
לקוח יקר,

.Fiat Fullback     תבחרכבך החדש ומודים לך שכים אותך על ראנו מבר

ך כיצד לנהוג בו באופן הטוב ביותר.כבך, וילמדכות ברריך שלפניך יסייע לך להכיר את המנגנונים והמערהמד

כותמת הביצועים הטובה ביותר מהמערברים כיצד להפיק את רכב, והסתוכל למצוא כאן מידע, עצות ואזהרות חשובות אודות אופן השימוש בר

.Fiat Fullback     ב-הטכניות ש

בתבלמים, להגה ולתיאנו ממליצים לך לקרוא את הספר בעיון לפני הנסיעה הראשונה, כדי להכיר את כל הבקרים ובמיוחד את אלו הקשורים ל

כב בכבישים מסוגים שונים.מנות תוכל ללמוד גם על התנהגות הרההילוכים. באותה הזד

ךכבך לאורכות המיוחדות, מספק המלצות לגבי אופן הפעלתן ומידע חיוני הנחוץ לנהיגה בטוחה ולתחזוקה של רספר זה מתאר את כל המער

הזמן.

כבבעליו הבאים של הרך ולהעביר אותו לכב, כך תוכל למצוא אותו בקלות בשעת הצורלאחר הקריאה, מומלץ להחזיק את הספר בתוך הר

כשתמכור אותו.

ה עלת האחריות ואת התנאים וההתניות לשמירפת תמצא את פירוט השירותים שפיאט מציעה ללקוחותיה, את תעודת האחריות המצורבחובר

תוקף האחריות.

.Fiatת כבך החדש ולשירותים שמספקת חבראנו בטוחים שהמידע כאן יסייע לך להתוודע לר

קריאה נעימה ונסיעה טובה ובטוחה.

מחלקה טכנית

ה 1 - מק“ט 603.99.977ב 04-2016 - מהדורתל-אבי

פוס מידע טכני בע“מהפקה: ד

כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

סוכנות מכוניות לים התיכון בע“מ

בואנים כלליים של פיאט לישראל.י



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

ם.בות הנזק שנגרביטול  אחריות יצרן, בעקל

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 מסוגלת לעמוד בעומס הנדהר

תיתגרתוכנית טיפולים ש

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



בות בשימוש בספר נהג זה:קיצורים וראשי תי

LHDסת הגה שמאלי - גר

RHDסת הגה ימני - גר

M/Tבת הילוכים ידנית - תי

A/Tבת הילוכים אוטומטית - תי

כב. עם זאת, פריטיםסת הגה שמאלי של הרכב כאחד. האיורים בספר מציגים גר של הרRHD ו- LHDברים בספר זה מתייחסים לתפעול ההס

סת הגה ימני.מסוימים כוללים גם איורים לגר

שימוש בספר הנהג

הוראות הפעלה

ב הנהג. מקרים יוצאים מהכלל יצוינו במפורש בתוךב במושם היושכל הוראת הכוונה (שמאלה/ימינה או לפנים/לאחור) ניתנת ביחס לאד

הטקסט.

כבך בפועל.בד, וייתכן כי פרטים אחדים המופיעים בהם לא יהיו זהים לחלקים הקיימים ברהאיורים הכלולים הספר הנהג נועדו להמחשה בל

רוש, באפשרותך להיעזר באינדקס המופיע בסוף הספר.כדי למצוא במהירות את המידע הד

פיים המופיעים בקצהו של כל עמוד אי זוגי. בתחילת כל פרק תמצא את תוכן העניינים שלו ואתניתן לזהות את הפרקים באמצעות סמלים גר

פיים הרלוונטיים. כמו כן, שמו של כל פרק מופיע בקצהו של כל עמוד זוגי.הסמלים הגר



בטיחות אישית.

כב.בטיחות הר

בהביהגנת הס

ה הרלוונטית המופיעהך, מופיעים בסופה של כל פסקה בליווי מספר. מספר זה מפנה את הקורא לאזהרשסמלים אלה, בעת הצורב שים ל

בסוף הפרק.

אזהרות והתרעות

כבך.שנועדו למנוע תהליכים העלולים להזיק לראזהרות ה של רדך ספר הנהג תמצא סלאור

כב אשר עלול לגרום תאונה או פציעות.גוי בחלקי הרה כדי למנוע שימוש ששיש לפעול לפיהן בקפידהתרעות בנוסף, תמצא 

.ההתרעותועל האזהרות לכן, יש להקפיד תמיד על 

ך הטקסט: מסומנות באופן הבא לאוראזהרות והתרעות



כבשינויים / התאמות אישיות בר

חשוב

ה ואפילוכב בתאונה, בפציעה חמורבים ברכב עשוי להשפיע על בטיחותו ואחיזת הכביש שלו, ובכך לסכן את היושכל שינוי או התאמה אישית בר

במוות.

כבכשו על ידי בעל הראביזרים שנר

) או’בות, וכוכת לוויינית כנגד גנית של מתח (למשל, רדיו, מערכב, להתקין אביזרי חשמל הזקוקים לאספקה מתמדכישת הראם החלטת, לאחר ר

כת החשמלבדוק את יכולתה של מערכז יכז שירות של פיאט. צוות המרכת אספקת החשמל, צור קשר עם מראביזרים היוצרים עומס על מער

בולת גבוהה יותר.כת מצבר בעל קיב במערך לשלרש, ואם קיים צורלעמוד בעומס הנד

ה של הוספת ספוילרים, גלגלי סגסוגת או חישוקים לא תקניים: אבירים אלה עשויים לפגוע באיוורור הבלמים ולהשפיע על יעילותםבמקרחשוב: 

ל הדוושות.ה, בבלימות חוזרות או בירידות תלולות. ודא שאין כל הפרעה (למשל, של שטיחים) למהלכן שבבלימה חד

התקנת מכשור חשמלי / אלקטרוני

ת פיאט חבר:בים להיות מסומנים בסמל ה חיית שירות שלאחר המכירכישה במסגרכב לאחר הרמכשירי חשמל ואלקטרוניקה שיותקנו בר

רישות היצרן.כז המתמחה בכך, באופן מקצועי ובהתאם לדרי רדיו בכפוף להתקנתם בידי מרת התקנה של  מקלטי/משדמאשר

בטל אתבים המשנים את תכונותיו. שינויים מסוג זה עשויים גם לכיכב שהותקנו בו רת התנועה עשויה לאסור את הנסיעה בכביש על רמשטר

בוצעו.אחריות היצרן לגבי תקלות הנובעות ישירות או בעקיפין מן השינויים ש

ה, והותקנו שלא בהתאם להוראותכב של  אביזרים שלא סופקו או הומלצו על ידם כתוצאה מהתקנה ברת פיאט אינה אחראית לכל נזק שייגרחבר

כב.פות לרהיצרן המצור

רי רדיו וטלפונים ניידיםמשד

ם אנטנה חיצונית), אלא אם כן הותקנה עבור’כב, מכשירי קשר, רדיו חובבים וכדכב ציוד לשידור רדיו (טלפונים ניידים לראין להפעיל בתוך הר

כב. השימוש בטלפונים ניידים המאושרים על ידיייעודית. הקליטה והשידור של מכשירים אלה עשויה להיות מושפעת מאפקט הסיכוך של גוף הר

), אך ורק לפי הוראות יצרן הטלפון. השימוש במכשירים אלה בתוך תא הנוסעים (ללא אנטנהGSM, GPRS, UMTS, LTEהקהילה האירופית (

כב, בנוסף לאפשרות של פגיעהכב, באופנים העשויים לסכן את בטיחות הנסיעה של הרכות החשמל של הרחיצונית) עשוי לגרום לתקלות במער

בת המפתח האלקטרוני עשויה לפגועכב ו/או בקרבים נישאים/טאבלטים בתוך הרבבריאות הנוסעים. נוכחות טלפונים ניידים/סמארטפונים/מחש

).Entry-N-Goבית/כניסה ונסיעה ללא מפתח (כת הכניסה הפסיבביצועי מער



חשוב
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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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9

מראות חיצוניות

39..................................................................כוונון¥

דלתות

29...............................................כזיתנעילה מר¥

מגבי השמשה הקדמית 
50.............................................................הפעלה¥

244.............................................החלפת להבים¥

פיאינדקס גר

פנסים ראשיים
220........................................................סוגי נורות¥

43.......................................ה לנהיגת יוםתאור¥

43..פנסי צד/אור נמוך בפנסים הראשיים¥

43....................אור גבוה בפנסים הראשיים¥

220................................................החלפת נורות¥

גלגלים
267.........................................חישוקים וצמיגים¥

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

201.................................................החלפת גלגל¥

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

256...............................................נתונים טכניים¥

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

220................................................החלפת נורות¥

אור בלימה שלישי
220........................................................סוגי נורות¥

220................................................החלפת נורות¥

איור 2

תא המטען

74.................................................איזור הטענה¥

31............................................הפתיחה / סגיר¥
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חימום/בקרת אקלים
59......................................................הלוח הבקר¥

59..................חימום/מיזוג אוויר מוכוון ידנית¥

59..ת אקלים אוטומטיתכת בקרמער¥

בורר מצב נהיגה

156....................................................הפעלה¥

 כרית אוויר קדמית
120................................כרית אוויר בצד הנהג¥

120...............................מיכרית אוויר נוסע קד¥

תא כפפות

80...........................................בת תא כפפותתי¥

 ידית העברת ההילוכים
149.................................בת הילוכים ידנית תי¥

150.......................בת הילוכים אוטומטית תי¥

גלגל ההגה
38....................................................................כוונון¥

38.......................................................נעילת הגה¥

איור 21 איור 3

פתחי אוורור

54...........................................................מאווררים¥

םיילמשחה תונולחה ירקב

68.......................................................מתגי הנהג¥

68................................................מתגי הנוסעים¥

לוח מחוונים
86.......................................ה ומחווניםלוח בקר¥

86........................ב-תכליתיתתצוגת מידע ר¥

94........................................הנוריות חיווי ואזהר¥
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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.

13........................................................מפתחות

24...................................................מתג הצתה

27.............................................................דלתות

33...........................................................ביםמוש

36..............................................משענות ראש

38........................................................גלגל הגה

39...............................מראות לראייה לאחור

43............................................ה חיצוניתתאור

48.............................................ה פנימיתתאור

50............................מיתמגב השמשה הקד

54.....................................כת מיזוג אווירמער

68...................................................................חלון

71................................................ממיר קטליטי

71...................................מסנן חלקיקים דיזל

72......................................................תא המנוע

74.................................................איזור הטענה

76.......................................מאפיינים פנימיים

82....................................................ת דלקבחיר

83.........................................מילוי מיכל הדלק

כבךהכר את ר
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מפתחות

איור 4

1. מפתח ראשי,

2. מפתח ראשי (גולם),

3. מפתח כניסה להתנעה ללא מפתח,

4. מפתח הפעלה להתנעה ללא מפתח,

5. מפתח חירום

1(

ב אלקטרוני מדויק המכילכי המפתח הוא רה:הער

ר אותות. אנא הקפד על אמצעי הזהירותמשד

הבאים כדי למנוע תקלה.

אל תשאיר את המפתח במקום החשוף לאור¥

שמש ישיר, למשל, על גבי לוח המחוונים.

אל תפרק או תשנה את המפתח.¥

ב,  ואל תחשוףאל תכופף את המפתח בכוח ר¥

אותו לחבטות חזקות.

ב את המפתח במים.אין להרטי¥

חק את המפתח ממחזיקי מפתחותהר¥

מגנטיים.

כות שמע,חק את המפתח ממערהר¥

בים אישיים, טלוויזיות וכל ציוד אחר היוצרמחש

שדות מגנטיים.

חק את המפתח מהתקנים הפולטים גליםהר¥

אלקטרומגנטיים חזקים, כגון טלפונים

סלולריים, התקנים אלחוטיים וציוד הפועל

פואי).רים גבוהים (ובכלל זה ציוד רבתד

אין לשטוף את המפתח במתקני ניקוי¥

אולטראסוניים או ציוד דומה.

אין להשאיר את המפתח במקום בו הוא עלול¥

להיחשף לטמפרטורות גבוהות או לאחוזים

גבוהים של לחות.

 המנוע מתוכנן כך שלא יתניע אם קודה:הער

ב האימובילייזר וקוד הזיהויהזיהוי הרשום במחש

של המפתח אינם תואמים. עיין בפרק “אימובילייזר

אלקטרוני“ לגבי פרטים והשימוש במפתח.

תגית מספר המפתח

בע על התגית כמוצגמספרו של המפתח מוט

באיור להלן. רשום את מספר המפתח, ואחסן את

המפתח ואת תגית המספר במקומות נפרדים, כך

כז שירות מורשהשתוכל להזמין מפתח ממר

ה של אובדןת ס.מ.ל.ת בע“מ, במקרמטעם חבר

המפתחות המקוריים.

איור 5

אימובילייזר אלקטרוני

(אים קיים)

2(

האימובילייזר האלקטרוני נועד לצמצם באופן

תכב. מטרבת הרמשמעותי את האפשרות לגני

ה של ניסיוןכב במקרבית את הרכת היא להשהמער

התנעה לא  מוסמך. ניסיון התנעה מוסמך אפשרי

כתרק באמצעות מפתח אשר “רשום“ במער

האימובילייזר.
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כת הפעלה ללאכב ללא מערכלי ר

מפתח

בל את קודכב עשוי שלא לקבמקרים הבאים, הר

הזיהוי הרשום מן המפתח הרשום, והמנוע לא

יותנע.

ע עם מחזיק מפתחותכאשר המפתח בא במג¥

או חפץ מתכתי או מגנטי אחר.

ע עם חלקוכאשר מאחז המפתח נמצא במג¥

המתכתי של מפתח אחר..

ע במפתחות אימובילייזרכאשר המפתח נוג¥

כב אחרים)אחרים (כולל מפתחות של כלי ר

חק אתבתם. במקרים כאלה, הראו נמצא בקר

המפתח או החפץ היוצר את ההפרעה

כב, ונסה שוב להתניע. אם המנועממפתח הר

כזעדיין לא הניע, אנו ממליצים לפנות למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

ה של אובדן אחד המפתחות במקרה:הער

הראשיים, מפתח הכניסה ללא מפתח או מפתח

כז שירותההפעלה ללא מפתח, צור קשר עם מר

םת ס.מ.ל.ת בע"מ  בהקדמורשה מטעם חבר

האפשרי. עיין בסעיף ”מפתחות“. כדי להשיג

כב ועם כל המפתחותמפתח, עליך להגיע עם הר

תכז שירות מורשה מטעם חברהנותרים למר

רוש לך מפתח חלופי נוסף,ס.מ.ל.ת בע"מ . אם ד

כזך למרבידכבך ואת כל המפתחות שקח את ר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ .שירות מורשה מטעם חבר

כת,בתהליך הוספה או השלמה של מפתח למער

תך לרשום מחדש את כל המפתחות ביחידיש צור

ב של האימובילייזר. למידע נוסף, אנא פנההמחש

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

כת כניסה ללא מפתחמער

לחץ על מתג המפתח כדי לנעול את הדלתות או

לשחרר את נעילתן. ניתן גם להפעיל את מנגנוני

מראות הצד (במכוניות המצוידות במתג לקיפול

מראות צד).

ביטול נעילהל

 (2). כל מנעולי הדלתותUNLOCKלחץ על מתג 

ת תא הנוסעים נמצאת במצבישתחררו. אם תאור

ה זו למשך 15 שניות,), תידלק מנור£אמצעי (

ופנסי האיתות יהבהבו פעמיים.

כב המצוידים במתג לקיפול מראותבכלי רה: הער

צד, מראות אלה יקופלו וייפתחו אוטומטית עם

נעילת הדלתות ושחרור נעילתן באמצעות מתגי

כת הכניסה ללא מפתח.הנעילה והשחרור של מער

עיין בסעיף “התנעה ונהיגה: מראות צד“.

 (2) נלחץ, ולא בוצעהUNLOCKאם מתג ה: הער

פתיחה של אף אחת מן הדלתות במשך 30 שניות,

הדלתות יינעלו מחדש אוטומטית.

כת באופניםניתן לשנות את פעולת המער

המתוארים להלן: למידע נוסף, אנא צור קשר עם

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.כז שירות מורשה מטעם חברמר

בין לחיצה עלניתן לשנות את משך הזמן ש¥

 (2) לנעילת הדלתותUNLOCKמתג 

ה של אי פתיחה.האוטומטית במקר

ת את אישור הפעולה (הבהוברניתן להגד¥

פנסי האיתות) לפעול רק במהלך נעילה, או

רק במהלך ביטול נעילה.

בית את מנגנון אישור הפעולהניתן להש¥

(הבהוב פנסי האיתות לאישור נעילה ו/או

שחרור נעילה).

ניתן לשנות את מספר ההבהובים של פנסי¥

האיתות במהלך אישור הפעולה.

מתג נעילה1.

מתג ביטול נעילה2.

נורית חיווי3.

לנעילה

  (1). כל הדלתות יינעלו, ופנסיLOCKלחץ על מתג 

ה  שהדלתותהאיתות יהבהבו פעם אחת. במקר

ת תא הנוסעים נמצאת במצבננעלות ותאור

ה זו פעם אחת.), תהבהב גם מנור£אמצעי (

איור 6
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כת הפעלה ללאכב המצוידים במערבכלי ר¥

מפתח, ניתן להפעיל זמזם התראה לציון

כת.פעולה של המער

כת נעילה מוחלטתהפעלת מער

כת  נעילה מוחלטת, ניתןכב המצוידים במערבכלי ר

להפעילה על-ידי שתי לחצות על מתג הנעילה (1).

עיין בסעיף ”מנגנון נעילה מוחלטת“.

כב המצוידיםהפעלת מראות הצד (בכל  ר

במתג קיפול מראות צד)

לקיפול מראות הצד - נעילת הדלתות באמצעות

מת לקיפול אוטומטי של (1) גורLOCKמתג 

מראות הצד.

לפרישת המראות - ביטול נעילת הדלתות

ם לפרישה (2) גורUNLOCKבאמצעות מתג 

אוטומטית של מראות הצד.

כת באופניםניתן לשנות את פעולת המער

כזהמתוארים להלן: למידע נוסף, אנא פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

ת פרישה אוטומטית של מראות הצד עם סגיר¥

דלת הנהג וביצוע הפעולות הבאות:

כת הפעלהכב שאינן מצוידות במערבכלי ר

ללא מפתח: סובב את מתג ההצתה למצב

ON או ACC.

כת הפעלה ללאכב המצויידים במערבכלי ר

כת למצב הפעלהמפתח: העבר את המער

ON או ACC.

בוב קיפול אוטומטי של מראות הצד עם סי¥

 או מעבר למצבLOCKמתג ההצתה למצב 

 ופתיחה של דלת הנהג.OFFכת המער

פרישה אוטומטית של מראות הצד כאשר¥

כב מגיעה ל-30 קמ“ש.מהירות הר

ניטרול מנגנון הפרישה האוטומטית.¥

כת הכניסה ללא מפתח לא תפעל בתנאיםמער

הבאים:

כבהמפתח נותר במתג ההצתה (פרט לכלי ר¥

כת הפעלה ללא מפתח).עם מער

כב (בכלי רOFFכת אינה נמצאת במצב המער¥

כת הפעלה ללא מפתח).עם מער

הדלת פתוחה.¥

’חק של כ-4 ממתג הפתיחה יפעל ממרה: הער

כב. עם זאת, טווח הפעולה של מתג הפתיחהמהר

רבת משדכב נמצא בקרעשוי להתנות אם הר

טלוויזיה, תחנת כוח או תחנת רדיו.

הופעתה של כל אחת מהבעיות הבאות עשויה

להצביע על התרוקנות סוללת מתג הפתיחה:

כב,חק הנכון מהרמתג הפתיחה מופעל במר¥

אך הדלתות אינן ננעלות/משתחררות בתגובה.

ה באור עמום או אינהנורית החיווי (3) מאיר¥

כז שירותנדלקת. למידע נוסף, אנא פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ . אםמורשה מטעם חבר

בכוונתך להחליף את סוללת המפתח במו ידיך,

עיין בסעיף “תהליך החלפת סוללת המפתח“.

ה שהמפתח אבד או ניזוק, אנא צורבמקרה: הער

תכז שירות מורשה מטעם חברקשר עם מר

כישת מפתח חלופי.ס.מ.ל.ת בע"מ  לר

כוש מפתח נוסף, אנא פנהאם ברצונך לרה: הער

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

מספר המפתחות האפשרי מכל סוג הוא:

מפתח כניסה ללא מפתח: עד 4 מפתחות¥

מפתח הפעלה ללא מפתח: עד 4 מפתחות.¥

תהליך החלפת סוללה במפתח

1(

3(

ע באביזר מתכתי מוארקלפני החלפת הסוללה, ג

כדי לפרוק חשמל סטטי מגופך.

כוש סוללה חלופית בחנות למכשיריניתן לרה: הער

חשמל.

כז שירות מורשהלנוחותך, תוכל לפנות מרה: הער

ת ס.מ.ל.ת בע“מ להחלפת הסוללה.מטעם חבר
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איור 7

מפתח כניסה ללא מפתח

) מתוך המפתח.Aהוצא את בורג (1.

בצע את התהליך כאשר סמלהקפד לה: הער

פיאט שעל המפתח פונה אליך. פתיחת הקופסית

כאשר סמל פיאט פונה לכיוון ההפוך עלולה לגרום

למתגים ליפול החוצה.

) מתוך קופסיתBר (הסר את המשד3.

) בשיטהBר (המפתח; פתח את משד

ב 2.ה בשלשתואר

הוצא את הסוללה הישנה.4.

)CR1616הכנס סוללה חדשה (מסוג 5.

ב + שלה פונה כלפי מטה.כשקוט

איור 9

כשסמל פיאט שעל המפתח פונה אליך,2.

הכנס את קצהו של להב ישר או מברג

בקופסיתשטוח מכוסה בבד לחריץ ש

המפתח, והשתמש בו כדי להפריד בין שני

חלקיה.

איור 8

ר.ב את המשדסגור היט6.

ר בתוך קופסית המפתח,הנח את המשד7.

ב את הקופסית.וסגור היט

) אותו הוצאתAהברג למקומו את בורג (8.

ב 1.ממקומו בשל

כת הכניסה ללא מפתח וודאבדוק את מער9.

ה.שהיא פועלת כשור

מפתח הפעלה ללא מפתח

כשסמל פיאט שעל המפתח פונה אליך,1.

