגה לזונ

Multijet Power  180     סאותגר
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שמן מנוע
 48(

בדוק את מפלס השמן דקות מספר (כחמש

דקות) לאחר הפסקת פעולת המנוע, כאשר

ה.כב חונה על קרקע ישרהר

MINב להיות בין הסימונים מפלס השמן חיי

, איור 239 - איורB על מדיד השמן MAXו- 

.241 - 240

ביל לליטר מקMAX ו- MINהפער בין הסימונים 

ך.שמן אחד לער

ה ומפלס השמן קרוב או אפילו נמוךבמיד

ך צוואר המילויר - הוסף שמן דMINמהסימון 

Aאיור 239 - איור 240 - 241 עד שהמיפלס 

.MAXיגיע לסימון 

אסור למיפלס השמן לעבור, אף פעם את

.MAXהסימון 

צריכת שמן מנוע

ךבית של המנוע היא בערצריכת השמן המר

ם ל- 1000 ק“מ.400 גר

כב חדש, המנוע זקוק להרצהכאשר הר

בה, רקב כיציוצריכת השמן יכולה להיחש

לאחר 5,000 עד 6,000 הקילומטרים

הראשונים.

 תצרוכת השמן תלויה בסגנון נהיגהחשוב:

כב.ובתנאי ההפעלה של הר

לאחר הוספת שמן או לאחר החלפתוחשוב: 

הנח למנוע לפעול בהילוך סרק לכמה שניות.

ה המתן כמה דקות לפני שאתהלאחר עציר

בודק את מפלס השמן.

 לאחר הוספה או החלפת שמן, הנחחשוב:

למנוע לפעול במשך כמה שניות, והמתן כמה

ממתו לפני בדיקת המפלס.דקות לאחר הד

איור 242

נוזל קירור מנוע

49( 182(

בדוקאת מיפלס נוזל קירור המנוע צריך ל

כאשר המנוע קר. המיפלס צריך להיות בין

 שעל מיכל נוזל הקירור.MAX ו- MINהסימונים 

אם המיפלס נמוך, פעל באופן הבא:

כדי לגשת לצוואר המילוי של המיכל, הסר¥

, איור A,242את כיסוי הפלסטיק 

, איורBבוב של בורגי הנעילה באמצעות סי

242, נגד כיוון השעון;

הוסף באיטיות תערובת של 50% מים¥

, שלPARAFLUUPמזוקקים ו- 50% 

,PETRONAS LUBRICANTSבוצת ק

 עד שהמיפלס יגיעA צוואר המילוי ךרד

.MAXל- 

 ומיםPARAFLUUPתערובת 50-50 של  

מזוקקים, מעניקה הגנה נגד קפיאה עד

.35°C-ל-

כב בתנאים אקלימייםכאשר משתמשים בר

קשים במיוחד, אנו ממליצים להשתמש

 עםPARAFLUUPבתערובת של 60% של 

40% מים מזוקקים.
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איור 243

ל שטיפת השמשהנוז

מית/החלון האחורי/הקד

183((184  

הוספת נוזל:

, איורים D,241 ,240 ,239הסר מכסה ¥

באמצעות משיכה של תפס החוצה;

משוך את פתח הצינור למעלה, כדי¥

להוציא את המשפך הטלסקופי, איור

.243

 לפני פתיחת המכסה, בדוק שהואחשוב:

מכוון נכון (כפי שמוצג באיור 243), כדי שלא

בים מכנייםכים לו נזק ושלא יפריע לרייגר

ת, סובב אותו עד שיגיע למצבסמוכים. אחר

הנכון.

להוספת נוזל, פעל באופן הבא:

TUTELAהשתמש בתערובת של מים ו-  

PROFESSIONAL SC35,:בריכוזים הבאים 

 30%TUTELA PROFESSIONAL SC35

ו- 70% מים בקיץ.

50% TUTELA PROFESSIONAL SC35

ף.ו- 50% מים בחור

כת היגוי כוחנוזל של מער
188(

3(

51(

בי.בדוק שהנוזל במיכל נמצא במפלס המר

כב חונה עלבצע את הבדיקה בעוד שהריש ל

ה והמנוע שלו מכובה וקר.קרקע ישר

פעל באופן הבא:

, איור A,242הסר מכסה פלסטיק ¥

,Bבאמצעות שחרור של בורגי הנעילה 

איור 242 נגד כיוון השעון, כדי לגשת

לצוואר המילוי של המיכל;

MAXבדוק שמפלס הנוזל נמצא בסימון ¥

, איורFבמדיד שמחובר למכסה מיכל דלק 

239 - איור 240 - איור 241 (השתמש

במפלס המוצג בצד ה-

 20 °Cבדוק במצב קר). של המדיד, כדי ל

ר, הוסףאם מפלס הנוזל במיכל נמוך מהמוגד

נוזל אחד מתוך רשימת המוצרים המצוינת

בלת “נוזלים וחומרי סיכה“ בפרקבט

“מפרטים טכניים“. פעל באופן הבא:

התנע את המנוע והמתן להתייצבות¥

הנוזל במיכל;

בעוד שהמנוע פועל, סובב את גלגל ההגה¥

במלואו מימין לשמאל כמה פעמים.

 והדק אתMAXהוסף את הנוזל עד לסימון ¥

מכסה המיכל.

,20°C-ה של טמפרטורות מתחת ל-במקר
TUTELA PROFESSIONALהשתמש בנוזל 

SC35.לא מדולל 

ה המכסה, פעל באופן הבא:לסגיר

חוף את המשפך הטלסקופי פנימהד¥

עד לנעילתו.

סגור את המכסה.¥

185(
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נוזל בלמים

186((187 

50(

 איור 239 - איור E 240הוצא את המכסה

מת המפלס- 241 ובדוק כי הנוזל נמצא בר

בית.המר

אסור שמפלס הנוזל במיכל יחרוג מסימון

MAX.

אם מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך מדי,

 (ראה עמודיםEפתח את מכסה המיכל 

מים)קוד

בלתהשתמש בנוזל כפי שמתואר ב- ”ט

נוזלים וסיכה בפרק “נתונים טכניים“.

,E נקה בזהירות את מכסה מיכל ה:הער

בו.ביואת השטח מס

כאשר אתה פותח את המכסה, וודא שלא

נכנס לכלוך למיכל.

להוספת נוזל השתמש תמיד במשפך עם

מסנן מובנה (רשת הסינון צפופה יותר או

מ).“שווה ל- 0.12 מ

 נוזל הבלמים הוא היגרוסקופיחשוב:

בה זו, אם נעשה שימוש(סופג לחות). מסי

במכונית בתנאי לחות גבוהה מאוד, יש

בהלהחליף את נוזל הבלמים בתכיפות ר

.“בתוכנית הטיפולים“יותר מאשר מצוין 

יש להקפיד לא להחליף בין סוגי47)

הנוזלים השונים, בזמן ההוספה.

לכל נוזל מאפיינים משלו וההחלפה

בין הנוזלים, עלולה לגרום נזק חמור

למכונית.

שמן מנוע משומש ומסנני שמן48)

בה.בימכילים חומרים מזיקים לס

מומלץ להחליף שמן מנוע ומסנן

כז שירות מורשה מטעםשמן במר

סמל“ת בע“מ.

במערכת הקירור של המנוע נעשה49)

.PARAFLUUPשימוש בנוגד קיפאון 

יש להוסיף למערכת הקירור נוזל

מאותו הסוג. אסור לערבב בין נוזל

PARAFLUUP לבין נוזלים מסוגים 

אחרים. אם עורבבו נוזלים בטעות,

חשוב

אסור להתניע את המנוע, יש

לפנות למרכז שירות מורשה

מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

נוזל הבלמים הוא חומר משתך, לכן50)

הקפד למנוע טפטוף על צבע

המכונית. אם הנוזל הותז על הצבע,

שטוף מיד במים.

אל תסובב את גלגל הגה הכוח עד51)

לנעילתו במשך למעלה מ- 8

שניות ברצף בעוד שהמנוע פועל,

מכיוון שזו תהיה פעולה רועשת

שעשויה לגרום נזק למערכת.

 לעולם אל תעשן אם אתה180)

מבצע פעולות בתא המנוע

שעלול להכיל גזים או אדים

דליקים. קיימת סכנת שריפה.

אזהרה
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כאשר המנוע חם - היזהר כאשר181)

אתה עובד בתוך תא המנוע, כדי

להימנע מכוויות. זכור שכאשר

המנוע חם, המאוורר עלול

להתחיל לפעול וקיימת סכנת

פציעה. צעיפים, עניבות ושאר

חלקי ביגוד רפויים, עלולים

להילכד בחלקים הנעים.

מערכת הקירור נתונה בלחץ.182)

במידת הצורך החלף את הפקק

בפקק מקורי אחר כדי לא לפגוע

בפעולת המערכת. אל תסיר את

הפקק בעוד שהמנוע חם. קיימת

סכנת כוויות.

אל תתחיל בנסיעה אם מיכל נוזל183)

השטיפה של השמשה הקדמית

ריק. נוזל השטיפה חיוני לשיפור

הראות בזמן נהיגה.

184) ישנם תוספים מסחריים לנוזל

השטיפה שהם דליקים. בתא

המנוע נמצאים חלקים חמים

העלולים להצית אותם.

אל תשחרר את המכסה של185)

התוספת לפני שליפת המערכת

באמצעות הטבעת.

תצרוכת של נוזל היגוי כוח היא3)

נמוכה מאוד. אם יש להוסיף נוזל

לאחר זמן קצר, פנה למרכז

שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ כדי לבדוק שאין

דליפות במערכת.

חשוב

נוזל הבלמים הוא חומר רעיל186)

ומשתך מאוד. במקרה של מגע

לאחריש לרחוץ במים וסבון עדין.  

מכן שטוף את המקום ביסודיות.

במקרה של בליעה, יש לפנות

מיד לקבלת טיפול רפואי.

 על המיכל מציין כי נוזלהסמל  187)

הבלמים הוא מסוג סינתטי,

בניגוד לסוג מינרלי. שימוש בנוזל

מסוג מינרלי, יגרום נזק בלתי

הפיך לאטמי הגומי המיוחדים של

מערכת הבלמים.

נוזל הגה הכוח דליק, אל תניח לו188)

להיות במגע עם חלקים חמים

של המנוע.

נן אוויר/מס

מסנן אבקנים

כז שירותלהחלפת מסנן אוויר פנה למר

מורשה מטעם סמל“ת בע“מ.

כיםרמסנן אוויר - ד

מאובקות

(אם קיים)

כים מאובקות מצויד במחווןרמסנן אוויר לד

, איור 244. בדוק אתAחסימת המסנן 

הקריאות של חיישן החסימה במרווחים

בועים (עיין בנושא “לוח טיפולים“ בפרקק

“תחזוקה וטיפוח“).

איור 244
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מצבר

המצבר הוא מסוג “חופשי מתחזוקה“: בתנאי

ך להוסיף מים מזוקקיםהפעלה רגילים אין צור

לאלקטרוליט.

בות להתבצע בידי סגל עובדיםת חייפעולות הביקור

ת ס.מ.ל.תכז מורשה מטעם חברמומחים במר

בע“מ.

מת הדוושות.המצבר ממוקם בתא הנוסעים, בקד

כדי לגשת למצבר, הוצא את כיסוי המגן.

 189((190  

החלפת המצבר

רש, החלף את המצבר במצברכאשר נד

מקורי, בעל אותו מיפרט.

אם מתקינים מצבר בעל מיפרט אחר, מירווחי

הזמן בין הטיפולים המצויינים “בתוכנית

הטיפולים“ בפרק זה, לא יהיו תקפים יותר.

לכן, התייחס להוראות המסופקות על ידי יצרן

המצבר.

52((53 

 191((192  

 4(

איור 245

מסנן אבקנים

כז שירותלהחלפת מסנן אוויר פנה למר

מורשה מטעם סמל“ת בע“מ.

, איורBכאשר המסנן נחסם, מופעל המחוון 

245, ומתחלף צבעו לאדום, אפילו אם המנוע

מכובה. כדי לאפשר את המחוון, נקה/החלף

סאות רגילות) ולאחראת המחסנית (כמו בגר

מכן אפס את המחוון באמצעות לחיצה על

, איור C.245הלחצן 

ם כדי לנקות את המסנן השתמש בזרחשוב:

אוויר ולא במים או בחומרי ניקוי נוזליים.

סאות המיועדותמכיוון שהמסנן ייחודי לגר

כז שירות מורשהלאזורים מאובקים, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ כדי להחליף אתמטעם חבר

המסנן.
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כת חייעצות מעשיות להאר
השירות של המצבר שלך

תא ךיראת ךכבו רבצמה תא ןקורלמ ענמיה

:תואבה תודוקנל בל םיש .ולש תורישה ייח

לכש אדו ,ךבכר תא הנחמ התא רשאכ¥

את הסכמו ןעטימה את תלד ,תותלדה

;בטיה תורוגס עונמה

לכמ .םייובכ תויהל םיבייח הרקתה יסנפ¥

תיטמוטוא תכרעמב דיוצמ בכרה םוקמ

;תימינפה הרואתה יוביכל

תכרעמ :המגודל( םירזיבא ריאשת לא¥

םילעפומ )’וכו םוריח יבהבהמ ,עמש

עונמ רשאכ ,םיכורא ןמז יקרפ ךשמל

;לעופ וניא בכרה

תכרעמב יהשלכ הלועפ עוציב ינפל¥

לש ילילשה לבכה תא קתנ - למשחה

;רבצמה

דימת תויהל םיבייח רבצמה יבטק¥

.םלשומ ןפואב םיקדוהמ

STOPבוב המפתח למצב  לאחר סיחשוב:

ת דלת הנהג, המתן כדקה לפחות לפניוסגיר

בורניתוק אספקת חשמל מהמצבר. בעת חי

האספקה אל המצבר, וודא שהמפתח נמצא

 במתג ההתנעה ושדלת הנהגSTOPבמצב 

ה.סגור

לש חתמ בצמב רמשנה רבצמ :בושח

עבצ גיצמ יטפואה ןווחמה( %05 -מ תוחפ

ןמז קרפ לכל )זכרמב קורי רוזא אלל רוחש

הדיריל ליבותש “תורפגתה“ב קזניי ,אוהש

.עונמה קפסהב

רתוי בר ןוכיסל ליבוהל לולע רבדה ,ךכל רבעמ

תורקל לולעש המ( טילורטקלאה תאיפק לש

).10°C- לש הרוטרפמטב םג

,ךורא ןמז קרפ ךשמל תבשומ היה בכרה םא

שומיש“ קרפב “בכרב שומיש יא“ ףיעסב ןייע

.“בכרב ןוכנ

כישה ברצונך להתקין אביזריאם לאחר הר

בועהחשמל הדורשים אספקת חשמל ק

) או אביזרים העשויים להעמיס’(אזעקה וכד

כז שירותכת החשמל, פנה למרעל מער

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ. אנשימורשה מטעם חבר

הכזי שירות של החברמקצוע העובדים במר

בשמחה ימליצו על האביזרים המתאימים

מתוך קטלוג האביזרים של פיאט, יעריכו את

כתבדקו שמערצריכת החשמל הכללית וי

החשמל הנוכחית מסוגלת לעמוד בעומס

רג אותה למצבר חזקרש או שיש לשדהנד

יותר.

כיםמכיוון שחלק מהמכשירים האלה צור

מים לפריקהחשמל אם המנוע מכובה, הם גור

איטית של המצבר.

כבף, אם הרכבך מותקן טכוגראם ברחשוב: 

חונה במשך תקופה ממושכת של 5 ימים

ך, מומלץ לנתק את כבל המצבר השלילי,לער

כדי למנוע את פריקתו.

כבך מצויד בתפקוד ניתוק המצבראם ר

(מנתק), ראה את תיאור התהליך בנושא

“בקרים“ בפרק ”לוח מכשירים ובקרים“.
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הנוזל במצבר הוא רעיל ומשתך.189)

מנע מגע עם  עור ועיניים. הרחק

להבה גלויה ומקורות לניצוצות

מהמצבר. סכנת פיצוץ ושריפה.

שימוש במצבר שמפלס הנוזל190)

שלו נמוך מאוד, גורם לנזק בלתי

הפיך ועלול אף לגרום לפיצוץ

המצבר.

191) לפני ביצוע פעולות במערכת

החשמל, נתק את כבל המצבר

השלילי, לאחר שסובבת את

 והמתנתSTOPהמפתח למצב 

דקה אחת.

192) הרכב תמיד משקפי מגן

מתאימים בעבודה על המצבר

או בקרבתו.

אזהרה

התקנה לא נכונה של רכיבים52)

חשמליים ואלקטרוניים, עלולה

לגרום נזק חמור לרכב. להתקנה

של אביזרים (מערכות אזעקה,

טלפון סלולרי וכדומה), פנה

למרכז שירות מורשה מטעם

חברת סמל“ת בע“מ. במרכז

השירות המורשה יציעו לך את

האביזרים המתאימים ביותר,

ובמידת הצורך אף יתקינו מצבר

בעל קיבול גבוה יותר.

אם הרכב לא יהיה בשימוש53)

במשך פרק זמן ממושך,

בטמפרטורה נמוכה מאוד, הסר

את המצבר והנח אותו במקום

חם כדי שלא יקפא.

חשוב

מצברים מכילים חומרים העלולים4)

לגרום נזק חמור לסביבה. החלפת

מצבר חייבת להתבצע במרכז

שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ.

חשוב



245

מידע חשוב

הימנע ככל שניתן מבלימות עזות¥

.’ומתחילות נסיעה בחריקת צמיגים וכו

היה זהיר הימנע מהתנגשות עם שפות

כה, אל תעלה על בורות או עלרמד

מכשולים. נהיגה למשך פרקי זמן ארוכים

כים משובשות עלולה לגרום נזקיםרבד

לצמיגים;

בדוק תקופתית את הצמיגים כדי לוודא¥

פנות, התנפחויות בלתישאין חתכים בד

רגילות או בלאי גדול של הצמיגים. אם

אחד או יותר מהפגמים האלה מתגלה,

תכז שירות מורשה מטעם חברפנה למר

ס.מ.ל.ת בע“מ;

כב בעתהימנע מהעמסת יתר של הר¥

הנסיעה: עומס יתר עלול לגרום נזק חמור

לגלגלים ולצמיגים;

גלגלים וצמיגים

בועיים ולפני יציאה לנסיעה ארוכה,מדי ש

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בכל הגלגלים.

בדוק את לחץ האוויר כאשר הצמיגים קרים.

 עליה בלחצי האוויר היא תופעה רגילה כאשר

כב נמצא בשימוש. למידע על לחצי אווירהר

נכונים ראה נושא “גלגלים“, בפרק “מפרטים

טכניים“.

בלאי לא אחיד שלם ללחץ אוויר לא תקין גור

הצמיגים, איור 246:

A.לחץ תקין: בלאי צמיגים אחיד

B.לחץ נמוך: קצוות הצמיג נשחקים יותר

Cכז הצמיג נשחק יותר.לחץ גבוה: מר

ך נשחקרהחלף את הצמיגים כאשר המד

ועומק החריצים מגיע ל- 1.6 מ“מ. על כל

פנים, פעל לפי חוקי המדינה שאתה נמצא

בה.

 193((196 (195 (194 

איור 246

כאשר אירע נקר לצמיג - עצור מיד ותקן¥

אותו כדי למנוע נזק לצמיג, לחישוק,

כת ההיגוי;כת המתלים ולמערלמער

צמיגים “מזדקנים“ גם כאשר לא נעשה¥

דקים בגומי הסוליה הםב. סבהם שימוש ר

ה, אםסימנים של “הזדקנות“. בכל מקר

כב יותר מ- 6 שנים,הצמיגים מותקנים בר

בדוק אותם על ידי מומחים, כדייש ל

להחליט האם ניתן עדיין להמשיך

בדוק גם אתלהשתמש בהם. זכור ל

הגלגל החלופי;

ה של החלפת צמיגים - התקןבמקר¥

כישתתמיד צמיגים חדשים, הימנע מר

צמיגים ממקור מפוקפק;

אם הוחלף צמיג החלף גם את שסתום¥

הניפוח;

כדי לאפשר בלאי שווה של הצמיגים¥

מיים והאחוריים, מומלץ להחליף אתהקד

מיקום הצמיגים בכל 15-10 אלף ק“מ,

ת הצמיגים באותוה על העברתוך הקפד

בובכב, כדי לשמור על כיוון הסיצד של הר

 בעת החלפת צמיג בדוק שחיישןחשוב:

) מועברTPMSת לחץ אוויר (של בקר

מהגלגל הישן ביחד עם השסתום.
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זכור כי אחיזת הקרקע של193) 

המכונית תלויה גם בלחץ האוויר

נכון בצמיגים.

אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג 194)

עשוי להתחמם יתר על המידה

ולהיגרם לו נזק חמור.

הימנע מלהעביר צמיגים מצד 195)

ימין של המכונית לצד שמאל

כדי לא להפר את כיווןולהיפך 

בב.הס

אסור לצבוע מחדש חישוקי 196)

סגסוגת בטמפרטורה גבוהה מ-

150°Cהמאפיינים המכניים של .

הגלגלים עלולים להיפגע.

אזהרה

צינורות גומי

כות הבלמים והדלק -ת הגומי של מערגבי צנרל

עקוב בזהירות אחר “תוכנית הטיפולים“ בפרק זה.

ך זמןאוזון, טמפרטורות גבוהות וחוסר בנוזלים לאור

דיקה שלב, עלולים לגרום להתקשחות ולסר

תהצינורות ולדליפות אפשריות. לכן נחוצה ביקור

ה.זהיר

מגבי השמשה

מיתהקד

להבים

נקה, תקופתית, את חלקי הגומי במוצר

מתאים:

TUTELA PROFESSIONAL SC35החומר 

מומלץ.

אם להבי הגומי מעוותים או בלויים, יש

ה, יש להחליפם כפעםלהחליפם. בכל מקר

בשנה.

כמה רעיונות פשוטים יכולים להפחית נזק

אפשרי ללהבים:

ת מתחת ל-ה יורדכאשר הטמפרטור¥

0 °Cודא שהקור לא הקפיא את הגומי ,

תח במידשעל הזכוכית. הפשר את הקר

ך, בשימוש במוצר נגד קפיאה.הצור

הסר את השלג מהזכוכית: בנוסף להגנה¥

על הלהבים, אתה מונע מאמצים

מיותרים ממנוע  המגבים וחימום יתר.

מיתאל תפעיל את מגבי השמשה הקד¥

בשה.על זכוכית י

 197(
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איור 247

החלפת להב המגב של השמשה

מיתהקד

פעל באופן הבא:

Aם את זרוע המגב, לחץ על לשונית הר¥

בור ונתק אתאיור 247 של קפיץ החי

הלהב מהזרוע.

בתהתקן להב חדש, בהכנסתו בתוש¥

בת בזרוע. וודא שהלהב ננעל היטהמיוחד

במקומו.