הכנס את קצהו של להב ישר או מברג

בקופסיתשטוח מכוסה בבד לחריץ ש

המפתח, והשתמש בו כדי להפריד בין שני

חלקיה.

בצע את התהליך כאשר סמלהקפד לה: הער

פיאט שעל המפתח פונה אליך. פתיחת הקופסית

כאשר סמל פיאט פונה לכיוון ההפוך עלולה לגרום

ר ליפול החוצה.למשד

איור 10
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הוצא את הסוללה הישנה.2.

)CR2032הכנס סוללה חדשה (מסוג 3.

) פונה כלפי מעלה.Aב + שלה (כשקוט

ב את המפתח.סגור היט4.

כת ההפעלה ללא מפתח וודאבדוק את מער5.

ה.שהיא פועלת כשור

איור 11

איור 12

כת הפעלה ללא מפתחמער

ת לך לנעולכת ההפעלה ללא מפתח מאפשרמער

ולשחרר את נעילת הדלתות, להתניע את המנוע

כב פשוט באמצעותולשנות את מצב פעולת הר

נשיאת מפתח ההפעלה ללא מפתח אתך.

המתגים שעל מפתח ההפעלה ללא מפתח יכולים

גם לשמש כמתגיו של מפתח כניסה ללא מפתח.

בוי של המנוע“. על הנהגעיין בסעיף “התנעה וכי

לשאת עמו תמיד את מפתח ההפעלה ללא

ם נעילה ושחרור נעילהמפתח. מפתח זה חיוני לש

כב.של הדלתות, התנעת המנוע וכל הפעלה של הר

כב ותצא ממנו, ודאם תנעל את הרלכן, בטר

שמפתח ההפעלה ללא מפתח נמצא ברשותך.

4((5 

באפשרותך להגביל את מספר הפעולות

כת ההפעלה ללא מפתח.האפשריות של מער

כז שירות מורשה מטעםלייעוץ בנושא זה, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.חבר

כת ההפעלה ללא מפתח פועלת באמצעותמער

גל אלקטרומגנטי חלש ביותר. במקרים הבאים,

כת ההפעלה ללא מפתח עשויה שלא לפעולמער

בה.ה, או להיות בלתי יציכשור

ר גליבת מקום ציוד המשדכאשר יש בקר¥

ררדיו בעוצמה גבוהה, כגון תחנת כוח, משד

ה תעופה.רדיו/טלוויזיה או שד

כת ההפעלה ללא מפתח נישאתכאשר מער¥

ת כגון טלפון סלולרי אויחד עם ציוד תקשור

ב אישי.בת מחשר רדיו, או בקרמשד

עת בחפץכת ההפעלה ללא מפתח נוגמער¥

מתכתי, או מכוסה על ידו.

כתבת מקום מערכאשר מופעלת בקר¥

ת.הפעלה ללא מפתח אחר

איור 13

איור 14
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כאשר סוללת מפתח ההפעלה ללא מפתח¥

חלשה או  ריקה.

כאשר מפתח ההפעלה ללא מפתח מונח¥

בת גלי רדיו חזקים או רעש. במקריםביבס

כאלה השתמש במפתח החירום. עיין

בסעיף “נעילה/שחרור נעילה ללא שימוש

בהפעלה ללא מפתח“.

מכיוון שמפתח ההפעלה ללא מפתח קולטה: הער

כב, הסוללהבררים שאותות כדי לתקשר עם המשד

רגה בלי קשר לשימושהולכת ונחלשת בהד

ך חיי הסוללהכת ההפעלה ללא מפתח. אורבמער

הוא בין שנה לשנתיים, ותלוי בתנאי השימוש.

כאשר הסוללה ריקה, החלף אותה לפי ההוראות

כז שירות מורשה מטעםבספר זה, או  פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ כדי להחליפה. ראה “ תהליךחבר

החלפת סוללה במפתח“.

כת ההפעלה ללא מפתחמכיוון שמערה: הער

קולטת שידורים ברציפות, קליטה של גלי רדיו

חזקים עשויה להשפיע על קצב הבלאי של הסוללה.

בת מכשיר טלוויזיה,אל תניח את המפתח בקר

ב אישי או ציוד אלקטרוני אחר.מחש

כת ההפעלה ללאטווח הפעולה של מער

מפתח

אם אתה נושא אתך את מפתח ההפעלה ללא

כת ולוחץמפתח, נכנס לטווח הקליטה של המער

על מתג הנעילה/שחרור נעילה של דלתות הנהג

כת מאמתת את קוד הזיהוימי, המערוהנוסע הקד

שלך.

באפשרותך לנעול את הדלתות, להתניע את

המנוע ולשנות את מצב ההפעלה אך ורק אם קודי

כתהזיהוי של מפתח ההפעלה ללא מפתח ומער

כב שלך תואמים.הר

כאשר סוללת מפתח ההפעלה ללא מפתחה: הער

בה של גלי רדיו חזקים או רעש,בינחלשת, או בס

כת עשוי להתקצר, ופעולתהטווח פעולת המער

בה.עשויה להיות בלתי יצי

טווח הפעולה של נעילת/שחרור נעילת

הדלתות

טווח הפעולה הוא כ-70 ס“מ ממתג הנעילה/

מי.שחרור נעילה של דלתות הנהג והנוסע הקד

נעילה ושחרור נעילה פועלות רק כאשרה: הער

אתה לוחץ על על מתג של דלת המזהה את מפתח

ההפעלה ללא מפתח.

כת לא תתאפשראפשר שהפעלת המערה: הער

מית אוכאשר אתה נמצא קרוב מדי לדלת הקד

לחלון הדלת.

גם אם מפתח ההפעלה ללא מפתח נמצאה: הער

בטווח של 70 ס“מ ממתג הנעילה/ שחרור נעילה

מי, אך המפתחשל דלת הנהג או הנוסע הקד

נמצא נמוך מאד או גבוה מאד ביחס למתג,

כת עשויה שלא לפעול.המער

אם מפתח ההפעלה ללא מפתח נמצאה: הער

ם שאינו נושא את המפתחבטווח הפעולה , גם אד

יוכל לשחרר את נעילת הדלתות באמצעות לחיצה

על מתג הנעילה/ שחרור נעילה של דלת הנהג או

מי.הנוסע הקד

טווח הפעולה להתנעה ולשינוי מצב הפעלה

טווח הפעולה לפעולות אלה כולל את תא הנוסעים

כב.של הר

גם אם הוא נמצא בתוך תא הנוסעים, אםה: הער

מפתח ההפעלה ללא מפתח סגור בחלל מצומצם

כגון תא הכפפות, על גבי לוח המכשירים, בכיס

בר עשוי למנוע אתשל דלת או בתא המטען, הד

כב ושינוי מצב פעולתו.התנעת הר
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ישמיע שני זמזומים.השימוש במפתח ההפעלה ללא מפתח

כאשר מתבצעת לחיצה על מתג הנעילה/שחרור

מי, ולא מתבצעתשל דלת הנהג או הנוסע הקד

כב במשך 30 שניות,פתיחה של אחת מדלתת הר

הדלתות יינעלו אוטומטית.

כתראה גם “נעילה ושחרור נעילה: דלתות, מער

כזית“.נעילה מר

כת ההפעלה ללא מפתח לא תפעלמערה: הער

בתנאים הבאים:

מפתח ההפעלה ללא מפתח נמצא בתוך¥

כב.הר

אחת הדלתות פתוחה באופן חלקי או מלא.¥

.OFFכב אינו נמצא במצב הר¥

בין שחרורניתן לכוון את פרק הזמן שה: הער

הנעילה לנעילה האוטומטית. לייעוץ בנושא זה, פנה

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

אישור ביצוע לנעילה ושחרור נעילה

כת כמוצג להלן. עםניתן לאשר את פעולת המער

ת תא הנוסעים תידלק רק אם מתגזאת, תאור

ת תא הנוסעים יימצא במצב אמצעי.תאור

אישור ביצוע נעילה - הבהוב אחד של פנסי האיתות

וזמזום אחד של הזמזם החיצוני.

ת תא הנוסעיםאישור ביצוע שחרור נעילה - תאור

נדלקת למשך כ-15 שניות, פנסי האיתות

מהבהבים פעמיים והזמזם החיצוני משמיע שני

זמזומים.

כת כמפורטניתן לשנות את פעולת המערה: הער

כזבהערות הבאות. למידע נוסף, אנא פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

הפעלה של אישור ביצוע רק לנעילה, אוה: הער

רק לשחרור נעילה.

ניטרול של אישור הפעולה (הבהוב פנסיה: הער

האיתות) והזמזם החיצוני.

שינוי מספר ההבהובים (של פנסי האיתות)ה: הער

לאישור פעולה.

נעילת הדלתות

כאשר אתה נושא את מפתח ההפעלה ללא

מפתח בתוך טווח הפעולה שלו, אם תלחץ על מתג

הנעילה/שחרור נעילה של דלת הנהג או הנוסע

), הדלתות יינעלו.Aמי (הקד

פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת והזמזם החיצוני

ישמיע זמזום אחד.

כתראה גם “נעילה ושחרור נעילה: דלתות, מער

כזית“.נעילה מר

שחרור נעילת הדלתות

כאשר אתה נושא את מפתח ההפעלה ללא

מפתח בתוך טווח הפעולה שלו, אם תלחץ על מתג

הנעילה/שחרור נעילה של דלת הנהג או הנוסע

), תשתחרר נעילת כל הדלתות.Aמי (הקד

ת תא הנוסעים יימצא במצב אמצעיאם מתג תאור

ה למשך כ-15 שניות.ב זה, תידלק התאורבשל

פנסי האיתות יהבהבו פעמיים והזמזם החיצוני

איור 15
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כתנעילה/שחרור נעילה ללא שימוש במער

הפתיחה ללא מפתח

מפתח חירום

) יכול לשמש אך ורק לנעילהAמפתח החירום (

ולשחרור נעילה של הדלת. כדי להשתמש במפתח

) והוצא אתBהחירום, שחרר את תפס הנעילה (

מפתח החירום מתוך מפתח ההפעלה ללא מפתח

)C.(

נעילה ושחרור נעילה של הדלת

כב נועל אתמת הרבוב מתח החירום לכיוון קדסי

כב משחרר אתבוב בכיוון אחורי הרהדלת, סי

הנעילה. ראה גם “נעילה ושחרור נעילה: דלתות“.

מפתח החירום נועד לשימוש במקרי חירוםה: הער

בד. כאשר סוללת מפתח ההפעלה ללא מפתחבל

ם האפשרי, כךמתרוקנת, החלף אותה בהקד

ששוב תוכל להשתמש בו.

ב כחלק ממפתחמפתח החירום משולה: הער

ההפעלה ללא מפתח.

לאחר השימוש במפתח החירום, הקפדה: הער

תמיד להחזיר אותו למקומו המקורי.

איור 16

איור 17

נעילה1 -

שחרור נעילה2 -

 הפעלת הנעילה המוחלטת

כב המצוידים בנעילה מוחלטת ניתן להגדירבכלי ר

כת באמצעות מתג הנעילה/ביטול נעילהאת המער

מי. עיין בנושאבדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

כת נעילה מוחלטת“.“מער
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ההפעלת אותות אזהר

כת.ת תא הנוסעים והזמזם מאותתים לנהג על הפעלת המערכת ההפעלה ללא מפתח, תאורכב או הפעלה בשוגג של מערבה של הרכדי למנוע גני

רשתה/פעולה נד                                              הערם להפעלה                    פריט מפעיל            הגור                           זמזם

זמזם חיצוני משמיע

4 זמזומים. זמזם

פנימי מזמזם

מהבהב

מנגנון לניטור

הוצאת מפתח

ההפעלה ללא

מפתח מתוך

כבהר

כב חונה בכל מצבכאשר הר

ת הדלת לאחר, סגירOFFשאיננו 

פתיחת אחת מהדלתות והוצאת

מפתח ההפעלה ללא מפתח

כב. במצב זה הזמזםמתוך הר

החיצוני מזמזם 4 פעמים. עם

כב, הזמזם הפנימיהתנעת הר

מזמזם פעם אחת.

כב מבעדהוצאה של מפתח ההפעלה ללא מפתח מתוך הר

כת.לאחד החלונות ומבלי לפתוח הדלת לא תפעיל את המער

ב גם להוצאה שלכת כך שתגירות המערניתן לשנות את הגד

כב מבעד לאחד החלונות ומבלי לפתוח אתהמפתח מתוך הר

כז שירות מורשההדלת. למידע נוסף, אנא צור קשר עם מר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ .מטעם חבר

גם כאשר מפתח ההפעלה ללא מפתח נמצא בטווח המאפשר

כב, אם אין התאמה בין קודי הזיהוי של המפתחאת התנעת הר

בתיים או הפרעות חשמליות,ביב תנאים סכב, למשל עקושל הר

כת עשויה להשמיע התראה.המער

-

מהבהב

זמזם חיצוני משמיע

3 זמזומים במשך

כשלוש שניות.

מנגנון למניעת

נעילה של מפתח

כבבתוך הר

,OFFכת במצב כאשר המער

ה של כל הדלתות כאשרסגיר

מפתח ההפעלה ללא מפתח

כב וניסיון לנעול אתנשאר בתוך הר

הדלתות באמצעות לחיצה על

מתג הנעילה/שחרור נעילה של

מי.דלת הנהג או דלת הנוסע הקד

לפני נעילת הדלתות, ודא שמפתח ההפעלה ללא מפתח

נמצא ברשותך. גם אם מפתח ההפעלה ללא מפתח נשאר

בתייםבימים סב גורכב, אפשר שהדלתות יינעלו עקבתוך הר

ותנאי קליטה מסוימים.

מהבהב

זמזם חיצוני משמיע

3 זמזומים במשך

כשלוש שניות.

,OFFכת במצב כאשר המער

ניסיון לנעול את הדלתות

באמצעות לחיצה על מתג

הנעילה/שחרור נעילה של דלת

מי,הנהג או דלת הנוסע הקד

הכאשר אחת הדלתות אינה סגור

באופן מלא.

אין צלילמהבהב
כת הפעלהמער

ללא מפתח

סוללת מפתח ההפעלה ללא

מפתח ריקה.

כז שירות מורשה מטעםם האפשרי במרהחלף סוללה בהקד

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.חבר

כת התראהמער

דלת פתוחה
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רשתה/פעולה נד                                              הערם להפעלה                    פריט מפעיל            הגור                           זמזם

כת החשמל אינה יוצאתמער

 מפני שאין זיהוי שלOFFממצב 

מפתח ההפעלה ללא מפתח

כב. התראה זו מופעלת כאשרבר

כב אם סוללתנמצאים בתוך הר

מפתח ההפעלה ללא מפתח

בהביריקה, או שתנאי הס

בשים קליטת רדיו.מש

דולק

ברציפות

כת ההפעלהקיימת תקלה במער

ללא מפתח.

כז שירות מורשהאם נורית ההתראה נדלקת, אנא פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מטעם חבר

מהבהב

זמזם חיצוני מזמזם

במשך כשלוש שניות.

זמזם פנימי מזמזם

במשך כדקה.

,OFFכאשר מצב ההפעלה הוא 

מפתח ההפעלה ללא מפתח

נמצא בחריץ המפתחות, ונעשה

ניסיון לפתוח את דלת הנהג.

זמזם פנימי מזמזם

שלוש פעמים

נעילת גלגל הגה
כת נעילתקיימת תקלה במער

גלגל ההגה
ראה “נעילת גלגל הגה“

דולק

ברציפות

אין צליל
כת ההפעלהמער

ללא מפתח

דולק

ברציפות

הזמזם הפנימי

מזמזם (לסירוגין)

כת ההפעלהמער

ללא מפתח
כת החשמל.קיימת תקלה במער

כז שירות מורשהאם נורית ההתראה נדלקת, אנא פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מטעם חבר

ת מפתחתזכור

הפעלה ללא

מפתח

הוצא את מפתח ההפעלה ללא מפתח מחריץ המפתחות.

בוי של המנוע“ראה “התנעה וכי

כז שירות מורשהכב מיד במקום בטוח ופנה למרעצור את הר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מטעם חבר

דולק

ברציפות

הזמזם הפנימי

מזמזם (רציף)

כת ההפעלהמער

ללא מפתח
כת החשמל.קיימת תקלה במער

כב. אםאנא ודא שמפתח ההפעלה ללא מפתחנמצא בר

כב, הכנס אותו לחריץ המפתחות. פעולה זוהמפתח נמצא בר

כב ושינוי מצב ההפעלה.ה לאפשר את התנעת הראמור

דולק

ברציפות
אין צליל

כת ההפעלהמער

ללא מפתח
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רשתה/פעולה נד                                              הערם להפעלה                    פריט מפעיל            הגור                           זמזם

תת העברתזכור

כת למצבמער

OFF

כאשר מצב ההפעלה של

 וכלOFFכת שונה מ-המער

כב סגורות ונעשה ניסיוןדלתות הר

כב באמצעות לחיצהלנעול את הר

על מתג הנעילה/ שחרור נעילה

בדלת הנהג או בדלת הנוסע

מי.הקד

זמזם חיצוני מזמזם

במשך כשלוש

שניות

מהבהב

רשתה/פעולה נד                                              הערם להפעלה                    פריט מפעיל            הגור                           זמזם

כתמער

אימובילייזר

כתקיימת תקלה במער

האימובילייזר האלקטרוני

בה)בת התנעה למניעת גני(מש

 והתנע שוב. אם ההתראהOFFכת למצב העבר את המער

תכז שירות מורשה מטעם חברעדיין פועלת, פנה למר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

דולק

ברציפות

כת נעילת גלגל ההגהמער

ראה “נעילת גלגל הגה“.נמצאת במצב תקול

אין צליל
דולק

ברציפות

נעילת גלגל הגהאין צליל

”OFFכת למצב ת מערת העברראה “תזכור

נעילת גלגל הגהזמזם פנימי מזמזםמהבהב
נעילת גלגל ההגה אינה

ת.משתחרר
בצע את התהליך המתואר בסעיף “מעילת גלגל ההגה“.

אזהרה

במקרה של נשיאת המפתח בטיסה, אין1) 
ללחוץ על מתגי המפתח במהלך הטיסה.
לחיצה על מתגים אלה במהלך הטיסה משדרת
גלים אלקטרומגנטיים, העשויים להשפיע על
מערכות הטיסה של המטוס. במקרה של
נשיאת המפתח בתוך תיק, נקוט באמצעי

זהירות כדי למנוע לחיצה מקרית על מתגי

המפתח.

אין להכניס שינויים או תוספות למערכת2) 

תכרעמל תופסותו םייוניש תסנכה ;רזייליבומיאה

.רזייליבומיאה לש לשכל םורגל היושע וז

כאשר קופסית המפתח פתוחה, יש למנוע3) 

חדירה של מים, אבק וחומרים אחרים לתוכה.

בנוסף, אין לגעת ברכיבים הפנימיים של

המפתח.

)Aהשהייה בקרבת המשדרים החיצוניים (4) 
) אסורה על אנשיםBוהמשדרים הפנימיים (

בהם מושתל קוצב לב או דפיברילטור. גלי הרדיו

המשמשים את מערכת ההפעלה ללא מפתח

עשויים לפגוע בפעולתו התקינה של קוצב הלב

או הדפיברילטור.
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אם אתה משתמש בהתקן אלקטרו-רפואי5)

שאינו קוצב לב או דפיברילטור, צור מראש קשר

עם יצרן ההתקן האלקטרו-רפואי כדי לברר אם

אותות הרדיו של המערכת לא יפריעו לפעולת

ההתקן. אותות רדיו עשויים להשפיע על

פעולתם של התקנים אלקטרו-רפואיים.

חשוב

סוללות משומשות גורמות נזק לסביבה.1)

באפשרותך להשליך אותן למיכלים המיועדים

כז שירות מורשהלמרלכך על פי חוק, או להביאן 

, שם יסולקות ס.מ.ל.ת בע“ממטעם חבר

כנדרש.

מתג ההצתה
(אם קיים)

בתהאימובילייזר. ראה “אימובילייזר אלקטרוני (מש

בות)“.התנעה למניעת גני

הוצאת המפתח

בתכב המצוידים בתילהוצאת המפתח בכלי ר

הילוכים ידנית, לחץ את המפתח פנימה במצב

ACCהמשך ללחוץ עד שהמפתח מסתובב למצב ,

LOCK.והוצא אותו 

בתכב המצוידים בבתילהוצאת המפתח בכלי ר

הילוכים אוטומטית, העבר תחילה את ידית

 (חניה), לחץ את המפתחPההילוכים למצב 

, המשך ללחוץ עד שהמפתחACCפנימה במצב 

איור 20 והוצא אותו.LOCKמסתובב למצב 

LOCK(נעול) 

המנוע דומם וגלגל ההגה נעול. רק במצב זה ניתן

להכניס ולהוציא את המפתח.

ACC(אביזרים) 

כת השמעהמנוע דומם, אך ניתן להפעיל את מער

והתקנים חשמליים אחרים.

ON(מופעל) 

כב ניתנים להפעלה.כל התקני החשמל של הר

START(התנעה) 

המתנע פועל. לאחר התנעת המנוע, שחרר את

.ONהמפתח והוא יחזור מעצמו למצב 

כת אימובילייזרכב מצויד במער אם הרה:הער

ת רק אם קוד הזיהויאלקטרוני, ההתנעה מתאפשר

בר המפתח תואם לזה השמור במחששל משד

איור 21

6( (10 (9 (8 (7

1((3 (2 
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מתג מנוע

(אם קיים)

בה, המנוע לא יותנע ללא מפתחכדי למנוע גני

שקודד מראש (התקן אימובילייזר מנוע). תוכל

להתניע רק אם אתה נושא אתך את מפתח

ההפעלה לא מפתח.

4((7 (6 (5 

 בהפעלת מתג המנוע, הקפד ללחוץ עלה:הער

המתג פנימה עד הסוף. לחיצה חלקית על המתג

עשויה שלא לחולל התנעה, או לא לשנות מצב.

ך להמשיךבלחיצה נכונה על מתג המנוע, אין צור

וללחוץ.

כאשר הסוללה במפתח ההפעלה ללאה: הער

מפתח חלשה, או מפתח ההתנעה ללא מפתח

ה למשך 5כב, תידלק נורית אזהרנמצא מחוץ לר

שניות.