מיתהנמך את זרוע מגב השמשה הקד¥

מית.על השמשה הקד

אם סילון הנוזל אינו מספק, בדוק תחילה האם

יש נוזל במיכל: ראה “בדיקת מפלסי נוזלים“

בפרק זה.

לאחר מכן בדוק אם חרירי הנחירים אינם

ך באמצעותת הצורחסומים. נקה אותם במיד

סיכה.

יש לכוון את זווית המתזים באמצעות מברג

קטן בעל ראש ישר.

יש לכוון את המתזים ל- 2/3 מגובה השמשה

(מקצה התחתון של השמשה).

54(

נהיגה עם להבי מגבים פגומים197)

מסוכנת ביותר, מפני שהראות

בתנאי מזג אוויר גרועים נפגעת.

אזהרה

אל תפעיל את מגבי השמשה54)

הקדמית, בעוד שלהבי המגבים

מורמים מעל השמשה הקדמית.

חשוב

נחירי התזה

מית (שוטפים)השמשה הקד

איור 248

איור 248

מתזי הפנסים הראשיים

בדוק שמתזי הפנסים הראשיים מופעלים

דירים.נכון ושהם נקיים במרווחי זמן ס

מתזי הפנסים הראשיים מופעלים

אוטומטית עם הפעלתם של מתזי השמשה

מית בעוד שדולק האור הנמוך בפנסיםהקד

הראשיים.
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יש לתקן מיד שריטות ושפשופים כדי למנוע

ה. השתמש רק במוצריםהיווצרות חלוד

ביצוע תיקוני צבע (ראה “לוח זיהוימקוריים ל

בפרק “נתונים טכניים“).כב“, שצבעי מר

בתתחזוקה רגילה של שכבת הצבע מחיי

חיצה תלויהכב: תדירות הרחוץ את הרלר

כב.בה בה משתמשים ברביבתנאי הס

כב לעתים תכופותחוץ את הרלדוגמה: יש לר

יותר אם משתמשים בה באזורים בעלי זיהום

כים שמפזרים עליהן מלח.ראוויר גבוה, או בד

כב, פעל באופן הבא:לשטיפה נכונה של הר

כב בשימוש בסילון מיםשטוף את המר¥

בלחץ נמוך;

בון קלה, שטוףנגב בספוג עם תמיסת ס¥

עם ספוג לעתים קרובות;

בש בסילון אוויר אוב במים וישטוף היט¥

במטלית מעור צבי.

כבב להמלצות הבאות עבור שטיפת הרשים ל

כב:במתקן אוטומטי לשטיפת ר

ם לההסר את האנטנה מהגג שלא ייגר¥

נזק;

כבמר

הגנה מהשפעות

אטמוספריות

בות הבאות:בות העיקריות לשיתוך הן הסיהסי

זיהום אטמוספרי;¥

אוויר מלוח ולח (אזורי חוף הים או אקלים¥

חם ולח);

בתיים עונתיים.ביתנאים ס¥

כמו כן, אין להפחית בהשפעת החיכוך של

אבק אטמוספרי נישא ברוח, ושל חול, בוץ

וחצץ הנזרקים על ידי מכוניות אחרות.

כבך את טכנולוגיותבה ברת פיאט שילחבר

הייצור הטובות ביותר, כדי להגן באופן יעיל על

כב כנגד שיתוך:המר

אלה החשובים ביותר:

תהליכי צביעה ושיטות צביעה המעניקים¥

ת כנגד שיתוך וחיכוך;כב עמידות מיוחדלר

ה מגולוונים (או שימוש בלוחות פלד¥

ם), עם עמידות גבוהה כנגדבטיפול קד

שיתוך;

ריסוס הגחון, תא המנוע, החלקים¥

הפנימיים של בתי הגלגלים וחלקים

אחרים, במוצרי שעווה בעלי יכולת הגנה

גבוהה;

ריסוס חומר הגנה על חלקי פלסטיק,¥

בנקודות היותר החשופות: ספי הדלתות,

;’חלקים פנימיים של הכנף, קצוות וכו

בות “פתוחים“ למניעתשימוש בקטעי תי¥

ת כיסי לחות (המעודדיםהתעבות ויציר

ה פנימית).ת חלודיציר

כב והגחוןאחריות על המר

בובכב שלך מכוסה באחריות כנגד ניקהר

ה, של כל פרט מקוריב חלודפורציה) עק(פר

כב.במבנה או במר

לתנאים הכלליים של האחריות הזאת -

ת “אחריות פיאט“.התייחס לחובר

כבעצות לשימור המר

צבע

הצבע לא נועד רק למטרות אסתטיות, אלא

גם להגנה על לוחות המתכת שמתחתיו.
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על המתקן האוטומטי להשתמש במים¥

בון;עם תוספת של תמיסת ס

שטוף ביסודיות כדי למנוע סימני שארית¥

.כב או חלקים גלויים פחותבון על המרס

55(

ב את האזורים הפחות גלויים כגוןבש היטיי

ת דלתות, מכסה תא המנוע ומסגרותמסגר

במקומות אלההפנסים הראשיים, מכיוון ש

ה. מומלץהמים נאספים בקלות יתר

כב באוויר פתוח לאחרלהעמיד את הר

שטיפתו, כדי לאפשר למים להתאדות.

כבך לאחר שעמד בשמש אואל שטוף את ר

ת, ברקאם מכסה תא המנוע חם. אחר

הצבע עלול להשתנות.

כב לאחר שעמד בשמשאל תשטוף את הר

או כאשר מכסה תא המנוע חם: ברק הצבע

עלול להתעמעם.

חובה לנקות את חלקי הפלסטיק החיצוניים,

כב.בדיוק כמו את שאר חלקי הר

בר אפשרי;אל תחנה מתחת לעצים כאשר הד

ף הניגר מהעצים עלול לגרום לעמעוםהשר

ה.הצבע ולעודד תהליכי החלד

: לשלשת ציפורים יש לשטוף מידחשוב

וביסודיות. החומצה שמכילה הלשלשת היא

חריפה במיוחד.

 5(

חלונות

השתמש במוצרי ניקוי מיוחדים לחלונות.

השתמש גם במטליות נקיות למנוע שריטות

בזכוכית ונזק לשקיפותה.

: את החלק הפנימי של החלון האחוריחשוב

יש לנגב בעדינות עם מטלית, בכיוון תילי

החימום, כדי למנוע נזק להתקן החימום.

תא המנוע

ף יש לשטוף בזהירות אתבתום עונת החור

תא המנוע, אין לכוון את סילון המים ליחידות

בת הממסר/ה האלקטרוניות ולתיהבקר

ביצועהנתיכים בצד שמאל של תא המנוע. ל

כז שירות מורשההשטיפה התקשר למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מטעם חבר

כב כאשר המנוע קרחשוב: יש לשטוף את הר

. לאחרSTOPומפתח ההצתה במצב 

השטיפה, וודא שהגנות מסוימות (לדוגמה:

מכסי גומי ומכסים שונים אחרים) לא ניזוקו

או הוסרו.

פנסים ראשיים
לעולם אל תשתמש בחומרים חשוב:

ארומטיים (לדוגמה: בנזין) או חומרים קטוניים

(לדוגמה: אצטון) לניקוי עדשות הפנסים

הראשיים.
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כבפנים הר

בדוק מדי פעם שלא נלכדו מים מתחת

ב טפטוף מים מנעליים,לשטיחים (עק

ת) המים עלולים לגרום להחלד’מטריות וכו

לוחות המתכת.

 198((199 

בים וריפודיםניקוי מוש

כה אות אבק השתמש במברשת רלהסר

בשואב אבק, מברשת לחה מנקה טוב יותר

אריגי קטיפה.

בים בספוג לח בתמיסתשפשף את המוש

מים ובחומר ניקוי עדין.

חלקי פלסטיק פנימיים

תי של חלקי הפלסטיק הפנימייםלניקוי שיגר

כה ספוגה בתמיסה- השתמש במטלית ר

בון. הסר גריז וכתמים קשיםעדינה של מים וס

באמצעות תמיסה ייעודית, המתוכננת לשמר

את החזות והצבע של חלקי הפלסטיק.

לעולם אל תשתמש בספירט או :חשוב

בבנזין לניקוי לוח המחוונים.

גלגל ההגה/תפוח ידית

ההילוכים/בלם יד עם כיסוי

בעיעור ט

(אם קיים)

בים האלה מנקים רק באמצעותכיאת הר

בון. לעולם אלתמיסה עדינה של מים וס

תשתמש בספירט או במוצרים המבוססים על

אלכוהול.

לפני שימוש במוצרים ייעודיים לניקוי חלקי

כב הפנימיים - קרא בעיון את תוויתהר

ההוראות והתכולה, כדי לודא שאין בהם

ספירט או חומרים המבוססים על אלכוהול.

מית במוצריאם בעת ניקוי פנים השמשה הקד

ניקוי ייעודיים לזכוכית, נוזלות טיפות על כיסוי

העור של גלגל ההגה/תפוח ידית ההילוכים -

בון עדינה.נגב אותן מיד ונקה במים ותמיסת ס

ב את נועל גלגלכאשר אתה משל :חשוב

בית כדי למנועההגה נקוט בזהירות מיר

שריטות על כיסוי העור.

תוינוכמ תפיטש ינקתמ המכב55)

וא םינשוימ םיבהל םימייק

,עורג בצמב תובבוס תושרבמב

לקהלו עבצל קזנ םורגל תולולעה

םילולעה םיווק תורצוויה לע

/ההוד הארמ עבצל קינעהל

םא .םיהכ םיעבצל טרפב ,לפרועמ

ינפ תא תולק שטל ,הרוק הז

.םימיאתמ םירצומב עבצה

חשוב

חומרי ניקוי גורמים לזיהום של5)

המים. יש לשטוף אתמקורות 

הרכב במקום הערוך לקלוט ולטהר

את המים ששימשו לרחיצת

המכונית.

חשוב
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אסור לנקות את פנים הרכב198)

בחומרים דליקים, דוגמת בנזין,

. החשמל הסטטי’אלכוהול וכו

שנוצר במהלך הניקוי עלול לגרום

להתלקחות שריפה.

אסור בהחלט  להשאיר פחיות199)

תרסיסים במכונית: סכנת פיצוץ.

אסור לחשוף פחיות תרסיסים

.50°Cלטמפרטורה גבוהה מ- 

כאשר המכונית חונה תחת קרני

שמש ישירות, הטמפרטורה

בתוך המכונית גבוהה בהרבה

מטמפרטורה זו.

אזהרה



2
5
2

טיפול ותחזוקה
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נתונים טכניים

פרק זה מכיל מידע מקיף העשוי לעזור לך

להבין כיצד רכבך מיוצר וכיצד הוא פועל.

המידע נתמך באיורים, טבלאות ותרשימים.

נתונים אלה נועדו לאנשים שמתלהבים

מרכבם, לטכנאים ולסקרנים שבינינו.
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מידע זיהוי

כב. פרטיבי זיהוי הרכימומלץ להתייחס למר

המידע מופיעים בלוחיות להלן:

VINלוחית זיהוי ¥

ה.מספר שלד¥

כב.לוחית זיהוי של צבע המר¥

מספר המנוע.¥

(VIN) כבלוחית זיהוי ר

מיהלוחית מותקנת בתא המנוע בחלק הקד

ומכילה נתונים הבאים, איור 249:

Bמספר ואישור סוג

Cכבקוד זיהוי של סוג הר

Dהמספר שלד

Eבי במטען מלאכב מרמשקל ר

Fבי במטען מלא עם גרורכב מרמשקל ר

 Gמיבי על הסרן הקדמשקל מר

Hבי על הסרן האחורימשקל מר

Iסוג מנוע

Lכבסת המרקוד גיר

Mקוד חלקי חילוף

N(למנועי דיזל) מדד עשן

הלוחית מספר השילד

מי עללוחית זו ממוקמת: בצד הנוסע הקד

ת בחלק איור 250,  והאחרAקשת הגלגל 

מית איור 251.התחתון של השמשה הקד

הלוחית כוללת את נתוני הזיהוי שלהלן:

כב;דגם הר¥

ה.מספר הסידורי של השילד¥

איור 249

איור 251

איור 250
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כבלוחית זיהוי צבע של המר

מת תא המנוע איורלוחית זו מותקנת בקד

252, וכוללת נתונים הבאים:

A.יצרן הצבע

Bם הצבע.ש

Cקוד הצבע

Dת ותיקונים.קוד צביעה חוזר

מספר המנוע

ריםבע על בלוק הצילינדמספר המנוע מוט

וכולל את סוג המנוע ואת מספר הייצור

הסידורי שלו.

איור 252
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כבסאות מרקודי מנוע - גר

-קוד מנועכב  דגם הר

110 Multijet (*)F1AE3481G

115 Multijet (*)250A1000

130 MultijetF1AE3481D

150 MultijetF1AE3481E

180 MultijetF1CE3481E

 אם קיים(*) 
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כב הבא והמפתח הם דוגמהסת המרקוד גר

סאותשלפיה ניתן להשליך על כל קודי גיר

כב:המר

לדוגמה:

250 A M M F A DX

דגם250

Aמשקלים

Mמנוע

Mבת הילוכים/ סרניםתי

Fכבמר

Aבסיס גלגלים

RHדגם

משקלים

 A3000 ק“ג

 B3300 ק“ג

 C3500 ק“ג

 D3500  ק“גHEAVY

 E4250/4005/3995  ק“גHEAVY

 F2800 ק“ג

 G3650 ק“ג

 H3510  ק“גHEAVY

 L3510 ק“ג

 M4400  ק“גHEAVY

מנועים

M130 Multijet

N150 Multijet

P180 Multijet Power

R115 Multijet

V110 Multijet

בת הילוכיםתי

Mבת הילוכים ידניתתי

Aבת הילוכים אוטומטיתתי

בסיס גלגלים

 Aבסיס גלגלים קצר

 Bבסיס גלגלים בינוני

 Cבסיס גלגלים ארוך

 Dבסיס גלגלים בינוני-ארוך

 Uכב לא מושלמים)כל בסיסי גלגלים (כלי ר

משקלים

 Aת תא נהגשלד

 Bה ללא תא נהגשלד

 Cת תא נהגמת שלדפלטפור

 Dכב משאיתמר

 Eאוטובוס ילדים ראשוני

 FVan

 Gה תא נהג ארוךגרור שלד

 Hה תא נהג ארוךשלד

Mבוסמיני

 PPanorama

 Rבים תא צוות6/9 מש
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110מידע כללי Multijet(*)115 Multijet(*)130 Multijet150 Multijet
180 Multijet

Power

F1AE3481G250A1000F1AE3481DF1AE3481EF1CE3481Eקוד המנוע

דיזלדיזלדיזלדיזלדיזלמחזור פעולה

4 בטור4 בטור4 בטור4 בטור 4 בטורםרים וסידורמספר הצילינד

 94x88  90.4x83  94x88  94x88  104x95.8 ר ומהלך פעולה מ”מח הצילינדקד

22871956228722872999נפח המנוע סמ”ק

1 : 117,5 : 116,2 : 116,2 : 116,5 : 16,2חיסהיחס ד

82,584,696109130) קוו”טEECבי (הספק מר

110115130148177)  כ”סEECבי (הספק מר

36003750360036003500בוב סל”דבמהירות סי

300280320350400) ניוטון מטרEECבי (מומנט מר

18001500180015001400בוב סל”דבמהירות סי

)EN 590                                                                                          סולר  (מפרט דלק

מנוע

סאות עבור שווקים מסוימים(*) גר
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כת הדלקמער

כת דלק                                                               מערסאות  גר

ה מסוג  מסילה משותפתכת הזרקה ישיר                   מער                 כל הדגמיםכל הדגמיםכל הדגמיםכל הדגמיםכל הדגמים

200(

שינויים או תיקונים המבוצעים  שלא כהלכה, במערכת הדלק או ללא התחשבות במפרטים הטכניים שלה,200)

עלולים לגרום לתקלות ולסכנת שריפה.

אזהרה
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תתמסור

הנעהמצמדבת הילוכיםתיסאותגר   

והילוךמיים חמישה הילוכים קד

בעת סינכרוןאחורי, עם ט

מייםלהילוכים קד

115 Multijet (*)

110 Multijet (*)

130 Multijet

150 Multijet

180 Multijet Power

מיים והילוךשישה הילוכים קד

בעת סינכרוןעם טאחורי, 

מייםלהילוכים קד

דוושה מתכווננת

מיתקדללא הילוך סרק

סאות עבור שווקים מסוימים(*) גר
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מתלה

          אחורייםמיים       קדסאות גר

קדמיקדמיקדמיקדמיקדמי
כי              סרן  קשיח צינורי; קפיץ עלה אורסון לגלגלים עצמאייםמתלי מקפר

אחוריאחוריאחוריאחוריאחורי

וודא שקפיצי עלים בחומר המרכב לא בא במגע עם שום סוג של חומצה.   56)

חשוב

56(
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בלמים

בלם חניהבלמי שירות  אחורייםמייםבלמי שירות קד

דיסקיםדיסקים בעלי אוורור עצמי
 פועל,     מופעל באמצעות ידית

על הבלמים האחוריים

בר על דיסקי הבלמים ולפגוע ביעילות הבלימה, בהפעלה הראשונה של הבלמים.ח ומלח המפוזר על הכביש עלולים להצטמים, קרחשוב: 
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כת היגוימער

כות (מ‘)                                                     סוגרבוב, בין מד                                           קוטר סיסאות גר

11,06 בסיס גלגלים קצר בסיס גלגלים קצר בסיס גלגלים קצר בסיס גלגלים קצר בסיס גלגלים קצר

12,46 בסיס גלגלים בינוני בסיס גלגלים בינוני בסיס גלגלים בינוני בסיס גלגלים בינוני בסיס גלגלים בינוני

13,54בסיס גלגלים בינוני-ארוךבסיס גלגלים בינוני-ארוךבסיס גלגלים בינוני-ארוךבסיס גלגלים בינוני-ארוךבסיס גלגלים בינוני-ארוך

14,28בסיס גלגלים ארוךבסיס גלגלים ארוךבסיס גלגלים ארוךבסיס גלגלים ארוךבסיס גלגלים ארוך

15,3בסיס גלגלים ארוך-פלוסבסיס גלגלים ארוך-פלוסבסיס גלגלים ארוך-פלוסבסיס גלגלים ארוך-פלוסבסיס גלגלים ארוך-פלוס

בבת ופס משונן עםמנגנון ס

ראוליהגה כוח היד
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גלגלים

חישוקים וצמיגים

ה כבושה או מסגסוגת קלה.חישוקים מפלד

צמיגים רדיאלים  ללא פנימית (טיובלס). כל

הצמיגים המאושרים לשימוש מופיעים ברשיון

כב.הר

ה בין הנתונים בספרה של סתיר במקרחשוב:

כב, המפרט הקובעהוראות התפעול ורשיון הר

כב.הוא זה המופיע ברשיון הר

התקן צמיגים מאותו יצרן ומאותו סוג על כל

הגלגלים.

 אל תשתמש באבובים בצמיגים ללאחשוב:

פנימית (טיובלס).

גלגל חלופי קומפקטי

חוסה. צמיג ללא פנימית.ה דגלגל פלד

גיאומטריית הגלגלים

ת ביןמיים הנמדדהתכנסות הגלגלים הקד

החישוקים:

מ.“ 1- מ1± 

כב במצב תקין.כים מתייחסים לרהער

קריאת סימוני צמיג

R 15 109S 215/70 דוגמה:
(ראה איור 253)

איור 253

ביתמהירות נסיעה מר
Q160 קמ“ש = U200 קמ“ש = 

R170 קמ“ש = H210 קמ“ש = 

S180 קמ“ש = V240 קמ“ש = 

T190 קמ“ש = 

בית לצמיגימהירות נסיעה מר

שלג
QM + Sעד 160 קמ“ש = 

TM + Sעד 190 קמ“ש = 

HM + S     עד 210 קמ“ש =

חק במ“מ בין המרSרוחב נומינלי (=215
פנות הצמיג)ד

) באחוזיםH/Sיחס גובה/רוחב (=70

R=צמיג רדיאלי

)Øים (’קוטר הצמיג באינצ=15ִִ

בול)שיעור העמסה (קי=109

S=ביתמהירות נסיעה מר

בול)אינדקס מטען (קי

335 ק“ג=70

345 ק“ג=71

355 ק“ג=72

365 ק“ג=73

375 ק“ג=74

387 ק“ג=75

400 ק“ג=76

412 ק“ג=77

425 ק“ג=78

437 ק“ג=79

450 ק“ג=80

462 ק“ג=81
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איור 254

מגיני חישוק

201(

אל תתקין צלחות גלגלים אם אתה201)

משתמש בצלחות משולבות

קבועות (באמצעות קפיצים)

לחישוקי פלדה ולצמיגים שהותקנו

לאחר הרכישה ושמצוידים במגן

חישוקים (איור 254). השימוש

בצמיגים ובצלחות גלגל לא

מתאימים עשוי לגרום לאובדן לחץ

אוויר פתאומי.

אזהרה

475 ק“ג=82

487 ק“ג=83

500 ק“ג =84

515 ק“ג=85

530 ק“ג=86

545 ק“ג=87

560 ק“ג=88

580 ק“ג=89

600 ק“ג=90

615 ק“ג=91

630 ק“ג=92

650 ק“ג=93

670 ק“ג =94

690 ק“ג=95

710 ק“ג=96

730 ק“ג=97

750 ק“ג=98

775 ק“ג=99

800 ק“ג=100

825 ק“ג=101

850 ק“ג=102

875 ק“ג=103

900 ק“ג=104

925 ק“ג=105

950 ק“ג=106

975  ק“ג=107

1000 ק“ג=108

1030 ק“ג=109

1060 ק“ג=100

1090 ק“ג=111

1120 ק“ג=112

1150 ק“ג=113

1180 ק“ג =114

1215 ק“ג=115

1250 ק“ג=116

1285 ק“ג=117

1320 ק“ג=118

1360 ק“ג=119
סימני החישוק ומשמעותם

(ראה איור 253)          6J X 15 ET 43: דוגמה

ים (1).’רוחב החישוק באינצ=6

J=כז החישוק (הבליטהמתאר מר

בבת לעקהמשמשת כתוש

הצמיג) (2).