מצבי הפעלה של מתג המנוע ואופן פעולתם

OFF (כבוי)

נורית החיווי על מתג המנוע נכבית. אפשר להעביר

 רק כאשר בורר ההילוכים נמצא במצבOFFלמצב 

Pבת הילוכים אוטומטית). (חניה) (תי

ACC(אביזרים) 

כתניתן להפעיל התקנים חשמליים כגון מער

השמע ושקע המצית. נורית החיווי של מתג המנוע

ה בכתום.מאיר

ON(מופעל) 

כב.ניתן להפעיל את כל ההתקנים החשמליים בר

ה בירוק. נוריתנורית החיווי של מתג המנוע מאיר

החיווי נכבית כאשר המנוע פועל.

כבך מצוייד באימובילייזר אלקטרוני. כדירה: הער

רלאפשר התנעה, קוד הזיהוי שנשלח ממשד

בב להתאים לאות הרשום במחשהמפתח חיי

בתהאימובילייזר. ראה “אימובילייזר אלקטרוני (מש

בות)“.התנעה למניעת גני

שינוי מצב ההפעלה

לחיצה על מתג המנוע ללא לחיצה על דוושת הבלם

בת הילוכים אוטומטית), או על דוושת המצמד(תי

ת מעבר בין מצביבת הילוכים ידנית) מאפשר(תי

.OFF, ACC, ON, OFFר: דההפעלה לפי הס

8((9 

איור 24

איור 23

איור 22

ם חשמל במצבתפקוד ניתוק אוטומטי של זר

ACC

, מנגנון זה יכבהACCלאחר כ-30 דקות במצב 

כת השמעם החשמל למעראוטומטית את זר

כות הניתנות להפעלה במצב זה.ולשאר המער

ה ובורר(המנגנון פועל רק כאשר דלת הנהג סגור



26

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך
 (חניה).Pההילוכים נמצא במצב 

פתיחת דלת הנהג או לחיצה נוספת על מתג

ם החשמל.ההפעלה תחדש את זר

 אינו מאפשרACCבוי אוטומטי במצב  כיה:הער

לגלגל ההגה להינעל, ולא ניתן לנעול ולשחרר את

נעילת הדלתות באמצעות מפתח הכניסה ללא

מפתח ומפתח ההפעלה ללא מפתח.

רות המנגנון באופניםניתן לשנות את הגדה: הער

הבאים:

בויניתן להאריך את פרק הזמן עד לכי¥

האוטומטי עד משך של כשעה.

בוי העצמי במצבניתן לנטרל את מנגנון הכי¥

ACCכז. אנו ממליצים לך לפנות לייעוץ במר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

OFFת למצב מנגנון תזכור

,OFFכת שונה מ-כאשר מצב פעולת המער

הדלתות סגורות, ואתה מנסה לנעול אותן

באמצעות לחיצה על מתג נעילה/שחרור נעילה

מי,  נוריתשל דלת הנהג או דלת הנוסע הקד

התראה תהבהב והזמזם החיצוני יופעל, ולא ניתן

יהיה לנעול את הדלתות.

ONת למצב מנגנון תזכור

כאשר דלת הנהג פתוחה, המנוע כבוי ומצב

, מנגנוןOFFכת שונה מ-ההפעלה של המער

 יפעיל זמזום לסירוגין שלONת למצב התזכור

.OFFהזמזם הפנימי כדי להזכיר לך לשנות מצב ל-

 אל תוציא את מפתח ההצתה מתוך מתג6)

ההצתה במהלך הנהיגה. הוצאת המפתח

תגרום לנעילת ההגה ותביא לאיבוד השליטה

ברכב.

אם  אירעה חבלה במתג ההתנעה (למשל7)

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 את8)

המפתח ממתג ההתנעה, כדי למנוע הפעלה

בשוגג של הבקרים. הקפד להפעיל את בלם

החניה. אם הרכב חונה במעלה מדרון, שלב

הילוך ראשון ואם הוא חונה במורד מדרון, שלב

הילוך נסיעה לאחור. אסור להשאיר ילדים ללא

השגחה ברכב.

אסור בהחלט להוציא את המפתח ממתג9)

ההתנעה כאשר הרכב נמצא  בתנועה. גלגל

ההגה יינעל באופן אוטומטי ברגע שתנסה

לסובב אותו. הנחיה זו ישימה גם לגרירת הרכב.

אסור בהחלט להתקין מערכות או לבצע10)

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

רישיון הרכב עלול להתבטל כתוצאה מאי

תאימות הרכב לדרישות אישורי החוק.

אזהרה

איור 25
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חשוב

 במקרה שהמנוע כבה במהלך הנסיעה,1)

מנגנון התגבור של הבלמים יפסיק לפעול,

ויעילות הבלימה תפגע. גם מערכת הגה הכוח

לא תפעל, ויידרש כוח רב יותר לנהיגת הרכב.

ON המנע מלהשאיר את המפתח במצב 2)

לאורך זמן כשהמנוע כבוי. מעשה זה יוביל

להתרוקנות של המצבר.

START אל תסובב את המפתח למצב 3)

כאשר המנוע פועל. מעשה זה עשוי לגרום נזק

למנוע המתנע.

) בכתום מצביעA הבהוב של נורית החיווי (4)

על בעיה או תקלה בבמערכת ההפעלה ללא

מפתח. לעולם אל תנהג ברכב כאשר נורית

החיווי על מתג המנוע מהבהבת בכתום. צור

קשר מיידי עם מרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת בע“מ.

 אם פעולת מתג המנוע אינה חלקה ונדמה5)

כאילו הוא “נדבק“, אל תשתמש בו. צור קשר

מיידי עם מרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע“מ.

 כאשר המנוע אינו פועל, העבר את המערכת6)

 אוON. השארת המערכת במצב OFFלמצב 

ACCלאורך זמן כאשר המנוע אינו פועל עשויה 

לרוקן את המצבר, ובכך למנוע התנעה של

הרכב ונעילה/ שחרור נעילה של גלגל ההגה.

 בשעת ניתוק המצבר, מצב ההפעלה7)

האחרון שמור בזיכרון המערכת. עם חיבור

המצבר מחדש, מצב ההפעלה האחרון נבחר

אוטומטית. לפני ניתוק המצבר לצורך תיקון או

.OFFהחלפה, ודא שהמערכת נמצאת במצב 

נהג בזהירות אם אינך יודע בוודאות את מצב

ההפעלה של הרכב כאשר המצבר התרוקן.

 אוACC ל-OFF לא ניתן לשנות מצב מ-8)

ONכאשר המערכת אינה מזהה הימצאות 

מפתח ההפעלה ללא מפתח ברכב. ראה

“מערכת הפעלה ללא מפתח: טווח הפעולה

להתנעה ולשינוי מצב“.

 כאשר מפתח ההפעלה ללא מפתח נמצא9)

ברכב ואין אפשרות לשנות מצב, הדבר מצביע

על בלאי של מפתח ההפעלה ללא מפתח.

דלתות
11( (13 (12

כדי למנוע מצב של נעילת המפתח בתוךה: הער

כב, לא ניתן במצב זה לנעול את דלת הנהגהר

באמצעות מפתח או באמצעות ידית הנעילה של

דלת הנהג, אם זו פתוחה.

נעילה ושחרור נעילה באמצעות המפתח

A-נעילה

B-שחרור נעילה

כזית,כב המצוידים במנגנון נעילה מרבכלי רה: הער

נעילה/שחרור נעילה באמצעות המפתח תנעל/

כזיתתשחר נעילה של כל הדלתות. ראה “נעילה מר

של הדלתות“.

כת הפעלה ללאכב מצויד במעראם הרה: הער

מפתח, ניתן לנעול ולשחרר את נעילת דלת הנהג

באמצעות מפתח החירום. ראה “מפתח חירום“.

איור 26
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A-נעילה

B-שחרור נעילה

 ניתן לפתוח את דלת הנהג ללא שימושה:הער

במתג הנעילה באמצעות משיכה בידית הפנימית

כזית,כב בעלי מנגנון נעילה מרשל הדלת. בכלי ר

פעולה זו תשחרר את נעילת כל הדלתות.

נעילה ללא שימוש במפתחכבנעילה ושחרור נעילה מתוך הר

העבר את מתג הנעילה הפנימי (1) למצב נעול,

וסגור את הדלת (2).

 לא ניתן לנעול את דלת הנהג באמצעותה:הער

מתג הנעילה הפנימי  כאשר דלת זו פתוחה.

ת מפתח הצתהתזכור

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער(פרט לכלי ר

מפתח)

כאשר מתג ההצתה נמצא במצב כבוי, מפתח

ההצתה נמצא בתוכו ודלת הנהג פתוחה, זמזם

ת מפתח ההצתה יזמזם לסירוגין כדי להזכירתזכור

לך להוציא את המפתח.

מנגנון למניעת שכחת מפתח“

אם המפתח נמצא במתג ההצתה ומצב ההפעלה

חיפה של ידית הנעילה קדימה, דOFFשונה מ-

כשדלת הנהג פתוחה תגרום לה לחזור אוטומטית

למצב לא נעול.

ה של הדלת האחוריתפתיחה וסגיר

) Clubסת(גיר

ניתן לפתוח או לסגור את הדלת האחורית כאשר

מית פתוחה.הדלת הקד

מית עד סוף המהלך. - פתח את הדלת הקד1

).A - משוך בידית הדלת האחורית (2

 - פתח את הדלת האחורית.3

ת הדלתות סגור תחילה את - בשעת סגיר4

הדלת האחורית, ולאחריה את הדלת

מית.הקד

14( (19 (18 (17 (16 (15

איור 29

איור 28 איור 27
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כזיתנעילת דלתות מר

(אם קיימת)

כת בנעילה/הפעלת מתמשכת ורציפה של המער

שחרור נעילה עשויה להפעיל את מנגנון ההגנה

הכת, ולמנוע את פעולתה. במקרהמובנה במער

כת הנעילהכזה, המתן כדקה לפני הפעלת מער

כתכזית. לאחר פרק זמן זה תפעל מערהמר

כזית כרגיל כמתואר להלן.הנעילה המר

כב המציודיםדלת  נהג עם מפתח  (פרט לכלי ר

כת הפעלה ללא מפתח)בער

דלת הנהג, הפעלה באמצעות מפתח (פרט לכלי

כת הפעלה ללא מפתח)כב המציודים בערר

A-נעילה

B-שחרור נעילה

כב, היזהר שלא לנעול את כלבצאתך מהרה: הער

הדלתות כאשר המפתח בפנים.

הפעלה באמצעות מתג ההצתה או מתג

המנוע

כת כניסה ללא מפתחכב המצוידים במערבכלי ר

כת הפעלה ללא מפתח, ניתן לשחרר אתאו במער

ה של מתג ההצתהנעילת כל הדלתות בכל העבר

ה של מצב ההפעלה ל-, או העברLOCKלמצב 

OFF.

רות כךאם ברצונך לשנות את ההגדה: הער

כזבוצע במצבים אלה, פנה למרששחרור הנעילה י

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

דלת נהג עם מתג נעילה

הסטת מתג הנעילה בדלת הנהג תפעיל נעילה/

כב.שחרור נעילה של כל דלתות הר

רות כךאם ברצונך לשנות את ההגדה: הער

כזבוצע במצבים אלה, פנה למרששחרור הנעילה י

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

כבהפעלה באמצעות בורר ההילוכים (כלי ר

בת הילוכים אוטומטית)בעלי תי

כת כניסה ללא מפתחכב המצוידים במערבכלי ר

כת הפעלה ללא מפתח, ניתן לשחרר אתאו במער

נעילת כל הדלתות באמצעות בורר ההילוכים על

 (חניה) כאשר מתג ההצתה/Pתו למצב ידי העבר

.ONכת הוא מצב ההפעלה של המער

A-נעילה

B-שחרור נעילה

איור 32

איור 31

איור 30
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איור 33

איור 34

כת נעילה מוחלטתמער

בתת למנוע את גניכת הנעילה המוחלטת עוזרמער

כתכב. לאחר נעילת הדלתות באמצעות מערהר

הכניסה ללא מפתח או באמצעות תפקוד

כת הנעילה המוחלטתההפעלה ללא מפתח, מער

מונעת את ביטול הנעילה של הדלתות מבפנים.

 אל תפעיל את הנעילה המוחלטת אםה:הער

כב, מכיוון שהיא מונעת אתמישהו נותר בתוך הר

ביטול הנעילה של הדלתות באמצעות המתגים

כת הנעילההפנימיים . אם הפעלת את מער

המוחלטת בשוגג, בטל את נעילת הדלתות

 (ביטול נעילה) במפתחUNLOCKבאמצעות מתג 

או באמצעות תפקוד ההפעלה ללא מפתח.

כתריכת המערד

 והוצאLOCKסובב את מתג ההתנעה למצב .1

כת כניסה ללאכב עם מעראת המפתח (כלי ר

OFFמפתח) או העבר את מצב ההפעלה למצב 

כב עם תפקוד הפעלה ללא מפתח).(כלי ר

כב וסגור את כל הדלתות.צא מהר.2

 במפתח(A) (נעילה) LOCKלחץ על לחצן .3

 בדלת הנהג(C)ועל מתג הנעילה/ביטול הנעילה 

מי, כדי לנעול את כל הדלתות.או בדלת הנוסע הקד

פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת.

לחץ על המתג שוב תוך 2 שניות. פנסי.4

האיתות יהבהבו שלוש פעמים כדי לראות

רוכה.כת הנעילה המוחלטת דשמער

LOCKבות לחיצה אחת על הלחצן  בעקה:הער

(A)רוכה במפתח בעת שהנעילה המוחלטת ד

יהבהבו פנסי האיתות שלוש פעמים כדי לאשר

רוכה.שהנעילה המוחלטת ד

כתנטרול המער

בות הפעולה הבאה תבוטל נעילת הדלתותבעק

כת הנעילה המוחלטת.ובו זמנית תנוטרל מער

 במפתח נלחץ.UNLOCK   (B)מתג ¥

 בדלת הנהג(C)מתג הנעילה/ביטול הנעילה ¥

חוקאו בדלת הנוסע נלחץ כאשר מפתח השלט הר

נמצא ברשותך.

 שניות מביטול30 אם דלת נפתחת תוך ה:הער

נעילתה, הדלתות ננעלות שוב באופן אוטומטי

כת בו זמנית.רכת הנעילה המוחלטת נדומער

כת הכניסה אם לא ניתן להשתמש במערה:הער

ללא מפתח או בתפקוד ההפעלה ללא מפתח כדי

בטל את נעילת הדלתות, אפשר לעשות זאתל

באמצעות הכנסת המפתח למתג ההתנעה.

בטל אתכאשר אתה משתמש במפתח כדי ל

הנעילה של דלת הנהג, תנוטרל הנעילה המוחלטת

בטל נעילה בדלתותבד. אם ברצונך לבדלת הנהג בל

 אוONאחרות, סובב את מתג ההתנעה למצב 

 אוONב את מצב ההפעלה  או שלACCלמצב 

ACC.

בין הלחיצה על ניתן לשנות את הזמן שה:הער

 מפתח או על מתג הנעילה/UNLOCK  (B)המתג 

מיביטול הנעילה בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

(C)בין הנעילה האוטומטית. לפרטים נוספים פנה ל

ת ס.מ.ל.ת.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.
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A-נעילה

B-שחרור נעילהה

הגנת ילדים מסייעת למנוע פתיחה בשוגג של

דלתות, בעיקר במצבים בהם ילדים נמצאים

ב האחורי.במוש

בכל דלת אחורית מותקן ידית נעילה המפעילה

, לאLOCKמנגנון זה. כאשר הידית נמצאת במצב 

ניתן לפתוח את הדלת מבפנים באמצעות הידית

הפנימית.

כדי לפתוח את הדלת הפנימית כשהמנגנון הגנת

הילדים מופעל, משוך בידית החיצונית של הדלת.

, מנגנוןUnlockכאשר ידית הנעילה נמצאת במצב 

הגנת הילדים מנוטרל.

20( (22 (21

הגנת ילדים בדלתות

סת תא כפול)(גירהאחוריות 

הלסגיר

ם את הדלת וטרוק אותה בעוצמה שתספיקהר

להפעלת מנגנון הנעילה.

דלת ארגז מטען

לפתיחה

ם את הידית ומשוך את הדלת כלפי מטה.הר

23( (26 (25 (24 (28 (27

איור 35

איור 36

איור 37

כתרוך את מער ניתן לנעול את הדלתות ולדה:הער

ה עלהנעילה המוחלטת בו זמנית בלחיצה יחיד

, על מתג הנעילה/ביטול הנעילהLOCK   (A)המתג 

. לפרטים(C)מי  בדלת הנהג או בדלת הנוסע הקד

תכז שירות מורשה מטעם חברנוספים פנה למר

ס.מ.ל.ת. בע“מ.

כתבדיקת המער

רוךפתח את כל החלונות הצדדיים ולאחר מכן, ד

כת הנעילה המוחלטת. (עיין בנושאאת מער

כת הושטריכת המערכת“). לאחר דריכת המער”ד

ך אחד החלונות וודא שאינךרכב דך לתוך הראת יד

בטל את נעילת הדלת באמצעות מתגמסוגל ל

הנעילה הפנימי.

ריכת הנעילה להתייעצות בנושא דה:הער

כז שירות מורשה מטעםהמוחלטת, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.חבר



32

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך
 ודא שהדלתות סגורות באופן מלא: הנהיגה11)

בדלתות שאינן סגורות היטב מסוכנת.

אל תשאיר ילדים ברכב ללאלעולם  12)

השגחה, וכמובן, אל תשאיר את הרכב לא נעול

במקום נגיש לילדים. ילדים עשויים להיפצע,

כולל פציעות מסכנות חיים, כתוצאה מהפעלה

בשוגג של הרכב.

 היזהר שלא לנעול את הרכב כשהמפתחות13)

נמצאים בתוכו.

 לפני פתיחת הדלת האחורית, ודא כי14)

הנוסע במושב הקדמי שחרר את חגורת

הבטיחות והסיר אותה. פתיחת הדלת האחורית

כאשר הנוסע הקדמי חגור עשויה לרתק את

הנוסע למקומו ולסכן אותו בפציעה חמורה.

 בשעת סגירת הדלת האחורית, היזהר15)

מפני סגירת הדלת על ידיך או אצבעותיך.

 לפני צאתך לדרך, ודא שהדלת האחורית16)

סגורה היטב. אם אחת דלתות אינה סגורה

באופן מלא, תידלק נורית האזהרה על דלתות

שאינן סגורות. דלת שאינה סגורה כהלכה

עשויה להיפתח במהלך הנסיעה ולגרום

לתאונה כגון השלכה של נוסעים מתוך הרכב.

 בשעת פתיחה או סגירה של הדלת17)

האחורית, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים.

אי הקפדה על אמצעים אלה עשויה לגרום נזק

לרכב. הימנע מפתיחה או סגירה בו זמנית של

הדלת האחורית והדלת הקדמית.

 הימנע מפתיחה או סגירה של הדלת18)

האחורית כאשר הדלת הקדמית אינה פתוחה

באופן מלא.

 אל תסגור את הדלת האחורית כאשר19)

הדלת הקדמית סגורה.

 בנהיגה עם יד במושב האחורי, הפעל את20)

מנגנון ההגנה לילדים כדי למנוע פתיחה בשוגג

של דלת אחורית, העשויה לגרום לתאונה.

 כאשר מנגנון ההגנה לילדים מופעל, ובוצע21)

תהליך הנעילה שתואר לעיל, משיכה בידית

הפנימית לא תפתח את הדלת: כדי לפתוח את

הדלת במקרה כזה יש למשוך בידית החיצונית.

מתג הנעילה/שחרור נעילה המרכזי אינו

מנוטרל על ידי מנגנון ההגנה לילדים.

 הקפד תמיד להפעיל את מנגנון ההגנה22)

בעת הסעת ילדים ברכב. לאחר הפעלת

המנגנון בשתי הדלתות האחוריות, ודא כי

הדלתות אינן ניתנות לפתיחה מבפנים

באמצעות משיכה בידיות הפנימיות שלהן.

 אל תעמוד מאחורי פתח צינור הפליטה23)

בשעת פריקה והעמסה של הרכב. גזים חמים

מצינור הפליטה עשויים לגרום לכוויות.

 היזהר לבל תיתפסנה אצבעותיך בדלת24)

ארגז המטען.

 אין להניח משאות על דלת ארגז המטען.25)אזהרה

 לפני צאתך לדרך, ודא שדלת ארגז המטען26)

סגורה היטב. פתיחה של דלת ארגז המטען

בעת הנסיעה עלולה לגרום לנפילת מטען

מהארגז לכביש.

כאשר מערכת הנעילה המוחלטת דרוכה,  27)

לא ניתן לפתוך את הדלתות מבפנים. לכן, לפני

הפעלת המערכת בדוק שאין אף אחד ברכב.

אם סוללת השלט הרחוק ריקה, ניתן לנטרל

המערכת רק באמצעות הכנסת להב המפתח

לתוך אחד המנעולים כפי שמתואר בעמודים

הקודמים: אם המערכת נשארת פעילה עבור

הדלתות האחוריות בלבד.

 מערכת טעונת-קפיץ זו תוכננה לנוחות28)

הפעלה אופטימלית. חבטה מקרית או משב

חזק של רוח עשויים להוביל לטריקה מקרית

של הדלתות.
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ביםמוש

ביםכוונון המוש
ב הנהג לנוחותך, ובאופן שיאפשרוונן את מושכ

, וכן כך’גישה לדוושות, לגלגל ההגה, למתגים וכו

רש.ה ראיה פנוי כנדשיאפשר שד

31( (37 (35 (34 (33 (32 (40 (39 (38

10(

םה: הרב קדימה או אחור - כדי להזיז את המוש1

ב למיקום הרצויאת הידית, הבא את המוש

ושחרר את הידית.

 - כדי להשעין את משענת הגב לאחור: משוך2

את הידית כלפי מעלה, הישען לאחור עד

גת הזווית הרצויה ושחרר את הידית.להש

ב (רק בצד - כדי לשנות את גובה כרית המוש3

הנהג): סובב את הגלגל כדי להביא את כרית

ב לגובה הרצוי.המוש

ה: הסטב קדימה או אחור - כדי להזיז את המוש1

באת המתג לפי החיצים כדי להביא את המוש

למיקום הרצוי.

 - כדי להשעין את משענת הגב לאחור: הסט2

את המתג לפי החיצים כדי להטות את

המשענת לזווית הרצויה.

ב: הסט את - כדי לשנות את גובה כרית המוש3

המתג לפי החיצים כדי להביא את כרית

ב לגובה הרצוי. הסטת המתג בשלמותוהמוש

ב כולה.ה את כרית המושמעלה ומוריד

ב: הסט את - כדי לשנות את זווית כרית המוש4

המתג לפי החיצים כדי להביא את כרית

ב לזווית הרצויה.המוש

כב, ישכדי למנוע התרוקנות של מצבר הרה: הער

בצע פעולות אלה כשהמנוע פועל.ל

כוונון חשמלי

מייםבים קדמוש
כוונון ידני

איור 38

איור 39

סת תא נוסעים בודד וכפול)ב הנוסע (גירמוש

כת הכלים (תא נוסעים בודד):ך גישה לערלצור

כן קדימה את משענת הגב בצד הנוסע. ראההר

”כלים, מגבה וידית מגבה“. משוך את הרצועה

וקפל קדימה את משענת הגב.

כין לאחור את משענת הגב: משוך אתכדי להר

גת הזווית הרצויה,הרצועה, הישען לאחור עד להש

ושחרר את הרצועה.

איור 40

ביםחימום מוש

בים באמצעות מתגניתן להפעיל את חימום המוש

. הפעלONההתנעה או באמצעות מצב ההפעלה 

 תידלק(A)את המתג בכיוון החצים. נורית החיווי 

בעת שהחימום פועל.
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ב אחורימוש

ב האמצעי מאחור, התאםב במושכאשר נוסע יוש

את משענת הראש לגובה בו יינעל במקומו. ראה

“משענות ראש“.

סת תא נוסעיםקיפול משענת הגב קדימה (גיר

כפול)

בראש משענתמשוך כלפי מעלה את הרצועה ש

הגב וקפל את המשענת קדימה.

ב כלפי מעלהקיפול כרית המוש

) Clubסת (גיר

ב הימני והשמאלי ניתנות לקיפולכריות המוש

בנפרד.

םבים כלפי מעלה, הרכדי לקפל את כריות המוש

מי.את הכריות מצדן הקד

אבטח כל כרית במצב זה באמצעות תליית רצועת

ב) של המושB) על משענת הראש (Aהאחיזה (

האחורי.

סת תא נוסעים כפול)משענת יד (גיר

כדי להשתמש במשענת יד, הורד אותה. כדי

חףלהחזיר את משענת היד למצבה המקופל, ד

אותה לאחור (לתוך משענת הגב),  עד לשילובה

סת תא נוסעים כפול).המלא בתוך המשענת. (גיר

איור 42

איור 44איור 43

ת משענת הגב למקומההחזר

ם את משענת הגב לאחור עד נעילה מלאההר

במקומה.

ב קלות כדי לוודא שהואחוף ומשוך את גב המושד

ב במקומו.נעול היט

איור 41

1 - (HI)(עבור חימום מהיר) חימום גבוה 

בוי החימוםכי -2

3 - (LO)ב)ת חימום המוש חימום נמוך (לשמיר

41(

11((16 (15 (14 (13 (12 
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בה על משענת היד עשוייםטיפוס או ישיה: הער

לגרום לה נזק, ולפיכך יש להימנע מהם.

בבחלקה העליון של משענת היד משולה: הער

ב האחורי. ראהבי המושמחזיק כוסות המיועד ליוש

”מחזיק כוסות“.

אין לכוונן את המושב במהלך הנהיגה.29) 

הדבר עשוי לגרום לאובדן השליטה ברכב

ולהוביל לתאונה. לאחר ביצוע שינויים, נסה

להזיז את המושב קדימה ואחורה מבלי

להשתמש במנגנון, כדי לוודא שהמושב נעול

במקומו.

לאחר שמרפים מהידית יש לנסות להזיז30)

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 על31)

משענת גב מושבך זקופה. הישען לאחור

לתוכה. וודא שחגורת הבטיחות צמודה לחזך

וירכיך.

ודא שכל אחת ממשענות הגב נעולה32)

היטב במקומה (“החריץ האדום“ אינו נראה),

כדי למנוע מהם לנוע קדימה ולפגוע בנוסעי

הרכב במקרה של בלימה פתאומית.

הנסיעה בארגז המטען של הרכב (בתוכו33)

או עליו) מסוכנת  מאד. בנוסף, אין לאפשר

לילדים לשחק בארגז המטען או במושבים

האחוריים. במקרה של התנגשות, בוגרים או

ילדים הנמצאים במקומות אלה ואינם

מאובטחים כנדרש נמצאים בסיכון גבוה

לפציעה חמורה ואף קטלנית.

אין לאפשר לבוגרים או לילדים לנסוע34)

ברכב במקום שאינו מצויד במושבים ובחגורות

בטיחות. יש לוודא שכל נוסעי הרכב יושבים

במושבים וחגורים כנדרש, או במקרה של ילדים,

חגורים במושב בטיחות מתאים.

כדי למזער את הסיכון לפציעה במקרה35)

של תאונה או בלימה פתאומית, משענות

המושבים חייבות תמיד להיות במצב כמעט

אנכי כאשר הרכב נמצא בתנועה. ההגנה

שמספקת חגורת הבטיחות עשויה להיפגע

משמעותית כאשר משענת המושב מוטה

לאחור. ישיבה במושב שמשענתו מוטה לאחור

מעלה את סיכוייו של הנוסע להחליק קדימה

מתחת לחגורה, ולסבול מפציעה חמורה ואף

קטלנית.

לשימוש נכון ובטוח במושב, ודא שהוא36)

הותאם על ידי אדם בוגר או בהשגחתו.

אין להניח כרית או כל חפץ דומה בין גבך37)

לבין משענת הגב במהלך הנסיעה. דבר זה פוגע

ביעילותו של משענת הראש במקרה של

תאונה.

מנגנון ההרכנה של משענת הגב במושב38)

הקדמי בגירסת הכוונון הידני מצויד בקפיץ.

קפיץ זה מקפל את המשענת קדימה כאשר

משחררים את ידית הנעילה. בעת השימוש

בידית, שב קרוב למשענת הגב או אחוז בה

בידך כדי לשלוט בתנועתה.

בהזזת המושב קדימה ואחורה, יש39)

להיזהר מהילכדות של יד או רגל בין המושב

לגוף הרכב.

אם רכבך מצויד במושב אחורי, יש להיזהר40)

מפגיעה בנוסעי המושב האחורי בעת הטייה

לאחור של משענות הגב במושבים הקדמיים.

אם הסוגים הבאים של אנשים מפעילים41) 

את חימום המושבים הם עלולים לסבול מהחום

או להיכוות בכוויות בדרגות קלות (עור אדום,

): ילדים, מבוגרים או חולים,’שלפוחיות חום וכד

אנשים בעלי עור רגיש, אנשים עייפים מאוד,

אנשים שצרכו אלכוהול או תרופות שגורמות

לתחושת עייפות (משככי כאבים וכד‘).

איור 45

אזהרה

חשוב

הבד שממנו עשויים ריפודי המושב מתוכנן10)

לעמוד בבלאי  הנובע מהשימוש הרגיל ברכב.
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עם זאת, יש לנקוט אמצעי זהירות אחדים.

הימנע משפשוף ממושך ו/או עודף בעזרת

אביזרי ביגוד כגון אבזמי מתכת, זיזים, רצועות

Velcroאם באמצעות אביזרים אלה’ וכד .

מופעל לחץ רב על אזור מסוים בריפוד, אזור

זה עשוי להיקרע וכך נגרם נזק לריפוד.

 לחימום מהיר. כאשרHIהפעל את המצב 11)

 כדיLOהמושב חם, שלב את המתג במצב 

לשמור על החום. ייתכן כי תחוש שינויים

בטמפרטורת המושב בעת הפעלת חימום

המושבים. שינויים אלה נובעים מווסת

הטמפרטורה הפנימי של המושב ולא סימן

לתקלה.

אל תניח חפצים כבדים על המושב ואל12)

תחדיר בו סיכות, מחטים או חפצים חדים

אחרים.

אל תשתמש בשמיכה, כרית או בשום13)

חפץ דומה בעל רמת בידוד גבוהה בעת הפעלת

חימום המושב. אחרת, רכיבי החימום עלולים

להתחמם יתר על המידה.

אל תשתמש בבנזין, נפט, דלק, אלכוהול14)

או בחומרים אורגניים אחרים לניקוי המושבים.

אחרת, אתה עלול לגרום נזק לכיסוי המושב

ולסלילי החימום שלו.

אם נשפכים מים או נוזל אחר על המושב,15)

אפשר להם להתייבש היטב לפני  הפעלת

החימום.

 כבה את החימום מיד אם חלה בו תקלה16)

במהלך השימוש.

משענות ראש
 42((47 (46 (45 (44 (43 

בים האחוריים גובה משענות הראש במושה:הער

הצדדיים אינו ניתן לכוונון.

לכוונון הגובה

כוונן את גובה משענת הראש  כך שאמצע גובהה

יהיה קרוב ככל הניתן לגובה אוזניו של הנוסע, כדי

ה של תאונה.למזער את הסיכון לפציעה במקר

ה של נוסע גבוה, שלא ניתן לכוונן את גובהבמקר

בה, יש לכוונן אתמשענת הראש לגובה אוזניו בישי

משענת הראש גבוה ככל שניתן. כדי להרים את

משענת הראש, משוך אותה כלפי מעלה. כדי

חוף אותה כלפי מטהלהנמיך את משענת הראש, ד

) בכיוון החץ. לאחרAתוך לחיצת ידית הנעילה (

חוף את משענת הראש כלפי מטה כדיהכוונון, ד

לוודא שהיא נעולה במקומה.

איור 46

הלהסר

משוך את משענת הראש כלפי מעלה תוך לחיצת

) בכיוון החץ.Aידית הנעילה (

להתקנה

כבודא שמשענת הראש פונה לכיוון הנכון, והר

אותה על משענת הגב תוך לחיצת ידית הנעילה

)Aכבת בכיוון) בכיוון החץ. משענת הראש מור

חכב בקד) מורBהנכון כאשר המוט בעל השקעים (

).Aבעל ידית הנעילה (

איור 47
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איור 48

איור 49

איור 50

את כל הכוונונים יש לבצע רק כאשר הרכב42)

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.

נסיעה ללא משענות ראש מותקנות43)

כהלכה מסכנת אותך ואת נוסעיך בפציעה

חמורה ואף קטלנית במקרה של תאונה. כדי

למזער את הסיכון לפציעה במקרה של תאונה,

ודא תמיד שמשענת הראש מורכבת ומכווננת

כהלכה בכל מושב בו יושב נוסע.

אזהרה

לעולם אל תניח כרית או  עצם דומה על44)

משענת הגב. הדבר עשוי להשפיע לרעה על

יעילותה של משענת הראש, בשל הגדלת

המרחק בין ראשך למשענת.

כאשר יש נוסע במושב האמצעי מאחור,45)

עליך להרים את משענת הראש של מושב זה

לגובה בו היא ננעלת במקומה. הקפד לבצע

התאמה זאת לפני תחילת הנסיעה. נסיעה

במושב האמצעי מאחור ללא משענת ראש

מכוון עשויה לגרום, במקרה של תאונה,

לפציעה חמורה ואף קטלנית של הנוסע

(גירסת תא נוסעים כפול).

בכל אחת ממשענות הראש, ודא שידית46)

) מכוונת כראוי, כמוצג באיור. כדיAהנעילה (

לוודא שמשענת הראש נעולה במקומה, נסה

למשוך אותה כלפי מעלה מתוך משענת הגב.

צורתה ומידתה של משענת הראש47)

משתנה בהתאם למושב. השתמש במשענת

הראש הנכונה עבור המושב ותתק  אותה תמיד

בכיוון הנכון.
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גלגל ההגה

חק של גלגלכוונון גובה ומר

ההגה

(אם קיים)

תוך כדי תמיכה בגלגל ההגה, שחרר את -1

ידית הנעילה של מוט ההגה.

הסט את גלגל ההגה למיקום הרצוי. -2

ם את ידית הנעילה עד סוף המהלך כדיהר -3

ב במקומו.לנעול את מוט ההגה היט

A-נעול

B-לא נעול

48( (49

איור 51

נעילת גלגל ההגה

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערפרט לכלי ר

מפתח

לנעילה

.LOCKהוצא את המפתח ממתג ההצתה במצב 

סובב את גלגל ההגה עד לנעילתו.

לשחרור נעילה

 תוךACCסובב את המפתח במצג ההצתה למצב 

בוב עדין של גלגל ההגה ימינה ושמאלה.סי

17((19 (18 

איור 52

כת הפעלה ללאכב המצוידים במער לכלי ר

מפתח

לנעילה

כב המצבלאחר לחיצה על מתג המנוע וכאשר הר

OFF.גלגל ההגה יינעל עם פתיחת דלת הנהג ,

לשחרור נעילה

ניתן לשחרר את נעילת גלגל ההגה באופנים

הבאים:

.ACCכת למצב ת המערהעבר¥

התנעת המנוע.¥

20((21 

אם גלגל ההגה אינו משתחרר, נוריתה: הער

ה תהבהב והזמזם הפנימי יזמזם. לחץ שובהאזהר

בוב עדין של גלגל ההגהעל מתג המנוע, תוך סי

ימינה ושמאלה.

כאשר מנעול גלגל ההגה נמצא במצבה: הער

כתה. העבר את המערה מאירתקול, נורית האזהר

, לאחר מכן לחץ על מתג הנעילה שלOFFלמצב 

מפתח ההפעלה ללא מפתח, ולחץ על מתג

כזה נדלקת שוב, פנה למרהמנוע. אם נורית האזהר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

איור 53
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כאשר יש תקלה במנעול גלגל ההגה, נוריתה: הער

כב המקום בטוחה. עצור מיד את הרה מאירהאזהר

תכז שירות מורשה מטעם חברופנה מיד למר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

איור 54

אזהרה

חשוב

את כוונון ההגה יש לבצע רק כאשר הרכב48)

עומד במקום והמנוע כבוי.

לאחר מכירת הרכב, אסור בתכלית49)

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.

הוצא את המפתח מתוך הרכב בצאתך17)

ממנו. במדינות מסוימות החוק אוסר על

השארת המפתח בתוך הרכב כאשר הוא חונה.

עם ביצוע הפעולות הבאות כאשר18)

, גלגל ההגה יינעל: OFF-1המערכת במצב 

פתיחה או סגירה של דלת הנהג. 2 - סגירה

של כל הדלתות. 3 - פתיחה של דלת אחת

כאשר שאר הדלתות סגורות. 4 - נעילת כל

הדלתות באמצעות מערכת הכניסה ללא

מפתח או באמצעות מנגנון ההפעלה ללא

Pמפתח. 5 - בורר ההילוכים נמצא במצב 

.בת הילוכים אוטומטית)(תי(חניה) 

כאשר הדלת נפתחת וגלגל ההגה אינו19)

ננעל, יישמע זמזם המתריע כי גלגל ההגה אינו

נעול.

אם המנוע כבה במהלך הנהיגה, אל20)

LOCKתפתח את הדלת ואל תלחץ על מתג 

של המפתח עד לעצירת הרכב במקום בטוח.

פעולות אלה עשויות לגרום לנעילה של גלגל

ההגה, ולהפוך את השליטה ברכב לבלתי

אפשרית.

קח את המפתח אתך בצאתך מהרכב.21)

אם יש צורך לגרור את הרכב, בצע את הפעולות

הבאות כדי לשחרר את נעילת גלגל ההגה: בכלי

, העבר אתבת הילוכים ידניתתירכב בעלי 

, בכלי רכב בעליON או ACCהמערכת למצב 

, העבר את המערכתבת הילוכים אוטומטיתתי

.ONלמצב 

מראות לראייה לאחור

מראה פנימית

50( (53 (52 (51

בכוון את המראה הפנימית רק לאחר כוונון  מוש

כב.ה ראיה נאות מאחורי הרהנהג, כדי להבטיח שד

ה ראיהכוון את המראה הפנימית כך שתציג שד

בי מבעד לחלון האחורי.מר

כוון המיקום האנכי של המראה

המראה ניתנת להסטה כלפי מעלה וכלפי מטה.

איור 55

כוונון מיקומה של המראה

המראה ניתנת להטייה מעלה/מטה וימין/שמאל

ך כוונון מדוייק.לצור
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למניעת סינוור

ת) בחלקה התחתון של המראה מאפשרAידית (

הטיית הזווית האנכית של המראה כנגד סינוור

כב הנוסעים מאחור בנהיגת לילה.מפנסי כלי ר

 -  מצב מניעת סנוור2 -  מצב רגיל    1

מראות חיצוניות בדלתות

כוון המיקום  של המראה

50( (52 (51

מראות עם כוונון ידני

ניתן לכוונן את המראות החיצוניות באופן ידני כפי

.שמתואר בחצים

ה חשמלית של המראות החיצוניותבקר

(אם קיימת)לראייה לאחור 

ה חשמלית של המראות החיצוניות לראייההבקר

ניתנת להפעלה רק כאשר מתג ההצתה לאחור

 או כאשר מצבACCאו ON  נמצא במצב

ACC. או ONהפעלה מועבר ל-

) ממצב אמצעי לצדAהעבר את מתג ( -1

).L/Rברצונך לכוון (המראה ש

) ימינה, שמאלה מעלהBהטה את ידית ( -2

ומטה כדי לכוון את זווית המראה.

) למצב אמצעיA החזר את מתג ( -3

קיפול ופרישה של מראות הצד

ניתן לקפל את מראות הצד כדי למנוע פגיעה בהן

בעת חניה בחללים צרים.

22(

כב ללא מתג לקיפול מראותבכלי ר

ך לכיוון אחוריחוף אותה בידלקיפול המראה, ד

מתכב. לפרישת המראה, משוך אותה לכיוון קדהר

כב, עד להישמע קליק המסמן כי ננעלההר

במקומה.

איור 56

איור 57

איור 58

איור 59
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ך בין המראה הנעהבל תיתפס ידהיזהר לה: הער

כב.לגוף הר

ה שהמראה הוסטה ידנית או נתקלהבמקרה: הער

ם לקיפולה, אפשר שלא תוכלגרם או בעצם שבאד

להחזיר אותה למקומה המקורי באמצעות מתג

קיפול המראות.

ה כזה, לחץ על מתג קיפול המראות לקיפולבמקר

מלא של המראה, ולאחר מכן לחץ שוב כדי לפרוש

אותה למצבה המקורי.

במצב של קיפאון המונע את תנועתה: הער

ת של מתג הקיפול.המראות, הימנע מהפעלה חוזר

פעולה זו עשויה לגרום לשריפת מעגלי החשמל

של מנועי קיפול המראות.

קיפול ופרישה של המראות ללא שימוש במתג

כבקיפול המראות (אם קיים), פרט לכלי ר

המצוידים במפתח כניסה ללא מפתח או

במפתח הפעלה ללא מפתח

כבהמראות נפרשות אוטומטית כשמהירות הר

מגיעה ל- 30 קמ“ש.

כב המצוידים במפתח כניסה ללאבכלי ר

מפתח

המראות מתקפלות או נפתחות אוטומטית בשעת

נעילה או שחרור נעילה של הדלתות באמצעות

כת הכניסה ללא מפתח. ראההמתגים של מער

כת כניסה ללא מפתח“.“מער

אלל הלעפה חתפמב םידיוצמה בכר ילכב

חתפמ

המראות מתקפלות או נפתחות אוטומטית בשעת

נעילה או שחרור נעילה של הדלתות באמצעות

המתגים של המפתח או באמצעות מנגנון

כת ההפעלה ללאההפעלה ללא מפתח של מער

כת כניסה ללא מפתח“.מפתח. ראה “מער

כת הפעלה ללא מפתח: הפעלהראה “מער

באמצעות מנגנון ההפעלה ללא מפתח“.

כת כמפורט להלן.ניתן לשנות את פעולות המער 

תכז שירות מורשה מטעם חבראנא פנה למר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

ת דלת הנהג,פרישה אוטומטית עם סגיר¥

וביצוע הפעולה הבאה לאחר מכן. [פרט לכלי

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במערר

כב בעלי מתג לקיפול מראותבכלי ר

כת ההפעלה ללאכאשר מתג ההצתה או מער

, לחץ על מתגACC  או ONמפתח נמצאים במצב 

קיפול המראות כדי לקפל אותן.

לחץ שנית על המתג כדי לפרוש את המראות

במיקומן המקורי.

 או שינויLOCKבוב מתג ההצתה למצב לאחר סי

, ניתן לקפל את המראותOFFכת ל-מצב המער

באמצעות מתג קיפול המראות במשך כשלושים

שניות נוספות.

איור 61איור 60
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 [בכליACC. או ONבוב מתג ההצתה למצב סי

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במערר

.ACC  או ONכת למצב ת המערהעבר

בוב מפתח ההצתהקיפול אוטומטי עם סי¥

, או שינוי מצב ההפעלה שלLOCKלמצב 

, ופתיחה של דלת הנהג.OFFכת ל-המער

כבפרישה אוטומטית כאשר מהירות הר¥

כב המצוידיםמגיעה ל-30 קמ“ש. (כלי ר

במפתח כניסה ללא מפתח או במפתח

הפעלה ללא מפתח)

ניטרול מנגנון הפרישה האוטומטית.¥

חימום מראה (אם קיים)

כדי להפשיר את המראות החיצוניות, לחץ על מתג

ה  של החלון האחורי.ההפשר

ה פועלת.תידלק כאשר ההפשר(A) נוריות החיווי 

החימום יופסק כעבור 20 דקות באופן אוטומטי

ה החיצונית.בהתאם לטמפרטור

 מאחר והמראה החיצונית של הנהג50)

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.

 אל תנסה לכוון את המראה הפנימית תוך51)

כדי נהיגה. הדבר עשוי להיות מסוכן. כוון תמיד

את המראה הפנימית לפני צאתך לדרך.

 הרכב שלך מצויד במראות קמורות. זכור52)

כי העצמים שאתה רואה במראה ייראו קטנים

ורחוקים יותר ביחס למראה שלהם במראה

שטוחה רגילה. אל תסמוך על המראות כדי

לאמוד מרחק של כלי רכב הנוסעים מאחוריך

בעת מעבר נתיב.

 אל תנהג ברכב עם מראה מקופלת. היעדר53)

שדה ראיה אחורי, אותו מספקת בדרך כלל

המראה, עשוי להוביל לתאונה.