ים’קוטר נומינלי של חישוק באינצ=15

(תואם לקוטר הצמיג שיש להתקין)

 = 3)ø.(

ET43=חק בין מישורת ההיסט (המרמיד

בין קוההתקנה של החישוק ל

כז של החישוק).המר
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כבחישוקום וצמיגים המותקנים בר

כבצמיגים מותקנים בר חישוקיםסאות   גר

6Jx15” - H2215/70 R15C 109/107S

225/70 R15C 112/105S

6Jx16” - H2215/70 R16C 116/114R(*)

225/70 R16C 118/116R(*)

6Jx15” - H2215/70 R15CP 109/107Q

6Jx16” - H2225/75 R16CP 116/114Q

6Jx16” - H2215/70 R15CP 116/114R

225/75 R16CP 118/116R

6Jx16” - H2225/75 R16CP 116/114Q

225/75 R16CP 118R

כב.בית של הרעבור שווקים מסוימים, בהתאם למהירות מר(*)

Ducato

כב פנאי)סת ר(למעט גר  

Ducato

כב פנאי)סת ר(גר  

Ducato Maxi

כב פנאי)סת ר(למעט גר  

Ducato Maxi

כב פנאי)סת ר(גר  

, הקפד על מהירות’ עבור גלגלי 16 אינץR ומ- ’ עבור גלגלי 15 אינץS שאינדקס המהירות שלהם נמוך מ- M+Sאם אתה משתמש בצמיגי 

בי“.בלה “אינדקס מהירות מרבית המצוינת בטכב המרהר

כב. השתמש רק בצמיגים הנקובים במסמכי הרישוי של הרחשוב:

, השתמש תמיד בגלגלים בעלי שסתום ניפוח ממתכת. מומלץ להחליף את הצמיגיםCampingסת  בגרCאם אתה משתמש בצמיגים מסוג 

.Campingבצמיגי 
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(בר)לחץ אוויר בצמיג קר 

אחורימיקדשימושכב   צמיגים מותקנים בר

215/70 R153000 GVW(*) עם צמיגים בסיסיים, למעט PANORAMA4,04,0

3300 GVW(*) 3500 GVW(*) / 4,14,5עם צמיגים בסיסיים

215/70 R15PANORAMA 4,14,5 עם צמיגים בסיסיים

225/70 R153000 GVW(*) עם צמיגים גדולים יותר, למעט PANORAMA4,04,0

3300 GVW(*) 3500 GVW(*) / 4,14,5עם צמיגים בסיסיים

225/70 R15Cףצמיגי חורM+S  סוג,Cכב  ברCamping4,34,75

225/70 R15PANORAMA ????????? 4,14,5 עם צמיגים

215/70 R15CP Range עם צמיגיםCamping5,05,5

215/75 R16 4,55,0לכל הדגמים/חישוקים

225/75 R16 4,55,0לכל הדגמים/חישוקים למעט הנתונים בהמשך

225/75 R16Cףצמיגי חורM+S  סוג,Cכב  ברCamping5,25,2

225/75 R16CP צמיגיCamping5,55,5

225/75 R16CP118 4400 CVW Maxi Range עם צמיגי Camping(אם קיים)5,56,0

ך בצמיגים קרים.ך הנקוב. עם זאת, בדוק את נכונות הערכאשר הצמיגים חמים הוסף 1.0+ בר לער

סאות עבור שווקים מסוימים(*) גר



268

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

מידות

PANORAMA / COMBIסאות גר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר

איור 255
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 PANORAMA / COMBI

CH1MH2LH2

A948948948

B300034504035

C101510151015 - 1380(*)

D496354135998 - 6363(*)

E225425242524

F181018101810

G205020502050

I179017901790

ביםבוס, 16+ 1 מוש(*)  דגם מיני

המיגות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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VANסאות גר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר

איור 256
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 VAN

CH1 - CH2MH1 - MH2LH2 -LH3XLH2 - XLH3

A948948948948

B3000345040354035

C1015101510151380

D4963541359986363

E2254 - 25242254 - 2524(*)2524 - 2764(**)2524 - 2764

F1810181018101810

G2050205020502050

I1790179017901790

MAXI 2269 -2539סה  (*) גר

MAXI 2539 - 2774סה (**) גר

המיגות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.



272

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

סאות משאיתגר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר

איור 257
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שלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהגשלדת תא נהג                                                                                                                                                                 

CH1MH1LH1XLH1CH1MH1-LH1XLH1XXLH1

MLH2

A948948948948948948948948948

B300034504035403530003450-403540354300

3800

C134513451345171096096096013251590

D529357436328669349085358-594363086573

5708

E2798324838334198-----

F242424242424242422542254225422542519

G181018101810181018101810181018101810

H17901790179017901790-1790-1790-1790-1790-

19801980198019801980

L210021002100210020502050205020502050

MAXI 2269 -2539סה  (*) גר

MAXI 2539 - 2774סה (**) גר

 BOX

המיגות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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SPECIALתא נהג תא נהג תא נהג תא נהג תא נהג                                                                                                                                                                  

CH1MH1LH1XLH1XXLH1CH1MH1-LH1XLH1XXLH1

MLH1MLH2

A925925925925925948948948948948

B30003450-40354035430030003450-403540354300

38003800

C8608608601225149088088088012451510

D47855235-58206125639048285278-586362286493

55855628

E----------

F-----22542254225422542254

G1810181018101810181018101810181018101810

H1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-1790-

1980198019801980198019801980198019801980

L2050205020502050205020502050205020502050

COWLשלדת שלדת שלדת שלדת שלדת  

המיגות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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CH1MH1-MH2LH1XLH1XXLH1

A925925925925925

B30003450 - 3800403540354300

C88088088012451510

D48055255 - 5605584062056470

G18101810181018101810

H1790 - 19801790 - 19801790 - 19801790 - 19801790 - 1980

L20502050205020502050

SPECIAL                         שלדת                          שלדת                          שלדת                          שלדת                          שלדת  

COWL

המיגות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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סאות תא צוותגר

רטיים.כב המצויד בצמיגים סטנדהמידות מבוטאות במ“מ ומתייחסות לר

כב ללא מטען.הגובה נמדד בר

איור 258
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תא צוותתא צוותתא צוותתא צוותתא צוות 

MH1LH1XLH1

A948948948

B345040354035

C134012451695

D579862286678

E242424242424

F181018101810

G210021002100

I179017901790

המיגות משתנות בהתאם לדגם ולהגבלות המצויינות לעיל.
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ביצועים

Multijet  115 Multijet130 Multijet150 Multijet180 Multijet 110סאות גר

(#)(#)Power

כב.ש שניתן להשיגה לאחר שימוש ראשוני בר“בית בקממהירות מר

CH1 - MH1145148155161161 (*) / 171(**)

MH2- LH2-XLH2142143150157160 (*) / 166 (**)

MH3- LH3-XLH3137138145152155 (*) / 161 (**)

TRAILER TRUCK

/ CAB CHASSIS

CHASSIS

COWLS / P

   PLATFORMS

(למעט דגם

כב פנאי)ר

CH1

145148155161161 (*) / 171(**)

MH1- MLH1-LH1 -

LH1 - XLH1 -

XXLH1

סה לשווקים מסוימים(#) גר

MAXI Range סה (*) גר

(**) 161 קמ“ש עבור צמיגי ”16

   VAN

(למעט דגם

כב פנאי)ר
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Multijet  115 Multijet130 Multijet150 Multijet180 Multijet 110סאות גר

(#)(#)Power

  CAB

 CHASSIS /

CHASSIS

COWLSדגם) 

כב פנאי)ר

CH1- MH1

MH1- MLH1

LH1 - XLH1 -

XXLH1

סה לשווקים מסוימים(#) גר

145148152152152

VAN

כב פנאי)(דגם ר

CH1- MH1

MH2- MLH2-

XXLH2

MH3 - LH3 -

XLH3

145148152152152
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משקלים

ק“ג (*)ק“ג (*)ק“ג (*)ק“ג (*)ק“ג (*) GVW 3510 ק“ג (*)                   גרסאות ק“ג (*)                   גרסאות ק“ג (*)                   גרסאות ק“ג (*)                   גרסאות ק“ג (*)                   גרסאות  GVW 2800                                                               גרסאות                                                               גרסאות                                                               גרסאות                                                               גרסאות                                                               גרסאות משקלים בק“ג  

110 (**) / 130/150 Multijet110 (**) / 130/150 Multijet

כים המצוינים מתייחסים לדגמים מחופים ומזוגגים בעלי בסיס גלגלים בינוני או קצר וצדדים גבוהים ונמוכים.הער(*)

אם קיים(**)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(***)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)°(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2000 - 18601860 - 1845ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ִג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

16301850מי:- סרן קד

16502000- סרן אחורי:

28003510- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

20002500- גרור עם בלמים:

750750- גרור ללא בלמים:

100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

VAN -  -  -  -  - משקלים
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סאות (*)3000 ק“ג גר 
115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power
 (**)Multijet

כים המצוינים מתייחסים לדגמים מחופים ומזוגגים בעלי בסיס גלגלים בינוני או קצר וצדדים גבוהים ונמוכים.הער(*)

אם קיים(**)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(***)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)°(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2005 - 19251940 - 19101860 - 1845ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

163016301630מי:- סרן קד

165016501650- סרן אחורי:

3000(**) 2475 - 3000/2435(**) 2460 - 3000/2420- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 20002000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

VAN -  -  -  -  - משקלים
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 ם

ט
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ם

  
סאות (*)3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (**)Multijet

כים המצוינים מתייחסים לדגמים מחופים ומזוגגים בעלי בסיס גלגלים בינוני או קצר וצדדים גבוהים ונמוכים.הער(*)

אם קיים(**)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(***)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)°(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2080 - 20001940 - 19851860 - 1845ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

1800 - 175017501750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

330033003300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 20002000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

VAN -  -  -  -  - משקלים
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סאות (*)3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (**)Multijet

(*)

אם קיים(**)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(***)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)°(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2130 - 20501940 - 20351860 - 1845ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

25002000 - 20002000- סרן אחורי:

350035003500 - 3490- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

VAN -  -  -  -  - משקלים
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נ
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 ם

ט
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יי
ם

כים המצוינים מתייחסים לדגמים מחופים ומזוגגים בעלי בסיס גלגלים בינוני או קצר וצדדים גבוהים ונמוכים.הער(*)

אם קיים(**)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(***)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)°(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2215 - 21352025 - 20151945 - 21351880 - 1900ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

2100210021002100מי:- סרן קד

2500 - 25002400 - 25002400 - 25002400 - 2400- סרן אחורי:

4250 - 42503995 - 350035003995- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

2500 - 25002000 - 30002000 3000- גרור עם בלמים:

750750750750- גרור ללא בלמים:

120120100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

VAN -  -  -  -  - סאות משקלים (גרMAXI(

110(**)/130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet

 150 Multijet Power 150 MultijetPower

)*( תואסרג ג“קב 0524 - 5993         סאות (*)                   3500 בק“ג גר
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Multijet     110 (**) / 130/150180 Multijet Powerסאות (*)3150 ק“ג גר  

כים המצוינים מתייחסים לדגמים מחופים ומזוגגים בעלי בסיס גלגלים בינוני או קצר וצדדים גבוהים ונמוכים.הער(*)

אם קיים(**)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(***)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)°(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2170 - 20902020 - 1900ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

21002100מי:- סרן קד

24002400- סרן אחורי:

35103510- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

3000 3000- גרור עם בלמים:

750750- גרור ללא בלמים:

120120בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

VAN -  -  -  -  - משקלים
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סאות (*)3000 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (**)Multijet

כים המצוינים מתייחסים לדגמים מחופים ומזוגגים בעלי בסיס גלגלים בינוני או קצר וצדדים גבוהים ונמוכים.הער(*)

אם קיים(**)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(***)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)°(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1935 - 18901890 - 18751810 - 1795ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

163016301630מי:- סרן קד

165016501650- סרן אחורי:

30003000 - 30002935 - 2935- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

TRAILER TRUCK -  -  -  -  - משקלים
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1990 - 19101890 - 18951810 - 1795ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

175017501750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

33003300 - 33003200 - 3200- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

TRAILER TRUCK -  -  -  -  - משקלים

  
סאות (*)3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2025 - 19451890 - 19301810 - 1795ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

3500 - 35003395 - 35003320 - 3300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

TRAILER TRUCK -  -  -  -  - משקלים

  
סאות (*)3500 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(***)

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2065 - 19851975 - 20651895 - 19851975 - 1895ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

2100210021002100מי:- סרן קד

2500 - 25002400 - 25002400 - 25002400 - 2400- סרן אחורי:

4150 - 40053970 - 350035003920- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

2500 - 25002000 3000 3000- גרור עם בלמים:

750750750750- גרור ללא בלמים:

100100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

TRAILER TRUCK -   -   -   -   -  סאות משקלים (גרMAXI(

110(**)/130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet

 150 Multijet Power 150 MultijetPower

)*( תואסרג ג“ק 0524 - 5993         סאות (*)                   3500 ק“ג גר
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2145 - 20652085 - 20502005 - 1990ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

33003300 - 33003250 - 3250- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

TRAILER TRUCK -  -  -  -  - (עם תא נהג ארוך) משקלים

  
סאות (*)3300 בק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
20652085 - 20502005 - 1990ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

35003430 - 35003320 - 3320- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות (*)3300 בק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

TRAILER TRUCK -  -  -  -  - (עם תא נהג ארוך) משקלים
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נ
ות
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ט
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יי
ם

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(***)

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2225 - 21452125 - 22252045 - 21452125 - 2045ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

2100210021002100מי:- סרן קד

2500 - 25002400 - 25002400 - 25002400 - 2400- סרן אחורי:

4100 - 40053840 - 350035003760- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

2500 - 25002000 3000 3000- גרור עם בלמים:

750750750750- גרור ללא בלמים:

100100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

TRAILER TRUCK -   -   -   -   -  סאות משקלים (עם תא נהג ארוך)  (גרMAXI(

110(**)/130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet

 150 Multijet Power 150 MultijetPower

תואסרג ג“ק 40050524 - - 5993               סאות                     3500 ק“ג גר
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
193519502030ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

163016301630מי:- סרן קד

165016501650- סרן אחורי:

300030003000- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות (*)3000 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

COMBI -  -  -  -  - משקלים



294
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(***)

כב ללא מטען (עם כלמשקל ר
2465 - 214024502035 - 20602030 -  20451950 - 1935הנוזלים, מיכל דלק מלא עד 90%

ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קקי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

17501750175018501850מי:- סרן קד

2000 - 19001900190019001900- סרן אחורי:

33003300330035003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

2500 - 2500250020002000 - 20002000- גרור עם בלמים:

750750750750750- גרור ללא בלמים:

100100100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

115 Multijet110(*) /130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet

(*)150 Multijet Power 150 MultijetPower

תואסרג ג“ק סאות                           3500          3300 ק“ג גר

COMBI -  -  -  -  - משקלים
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Multijet     110 (**) / 130/150180 Multijet Powerסאות (*)3500 ק“ג גר  

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(***)

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
21002180ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

21002100מי:- סרן קד

24002400- סרן אחורי:

35003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

3000 3000- גרור עם בלמים:

750750- גרור ללא בלמים:

120120בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

COMBI -   -   -   -   -  סאות משקלים (גרMAXI(
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נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
220022152295ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

175017501750מי:- סרן קד

165016501650- סרן אחורי:

315031503150- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות (*)3000 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

PANORAMA -  -  -  -  - משקלים
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2480 - 24002380 - 22852300 - 2200ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

1850 - 18501750 - 18501750 - 1750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

330033003300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000 2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות (*)3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

PANORAMA -  -  -  -  - משקלים
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נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2710 - 2520ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

2100מי:- סרן קד

2500 - 2400- סרן אחורי:

4250 - 4005- כללי:

Multijet 130/150 / (*) 110סאות3995 - 4005 - 4250 ק“ג  גר  

MINIBUS -  -  -  -  - משקלים
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1455 - 13751385 - 13601305 - 1245ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

163016301630מי:- סרן קד

165016501650- סרן אחורי:

300030003000- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3000 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ה ללא תא נהג שלד
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נ
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 ם

ט
נכ

יי
ם

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1455 - 13751340 - 13601260 - 1245ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

175017501750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

330033003300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ה ללא תא נהג שלד
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1455 - 13751340 - 13601260 - 1245ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

350035003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3500 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ה ללא תא נהג שלד
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נ
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 ם

ט
נכ

יי
ם

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1455 - 13751340 - 13601260 - 1245ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

365036503650- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3650 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ה ללא תא נהג שלד
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(***)

כב ללא מטען (עם כלמשקל ר
1495 -  14951380 -  14151380- 14951300 -  14151380- 1300הנוזלים, מיכל דלק מלא עד 90%

ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קקי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

21002100210021002100מי:- סרן קד

25002500 - 25002400 - 25002400 - 25002400 - 2400- סרן אחורי:

42504400 - 42504005 - 350035004005- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002000 - 25002000 - 30002000 - 30002500 - 2500- גרור עם בלמים:

750750750750750- גרור ללא בלמים:

120100100100 - 120100 - 100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

110(*) /130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet180 Multijet

150 Multijet Power 150 MultijetPowerPower

סאות  3500 ק“ג גר
4400 ק“גג“ק- 4250        3995 - 4005

סאותגרתואסרג                          

)MAXIסאות משקלים  (גר- ה ללא תא נהג שלד
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נ
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 ם

ט
נכ

יי
ם

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1755 - 16751685 - 16601605 - 1545ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

163016301630מי:- סרן קד

165016501650- סרן אחורי:

300030003000- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3000 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ת תא נהג שלד
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אם קיים(*)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)**(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1755 - 16751640 - 16601605 - 1545ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

)**ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

175017501750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

330033003300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (*) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ת תא נהג שלד
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נ
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ט
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ם

אם קיים(*)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)**(

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1675 - 16751640 - 16601605 - 1545ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

)**ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

350035003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3500 בק“ג גר

115 Multijet110 (*) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- - - - - שלדת תא נהג שלדת תא נהג שלדת תא נהג שלדת תא נהג שלדת תא נהג 
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משקלים- ת תא נהג שלד

כב ללא מטען (עם כלמשקל ר
1755 -  16751640- 16601560 -  16751545- 1605הנוזלים, מיכל דלק מלא עד 90%

ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קקי

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

1850185018501850מי:- סרן קד

2000200020002000- סרן אחורי:

3510365036503650- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

2500200025002500- גרור עם בלמים:

750750750750- גרור ללא בלמים:

100100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

אם קיים(*)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)**(

110(*) /130/115 Multijet110(*)/130/180 Multijet

150 Multijet (*) 150 MultijetPower

תואסרג ג“ק3650  סאות3510 ק“ג גר
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ט
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אם קיים(*)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(**)

כב ללא מטען (עם כלמשקל ר
1795 -  17951680 -  17151680- 17951600 -  17151680- 1600הנוזלים, מיכל דלק מלא עד 90%

ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קקי

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

21002100210021002100מי:- סרן קד

25002500 - 25002400 - 25002400 - 25002400 - 2400- סרן אחורי:

42504400 - 42503995 - 350035003995- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002000 - 25002000 - 30002000 - 30002500 - 2500- גרור עם בלמים:

750750750750750- גרור ללא בלמים:

120100100 - 120100 - 120100 - 100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

110(*) /130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet180 Multijet

150 Multijet Power 150 MultijetPowerPower

סאות   3500 ק“ג גר
4400 ק“גג“ק- 4250        3995 - 4005

סאותגרתואסרג                          

 MAXIסאות משקלים  (גר- ה תא נהג שלדMAXI(
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כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1725 - 16451675 - 16301595 - 1580ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

163016301630מי:- סרן קד

165016501650- סרן אחורי:

300030003000- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3000 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- מה ת תא נהג עם פלטפורשלד

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(
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כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1725 - 16451675 - 16301595 - 1580ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

175017501750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

330033003300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- מה ת תא נהג עם פלטפורשלד

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(
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כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1725 - 16451675 - 16301595 - 1580ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

350035003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3500 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- מה ת תא נהג עם פלטפורשלד

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(



312

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(***)

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1765- 16851715 - 17651635 - 16851715 - 1635ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

2100210021002100מי:- סרן קד

2500 - 25002400 - 25002400 - 25002400 - 2400- סרן אחורי:

4250 - 42504005 - 350035004005- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

2500 - 25002000 - 2000 3000 3000- גרור עם בלמים:

750750750750- גרור ללא בלמים:

120120100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

)MAXIסאות משקלים (גר- מה ת תא נהג עם פלטפורשלד

110(**)/130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet

 150 Multijet Power 150 MultijetPower

ג“ק 40050524 -  - 5993סאות          3500 ק“ג גר
תואסרג                          
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כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1980 - 19001930 - 18851850 - 1835ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

175017501750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

330033003300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ת תא נהג ארוך שלד

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(
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כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
1980 - 19001930 - 18851850 - 1835ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

350035003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500 - 2000  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3500 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

משקלים- ת תא נהג ארוך שלד

אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.)***(
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אם קיים(*)

בול המטען הנישא.כב ללא מטען גדל מפחית את קי), משקל הר’ה וכואם מותקן ציוד מיוחד (גג שמש, התקן גריר(**)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(***)

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2020 - 19401970 - 20201890 - 19401970 - 1890ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (***)“משקל מטען כולל נהג (ק

)°ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

2100210021002100מי:- סרן קד

2500 - 25002400 - 25002400 - 25002400 - 2400- סרן אחורי:

4250 - 42503995 - 350035003995- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

2500 - 25002000 - 2000 3000 3000- גרור עם בלמים:

750750750750- גרור ללא בלמים:

120120100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

)MAXIסאות משקלים  (גר- ת תא נהג ארוך שלד

110(**)/130/180 Multijet110(**)/130/180 Multijet

 150 Multijet Power 150 MultijetPower

סאות  3500 ק“ג גר
ג“ק 40050524 -  - 5993       

תואסרג                          
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כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
20912106 - 20762026 - 2011ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

ג): (**)“משקל מטען כולל נהג (ק

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

175017501750מי:- סרן קד

190019001900- סרן אחורי:

330033003300- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

25002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

  
סאות3300 ק“ג גר

115 Multijet110 (**) / 130/150

180 Multijet Power  (*)Multijet

VAN      משקלים- עם תא צוות

אם קיים(*)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(**)
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כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2171 - 21862106 - 21712026 - 2011ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

185018501850מי:- סרן קד

200020002000- סרן אחורי:

350035003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

20002500  2000- גרור עם בלמים:

750750750- גרור ללא בלמים:

100100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

Multijet (*)130 Multijet180 Multijet Power 115סאות3500 ק“ג גר  

VAN      משקלים- עם תא צוות

אם קיים(*)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(**)



318

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

כב ללא מטען (עם כל הנוזלים, מיכל דלקמשקל ר
2306 - 22262146 - 2066ג):“בול, ללא ציוד אופציונלי) (קמלא עד 90% קי

)***ג) (“בי מותר (קמשקל מטען מר

21002100מי:- סרן קד

24002400- סרן אחורי:

35003500- כללי:

ג)“משקלי גרור (ק

30003000  - גרור עם בלמים:

750750- גרור ללא בלמים:

100100בי על היצול (גרור עם בלמים)עומס מר

Multijet180 Multijet Power 130סאות3500 ק“ג גר  

VAN      סאות משקלים  (גר     -עם תא צוותMAXI(

אם קיים(*)

אין לחרוג מהמשקלים המותרים. הנהג אחראי לארגון המטענים בתא המטען ו/או על הגג, כך שהם יעמדו במגבלות הללו.(**)
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אם קיים)°ֻ(

בה 10 ליטר)כב פנאי מיכל דלק של 60 ליטר (רזרבה 12 ליטר) בדגם רמיכל דלק של 120 ליטר לכל הדגמים (רזר(*)

(**)????????????????????????????