אזהרה

איור 62

איור 63

 ניתן להפעיל את חימום המראות באופןה:הער

כז שירותאוטומטי. לפרטים נוספים פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

סוג 1

סוג 2
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ה חיצוניתתאור

ב: פנסים ראשייםמתג משול

ועמעם אורות

פנסים ראשיים

מיים דולקיםאין להשאיר את האורות הקדה: הער

בר עשוי להובילב כאשר המנוע כבוי. הדלמשך זמן ר

לריקון המצבר.

כב, עשויהם, או לאחר שטיפת הרבגשה: הער

בר זהפל מבפנים באדי מים, אך דהעדשה להתער

אינו מצביע על תקלה. עם הדלקת האורות, חום

ה שלהפנסים יפזר את האדים. עם זאת, במקר

בדוק אתהיקוות מים בתוך הפנס אנו ממליצים ל

תקינותו.

סוג 1

סובב את המתג כדי להדליק את האורות.

איור 64

חשוב

 ניתן לפרוש ולקפל את המראות ידנית. עם22)

זאת, לאחר קיפול של מראה באמצעות מתג

קיפול המראות, יש לפרוש אותה באמצעות

אותו מתג, ולא ידנית. פרישה ידנית של מראה

לאחר קיפולה באמצעות המתג לא תאפשר

לה להינעל במקומה כנדרש. כתוצאה מכך,

המראה עשויה לזוז במהלך הנסיעה כתוצאה

מרוח או רעידות, ולפגוע בשדה הראיה האחורי

שלך.

OFFכל האורות כבויים

תאורות חניה, אורות אחוריים, תאור

ת לוח מכשירים דולקיםלוחית זיהוי ותאור

פנסים ראשיים ואורות נוספים נדלקים

סוג 2

סובב את המתג כדי להדליק את האורות.

OFFכל האורות כבויים

AUTOכת ההפעלה כאשר מתג ההצתה או מער

, פנסים ראשיים, אורות חניה,ONנמצאים במצב 

ת לוח מכשירים נדלקיםת לוחית זיהוי ותאורתאור

בה. כל האורותביוכבים בהתאם לעוצמת האור בס

בוב מתג ההצתה למצבכבים אוטומטית עם סי

OFFכת ההפעלה למצב ת מער או העברOFF.

תאורות חניה, אורות אחוריים, תאור

ת לוח מכשירים דולקיםלוחית זיהוי ותאור

פנסים ראשיים ואורות נוספים דולקים

איור 65
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כתניתן לכוון את רגישות המערה: הער

בוי. למידע נוסף, צור קשרהאוטומטית להדלקה/כי

ת ס.מ.ל.תכז שירות מורשה מטעם חברעם מר

בע"מ .

מיים (אם קיימים)פל הקדאם אורות הערה: הער

נדלקים כראוי כשמתג האורות נמצא במצב

AUTOבוב מתג, האורות יכבו אוטומטית עם סי

.OFFכת ל-ת מצב המערההצתה או העבר

כת) של המערAאין לכסות את חיישן (ה: הער

בקה או תווית עלבוי במדהאוטומטית להדלקה/כי

מית.השמשה הקד

אם האורות אינם נדלקים או כבים כראויה: הער

, ישAUTOכאשר מתג האורות נמצא במצב 

בדוק אתלהפעיל את האורות ידנית ומומלץ ל

כב.תקינות הר

בוי פנסים אוטומטי (פנסיםמנגנון כי

)’פל, וכוראשיים, פנס ער

ה של ביצוע הפעולה הבאה כאשר מתגבמקר¥

, האורות יכובוהאורות נמצא במצב 

אוטומטית עם פתיחת דלת הנהג. [פרט לכלי

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במערר

,ACC  או LOCKבוב מתג ההצתה למצב סי

או הוצאה של המפתח ממתג ההצתה. [בכלי

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במערר

.ACC או OFFכת ל-שינוי מצב המער

ה של ביצוע הפעולה הבאה כאשר מתגבמקר¥

, האורות יכובוהאורות נמצא במצב 

הת סגוראוטומטית אם דלת הנהג נשאר

כב המצוידיםלמשך כשלוש דקות. [פרט לכלי ר

בוב מתגכת ההפעלה ללא מפתח] סיבמער

, או הוצאה שלACC או LOCKההצתה למצב 

כב המצוידיםהמפתח ממתג ההצתה. [לכלי ר

ת מצבכת ההפעלה ללא מפתח] העברבמער

.ACC או LOCKכת ל-המער

בוי הפנסיםניתן גם לנטרל את מנגנון כיה: הער

האוטומטי. לפרטים נוספים, אנו ממליצים לפנות

ת ס.מ.ל.תכז שירות מורשה מטעם חברלמר

בע“מ.

איור 66

ת אורותזמזם תזכור

ה של ביצוע הפעולה הבאה, יישמע זמזםבמקר

התראה כדי להזכיר לנהג לכבות את האורות. [פרט

כת הפעלה ללא מפתח]כב המצוידים במערלכלי ר

אם דלת הנהג נפתחת כאשר המפתח נמצא

 או הוצא ממתג ההצתהACC או  LOCKבמצב 

כתכב המצוידים במערכשהאורות דולקים. [בכלי ר

הפעלה ללא מפתח] אם דלת הנהג נפתחת כאשר

 כאשרACC או  LOCKכת נמצאת במצב המער

האורות דולקים. בשני המקרים, הזמזם יכבה

בוי הפנסיםאוטומטית אם הופעל מנגנון כי

OFFהאוטומטי, אם מתג האורות הועבר למצב 

ה.או אם הדלת נסגר

פנס לנסיעה ביום

פנס לנסיעה ביום נדלק כאשר המנוע פועל, מתג

, והאורות האחורייםAUTO או OFFהאורות במצב 

כבויים.

54((55 

עמעם אורות (אורות גבוה/אורות נמוך)

, האור הגבוה עוברכאשר מתג האורות במצב 

מאור גבוה לאור נמוך  (ולהיפך) בכל משיכה מלאה

). כאשר אור הגבוה דולק, דולקת גםAשל ידית (

נורית חיווי האור הגבוה בלוח המחוונים.
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מהבהב בפנסים הראשיים

האור הגבוה יידלק עם משיכה קלה בידית האורות

)Bה. כאשר אלומת האור הגבוה), ויכבה עם שחרור

דולקת, דולקת גם נורית חיווי של האור הגבוה בלוח

המחוונים.

ניתן להבהב באורות גבוהים גם כאשר מתגה: הער

.OFFהאורות נמצא במצב 

בוי האורות כאשר הפנסיםה של כיבמקרה: הער

הראשיים במצב של האור הגבוה, יעברו הפנסים

ההראשיים אוטומטית למצב של אור נמוך בהעבר

.הבאה של מתג האורות למצב 

מתג גובה אלומת האור

בפנסים הראשיים

(אם קיים)

56(

מיים משתנה עלזווית ההנמכה של האורות הקד

כב. ניתן להשתמש במתג גובהפי המטען שעל הר

חקאלומת האור בפנסים ראשיים כדי לכוון את מר

ה של אור הגבוה (כך שלא יסנוורו נהגי כליההאר

כב הבאים ממול). יש לכוון את המתג למצבר

כבהמתאים למשקל המטען ומספר הנוסעים בר

בלה להלן).(עיין בט

בתחילת תהליך כיוון האלומה, הבא אתה: הער

” (הזווית הגבוהה ביותר).0החוגה למצב “

בדמתג במצב 0 - נהג בל

כב(פרט לכלי רמתג במצב 3 - נהג ומטען מלא 

בעלי פנסים  עם נורות פריקת גז בעוצמה גבוהה

וצמיגי 16 אינץ‘).

איור 68

איור 67

כב בעלי(לכלי רמתג במצב 4 - נהג ומטען מלא 

פנסים עם נורות פריקת גז בעוצמה גבוהה

וצמיגי 16 אינץ‘).

ידית פנסי האיתות

פנסי האיתות מהבהבים עם הסטת ידית האיתות

כת ההפעלה נמצאים(כאשר מתג ההצתה או מער

ביל, נורית חיווי פנסי האיתות). במקONבמצב 

מהבהבת.

A-פנסי איתות: בפניה רגילה, השתמש במצב

)Aהידית תחזור אוטומטית למצב אמצעי (

בסיום הפניה.

B-ב. הסט את ידית האיתותאיתות מעבר נתי

ב. פנסי האיתות) כדי לעבור נתיBקלות למצב (

ונורית חיווי פנסי האיתות יהבהבו רק כאשר

הידית אחוזה במצב זה. בנוסף, עם הסטה

ה, פנסי) ושחרורBקלה של הידית למצב (

איור 69
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האיתות ונורית חיווי פנסי האיתות בלוח

המכשירים יהבהבו שלוש פעמים.

אם הנורית מהבהבת במהירות גבוההה: הער

ה שרופה באחדבר נובע מנורמהרגיל, ייתכן שהד

בדיקתמפנסי האיתות. אנו ממליצים לך לדאוג ל

כב.הר

ניתן להפעיל את האפשרויות הבאות:

הבהוב של פנסי האיתות עם הסטת ידית¥

האיתות כאשר מתג ההצתה או מצב פעולת

ACCכת הוא המער

ניתן לנטרל את האפשרות לשלושה הבהובים¥

ב.של פנסי האיתות בעת מעבר נתי

רושהניתן לכוון את משך לחיצת הידית הד¥

להפעלת שלושה הבהובים של פנסי האיתות.

ניתן לשנות את צליל הזמזם הנשמע עם¥

הבהוב פנסי האיתות.

כז שירותלמידע נוסף, אנו ממליצים לפנות למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

ת חירוםמתג איתות אזהר

ת החירום כאשרהפעל את מתג איתות אזהר

בהכב בכביש, מכל סית חירום של הררשת עצירנד

ת החירום ניתן להפעילשהיא. את איתות אזהר

תמיד, בלי קשר למצב מתג ההצתה או מצב

כת.המער

תלחץ על המתג כדי להדליק את איתות אזהר

החירום, במצב זה, כל פנסי האיתות מהבהבים

ברציפות. כדי לכבות את האיתות, לחץ שנית על

המתג.

כת איתותכב המצוידים במערבכלי רה: הער

כת זו כאשר איתותת חירום, לא תפעל מערעציר

ת החירום הופעל ידנית באמצעות לחיצה עלאזהר

ת חירום“.ת עצירהמתג. ראה “ איתות אזהר

פלמתג אורות ער

(אם קיים)

מיים כאשרפל הקדניתן להדליק את אורות הער

מיים או האחוריים פועלים. סובב אתהאורות הקד

פל כדי להדליק את אורות הערONהמתג למצב 

ביל, תידלק בלוח המכשירים נוריתמיים. במקהקד

 כדיOFFחיווי ייעודית. סובב את המתג למצב 

מיים. עם שחרורו,פל הקדלכבות את אורות הער

המתג יחזור אוטומטית למקומו המקורי.

מיים כבים אוטומטיתפל הקדאורות הערה: הער

מיים או האחוריים. כדיבוי האורות הקדעם כי

מיים, סובבפל הקדלהדליק מחדש את אורות הער

 לאחר הדלקת אורות אחורייםONאת המתג למצב 

מיים.או קד

הפל אלא במקראל תדליק את אורות הערה: הער

ם החזק לסנוורפל. במצבים אחרים עשוי אורשל ער

זמנית נהגים הבאים ממול.

פל אחורימתג אור ער

פל האחורי ניתן להפעלה כאשר האורותאור הער

מיים (אם קיימים)פל הקדמיים, או אורות הערהקד

דולקים.

נורית חיווי ייעודית נדלקת בלוח המכשירים כאשר

פל האחורי דול ק.אור הער

מיים] סובב את המתגפל קדכב ללא אורות ער[ר

פל כדי להדליק את אור הערONפעם אחת למצב 

האחורי. עם שחרורו, המתג יחזור אוטומטית

למקומו המקורי.

איור 70

איור 71
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מיים] סובב את המתגפל קדכב עם אורות ער[ר

 כדי להדליק את אורותONפעם אחת למצב 

מיים. סובב את המתג פעם נוספתפל הקדהער

פל האחורי. כדי להדליק את אור הערONלמצב 

פל האחורי, סובב את המתג פעםבוי אור הערלכי

 סובב את המתג פעם נוספת. OFFאחת למצב 

מי. עם שחרורו,פל הקדבוי אור הערלכי OFFלמצב 

המתג יחזור אוטומטית למקומו המקורי.

פל האחורי יכבה אוטומטית עםאור הערה: הער

מייםפל הקדמיים או אורות הערבוי האורות הקדכי

(אם קיימים).

פל האחורי,כדי להדליק שוב את אור הערה: הער

 לאחרONסובב את המתג פעם אחת למצב 

פלכב ללא אורות ערמיים. (רהדלקת האורות הקד

מיים)קד

פל האחורי, סובבכדי להדליק שוב את אור הער

 לאחר הדלקתONאת המתג פעם אחת למצב 

מיים)פל קדכב עם אורות ערמיים. (רהאורות הקד

איור 72

מייםכיסוי האורות הקד

בה נוהגים בצד ההפוךכב נכנס למדינה שכאשר הר

כב, חובה לנקוטבו סופק הרשל הכביש מזה ש

באמצעים מסוימים על מנת למנוע סינוור של

נהגים הבאים ממול.

 [נורות פריקת גזHIDפנסים ראשיים מסוג 

בעוצמה גבוהה]

ך בכל התאמה.אין צור

פנסים ראשיים מסוג הלוגן

מיים לפני התהליך הבא:כסה את האורות הקד

מיים וחכה עד שייתקררו.כבה את האורות הקד

בקה על פני) להדAבקה (על  פי האיור, הכן מד

הפנס הימני והשמאלי. במבט מחזית האורות

בקה על) של המדCה (מיים, מקם את נקודהקד

ךבק אותה לאור), והדBסימן האמצע של הפנס (

הקו המקווקו האנכי.

בקה בעלת יכולת יש להשתמש במדה: הער

בקה בעלתמספקת לחסימת אור. השימוש במד

ביא לחסימהיכולת חסימת אור נמוכה לא י

מספקת של האור.

ישר את הקו המקווקו האנכי עם קו מחזירה: הער

מי.האור של הפנס הקד

איור 73
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איור 74

 אורות הנסיעה ביום הם חלופה לאורות54)

המעבר הקדמיים לנהיגה בשעות היום. הם

תואמים לנדרש במדינות בהן חובה לנהוג עם

אורות ביום, ומותרים לשימוש במדינות בהן אין

חובה כזו. אורות הנסיעה ביום אינם מהווים

תחליף לאורות מעבר בנסיעה בלילה או

במנהרות. השימוש באורות הנסיעה ביום מוגדר

על ידי תקנות התעבורה במדינה בה אתה נוהג.

יש לעמוד בדרישות החוק.

 אורות הנסיעה ביום אינם מהווים תחליף55)

לאורות מעבר בנסיעה בלילה או במנהרות.

השימוש באורות הנסיעה ביום מוגדר על ידי

תקנות התעבורה במדינה בה אתה נוהג. יש

לעמוד בדרישות החוק.

 בצע את כל הכיוונונים הדרושים לפני56)

צאתך לדרך. אין לנסות לבצע כיוונונים אלה

בזמן נהיגה, הדבר עשוי להוביל לתאונה.

ה פנימיתתאור

ה פנימיתתאור

מית ומנורותת תא נוסעים קד -  תאור1

לקריאת מפות

ת תא נוסעים אחורית -  תאור2

כב דומםה דולקת כשמנוע הרת התאורהשאר

כב, ודא שכלם צאתך מהרתרוקן את המצבר. בטר

ת הפנים כבויה.תאור

איור 75
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ת תא נוסעיםתאור

מיתקד

B----- DOORבוי מושהה(מנגנון כי(

כת הפעלה ללא מפתח:כב ללא מערכלי ר

ה נדלקת עם פתיחת הדלת, ונכבית כ-7המנור

הת הדלתות. עם זאת, המנורשניות לאחר סגיר

 וכלONכבית מיד אם מתג ההצתה נמצא במצב 

הדלתות סגורות.

כת כניסה ללא מפתח:כב המצוידים במערכלי ר

ה נדלקת עם פתיחת הדלת, ונכבית כ-15המנור

הת הדלתות. עם זאת, המנורשניות לאחר סגיר

נכבית מיד כאשר כל הדלתות סגורות במקרים

הבאים:

ONכאשר מתג ההצתה נמצא במצב ¥

.ONת למצב כת מועברוהמער

כב באמצעות מנגנוןכאשר נועלים את הר¥

כזי.הנעילה המר

כב באמצעות מפתחכאשר נועלים את הר¥

הכניסה ללא מפתח או מפתח ההפעלה לא

מפתח.

כת ההפעלה ללאכב מצויד במעראם הר¥

מפתח , כאשר נועלים אותו באמצעות מנגנון

ההפעלה ללא מפתח.

בוי אוטומטי:מנגנון כי

ת במצב דולק כאשר מתגה נשארהמנור¥

כת, או שהמערACC או LOCKההצתה במצב 

, ואחת הדלתותACC או OFFנמצאת במצב 

ה תכבה אוטומטית לאחר כ-נפתחת, המנור

בויה תידלק שוב לאחר כי30 דקות. המנור

אוטומטי במקרים הבאים:

אחורית

איור 76

איור 77

A----- ON

ה דולקת בין אם המנוע פועל או דומם.המנור

, אוONכאשר מתג ההצתה מועבר למצב ¥

.ONמצב הפעולה מועבר ל-

כת הכניסה ללאכאשר נעשה שימוש במער¥

כת ההפעלה ללא מפתח.מפתח או במער

כשכל הדלתות נסגרות.¥

 C - - - - - OFF

ה כבויה בלי קשר למצב הפתיחה שלהמנור

הדלתות.

כאשר נעשה שימוש במפתח להתנעה,ה: הער

אם מוציאים את המפתח כאשר הדלתות סגורות,

ה תידלק למשך מספר שניות, ואז תכבה.המנור

אם מנגנון ההפעלה ללא מפתח שימשה: הער

OFFת למצב כת מועברלהתנעת המנוע, והמער

ה תידלק למשך כ-15כשהדלתות סגורות, המנור

שניות (אם קיים).

משך הזמן שהפנסים דולקים (השהייהה: הער

כז שירותכבוייה) ניתן לכוונן. לפרטים, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר

הבוי האוטומטי לא יפעל במנורמנגנון הכיה: הער

 (1). כמו כן, ניתןONשהמתג שלה נמצא במצב 

כז שירותלנטרל מנגנון זה. לפרטים, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.מורשה מטעם חבר
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מנורות לקריאת מפות

ה. לחץ) כדי להדליק את המנורAלחץ על מתג (

בוי.שנית לכי

מגב השמשה
מיתהקד

מית ניתנים להפעלהמגבי ומתזי השמשה הקד

כת ההפעלה נמצאיםכאשר מתג ההצתה או מער

. אם להבי המגבים קפואיםACC  או ONבמצב 

בוקים לחלון, אין להפעיל את המגבים עדוד

ח ושחרור הלהבים. הפעלת המגביםת הקרלהפשר

במצב זה עשויה לגרום נזק למנוע המגבים.

57((58 

מיתמגבי  השמשה הקד

ם)כב המצוידים בחיישן גש(פרט לכלי ר

MISTפל. המגבים יפעלו פעם אחת.מצב ער

OFFכבוי

INTה לסירוגין (רגיש למהירות)עבוד

LOמהירות נמוכה

HIמהירות גבוהה

איור 78

איור 79

ה לסירוגיןכוונון מרווחי זמן בעבוד

ה (עבודINTכאשר מתג המגבים נמצא במצב 

לסירוגין, רגיש למהירות), ניתן לשנות את מרווחי

בוב מתגהזמן בין פעולות המגבים באמצעות סי

.(1)

A-מהירות גבוהה

B-מהירות נמוכה

ניתן לנטרל את מנגנון הרגישות למהירותה: הער

מית. למידע נוסף, תוכלושל מגבי השמשה הקד

תכז שירות מורשה מטעם חברלהתייעץ עם מר

ס.מ.ל.ת בע“מ.

פלמצב ער

הסט את הידית בכיוון החץ ושחרר כדי להפעיל

את המגבים פעם אחת. הפעל את המגבים במצב

פל או בטיפטוף.זה בעת נהיגה בער

איור 80
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םכב המצוייד בחיישן גשר

MISTפל. המגבים יפעלו פעם אחת.מצב ער

OFFכבוי

AUTOשליטה אוטומטית במגבים 

ם: המגבים יופעלו אוטומטיתחיישן גש

בות על החלוןבהתאם למצב הרטי

מי.הקד

LOמהירות נמוכה

HIמהירות גבוהה

םחיישן גש

. עםONם רק במצב ניתן להפעיל את חיישן הגש

ם, חיישן הגשAUTOהסטת מתג המגבים למצב 

)Aם (או השלג, או כל לחות) יקלוט את מצב הגש

מית, ויפעיל) על השמשה הקד’ת, או אבק וכואחר

ה והשמשהאוטומטית את המגבים בהתאם. במיד

בש, השאר אתמית מלוכלכת ומזג האוויר יהקד

. פעולת מגבים במצב זה עשויהOFFהבורר במצב 

לשרוט את החלון ולפגוע במגבים.

23(

איור 81

איור 82

איור 83

בקהאל תכסה את החיישן שעל החלון במדה: הער

או בתווית. בנוסף, אין לשים ציפוי דוחה מים על

םבר זה ימנע מחיישן הגשמית. דהשמשה הקד

ם, ובהתאם לכך לפגועלאמוד את עוצמת הגש

בפעולתם התקינה של המגבים.

המצבים הבאים עשויים להצביע על פעולה לא

כזם. למידע נוסף, פנה למרתקינה של חיישן הגש

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

בועה,כאשר המגבים פועלים במהירות ק¥

ם משתנה.למרות שעוצמת הגש

כאשר המגבים אינם פועלים למרות שיורד¥

ם.גש

המגבים עשויים לפעול אטומטית במקרים בהם

מי על גביבקים לחלון הקדחרקים או גופים זרים נד

ם, או כאשר יש כפור על גבי השמשהחיישן הגש

מומי יגרבוקים לחלן הקדמית. גופים זרים הדהקד

ה של המגבים אם לא יצליחו לסלקם. כדילעציר

לחדש את פעולת המגבים, הפעל אותם במצב

LO או HIבנוסף לכך, גם אור שמש חזק או גלים .

אלקטרומגנטיים בעוצמה גבוהה עשויים להפעיל

את המגבים במצב זה.

תכז שירות מורשה מטעם חברהתקשר למר

רשת החלפה שלס.מ.ל.ת בע“מ כאשר נד

רש חיזוק של הזכוכיתמית, או נדהשמשה הקד

ב החיישן.ביס

כדי להגן על חלקי הגומי של המגבים,ה: הער

פעולה זו של המגבים לא תתבצע גם כאשר מתג

כב עומד במקומו כאשר הרAUTOהמגבים במצב 

 או פחות.C° 0בה היא בית הסוטמפרטור
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םכוונון רגישות חיישן הגש

, ניתןAUTOכאשר מתג המגבים נמצא במצב 

בובם באמצעות סילכוונן את רגישות חיישן הגש

).Bמתג (

םרגישות גבוהה יותר לגש+

םרגישות נמוכה יותר לגש-

ניתן להפעיל את האפשרויות הבאות:

ניתן לשנות פעולה אוטומטית (רגישות¥

ם) לפעולה לסירוגין (רגישותלטיפות גש

כב).למהירות הר

ניתן לשנות פעולה אוטומטית (רגישות¥

ם) לפעולה לסירוגין (פרט לרגישותלטיפות גש

כזכב). למידע נוסף, פנה למרלמהירות הר

ת ס.מ.ל.ת בע“מ.שירות מורשה מטעם חבר

פלמצב ער

הסט את מתג המגבים בכיוון החץ ושחרר אותו

ה של המגבים. הפעל את המגביםלהפעלה יחיד

פל או בטפטוף. המגביםבאופן זה בנהיגה בער

MISTיפעלו פעם אחת עם הסטת המתג למצב 

כת ההפעלהושחרורו כאשר מתג ההצתה או מער

. המגבים ימשיכוACC או ONנמצאים במצב 

.MISTלפעול כל עוד המנוף מוחזק במצב 

איור 84

איור 85

המגבים יפעלו פעם אחת עם הסטת המנוף למצב

AUTO) כאשר מתג Cנמצא במצב +, ומתג (

.ONכת ההפעלה נמצאים במצב ההצתה או מער

מיתמתזי השמשה הקד

משיכת מתג המגבים כלפי הנהג תגרום להתזת

נוזל שטיפה על השמשה. המגבים יפעלו

אוטומטית מספר פעמים עם התזת נוזל השטיפה.

כב המצוידים במתזי פנסים ראשיים, אלהבכלי ר

מיתביל עם הפעלת מתז השמשה הקדיפעלו במק

כאשר הפנסים הראשיים דולקים.

איור 86

איור 87
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אמצעי זהירות בשימוש במגבים ומתזים

אם פעולת המגבים נחסמת במהלך תנועתם¥

ח או משקעים אחרים על פני החלון,על ידי קר

המגבים עשויים להפסיק לפעול זמנית כדי

ה כזה,למנוע חימום יתר של המנוע. במקר

כב במקום בטוח, סובב את מתגעצור את הר

כת או העבר את המערOFFההצתה למצב 

ח או המשקעים., והסר את הקרOFFלמצב 

מכיון שהמגבים יחזרו לפעול לאחר שמנוע

המגבים יתקרר, ודא שהם פועלים לפני

השימוש בהם.

ברבש. הדאין להפעיל את המגבים על גבי חלון י¥

םבלאי מוקדעשוי לשרוט את החלון ולגרום ל

של להבי המגבים.

לפני הפעלת המגבים במזג אוויר קר, ודא¥

בוקים לחלון . המנוע עשוישהלהבים אינם ד

ף כתוצאה מהפעלת המגביםלהישר

בוקים לחלון.כשלהביהם ד

הימנע משימוש רציף של השוטף יותר מ-¥

20 שניות. אין להפעיל את השוטף כאשר מיכל

ת, המנוע עלולנוזל השטיפה ריק. אחר

ף.להישר

בדוק תקופתית את מפלס נוזל השטיפה¥

רש.במיכל, ומלא כנד

במזג אוויר קר, הוסף לנוזל השטיפה תמיסה

מומלצת למניעת קיפאון של המים במיכל. קפיאה

בית את פעולתת עשויה להששל המים בצנר

כת.המתזים, ולגרום נזק לחלקי המער

אזהרה

בשימוש במתזים במזג אוויר קר, נוזל57) 

השטיפה המותז על החלון עשוי לקפוא, תוך

פגיעה בראות. חמם את השמשות באמצעות

מפשיר השמשה הקדמית או מפשיר האדים

של החלון האחורי לפני שימוש במתזים.

כשמפתח ההצתה או מערכת ההפעלה58) 

 ומתג המגבים במצבONנמצאים במצב 

AUTOהמגבים עשויים לפעול אוטומטית ,

במצבים המתוארים להלן. במקרה וידיך נלכדות

בתנועת המגבים, אתה עשוי להיפצע, ולמגבים

עשוי להיגרם נזק. ודא שמתג ההצתה נמצא

 או העבר את מערכת ההפעלהLOCKבמצב 

, או העבר את בורר המגבים למצבOFFלמצב 

OFFכדי לנטרל את חיישן הגשם: בשעת ניקוי 

החלון מבחוץ, נגיעה בחיישן הגשם או ניגובו

במטלית; בעת שטיפה במתקן אוטומטי

לשטיפת רכב; עקב חבטה חזקה בחלון הקדמי

או בחיישן הגשם.

חשוב

אל תפעיל את חיישן הגשם בעת23) 

שטיפת רכב במתקן שטיפה אוטומטי.

איור 88

כת לשטיפת פנסים ראשייםמתג של מער

ניתן להפעיל את שטיפת הפנסים הראשיים

באמצעות מתג ההתנעה או באמצעות מצב

ה כאשר מתג התאורACC  או ONההפעלה 

 לחץ על הלחצן פעם אחת,.ב במצב משול

ונוזל השטיפה יותז על הפנסים הראשיים.

אם מתג ההצתה או מצב ההפעלה נמצאה:הער

 והפנסים הראשיים דולקים,ACC או ONבמצב 

יופעלו מתזי הפנסים הראשיים ביחד עם מתזי

מית בעת משיכת הידית.השמשה הקד
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כת מיזוג האווירמער

מאווררים

כזיים -  פתחי אוורור מר1

 -  פתחי אוורור צדדיים2

אין להניח משקאות על גבי לוחה: הער

המכשירים. התזה של נוזלים לתוך פתחי האוורור

כת.כת המיזוג עשויה לגרום נזק למערשל מער

כוונון עוצמה וכיוון של זרימת האוויר

כזייםפתחי אוורור מר

ם האוויר.הזז את ידית (1) כדי לשנות את כיוון זר

כדי לסגור את פתח האוורור, הזז את ידית (1)

פנימה עד כמה שניתן.

A-סגור

B-פתוח

פתחי אוורור צדדיים

ם האוויר.) כדי לשנות את כיוון זרAהזז את ידית (

)Aכדי לסגור את פתח האוורור, הזז את ידית (

החוצה עד כמה שניתן.

A-סגור

B-פתוח

כת מיזוג אוויר,כב המצוידים במערבכלי רה: הער

האוויר הקריר היוצא מפתחי האוורור עשוי להראות

בר נובע מקירור פתאומי של אוויר לח,פל. הדכער

ויחלוף לאחר כמה דקות.

 לתוך פתחי’היזהר לא לשפוך משקאות וכדה: הער

בר עשוי לפגוע בפעולתה התקינה שלהאוורור. הד

כת מיזוג האוויר.מער

ת האווירת אופן הפשרבחיר

לשינוי כיווני הפיזור  ועוצמת הזרימה של האוויר

היוצא מפתחי האוורור, סובב את חוגה. ראה ”חוגת

כת מיזוג עםכב בעלי מערפיזור האוויר“. בכלי ר

MODEת אקלים אוטומטית, לחץ על מתג בקר

”MODEת האדים (ראה “מתג או על מתג הפשר

ת אדים“).ו-“מתג הפשר

האיורים הבאים מציגים את האפשרויות השונות

של פיזור אוויר מתוך פתחי האוורור.

איור 89

איור 90

איור 91
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ת אופן פיזור האוויר וכיווני זרימת האוויר מתוך פתחי האוורורבחיר

ת אדים                                                                        הפשרת אדים                              אוורור אזור הרגלים/הפשר

אוורור אזור הרגליםאוורור פנים/אזור הרגליםאוורור פנים

כת “עצור וסע“.פל במהלך פעולת מער), החלונות עשויים להתערAS&Gכת “עצור וסע“ אוטומטית (כב בעלי מערבכלי רה: הער

ת האדים כדי לפזר את האדים מהחלונות.ה כזה, לחץ על מתג הפשרבמקר
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מיזוג קירור/חימום ידני

אפשרות החימום של המזגן ניתנת לשימוש רק

כאשר המנוע פועל.

 2(

הלוח בקר

25(

ת אדים חלון1. חוגת פיזור האוויר 2. מתג הפשר

אחורי 3. חוגת בורר מהירות זרימת אוויר 4. מתג

ה 6. מתג מקורת טמפרטורקירור 5. חוגת בקר

אוויר 7. מתג הפעלת מזגן

חוגת מהירות זרימת אוויר

בובבחר את מהירות זרימת האוויר באמצעות סי

חוגת מהירות הזרימה בכיוון השעון או כנגד כיוון

השעון.

בוב החוגה ימינה.מהירות זרימת האוויר עולה עם סי

ה/מתג קירורת טמפרטורחוגת בקר

ה עם כיוון השעוןת הטמפרטורסובב את חוגת בקר

תבל אוויר חמים יותר. סובב את חוגת בקרכדי לק

בל אוויר קריר יותר.ה שמאלה כדי לקהטמפרטור

איור 100

איור 98

18(

ת נוזל הקירור של המנועכאשר טמפרטורה: הער

ה/ם תהיה קרת האוויר המוזרנמוכה, טמפרטור

תה עד להתחממות המנוע, גם אם בחרקריר

באוויר חם באמצעות הידית.

חוגת פיזור האוויר

כדי לשנות את כיווני זרימת האוויר מפתחי האוורור,

ת אופןסובב את חוגת פיזור האוויר (ראה “בחיר

פיזור האוויר“).

למצב כאשר החוגה מוצבת בין מצב ה: הער

, האוויר יזרום בעיקר לחלקו העליון של תא

 למצבהנוסעים. כאשר החוגה מוצבת בין מצב 

, האוויר יזרום בעיקר לאזור הרגלים.

למצב כאשר החוגה מוצבת בין מצב ה: הער

, האוויר יזרום בעיקר לאזור הרגלים. כאשר

, האוויר יזרום למצב החוגה מוצבת בין מצב 

מית וחלונות הצד.בעיקר לעבר השמשה הקד

איור 97

איור 99
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מתג מקור האוויר

ידית מקור האוויר משמש כדי לשנות את מקור

האוויר.

ם לתא הנוסעים.אוויר מבחוץ מוזר ¥

ם במעגל סגור בתוך תאהאוויר מוזר ¥

הנוסעים.

26(

משמש ך כלל, אוויר מן החוץ רבדה: הער

מית.לניקוי מהיר של אדים או כפור מהשמשה הקד

רש קירור בעוצמה גבוהה, או האוויר בחוץאם נד

מזוהם באבק או במזהמים אחרים, בחר מצב

. מדי פעם, הסט את הידית למצב 

ברות אדים עללשיפור האוורור ולמניעת הצט

החלונות.

מתג מיזוג האוויר

כת מיזוגלחץ על מתג המזגן כדי להפעיל את מער

) תידלק עם הפעלת המזגן.Aהאוויר. נורית חיווי (

לחץ לחיצה נוספת על מתג המזגן כדי להפסיק

את פעולת מיזוג האוויר.

כת מיזוג האווירהפעלת מער

בחר במצבי החוגות והידיות המוצגים באיור על

ך.פי הצור

חימום

27(

איור 101

איור 102

בית, סובב את חוגתלעוצמת חימום מירה: הער

המהירות למצב 3.

קירור (חימום/מיזוג אוויר ידני)

איור 103

איור 104



58

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך

59(

 כדי להפשיר אדים ביעילות, כוון את האווירה:הער

היוצא מפתחי האוורור הצדדיים לעבר חלונות הצד.

ת אדים, אל תבחר בעוצמתבמצב הפשרה: הער

בית. זרימת אוויר קר לעבר החלונותקירור מיר

ת האדים.תפריע להפשר

הוספת אוויר מבחוץ שילוב בין אוויר מחומם לאוויר לא מחומם

מית וחלונות צדת אדים משמשה קדהפשר

הת אדים מהירלהפשר

איור 108 איור 107 איור 105

איור 106

ת אדים רגילהלהפשר
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ת אקלים אוטומטיתבקר

(אם קיימת)

אפשר להפעיל את מזגן האוויר רק כאשר המנוע פועל.

הלוח הבקר

. מתג7ת אדים . מתג הפשר6. מתג בורר מקור אוויר 5. מתג בורר מהירות זרימה MODE 4. מתג 3. מתג הפעלת מזגן 2ה ת טמפרטור. מתג בקר1

AUTO 8מתג 9ת אדים חלון אחורי . מתג הפשר .OFF 10תצוגת מהירות זרימת13. תצוגת אופן פיזור האוויר 12. חיווי מצב מזגן 11ה . תצוגת טמפרטור .

אוויר

איור 109
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איור 110

. מתג6ה בצד הנוסע  ת טמפרטור. מתג בקרMODE  5. מתג  4. מתג בורר מהירות זרימה 3. מתג מיזוג אוויר  2ה בצד הנהג  ת טמפרטור. מתג בקר1

. חיווי12ה בצד הנהג   . תצוגת טמפרטור OFF 11. מתג 10ת אדים חלון אחורי  . מתג הפשרAUTO  9. מתג 8ת אדים  . מתג הפשר7בורר מקור אוויר  

. תצוגת מהירות זרימת אוויר 16. חיווי מצב מזגן 15ה בצד הנוסע  . תצוגת טמפרטור14. תצוגת אופן פיזור האוויר  DUAL  13מצב 
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ת) באיור מותקן חיישן טמפרטורAה (בנקודה: הער

פנים. אין לכסות חיישן זה. חסימה של החיישן

בש את פעולתו התקינה.תש

כתבמצב של קור קיצוני, מסך תצוגת מערה: הער

ב באיטיות. תופעה זו אינההמיזוג עשוי להגי

ה לחלוף עם עלייתמצביעה על בעיה כלשהי, ואמור

מה רגילה.ה בתא הנוסעים לרהטמפרטור

מתג בורר מהירות זרימה

 כדי להגביר את מהירות זרימת האוויר.לחץ על 

  כדי להחליש את מהירות זרימת האוויר.לחץ על 

).Aמהירות זרימת האוויר מופיעה בתצוגה (

ה -  הגבר1

 -  החלשה2

הת טמפרטורמתג בקר

ת האווירכדי לכוון את טמפרטור  על  לחץ על 

הרצויה.

).Aת תופיע בתצוגה (ה הנבחרהטמפרטור

ה של המזגן מוצג בסוגך הטמפרטורערה: הער

ת החום המופיעות בתצוגתיחידות מדיד

ב תכליתית. ראהת החוץ של התצוגה הרטמפרטור

ת חום“.“שינוי יחידות מדיד

תכב מונעי בנזין, כאשר טמפרטורבכלי רה: הער

ת האווירנוזל הקירור של המנוע נמוכה, טמפרטור

ה עדה/קרירם במצב חימום תהיה קרהמוזר

ת באוויר חםלהתחממות המנוע, גם אם בחר

, מצב האוורורAUTOבאמצעות הידית. במצב 

 במהירות נמוכה כדיישתנה אוטומטית ל- 

מיתברות אדים על השמשה הקדלמנוע הצט

וחלונות הצד.

ה מכוונת למינימום אוכאשר הטמפרטורה: הער

למקסימום, מצבי האוורור והמזגן ישונו אוטומטית

ה של שינוי ידני במצבבאופן הבא. בנוסף, במקר

בחרת האקלים במצב אוטומטי, ייבקרהאוורור כש

השינוי הידני.

סוג 1

איור 113סוג 2

איור 112

איור 111
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ה מכוונת (כאשר הטמפרטורחימום מהיר¥

ם פנימה והמזגןלמקסימום): אוויר חיצוני יוזר

יכובה.

ה מכוונת (כאשר הטמפרטורקירור מהיר¥

ם אוויר במעגל סגור והמזגןלמינימום): יוזר

יופעל.

רות היצרן.רות שתוארו לעיל הן הגדההגד

הרמתגי מקור האוויר ומצב המיזוג ניתנים להגד

כת), וכך גםרות מצבי המעראישית (שינוי הגד

ההחלפה האוטומטית של מקור האוויר ופעולת

המזגן בתנאים השונים, על פי הרצוי. למידע נוסף,

כז שירות מורשה מטעםאנו ממליצים לפנות למר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ .חבר

ראה “התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר“

ו“התאמה אישית של זרימת האוויר“.

מצב מסונכרן ומצב מפוצל

ה בצד הנהג ובצדניתן לכוון בנפרד את הטמפרטור

.DUAL) החיווי Aהנוסע. במצב זה יופיע בתצוגה (

מצב מסונכרן

ה בצד הנהג לחוץ,ת הטמפרטורכאשר מתג בקר

ה בצד הנוסע תתבצע כפי שזות הטמפרטורבקר

ת בצד הנהג.רמוגד

מצב מפוצל

ה בצד הנוסע נלחץת הטמפרטוראם מתג בקר

כת תעבורכת במצב מסונכרן, המערבעת שהמער

). במצב זה, ניתןDUALה מפוצל (למצב עבוד

ה בצד הנהג ובצדלהגדיר בנפרד את הטמפרטור

תהנוסע, באמצעות השימוש במתגי בקר

ה בשני הצדדים. כדי לחזור למצבהטמפרטור

.AUTOמסונכרן, לחץ על מתג 

מתג בורר מקור אוויר

כת, לחץם במערכדי לשנות את מקור האוויר המוזר

על מתג בורר מקור אוויר.

) כבויה):A(נורית חיווי (מקור אוויר חיצוני ¥

ם מבחוץ לתוך תא הנוסעים.אוויר מוזר

שימוש ממושך במיחזור אוויר בתאחשוב: 

פול החלונות.הנוסעים עשוי לגרום לער

בתנאים רגילים, השתמש באוויר מן החוץחשוב: 

כדי לשמור על החלונות נקיים מאדים ולסלק אדים

רש קירורה ואלה מופיעים. כאשר נדוכפור במיד

בהספק גבוה, או אם האוויר החיצוני מאובק או

מזוהם באופן אחר, בחר במיחזור אוויר  עבור מפעם

מת אוויר מן החוץ כדי לשפר אתלפעם להזר

ברות אדים עלהאיוורור בתא הנוסעים ולמנוע הצט

החלונות.

ת נוזל הקירור של המנוע כאשר טמפרטורה:הער

מה מסוימת, מקור האוויר עובר אוטומטיתעולה לר

) נדלקת. במצב זה,Aלמיחזור אוויר, ונורית החיווי (

כת לא תאפשר מעבר לאוויר מן החוץ, גםהמער

בות לחיצה על מתג בורר מקור האוויר.בעק

) דולקת):Aסגור (נורית חיוי (מיחזור אוויר ¥

ם מחדשבתא הנוסעים מוזרהאוויר ש

כת.במער
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התאמה אישית של בורר מקור האוויר

ה, באופניםניתן לשנות את פעולת הבורר לפי בחיר

הבאים:

לאפשר שליטה אוטומטית במקור האוויר.¥

,AUTOת האקלים במצב כת בקרכאשר מער

גם מקור האוויר נשלט באופן אוטומטי.

לנטרל שליטה אוטומטית במקור האוויר. גם¥

, מקורAUTOכת פועלת במצב כאשר המער

האוויר אינו נשלט באופן אוטומטי.

רות: לחיצה של 10 שניותאופן שינוי ההגד¥

לפחות על מתג בורר מקור האוויר.

ה מ“אפשר שליטהר -  עם שינוי ההגד1

אוטומטית“ ל-“נטרל שליטה אוטומטית“

יישמעו 3 צלילים, ונורית החיווי תהבהב 3

פעמים.

ה מ“נטרל שליטהר -  עם שינוי ההגד2

אוטומטית“ ל-“אפשר שליטה אוטומטית“

יישמעו 2 צלילים, ונורית החיווי תהבהב

פעמיים.

ת היצרן למנגנון זה היא “אפשררהגדה: הער

שליטה אוטומטית על מקור האוויר“.

כתת האדים לחוץ, מערכאשר מתג הפשרה: הער

ת אוטומטית לאוויר מן החוץ, זאתהאוורור עובר

ברות אדים על החלונות.כדי למנוע הצט

AUTOמתג 

)A, נורית החיווי (AUTOכאשר לוחצים על מתג 

נדלקת. במצב זה אופן פיזור האוויר, מהירות

ה והפעלה/הזרימה, מקור האוויר, כוונון הטמפרטור

בוי של המזגן נשלטים כולם אוטומטית.כי

לחץ שנית על המתג כדי לכבות את המזגן.

בוביבזמן הפעלת מיזוג האוויר, מהירות סיחשוב: 

בהסרק של המנוע עשויה לעלות במעט עק

חס המזגן. כאשרבוי אוטומטי של מדהפעלה/כי

בת הילוכים אוטומטית עומד במקומוכב בעל תיר

והמזגן פועל, לחץ באופן מלא על דוושת הבלם

כב קדימה.כדי למנוע זחילה של הר

כת מיזוג האוויר,אם מתגלה בעיה במערחשוב: 

 תהבהב. לחץ פעם אחת על מתגנורית החיווי 

מיזוג האוויר כדי לכבות את המזגן, ופעם נוספת

 לא תהבהב במשךכדי להפעילו. אם נורית החיווי 

זמן מה, אין תקלה במזגן. אם נורית החיווי מתחילה

בדוק את תקינותלהבהב שוב, אנו ממליצים ל

המזגן.

מתג מיזוג אוויר

לחץ על מתג מיזוג האוויר כדי להפעיל את המזגן.

 .(A) יופיע בתצוגה  במצב זה, החיווי 
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 התאמה אישית של מתג מיזוג האוויר

ה,ניתן לשנות את פעולת המתג לפי בחיר

באופנים הבאים:

לאפשר שליטה אוטומטית במיזוג האוויר.¥

 לחוץ, או כאשר מתגAUTOכאשר מתג  

ה מכוון למינימום, מיזוגת הטמפרטורבקר

האוויר נשלט אוטומטית.