 ביחס של 40% ו-PARFLU UP.60%כב בתנאי מזג אוויר קשים מאוד, מומלץ להשתמש בנוזל קירור בתערובת של מים מזוקקים ו- כאשר משתמשים בר(***)

בוליםמילוי נוזלים וקי

115 Multijet  110(°) / 130
150 Multijet

180 Multijetדלקים מומלצים וחומרי

סיכהMultijetPower(°)         הכמויות בליטרים

(*)90(*)90(*)90(*)90מיכל דלק

)EN590סולר (מפרט 

12 / 1210 / 1210 / 1210 / 10:ה שלכולל עתוד

תערובת של 50%  מים

מזוקקים ו- 50% נוזל(**)10(**)9,6(**)9,6(**)8כת קירור מנועמער

PARAFLUUP(***) 

4,95,35,38עוקת המנוע
SELENIA WR P.E.

5,75,95,99עוקת המנוע ומסנן השמן

2,7TUTELA TRANSMISSIONבת ההילוכים/בית תי

EXPERYA  -2,7בת לתי(MLGU-דיפרנציאל

 הילוכים)

התך! תודגיא שלום - אנו מתקשים לתרגם סעיף זה נא עזר
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) אם קיים°ֻ(

115 Multijet  110(°) / 130
150 Multijet

180 Multijetדלקים מומלצים וחומרי

סיכהMultijetPower(°)         הכמויות בליטרים

2,9TUTELA TRANSMISSION

GEARTECH 2,9-בת לתי(2,9M38בת ההילוכים/דיפרנציאלבית תי

הילוכים)

0,6ַ0,60,60,6ְראוליתכת בלמים הידמער

(בק“ג) ABSעם 
TUTELA TOP 4

ראוליתכת בלמים הידמער
0,620,620,620,62 (בק“ג) ASR/ESCעם 

1,51,51,50,6TUTELA TRANSMISSION GI/Eראולי הגה כוחנוזל היד

5,55,55,55,5 תימדק השמש תפיטש לזונ לכימ
TUTELAתערובת של מים ו-  

PROFESSIONAL SC 35
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נוזלים וחומרי סיכה

מוצרים מומליצים ומפרטיהם

שימוש
  נוזלים וחומרי סיכהמפרטי נוזלים וחומרי סיכה איכותיים

מועדי החלפה
מקורייםכב נכונהלפעולת ר

לפי תוכנית.SAE 5W-30SELENIA WR P.Eרגת סמיכות שמנים על בסיס סינתטי, בדשמן למנועי דיזל

57(ACEA C2 אישור פיאט ,FIAT 9.55535-S1. מפרט טכניF510.D07הטיפולים

ה זה לא מינימליים. במקרACEAה חירום אם חומרי סיכה בעלי מפרט מומלץ לא זמינים, ניתן להשתמש בחומרי סיכה בעלי ביצועי במקר

מובטחת פעילות מנוע אופטימלית.

ת האחריות.רישות המפרטים, עלול לגרום נזק למנוע שלא יכוסה במסגרהשימוש במוצרים שאינם עומדים בד57)

אזהרה

בוע בחומרי סיכה מומלצים מבטיחרישות של תוכנית הטיפולים. שימוש קה כדי לעמוד בדכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונבדק בקפידר

תצרוכת דלק ופליטת מזהמים נמוכה. חומרי סיכה איכותיים חיוניים להפעלת המנוע ולחיי השירות הארוכים שלו.
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שמנים ומשחות
כתסיכה למער

ת תנועההעבר

TUTELA

 TRANSMISSION

GEARTECHלפי מפרט 
.F704.C08טכני 

TUTELA ALL STAR לפי 
.F702.GO7מפרט טכני 

TUTELA STAR לפי מפרט 
.F701.CO7טכני 

TUTELA TOP 4לפי מפרט 
.F001-A93טכני 

בת הילוכים ידניתתי
ודיפרנציאל

מפרי ציריות בצד
הגלגל

מפרקי ציריות בצד
הדיפרנציאל.

ראולית שלה הידבקר
הבלמים והמצמד.

נוזל בלמים

SAE 75W-80רגתי ב דשמן סינתטי ר

FIAT 9.55550-MZ3אישור פיאט 

רגתה בטמפ‘ גבוהות, דבדנום  דיסולפיד, עמידמשחת סיכה מולי
FIAT 9.55580סיווג פיאט  N.L.G.I 1-2צמיגות 

רגתם חיכוך נמוך, דמשחת סיכה למפרקי ציריות בעלת מקד
FIAT 9.55580     סיווג פיאט  N.L.G. I 1 -0צמיגות

,ATF DEXRON IIIנוזל הגה כוח, מפרט  
FIAT 9.55550-AG2     סיווג פיאט

.FMVSSרישות: כות בלמים ומצמד העולה על דנוזל סינטטי למער

116 DOT 4 ,SAE J1704,ISO 4925  סיווג פיאטFIAT 9.55597

SAE 75W-80רגתי ב דשמן סינתטי ר

FIAT 9.55550-MZ2אישור פיאט 

TUTELA TRANSMISSION

EXPERYAלפי מפרט 
.F7178.B06טכני 

בת הילוכים ידניתתי
ודיפרנציאל

TUTELA TRANSMISSION

GI/Eלפי מפרט טכני 
F001.A94.

ראולי להגהנוזל היד
כוח.

שימוש
  נוזלים וחומרי סיכהמפרטי נוזלים וחומרי סיכה איכותיים

מועדי החלפה
מקורייםכב נכונהלפעולת ר
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תכשיר הגנה אדום נגד קפיאה מבוסס על מונואתילן גליקול

בנוסחה אורגנית, העומד במפרטים

 CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 . סיווג פיאט.FIAT 9.55523

תערובת של מים, כוהל וחומרים פעילי שטח.

.FIAT 95522סיווג פיאט . CUNA NC 956-11 מפרט 

 ומים נטולי מינרלים  ביחס של PARAFLU UP.60%-40%כב פועל בתנאי מזג אוויר קשים מאוד, אנו ממליצים על שימוש בנוזל קירור כאשר הר(*)

PARAFLU UP (*)לפי מפרט 
.F101-M01טכני 

TUTELA DIESEL ART

.F601.L06לפי מפרט טכני 

תערובת ביחס 50%
מים ו- 50%

PARAFLU UP (*)
35°C-עד 

לשימוש במצב
מדולל או בלתי

כותמדולל במער
שטיפה של השמשה

מית/חלון אחורי.הקד

תכשיר הגנה עבור
מצננים

                          תוסף לסולר כנגד קפיאה, הגנה למנועי דיזל.תוסף דלק דיזל

שימוש
  נוזלים וחומרי סיכהמפרטי נוזלים וחומרי סיכה איכותיים

מועדי החלפה
מקורייםכב נכונהלפעולת ר

בב עם הסולרניתן לער
25 סמ“ק לכן 10 ליטר

סולר

נוזל שטיפה לשמשה
מיתקד

TUTELA PROFESSIONAL

 SC 35

.F201.D02לפי מפרט טכני 
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צריכת דלק

.יאפוריאה דוחיאה תונידמב תופקתה תוטרופמ תוארוה ידי-לע ועבקנש יושיר ינחבמ יפ-לע ודדמנ ןלהלש הלבטב םיטרופמה קלדה תכירצ יכרע

ת צריכת הדלק בוצעו בדיקות בתנאים המפורטים להלן:ך מדידלצור

כב;מה שימוש עירוני ברה, ואחריה נסיעה המדנסיעה עירונית: התנעה קר¥

כב. מהירות הנסיעהמים נסיעה בין-עירונית ברנסיעה בין-עירונית: מאופיינת בהאצות תכופות בכל ההילוכים, תנאים המד¥

בין 120 קמ“ש;משתנה בין 0 ל

בת באמצעות שילוב של 37% מצריכת הדלק של נסיעה עירונית וכ-  63% של נסיעה בכביש מהיר.בת: מחושנסיעה משול¥

תכת בקרמת הדיפון/ציוד/אביזרים, שימוש במערכב, רך, מצב התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה, מצבו הכללי של הררסוג הדחשוב: 

כב, יכולים להוביל לצריכתכב, שימוש בגגון ומצבים אחרים שעלולים לפגוע באווירודינמיקה או בכוח ההתנגדות של הרברהאקלים, המטען ש

ה.דלק שונה מזו שנמדד
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מ)“תצרוכת דלק בהתאם להנחיית האיחוד האירופי (ליטרים ל- 100 ק

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

8,46,37,1ה עם תא נהג ומשטח טעינה -שלד

   LH1 - MH1 - CH1

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH17,05,15,8   ה ללא תא נהג - שלד

VAN -   MH2 - MH1- Combi- MH2 - MH1- CH2 - CH18,66,57,3

Flatbed- MDH1 - MH1 - CH17,75,76,4

PANORAMA-  CH18,66,07,0

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

Flatbed LH1 - MH1 -8,46,37,1תא נהג ארוך עם 

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH17,05,15,8   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1  ה עם תא נהג ומשטח טעינה שלד

LH1 - MH1 -8,66,57,3 - ה עם תא נהג ארוך שלד 

   MH2 - MH1 - PANORAMA

Flatbed-   LH1 - MDH1 - MH1 - CH17,75,76,4

VAN -    LH2 - LH1 -MH2 - MH1- CH2 - CH1

MH2 - MH1 - CH1- Combi8,25,56,5

-

110 (°)/130/

150 Multijet

3000

3300

 אם קיים (°)
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

110 (°)/130/

150 Multijet

3500

3995 - 4005 -

4250

 אם קיים (°)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH18,66,57,3-     ה עם תא נהג ומשטח טעינה -שלד

- LH1 - MH1   ה עם תא נהג ארוךשלד 

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH17,05,15,8   ה ללא תא נהג - שלד

Flatbed-    XLH1 - LH1 - MDH1 - MH1 - CH17,75,76,4

VAN -    XLH3  - XLH2 - LH3 - LH2 -MH2 - MH1- CH2 - CH1

Flatbed LH1 - MH1 -8,46,37,1תא נהג ארוך עם 

  CH1 - MH2 - MH1  Combi8,45,86,8

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1 -ה עם תא נהג שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH18,46,37,1-     ה עם תא נהג ומשטח טעינה -שלד 

MH1 - LH1      ה עם תא נהג ארוך - שלד

- Flatbed XLH1 - LH1 - MH1תא נהג ארוך עם 

VAN -    XLH3  - XLH2 - LH3 - LH2 -MH2 - CH1

Flatbed XLH1 - MH1 - MDH1 - LH1 -8,26,37,0

   LH2  MINIBUS8,66,07,0

-
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

VAN -  CH128007,75,76,4

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH136508,46,37,1   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא תא נהג - שלד

VAN -    XLH3- XLH2 - LH2 - MH28,26,37,0

VAN -    LH3 -  MH1 - CH135107,75,76,4

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH18,46,37,1   ה עם תא נהג - שלד

110 (°)/130/

150 Multijet

 אם קיים (°)
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

VAN -  CH128008,56,57,2

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH18,06,16,8   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH17,44,65,6   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH130008,26,37,0  ה עם תא נהג ומשטח טעינה שלד

VAN -  MH2 - MH1- CH2 - CH18,56,57,2

Flatbed- MDH1 - MH1 - CH17,65,56,3

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH18,26,37,0   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH17,65,26,1   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1  ה עם תא נהג ומשטח טעינה שלד
3300

VAN -    LH3 - LH2 -MH2 - MH1- CH2 - CH1
8,56,57,2

LH1 - MH1 -8,56,57,2 - ה עם תא נהג ארוך שלד 

Flatbed- MDH1 - LH1 - MH1 - CH17,65,56,3

Flatbed  עם תא נהג ארוך -  LH1 - MH18,06,16,8

115 Multijet
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

 CH1- Panorama - Combi3000 - 33008,05,46,4

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH18,56,57,2   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH135007,65,26,1   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1  ה עם תא נהג ומשטח טעינה שלד