לנטרל שליטה אוטומטית במיזוג האוויר. מיזוג¥

האוויר אינו נשלט אוטומטית כל עוד מתג מיזוג

האוויר אינו לחוץ.

רות: לחיצה של 10 שניותאופן שינוי ההגד¥

לפחות על מתג מיזוג האוויר.

ה מ“אפשר שליטהר -  עם שינוי ההגד1

אוטומטית“ ל-“נטרל שליטה אוטומטית“

 תהבהב 3יישמעו 3 צלילים, ונורית החיווי 

פעמים.

ה מ“נטרל שליטהר -  עם שינוי ההגד2

אוטומטית“ ל-“אפשר שליטה אוטומטית“

 תהבהביישמעו 2 צלילים, ונורית החיווי 

פעמיים.

ת היצרן למנגנון זה היא “אפשררהגדה: הער

שליטה אוטומטית על מיזוג האוויר“.

כתת האדים לחוץ, מערכאשר מתג הפשרה: הער

מיזוג האוויר מופעלת אוטומטית כדי למנוע

ברות אדים על החלונות, גם כאשר השליטההצט

האוטומטית במיזוג האוויר מנוטרלת.

OFFמתג 

כת מיזוג כדי לכבות את מערOFFלחץ על מתג 

האוויר.

ת אדיםמתג הפשר

ת האדים לחוץ, אופן פיזורכאשר מתג הפשר

) נדלקת.(A ונורית החיווי ,האוויר משתנה ל- 

) (ראהBאופן פיוזר האוויר הנבחר מופיע בתצוגה (

ת אופן פיזוזר האוויר“).“בחיר MODEמתג 

כת האוורור, מערMODEעם כל לחיצה על מתג 

> ר זה: דתעבור לאופן פיזור האוויר הבא, לפי ס

 . אופן הפיזור הנבחר מופיע  >  >  > 

ת אופן פיזור האוויר“).) (ראה “בחירAבתצוגה (

כתת האדים לחוץ, מערכאשר מתג הפשרה: הער

מיזוג האוויר מופעלת אוטומטית, ואוויר מן החוץ

ם במעגל סגור).כת (בניגוד לאוויר המוזרמוזן למער
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ברות אדיםה למנוע הצטה אוטומטית זו נועדתצור

על החלונות, גם כאשר “נטרל שליטה אוטומטית

במיזוג האוויר“ ו“נטרל שליטה אוטומטית במקור

רו (ראה “התאמה אישית של מתגהאוויר“ הוגד

מיזוג האוויר“ ו“התאמה אישית של בורר מקור

האוויר“).

כת במצב אוטומטיהפעלת המער

בוביבזמן הפעלת מיזוג האוויר, מהירות סיחשוב: 

בהסרק של המנוע עשויה לעלות במעט עק

חס המזגן. כאשרבוי אוטומטי של מדהפעלה/כי

בת הילוכים אוטומטית עומד במקומוכב בעל תיר

והמזגן פועל, לחץ באופן מלא על דוושת הבלם

כב קדימה.כדי למנוע זחילה של הר

אם מתג בורר מהירות הזרימה, מתג מיזוגה: הער

 או מתג בורר מקור האווירMODEהאוויר, מתג 

כת פועלת במצבמופעלים ידנית בעת שהמער

AUTOכת תעדיף את ההפעלה הידנית על, המער

כתפני השליטה האוטומטית. שאר פעולות מער

ימשיכו לפעול בשליטה אוטומטית.

כת במצב ידניהפעלת המער

מהירות הזרימה ואופן פיזור האוויר ניתנים לשליטה

ידנית באמצעות מתג בורר מהירות הזרימה ומתג

MODEכת לשליטה. כדי להחזיר את המער

.AUTOאוטומטית, לחץ על מתג 

מית וחלונותת אדים מהשמשה הקדהפשר

הצד

כי בטיחות, ודא ראות טובה מבעדלצרחשוב: 

לכל החלונות.

כוון את מתג בורר מקור האוויר למצב חוץ..1

 למצב MODEכוון את מתג .2

בחר את מהירות הזרימה הרצויה באמצעות.3

לחיצה על מתג בורר מהירות הזרימה.

ה הרצויה באמצעות לחיצהבחר בטמפרטור.4

ה.ת הטמפרטורעל מתג בקר

כת במצבבתנאים רגילים, הפעל את המער

AUTO:ופעל על פי הנהלים הבאים ,

.AUTO -  לחץ על מתג 1

הת הטמפרטור -  כוון את מתג בקר2

ה הרצויה.לטמפרטור

אופן פיזור האוויר, מהירות הזרימה, מקור האוויר

ה(מן החוץ/במעגל סגור), כוונון הטמפרטור

בוי של מיזוג האוויר נשלטים כולםוהפעלה/כי

אוטומטית.

ת אדים רגילהלהפשר

איור 122

איור 121



66

ה
כ

 ר
א

 ת
ר

ב
כ

ך
לחץ על מתג מיזוג האוויר..5

ת אדים מהירלהפשר

ת האדים כדי לעבור לאופןלחץ על מתג הפשר.1

.פיזור 

בית.כוון את זרימת האוויר למהירות מר.2

בי.ה לחום המרכוון את הטמפרטור.3

לפיזור יעיל של האדים מחלונות הצד, כווןה: הער

ם האוויר מפתחי האוורור הצדדיים לעבראת זר

חלונות הצד.

בי.ה לקירור מראל תכוון את הטמפרטורה: הער

בה של אוויר קריר אל החלונות תמנע פיזורנשי

של האדים.

ממתכת הדכב המצוידים במערבכלי רה:הער

ה: אם מתג ההפשר)Auto Stop&Goמנוע בסרק (

כת, לכן המנועלחוץ, לא ניתן להפעיל את המער

כב הבאה כדית הרלא ייכבה באופן אוטומטי בעציר

לספק ראות טובה לנהג.

עצות חשובות להפעלת

כת מיזג האווירמער

כב בשמשכב בצל. חניית הרהחנה את הר¥

חמה תגרום לחימום קיצוני של תא הנוסעים,

ב יותר כדי לקרר אותו. אם נאלצתרש זמן רוייד

כב בשמש, פתח את החלונותלהחנות את הר

למשך דקות אחדות יחד עם מזגן פועל כדי

להוציא את האוויר החם.

כת מיזוג האווירסגור את החלונות כאשר מער¥

פועלת. כניסה של אוויר מבחוץ מבעד לחלונות

ע ביעילות פעולת הקירור.הפתוחים תפג

ע בבריאות. רצויקירור חזק מדי פוג¥

כב תהיה נמוכהה בתוך הרשהטמפרטור

.C° 6 - 5בה בלא יותר מ- בית הסמטמפרטור

כת פועלת, ודא שפתחי כניסתכאשר המער¥

מית,האוויר, הממוקמים לפני השמשה הקד

ברות. הצט’אינם חסומים בעלים, בשלג וכד

של עלים באגן כניסת האוויר עשויה לפגוע

בזרימת האוויר ולחסום את פתחי ניקוז המים

של האגן.

כתהמלצות לגבי גז הקירור של המער

כת מיזוג האוויר פועלת ביעילותאם נראה כי מער

בה לכך עשויה להיות דליפהפחותה מן הרגיל, הסי

בדיקה אתשל גז קירור. אנו ממליצים כי תדאג ל

כת.המער

כבך מותאמת לשימוש בגזכת מיזוג האוויר ברמער

HFC-134a  (R134a).

השימוש בכל חומר קירור או חומר סיכה אחר עשוי

ך להחליףכת, עד כדי צורלגרום לנזק חמור במער

אותה במלואה. יש להימנע משחרור של גז קירור

ה.אל האטמוספיר

ך מיחזור ושימושמומלץ לאסוף את גז הקירור לצור

נוסף.

בתה לתקופה ארוכהה של השבמקר

כת מיזוג האוויר לפחות למשךיש להפעיל את מער

בוע, גם במזג אוויר קר. הפעלהחמש דקות בכל ש

ר סיכה בחלקיםה למניעת מצב של היעדזו נועד

כת  במצבחס, ולתחזוקת המערהפנימיים של המד

בי.ה מיטעבוד
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מטהר האוויר

ב מסנן אוויר המנקהכת מיזוג האוויר משולבמער

מן האוויר חלקיקי אבק ולכלוך.

בועה מכיווןיש להחליף את מסנן האוויר בתדירות ק

שיעילות פעולתו פוחתת ככל שהוא צובר אבק

ולכלוך.

כיר תנאי שימוש מסויימים כגון נהיגה בדה:הער

כת מיזוג האוויר עשוייםעפר ושימוש תכוף במער

לקצר את חיי השירות של המסנן. כאשר אתה

מבחין בכך שזרימת האוויר חלשה מהרגיל, או

מית וחלונות הצד מתחיליםכאשר השמשה הקד

פל בקלות, החלף את מסנן האוויר. אנולהתער

ממליצים על בדיקה של מצב המסנן.

מתג מפשיר אדים בחלון

האחורי

(אם קיים)

מתג מפשיר האדים בחלון האחורי ניתן להפעלה

כאשר המנוע פועל. לחץ על המתג כדי להפעיל

תת האדים בחלון האחורי. פעולת הפשראת הפשר

האדים תופסק אוטומטית לאחר כ- 20 דקות. כדי

ת האדים לפני תום זמן הפעולה,לכבות את הפשר

) תידלק כאשרAלחץ שנית על המתג. נורית חיווי (

ת האדים פועלת.הפשר
כב המצוידים במראות מחוממות, בכלי רה:הער

ת האדים בחלון האחורילחיצה על מתג הפשר

ת האדים או הכפור ממראותתפעיל את הפשר

הצד. ראה “מראות מחוממות“.

ה לפיזור של אדים ולאת האדים נועד הפשרה:הער

לפינוי שלג. הסר שלג מהחלון לפני השימוש

ת האדים.בהפשר

 כדי להימנע מריקון מיותר של המצבר, אלה:הער

ת האדים בזמן התנעת המנועתשתמש בהפשר

תאו כאשר המנוע אינו פועל. כבה את הפשר

ת האדים מהחלון.האדים מיד עם הפשר

 בשעת ניקוי החלון האחורי מבפנים,ה:הער

כה ונגב בעדינות את החלוןהשתמש במטלית ר

ך תילי החימום כדי להימנע מפגיעה בהם.לאור

ע של עצמים בחלון האחורי אל תאפשר מגה:הער

מבפנים, כדי למנוע נזק או קריעה של תילי החימום.

ת האדים בחלוןהתאמה אישית של הפשר

כב המצוידים במפשיר אדיםהאחורי (בכלי ר

בחלון אחורי מסוג 2)

פעולת מפשיר האדים ניתנת להתאמה אישית,

כמתואר להלן.

ת האדיםאפשר הפעלה אוטומטית של הפשר¥

בהבית הסבחלון האחורי כאשר טמפרטור

ת האדים תופעל. הפשר C° 3ת מתחת ל-יורד

אוטומטית פעם אחת לאחר התנעת המנוע.

ביל, יופעל גם חימום המראות פעם אחתבמק

לאחר ההתנעה.

ת האדיםנטרל הפעלה אוטומטית של הפשר¥

ת האדים לא תופעלבחלון האחורי. הפשר

אוטומטית. גם חימום המראות לא יופעל

אוטומטית.

סוג 1

סוג 2

איור 124

איור 125
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ת האדים בחלון האחורי.לפחות על מתג הפשר

ה מ“אפשר“ ל“נטרל“ יושמעורעם שינוי ההגד

3 צלילים ונורית החיווי תהבהב 3 פעמים. עם

ה מ“נטרל“ ל“אפשר“ יושמעורשינוי הההגד

 צלילים ונורית החיווי תהבהב פעמיים.2

ת היצרן היא “נטרל הפעלהרהגדה: הער

ת האדים בחלון האחורי“.אוטומטית של הפשר

מיחזור( שימוש ממושך במצב 26)

אוויר) עשוי לגרום להצטברות אדים על

החלונות.

אם האוויר החיצוני מאובק או מזוהם27)

באופן אחר, או כאשר נדרש קירור בהספק

גבוה, הסט את מתג מקור האוויר למצב 

(זרימת אוויר במעגל סגור), וסובב את בורר

הטמפרטורה כל הדרך ימינה. עבור מפעם

אוויר מן החוץ) כדי לשפר( לפעם למצב 

את האיוורור בתא הנוסעים ולמנוע הצטברות

אדים על החלונות.

חלונות

הפעלה ידנית של החלון

חשוב

אזהרה

חשוב

 לצרכי בטיחות, ודא ראות טובה מבעד59)

לכל החלונות.

בזמן הפעלת מיזוג האוויר, מהירות סיבובי24)

בקע טעמב תולעל היושע עונמה לש קרסה

רשאכ .ןגזמה סחדמ לש יטמוטוא יוביכ/הלעפה

דמוע תיטמוטוא םיכוליה תבית לעב בכר

תשווד לע אלמ ןפואב ץחל ,לעופ ןגזמהו ומוקמב

.המידק בכרה לש הליחז עונמל ידכ םלבה

עם שינוי אופן פיזור האוויר באמצעות25)

, מנע ל- העברת מצב החוגה מ-

הצטברות אדים על החלונות באמצעות הסטת

מתג מקור האוויר מזרימה במעגל סגור לאוויר

מן החוץ (ראה “מתג מקור האוויר“).

המערכת משתמשת בגז קירור העומד2)

בדרישות החוק במדינות בהן נמכר הרכב,

R134a או R1234yfכמצוין על גבי לוחית) 

ייעודית בתא המנוע). השימוש בחומרי קירור

אחרים יפגע בביצועי המערכת ובתקינותה. גם

חומרי הקירור של המדחס חייבים להיות

.תואמים לנדרש

A-פתיחה

B-הסגיר

הפעלה חשמלית של החלון

(אם קיימת)

60((64 (63 (62 (61 

החלונות החשמליים ניתנים להפעלה רק כאשר

כת ההפעלה נמצאים במצבמתג ההצתה או מער

ON.

ת חלון חשמלימתג בקר

החלון של כל דלת נפתח ונסגר באמצעות הפעלת

המתג התואם.
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מי צד הנוסע 3. חלון1. חלון דלת הנהג 2. חלון קד

סת תא נוסעים כפול) 4.דלת שמאל אחורית (גיר

סת תא נוסעים כפול)חלון דלת ימין אחורית (גיר

5. מתג נעילה

מתגים בצד הנהג

ניתן להפעיל את החלונות בכל הדלתות באמצעות

ההמתגים בצד הנהג. כל חלון ניתן לפתיחה וסגיר

באמצעות המתג התואם לו.

לחץ את המתג כלפי מטה כדי לפתוח את החלון,

תו.משוך כלפי מעלה לסגיר

סוג 1

כאשר מתג החלון בדלת הנהג לחוץ עד הסוף, חלון

זה ייפתח באופן מלא.

סוג 2

כאשר מתג החלון בדלת הנהג לחוץ/משוך עד

הסוף, חלון זה ייפתח/ייסגר באופן מלא.

רשת הפעלה קלהכדי לעצור את תנועת החלון, נד

של המתג בכיוון ההפוך.

מימתגים בצד הנוסע הקד

מי משמשכל אחד מן המתגים בדלת הנוסע הקד

להפעלת החלון התואם. לחץ את המתג כלפי מטה

תו.כדי לפתוח את החלון, ומשוך כלפי מעלה לסגיר

מתג הנעילה

הפעלה של מתג זה מנטרלת את השימוש במתגי

ה של חלונות,דלתות הנוסעים לפתיחה או לסגיר

ומונע ממתגי דלת הנהג את השליטה בחלונות

הדלתות, פרט לחלון דלת הנהג. כדי לשחרר את

הנעילה, לחץ שוב על המתג.

ת כאשר המנוע כבוי תרוקןהפעלה חוזרה: הער

את המצבר. הפעל את מתגי החלונות רק כאשר

המנוע פועל.

חלונות הדלתות האחוריות ניתנים רקה: הער

לחצי פתיחה.

ה של הנהג מתגי בקר

איור 128

איור 127

איור 129

1. נעילה 2. שחרור נעילה

מנגנון קוצב זמן (טיימר)

ה למשךחלונות הדלתות ניתנים לפתיחה או סגיר

בוי המנוע. עם זאת, לאחר30 שניות אחרי כי

פתיחה של חלון דלת הנהג או דלת הנוסע

מית, לא ניתן להפעיל את שאר החלונות.הקד
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בד)מנגנון בטיחות (דלת הנהג וסוג 2 בל

65((69 (68 (67 (66 

כאשר חלון של דלת נסגר אוטומטית באמצעות

משיכה מלאה של המתג, אם יד או ראש נלכדים

על ידי החלון הנסגר, הוא ייפתח אוטומטית.

בב ראש או ידעם זאת, יש לוודא שאיש אינו משר

ת החלון בדלת הנהג. החלוןמתוך חלון בזמן סגיר

היורד אוטומטית יאפשר פעילות רגילה לאחר

מספר שניות.

מנגנון הבטיחות עשוי להיכנס לפעולהה: הער

בות אחרות יזוהוה שתנאי הנהיגה או נסיבמקר

למנגנון כהילכדות יד או ראש.

לפני הפעלה של חלונות חשמליים, ודא61) 

שלא קיימת אפשרות ללכידה של חלק גוף

).’כלשהו (ראש, יד, אצבע וכד

לעולם אל תעזוב את הרכב מבלי להוציא62) 

את המפתח. לעולם אל תשאיר ילד (או אדם

אחר העשוי שלא להיות מסוגל להפעלה בטוחה

של חלון חשמלי) לבד ברכב.

ילד עשוי לשחק במתגי החלונות, בסיכון63) 

ללכידה של ראש או יד בחלון.

ילד עשוי לשחק במתגי החלונות, בסיכון64) 

ללכידה של ראש או יד בחלון. בשעת נהיגה עם

ילדים ברכב, אנא לחץ על מתג נעילת החלונות

כדי לנטרל את השימוש בחלונות דלתות

הנוסעים.

לאחר ניתוק של קוטבי המצבר, או לאחר65) 

החלפת נתיך השולט בפעולת החלונות, מנגון

הבטיחות מנוטרל. הילכדות של יד או ראש

בתנאים אלה עשויה לגרום לפציעה חמורה.

מנגנון הבטיחות מושבת ממש לפני66) 

סגירתו המלאה של החלון. לפיכך, נדרשת

זהירות מיוחדת מפני לכידה של אצבע בחלון.

מנגנון הבטיחות מנוטרל כאשר מתג החלון67) 

משוך כלפי מעלה. לפיכך, יש להיזהר במיוחד

מתפיסת אצבעות בפתח של חלון.

כאשר מנגנון הבטיחות מופעל חמש68) 

פעמים ברצף או יותר, מנגנון הבטיחות יבוטל

והחלון לא ייסגר כראוי. במקרה כזה יש לבצע

את התהליך הבא כדי להחזיר את החלון

לפעולה תקינה. אם החלון פתוח, משוך שוב

ושוב את מתג חלון הנהג עד לסגירתו המלאה.

לאחר מכן, שחרר את המתג, הרם אותו שוב

והחזק אותו למעלה למשך שניה אחת או יותר,

ושחרר אותו. כעת אמור החלון לפעול באופן

הרגיל.

לאחר ניתוק של קוטבי המצבר, או לאחר69) 

החלפת נתיך השולט בפעולת החלונות, מנגון

הבטיחות מנוטרל, וחלון הדלת לא יוכל להיפתח

ולהיסגר אוטומטית באופן מלא. הילכדות של

יד או ראש בתנאים אלה עשויה לגרום לפציעה

חמורה. אם החלון פתוח, משוך שוב ושוב את

מתג חלון הנהג עד לסגירתו המלאה. לאחר

מכן, שחרר את המתג, הרם אותו שוב והחזק

אותו למעלה למשך שניה אחת או יותר, ושחרר

לת הנהג לפעול באופןאותו. כעת אמור חלון ד

הרגיל.

שימוש לא נכון בחלונות החשמליים עשוי60)  

להיות מסוכן. לפני הפעלת חלון ובמהלכה יש

לוודא תמיד שאיש אינו חשוף לסיכון, בין אם

ישירות כתוצאה מתנועת החלון, או בעקיפין

כתוצאה מגופים אחרים העשויים להילכד או

להיפגע על ידי החלון הנע.

בצאתך מהרכב, הוצא תמיד את המפתח

ממתג ההצתה כדי להימנע מסיכון נוסעים

שנותרו ברכב עקב הפעלה בשוגג של החלונות

החשמליים.

אזהרה
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ממיר קטליטי
מנגנוני ניקוי גזי הפליטה הפועלים יחד עם הממיר

הקטליטי יעילים מאד בהפחתת פליטה של גזים

כתרעילים. הממיר הקטליטי מותקן בתוך מער

הפליטה.

חשוב לשמור על כוונון נכון של המנוע כדי לאפשר

פעולה תקינה של הממיר ולהימנע מפגיעה

אפשרית.

70(

השתמש בדלק מן הסוג המומלץ בסעיףה: הער

ת סוג דלק“.“בחיר

מסנן חלקיקים למנוע

)DPFדיזל (
(אם קיים)

Diesel Particulateמסנן החלקיקים למנוע דיזל  

Filter - DPF)בית החומר  הוא התקן הלוכד את מר

החלקיק מתוך גזי הפליטה של מנועי דיזל. מנגנון

ף אוטומטית חלקיקים לכודים במהלך שורDPFה-

כב. עם זאת, בתנאי נהיגה מסוימיםפעולת הר

  אינו מסוגל לשרוף את כלDPFהתקן ה-

בר בתוכוהחלקיקים הלכודים, וכתוצאה מכך תצט

פת של חומר חלקיקי.כמות עוד

71(

28(

כדי למזער עד כמה שניתן את הסיכוייםה: הער

פת של חומר חלקיקי, נסה להימנעברות עודלהצט

בוי נסיעותמנהיגה ממושכת במהירות נמוכה ומרי

קצרות.

ף אוטומטיתכאשר מסנן החלקיקים שורה: הער

את החומר החלקיקי משתנה מעט הצליל של

המנוע. שינוי זה אינו מצביע על תקלה כלשהי.