VAN -    -MH2 - MH1- CH2 - CH1
8,56,57,2

- LH1 - MH1  ה עם תא נהג ארוך שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

8,56,57,2
XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא תא נהג - שלד

3650

115 Multijet
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1117,18,5 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -    MH2 - MH1- CH2 - CH1

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH130009,16,17,2   ה ללא  תא נהג - שלד

Flatbed -   MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH19,76,57,7

 CH1- Panorama10,76,48,0

 CH1- Combi9,55,57,0

180 Multijet
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1117,18,5   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH19,16,17,2   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1117,18,5 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2 - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH1117,18,5

LH1 - MH1 -3300117,18,5 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH19,76,57,7

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH110,16,78,0

 CH1- Panorama10,76,48,0

 CH1- Combi9,55,57,0

180 Multijet
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1117,18,5   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH19,16,17,2   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1117,18,5 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2 - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH1350011,67,48,9

LH1 - MH1 -117,18,5 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH19,76,57,7

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH110,16,78,0

 CH1- Combi10,36,07,6

180 Multijet
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH111,67,48,9   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH110,57,08,,3   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH111,67,48,9 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2 - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH13500       11,67,48,9)(כבד

LH1 - MH1 -11,67,48,9 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH19,76,57,7

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH1117,18,5

 CH1- Combi10,36,07,6

VAN - XLH3 - XLH2  - MH2 - MH1- LH3 - LH23510       117,28,6)(כבד

180 Multijet
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180 Multijet

3995 - 4005 -

 4250

)(כבד

3650

)(כבד 4400

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

                    תצרוכת

במשולבינעירוניעירוני   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1117,28,6 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2  - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH1

- LH1 - MH1 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    - CH2 - CH1 -10,57,08,3

  MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN117,28,6

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH111,67,48,9

MINIBUS11,67,48,9

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא  תא נהג - שלד
10,16,78,0

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא  תא נהג - שלד
10,16,78,0
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1186 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH13000153   ה ללא  תא נהג - שלד

VAN -   MH2 - MH1 -  Combi - MH2 - MH1- CH2 - CH1192

Flatbed    MDH1 - MH1 - CH1 -170

   CH1 - PANORAMA183

CO פליטות
2

COמות פליטות ר
2

בת.בלה להלן מתייחסות לתצרוכת משולכת הפליטה הניתנות בט של מער

כב בסיסי ללא אופציות.כים מתייחסים לרהער

COפליטות 
2

מ“ם/ק  בהתאם להנחיית האיחוד האירופי גר

110 (°)/130/

150 Multijet

 אם קיים (°)
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110 (°)/130/

150 Multijet

 אם קיים (°)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1186  ה עם תא נהג - שלד

Flatbed עם תא נהג ארוך  LH1 - MH1 -

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1153   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH13300 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

LH1 - MH1 -192 ה עם תא נהג ארוך שלד

  MH2 - MH1 - PANORAMA

Flatbed      LH1 - MDH1 - MH1 - CH1 -170

VAN -    LH3 - LH2 - MH2 - MH1- CH2 - CH1

MH2 - MH1 - CH1 - Combi170

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)
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110 (°)/130/

150 Multijet

3500

3995 - 4005 -

4250

 אם קיים (°)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1192     ה עם תא נהג ומשטח טעינה -שלד

- LH1 - MH1   ה עם תא נהג ארוךשלד 

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1153   ה ללא תא נהג - שלד

Flatbed-    XLH1 - LH1 - MDH1 - MH1 - CH1170

VAN -    XLH3  - XLH2 - LH3 - LH2 -MH2 - MH1- CH2 - CH1

Flatbed LH1 - MH1 -186תא נהג ארוך עם 

  CH1 - MH2 - MH1  Combi177

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1 -ה עם תא נהג שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1186     ה עם תא נהג ומשטח טעינה -שלד 

MH1 - LH1      ה עם תא נהג ארוך - שלד

- Flatbed XLH1 - LH1 - MH1תא נהג ארוך עם 

VAN -    XLH3  - XLH2 - LH3 - LH2 -MH2 - CH1

Flatbed XLH1 - MH1 - MDH1 - LH1 -183

   LH2  MINIBUS183

-

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)
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VAN -  CH12800170

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH13650186   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא תא נהג - שלד

VAN -    XLH3- XLH2 - LH2 - MH2183

VAN -    LH3 -  MH1 - CH13510170

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1186   ה עם תא נהג - שלד

110 (°)/130/

150 Multijet

 אם קיים (°)

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)

VAN -  CH12800190

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1179   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1148   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH13000185  ה עם תא נהג ומשטח טעינה שלד

VAN -  MH2 - MH1- CH2 - CH1190

Flatbed- MDH1 - MH1 - CH1165

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1185   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1160   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1  ה עם תא נהג ומשטח טעינה שלד
3300

VAN -    LH3 - LH2 -MH2 - MH1- CH2 - CH1
190

LH1 - MH1 -190 - ה עם תא נהג ארוך שלד 

Flatbed- MDH1 - LH1 - MH1 - CH1165

Flatbed  עם תא נהג ארוך -  LH1 - MH1179

115 Multijet
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ם

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)

 CH1- Panorama - Combi3000 - 3300166

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1190   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH13500160   ה ללא תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1  ה עם תא נהג ומשטח טעינה שלד

VAN -   MH2 - MH1- CH2 - CH1190

- LH1 - MH1  ה עם תא נהג ארוך שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

190
XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא תא נהג - שלד

3650

115 Multijet
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)

180 Multijet

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1224 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -    MH2 - MH1- CH2 - CH1

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH13000189   ה ללא  תא נהג - שלד

Flatbed -   MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH1203

 CH1- Panorama210

 CH1- Combi184

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1224   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1189   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1224 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2 - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH1224

LH1 - MH1 -3300224 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH1203

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH1209

 CH1- Panorama210

 CH1- Combi184



342

נ
ות

ינ
 ם

ט
נכ

יי
ם

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1224   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1189   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1224 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2 - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH13500236

LH1 - MH1 -224 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH1203

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH1209

 CH1- Combi200

180 Multijet
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  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1236   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1219   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1236 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2 - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH13500       236)(כבד

LH1 - MH1 -236 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN - MH1 - CH1203

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH1224

 CH1- Combi200

VAN -  XLH3 - XLH2  - MH2 - MH1- LH3 - LH23510       226)(כבד

180 Multijet
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ם

  סאותגר
                                   משקל כללי על 

COפליטות                     
2

במשול   הקרקע (ק“ג)

180 Multijet

3995 - 4005 -

 4250

)(כבד

3650

)(כבד 4400

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא  תא נהג - שלד

LH1 - MH1 - CH1226 ה עם תא נהג ומשטח טעינה  שלד

VAN -  XLH3 - XLH2  - LH3  - LH2  - MH2 - MH1- CH2 - CH1

- LH1 - MH1 ה עם תא נהג ארוך שלד

Flatbed    - CH2 - CH1 -219

  MH2 - MH1- CH2 - CH1 - VAN226

Flatbed  עם תא נהג ארוך MH1 - CH1236

MINIBUS236

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד
209 XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא  תא נהג - שלד

XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה עם תא נהג - שלד
209 XXLH1 - MLH1 - LH1 - MH1 - CH1   ה ללא  תא נהג - שלד
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כבהנחיות לגריטת ר

ת את תהליכי הייצור שלה ומפתחת מוצריםת בהבטחתה: היא משפרבה, והיא עומדבי לשמור על הסFIATת בה חברב התחיילפני זמן ר

בהרישות העולות מדירקטיבתיות ובהתאם לדביבלים את השירות הטוב בהתאם לתקנות סבה. כדי לוודא שלקוחותיה מקביידידותיים לס

כביהם (*) בסוף חיי השירות שלהם ללא עלותמנות להחזיר את ר מציעה ללקוחותיה הזדFIATכבים, ריטת ר בגין דEC/2000/53אירופית 

נוספת.

כב. בפרט, במעטכו המסחרי של הרב לשלם שום הוצאות הנובעות מערכב האחרון לא מחויכב בעל הרת הרבמסירבה קובעה שהדירקטי

כבים בחינם ללאבלו רישוי לאחר 1 ביולי 2002 ללא עלות, ואילו החל משנת 2007 ייאספו רכבים שקיבכל המדינות באיחוד האירופי ייאספו ר

כב) ולא כוללים פסולת נוספת.בים בסיסיים (מנוע ומרכיקשר לשנת הרישום שלהם כל עוד הם מכילים ר

כז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ.כבך פנה למרלמידע נוסף על גריטת ר

בים שמשקלו המותר 3.5 טון.כב להסעת נוסעים הכולל עד 9 מוש(*) ר
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מה לעשות אם

ראה עמודפתרון אפשרי  תקלות

כז שירותראה עמוד 216 או פנה למר

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ

ראה עמוד 204כה לתיקון צמיגהשתמש בעריש לך תקר בצמיג

ראה עמוד 199החלף גלגל

ראה עמוד 267תקן את לחץ האוויריש לך  צמיג ללא אוויר

ההחלף נורה הפנימיתת התקרמנור

לא נדלקת

ההחלף נורה חיצונית (בפנס ראשי)נור

לא נדלקת

חוקהחלף סוללות בשלט הרחוק אינו פועלהשלט הר

כז שירותראה עמוד 211 או פנה למר

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ

ראה עמוד 122 או פנה למר

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ

כז שירותראה עמוד 13 או פנה למר

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ

ראה עמוד 217בדוק את הנתיך הרלוונטיחלון חשמלי לא פועל

בדוק את המנוע של החלון הרלוונטי

ראה עמוד 109בדוק את כמות הדלקהמנוע אינו מתניע או

ךה הצורבמיכל ותדלק במקרנכבה בנסיעה

כז שירות מורשה מטעם פנה למר

ס.מ.ל.ת בע“מ



347

ראה עמוד 323ף או בתוסף מתאים.השתמש בסולר חור

, חמם את אזור מסנן הדיזל ואתVORה של במקרסולר קפא

המעגלים העליונים/התחתונים, אם ניתן.
-

בספר הנהג,הקפד למלא את ההוראות שתכישה מאוחרכשו ברכות שנרמער

כב.   כדי למנוע השפעה על ההפעלה הנכונה של הרהותקנו לא נכון

כב חונה וגלגליו מופנים במלואם,אם הר

-יש לסובב את גלגל ההגה בכיוון הנגדי עד סוף מהלכו

 במתג ההתנעה.MAR-ONבוב המפתח למצב תוך כדי סי

מתייתכן כי המצבר התרוקן. בדוק את ר

טעינתו. אם צריך, בצע התנעת חירום.
ראה עמוד 198

ייתכן כי התנתק מסוף הניתוק המהיר של המצבר.

ב השלילי של המצבר מחובר נכון.בדוק שהקוט
-

ף נתיך המצבר. אל תנסה להתניעייתכן כי נשר

.AVVבוב המפתח למצב באמצעות סי

אל תחבר למצבר שום מכשיר חיצוני.

בות הפעלתייתכן כי תופסק אספקת דלק בעק

ראה עמוד 63מתג ניתוק הדלק. בדוק את הליך ההפעלה מחדש

כת.של המער

ראה עמודפתרון אפשרי  תקלות

כז שירותראה עמוד 217 או פנה למר

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ

המנוע אינו מתניע, המתנע אינו

מסתובב

בות פגיעההמנוע אינו מתניע בעק

כז שירותראה עמוד 108 או פנה למר

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע“מ

 ועמודVORגלגל הגה תקוע עם 

ההגה נעול
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םיינכט םינותנ