DPFת נורית אזהר

 נדלקת כאשר יש בעיה כלשהיDPFת נורית אזהר

כת מסנן החלקיקים.במער

ה כאשר מאירDPFת ה שנורית אזהרבמקר

המנוע פועל

ה ברציפות מצביעה על המאירDPFת נורית אזהר

כך שהמסנן לא הצליח לשרוף את כל החומר

הברבר בתוכו. כתוצאה מכך, הצטהחלקיקי שהצט

פת של חומר חלקיקי. כדיבתוך המסנן כמות עוד

לאפשר למסנן לשרוף את החומר החלקיקי

כב באופן הבא:בר, נסה לנהוג ברשהצט

כב כ-20 דקות במהירות של לא פחותנהג בר¥

ה שלמ-40 קמ“ש, כשתצוגת הטמפרטור

ך באמצענוזל קירור המנוע נמצאת בער

הטווח.

29((30 

ך לנהוג ברציפות בדיוק לפי הוראותאין צורחשוב: 

אלה, יש לנהוג תמיד בראש ובראשונה באופן בטוח

ך.רובהתאם לתנאי הד

כמו בכל רכב אחר, אל תחנה רכב זה ואל71) 

תפעיל אותו במקום בו חומרים דליקים כגון

עשב יבש או עלים עשויים להגיע למגע עם

חלקים חמים במערכת הפליטה, מחשש

לשריפה.

אזהרה
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 מהבהבת כאשרDPFת ה שנורית אזהרבמקר

המנוע פועל

 מהבהבת מצביעה על איDPFת נורית אזהר

כז שירות. פנה למרDPFכת ה-תקינות במער

בדיקתת ס.מ.ל.ת בע"מ  למורשה מטעם חבר

כת.המער

) מגיעDPFמסנן החלקיקים (71) 

לטמפרטורות גבוהות במהלך עבודתו התקינה.

אין להחנות את הרכב על גבי חומרים דליקים

): סכנת’(עשב, עלים יבשים, מחטי אורן וכד

שריפה.

מהירות הנסיעה ברכב חייבת תמיד להיות29) 

בהתאם לתנאי התנועה ומזג האוויר, ובהתאם

לתקנות התעבורה. מותר לכבות את המנוע

 דולק בתצוגה: עםDPFגם כאשר סמל ה-

זאת, הפרעות חוזרות בתהליך ההתחדשות

עשויות לגרום לבלאי מוקדם של שמן המנוע.

מסיבה זו, כדאי תמיד לחכות לכיבוי הסמל לפני

כיבוי המנוע, בהתאם להוראות שלעיל. אין

 כאשרDPFלהשלים את תהליך התחדשות ה-

הרכב עומד במקום.

DPFהמשך נהיגה עם נורית אזהרת 30) 

מהבהבת עשוי לגרום לתקלות במנוע ולפגוע

.DPFבמערכת ה-

תא המנוע

מכסה תא המנוע

לפתיחה

משוך את מנוף השחרור אליך כדי לשחרר.1

את נעילת מכסה המנוע.

ם את מכסה המנוע תוך הסטה של תפסהר.2

הביטחון.

אזהרה

חשוב

אין להשתמש בכל סוג של דלק או שמן28) 

מנוע שאינו מוגדר במפרט של הרכב. בנוסף,

אין להשתמש בחומר לסילוק רטיבות או בכל

תוסף אחר לדלק. חומרים כאלה עשויים

. ראהDPFלהשפיע לרעה על מערכת ה-

“בחירת סוג דלק“ ו“שמן מנוע“.

איור 131

איור 132
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פתח את המכסה המנוע רק כאשרה: הער

מית. פתיחתהמגבים מונחים על גבי השמשה הקד

מכסה המנוע כשהמגבים נמצאים במצב אחר

עשויה לגרום נזק למכסה המנוע, לזרועות המגבים

מי.ולחלון הקד

הכנס את קצה מוט התמיכה לחריץ הייעודי.3

במכסה המנוע כדי לתמוך במכסה המנוע.

72((75 (74 (73 

מטעמי בטיחות, מכסה המנוע חיב להיות75) 

סגור היטב כאשר הרכב בנסיעה. לפיכך, ודא

כי המכסה סגור היטב ונעול במקומו. אם

במהלך הנסיעה אתה מגלה כי המכסה אינו

נעול באופן מלא, עצור מיד את הרכב וסגור

את מכסה המנוע כנדרש.

31((32 

הלסגיר

שחרר את מוט התמיכה ונעל אותו במקומו.1

באמצעות התפס המיועד לכך.

הורד את המכסה באיטיות עד לגובה של כ-.2

20 ס“מ מעל למצבו הסגור, והנח לו ליפול.

נסה בעדינות להרים את המכסה כדי לוודא.3

ב במקומו.שהוא נעול היט

אם המכסה לא ננעל כראוי, נסה שניתה: הער

ה מעט יותר גבוהה.ושחרר אותו מנקוד

אין ללחוץ על המכסה בכוח כלפי מטה,ה: הער

בר עשוי לגרום לו נזק.הד

בעת הסגירה, היזהר לבל ייתפסו72) 

אצבעותיך או כפות ידיך תחת המכסה.

בצע פעולות אלה רק כאשר הרכב עומד73) 

במקומו.

השתמש בשתי ידיך כדי להרים את מכסה74) 

המנוע. לפני ההרמה, ודא שהמגבים אינם

מורמים מעל לחלון, הרכב עומד במקומו ובלם

החניה משוך.

אזהרה

חשוב

שים לב לכך שרוח חזקה עשויה להרים31) 

את מכסה המנוע ולשחרר אותו ממוט

התמיכה.

לאחר הכנסת מוט התמיכה לחריץ, ודא32) 

שמוט התמיכה מחזיק את המכסה באופן

בטוח, כך שלא יוכל ליפול על ראשך או גופך.

איור 134

איור 133
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ארגז המטען

העמסת מטען

76((77 

אמצעי בטיחות בהעמסת מטען

בשעת העמסת מטען, נקוט באמצעי הבטיחות

הבאים:

השתדל להעמיס מטען וציוד אישי בארגז¥

המטען.

פזר באופן שווה את המטען והציוד האישי כדי¥

להימנע מהעמסה לא מאוזנת.

אל תניח מטען וציוד אישי על לוח המכשירים.¥

בנוסף, אל תעמיס מטען וציוד אישי לגובה

הב האחורי. חסימת שדב הנוסע ובמושבמוש

הראיה של הנהג, ומטען המוטל בתוך תא

ה של בלימה פתאומית עשוייםהנוסעים במקר

ה.לגרום לתאונה ו/או לפציעה חמור

המיכל יש לאבטח אל לולאות העיגון של ארגז

המטען. בכל מקרה, נשיאה של מטען בנזין

מעלה את הסיכון לשריפה במקרה שרכבך

יהיה מעורב בתאונה.

אזהרה

אם הרכב חונה במדרון תלול מאד או76) 

בשיפוע צדדי חזק, פתיחה של דלת תא המטען

עשויה לגרום לתזוזה פתאומית של מטען שאינו

מאובטח.

אם ברצונך לשאת בנזין נוסף בתוך מיכל,77) 

עלילך לציית למגבלות החוק, ולהשתמש אך

ורק במיכל מסוג המאושר לשימוש זה. את

איור 136

איור 135

ת גרורגריר

הכבך באמצעות התקן גרירכדי לגרור גרור בר

כז שירותהעומד בתקנים הקיימים, פנה למר

ת ס.מ.ל.ת. בע“מ.מורשה מטעם חבר

ת גרור עשויות להשתנותעות לגרירהתקנות הנוג

במדינות שונות. עליך לציית לחוקי המדינה שאתה

נוהג בה.

ב לנקודות הבאות.אם בכוונתך לגרור גרור, שים ל

ביבי של גרור עם בלמים ומשקל מרמשקל מר

של יצול גרור

בי המותרה המרלעולם אל תחרוג ממשקל הגריר

בי של יצול הגרור הרשומיםומהמשקל המר

כב“).כב (עיין בנושא “משקל רבמפרטי הר

’אם אתה גורר גרור בגובה העולה על 1,000 מ

מעל פני הים, הפחת ב- 10% מהמשקל הכולל

כב/גרור עבור כל 1,000 מטרים נוספים, מכיווןשל ר

ה בלחץשהספק המנוע יורד כתגובה ליריד

האטמוספרי.

המפרטי התקנה של מוט גריר

בלה הבאה כדי ללמוד היכן נמצאותראה את הט

ה.עבור מוט הגריר(A) נקודות ההתקנה 
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’כב עם צמיגי 17 אינץכלי ר(1)

 עם צמיגי2WDכב עם הנעת כלי ר(2)

245/70R164כב עם הנעת , כלי רWDעם 

’צמיגי 17 אינץ

פריט 7, 8, 9, 10, 11: במשקל עצמי

כים בפריטים 7, 8, 9, 10, 11 מתייחסיםהער

כים אלה עשוייםכב ללא מטען. ערלכלי ר

להשתנות בהתאם לגודל הצמיג, לציוד אופציונלי

ולמתלים.

עצות להפעלה

כבת רכב לפני גרירבצע טיפול תחזוקה בר¥

ת למצבב מיוחדכבד. הקדש תשומת ל

הכוונון של המנוע, למצב הבלמים, ההיגוי

והצמיגים.

כוונן את לחצי האוויר בצמיגים בהתאם

ת הגרור (עיין בנושא “ לחצילמפרטי גריר

אוויר בצמיגים“). בדוק את הצמיגים, את

החיווט ואת הבלמים (אם קיימים) בגרור.

כב הבא.כבך לרמת רהשאר די מקום בין קד¥

אם הגרור מתחיל להיטלטל או אם אתה

מתחיל לאבד שליטה, האט בעדינות או

 אתולאהפעל את בלמי הגרור (אם קיימים) 

כב ואת הגרורכב. עצור את הרבלמי הר

במקום בטוח. איזון גרור לקוי הוא אחת

בות לטלטול שלא ייפסק אם לא יתוקןהסי

ר מחדש את מטען הגרור ובדוקדהאיזון. ס

ת על עצמה.שהבעיה לא חוזר

  תא כפול תא  יחיד

30 מ“מ30 מ“מ1

55 מ“מ55 מ“מ2

60 מ“מ60 מ“מ3

925 מ“מ925 מ“מ4

19.5 מ“מ19.5 מ“מ5

88 מ“מ88 מ“מ6

688-681 מ“מ697-681 מ“מ7

(2)694-688 מ“מ  (1)699

647-640 מ“מ655-640 מ“מ8

(2)653-647 מ“מ  (1)658

622-615 מ“מ630-615 מ“מ9

(2)628-622 מ“מ  (1)633

447-440 מ“מ456-440 מ“מ10

(2)453-447 מ“מ  (1)458

534-494 מ“מ544-494 מ“מ11

(2)536-505 מ“מ (1)546 

1,010 מ“מ1,010 מ“מ12

1,090 מ“מ1,090 מ“מ13

40 מ“מ40 מ“מ14

1,482 מ“מ1,482 מ“מ15

502.5 מ“מ502.5 מ“מ16

541 מ“מ541 מ“מ17

  תא כפול תא  יחיד
ביתהקפד לא לחרוג מהמהירות המר¥

ת גרור.ת בעת גרירהמותר

כבכדי למנוע את החלקת המצמד (בכלי ר¥

בד), אל תאיץבת הילוכים ידנית בלעם תי

רש בתחילת נסיעה.את המנוע יותר מהנד

כדי למנוע רעידות בבלמים מוצפים, תחילה¥

לחץ קלות על דוושת הבלמים ולאחר מכן

הגבר את לחיצתך.

כדי לנצל את בלימת המנוע במלואה, הורד¥

ה.הילוך לפני תחילת היריד

ת גרור מופעל לחץ נוסף עלבעת גריר¥

ה.כב, הבלמים, המצמד והשלדהמר

ככל שהמשקל כבד יותר והתנגדות הגלגול¥

והתנגדות האוויר גבוהות יותר, תעלה

תצרוכת הדלק.

בת הילוכיםכב עם תיאזהרות נוספות לכלי ר

אוטומטית

ב הילוך שני במצב ספורט בנהיגהמומלץ לשל

ב הילוך ראשוןרונות או במהירות נמוכה. שלבמד

בנהיגה במצב ספורט באזורים הרריים, כדי לנצל

כת הבלימה.את בלימת המנוע וכדי לסייע למער

ביתעם זאת, הקפד לא לחרוג מהמהירות המר

ב.ת עבור ההילוך המשולהמותר
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אביזרי פנים

מגיני שמש

A-למניעת סינוור מלפנים

B-למניעת סינוור מהצד

מחזיק כרטיסים

ניתן להחליק כרטיסים אל מתחת למחזיק

כב בגבו של מגן השמש.), המורAהכרטיסים (

מראת איפור

(אם קיימת)

בצד הנוסע מותקנת מראתבגב מגן השמש ש

איפור.

המאפר

(אם קיימת)

78(

33((36 (35 (34 

ה הנשלפת, משוך אותהכדי להשתמש במאפר

החוצה.

איור 141

איור 140 איור 138

איור 139

איור 137
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ה נשלפתמיקומים אפשריים למאפר

ת בנקודותה הניידניתן למקם את המאפר

המוצגות באיור.

מצית סיגריות

(אם קיים)

ניתן להשתמש במצית הסיגריות כאשר מתג

ONכת ההפעלה נמצאים במצב ההצתה או מער

.ACCאו 

A-.לחץ את המצית פנימה עד הסוף

מצית הסיגריות יתחמם וישוב למקומו הרגיל תוך

השמעת קליק. משוך את המצית החוצה כדי

להשתמש בו. לאחר השימוש, החזר את המצית

לשקע המיועד לו.

ה: אל תשאיר את מצית הסיגריות מחוץהער

ברות חומרים זרים על גוףלשקע המיועד לו. הצט

החימום של המצית עשויה לגרום לקצר חשמלי.

79(

אל תניח לילדים לשחק במצית או להפעיל אותו,

מחשש לכוויות.

אין להשתמש בכל מכשיר חשמלי שאינו מאושר

בר עשוי לגרום נזק לשקעכב. הדעל ידי יצרן הר

המצית. שימוש במצית הסיגריות בשקע לא תקין

עשוי לגרום למצית לקפוץ החוצה או לא לחזור

למקומו לאחר שהתחמם.

אם המצית אינו חוזר למקומו תוך כ-30 שניות,

בר מצביע ככל הנראה על תקלה. משוך אתהד

כז שירותה למקומו הרגיל ופנה למרהמצית בחזר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ  לתיקוןמורשה מטעם חבר

התקלה.

בעת השימוש משקע המצית כמקור כוח למכשיר

12Vחשמלי, ודא שהמכשיר פועל על מתח של  

 או פחות. בנוסף לכך,W 120ובעל הספק של 

שימוש ממושך במכשיר חשמלי כשהמנוע דומם

עשוי לרוקן את המצבר.

שקע אביזרים נלווים

(אם קיים)

ניתן להשתמש בשקע האביזרים הנלווים כאשר

כת ההפעלה נמצאים במצבמתג ההצתה או מער

ON או ACCכדי לחבר מכשיר חשמלי, פתח את .

המכסה והכנס את תקע המכשיר לשקע.

37((38 

איור 142

איור 143

איור 144
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שעון דיגיטלי

(אם קיים)

השעון הדיגיטלי מראה את השעה כאשר מתג

ONכת ההפעלה נמצאים במצב ההצתה או מער

.ACCאו 

לכיוון השעון

כוון את השעון באמצעות לחיצה על הלחצנים

השונים, כמתואר להלן.

איזורי אחסון

34(

80(

A-לנעילה

B-לשחרור נעילה

C-לפתיחה, לחץ על הכפתור

מיים נמצא במצבכאשר מתג האורות הקדה:  הער

ת תא הכפפות תידלק עם תאור,או  

ב: פנסים ראשייםפתיחתו. ראה “מתג משול

ועמעם אורות“

כזיתהמגש התחתון של הקונסולה המר

כזית נמצאהמגש התחתון של הקונסולה המר

בחלקה התחתון של הקונסולה.

לכיוון השעה.1

לכיוון הדקות.2

לאיפוס הדקות.3

ך תיקוניםבי המצבר לצורלאחר ניתוק של קוט

ת, כוון את השעון מחדשה אחראו לכל מטר

בור הכבלים מחדש.לשעה הנכונה לאחר חי

בת1. תא כפפות 2. מחזיק משקפי שמש 3. תי

אחסון של קונסולת הרצפה 4. מגש תחתון של

כזיתהקונסולה המר

תא כפפות

תא הכפפות ניתן לנעילה ושחרור נעילה באמצעות

המפתח.
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כזיתהמגש התחתון של הקונסולה המרה:  הער

ניתן לפירוק, והחלל שמתחתיו יכול לשמש גם הוא

לאחסון.

סוג 1

סוג 2

USBה של שימוש בכבל בעל מחבר במקרה:  הער

כב, ניתן לאחסן של הרUSBהמחובר לשקע ה-

ב מעליוכיף של הכבל בחלל זה, להרכו העודאת אור

ך הכבלאת המגש, ולהשאיר בחוץ רק את אור

הנחוץ.

אין להשתמש במגש התחתון שלה:  הער

בר עשוי לגרוםה. הדכזית כמאפרהקונסולה המר

נזק למגש או לחולל שריפה.

בת האחסון של קונסולת הרצפהתי

בת האחסון התחתונהבת האחסון העליונה ותיתי

נמצאות בתוך חלל קונסולת הרצפה. קונסולה זו

יכולה גם לשמש כמשענת יד.

A-בת אחסון עליונהתי

B-בת אחסון תחתונהתי

בת אחסון עליונהתי

ם אתבת האחסון העליונה, הרכדי לפתוח את תי

המכסה.

בת אחסון תחתונהתי

ם אתבת האחסון התחתונה, הרכדי לפתוח את תי

בת האחסון העליונה.תי

איור 148

איור 149

איור 151איור 150

איור 152
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בלת המכסה, היזהר לבעת פתיחת וסגירה:  הער

ך מתחתיו.תתפס יד

מחזיק משקפי שמש

(אם קיים)

לפתיחה, לחץ על המכסה.

81(

חמחזיק המשקפיים אינו מתאים בהכרה: הער

ה וגודל אפשרי; מומלץלאחסון משקפיים בכל צור

בדוק התאמה לפני השימוש בו.ל

מחזיק כוסות

(אם קיים)

82((83 

מיב הקדלשימוש במוש

מיים.בים הקדמחזיק הכוסות נמצא בין המוש

ב האחורילשימוש במוש

לשימוש במחזיק הכוסות, הורד את המשענת יד

בים.בין המושש

בוקיםמחזיק בק

(אם קיים)

82((83 

מיותבוקים מותקנים בדלתות הקדמחזיקי הבק

והאחוריות, משני הצדדים.

אין להניח כוסות או פחיות משקה במחזיקה: הער

בוקים.בק

איור 153

איור 154

איור 155

איור 156

איור 157
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ב את המכסה לפני הנחתסגור היטה: הער

בוקים.בוק במחזיק הבקהבק

בוקים בעלי צורות וגדלים מסוימיםבקה: הער

עשויים שלא להתאים לאחסנה במחזיק

בוקים.הבק

מתלה נוחות

(אם קיים)

מתלה הנוחות נועד לתליה של פריטים קלים.

אין לתלות על המתלה פריטים כבדיםה: הער

ך). תליה של ק“ג בער4(במשקל העולה על 

פריטים כבדים מדי עשויה לגרום נזק למתלה.

ידיות אחיזה

(אם קיימות)

ידיות האחיזה נועדו לאחיזה ולתמיכה בגוף

כב.בה ברבאמצעות הידיים בעת הישי

כב ויציאהאין להשתמש בידיות האחיזה לכניסה לר

מתוכו. הידיות עשויות להינתק ממקומן ולגרום

לנפילה.

מתלה למעילים

(אם קיים)

ב האחורי מותקן מתלהעל ידיות האחיזה במוש

למעילים.

אין להכניס נייר וחומרים דליקים אחרים78) 

לתוך המאפרות. הכנסת סיגריות או חומרי

עישון אחרים לתוך מאפרה עם חומר דליק

עשויה להצית שריפה ולגרום לנזקים.

אין לגעת בגוף החימום ובמעטפת79) 

המתכת של מצית הסיגריות. יש לאחוז בידית

בלבד כדי להימנע מכוויות.

יש לסגור את מכסי חללי האחסון במהלך80) 

הנסיעה. מכסה או תכולה של חלל אחסון

עשויים לגרום לפציעה.

אין להשתמש במחזיק המשקפיים לאחסון81) 

חפצים כבדים יותר. חפצים אלה עשויים ליפול

מתוכו.

אין לשתות משקאות במהלך הנסיעה.82) 

הדבר עשוי להסיח את דעת הנהג ולגרום

לתאונה.

רעידות וטלטולים במהלך הנסיעה עשויים83) 

לגרום למשקאות להישפך. משקה חם מאד

שנשפך עשוי לגרום לכוויות.

אין לתלות על מתלה המעילים קולבים,84) 

חפצים חדים או חפצים כבדים. במקרה של

הפעלת כרית האוויר הצדדית, חפצים מסוג זה

עשויים להיזרק בעוצמה רבה , ולמנוע פתיחה

תקינה של כרית האוויר. יש לתלות בגדים

ישירות על המתלה (ללא קולב). ודאו שאין

עצמים כבדים או חדים בכיסי הבגדים התלויים.

84(

אזהרה

איור 160
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כאשר שקע  האביזרים הנלווים אינו33) 

בשימוש, ודא שהוא סגור במכסה, הצטברות

של לכלוך וגופים זרים בשקע עשויה לגרום

לקצר.

לעולם אין להשאיר מציתים, פחיות של34) 

משקאות מוגזים ומשקפיים ברכב החונה ביום

חם בשמש. החום הקיצוני בתא הנוסעים עשוי

לגרום למציתים להתלקח ולפחיות משקה מוגז

להתפוצץ, וכן עשוי לגרום לעיוותים או סדקים

בעדשות ובחלקי מסגרת של משקפיים

העשויים מחומרים פלסטיים.

כבה גפרורים וסיגריות לפני הנחתם35) 

במאפרה.

סגור תמיד את המאפרה. בדלי סיגריות36) 

המונחים במאפרה פתוחה עשויים להתלקח

מחדש.

ודא שאתה משתמש אך ורק במכשירים37) 

שנועדו להפעלה בכבל, צורכים חשמל במתח

 או פחות. בחיבורW 120  ובהספק של V 12 של 

של מכשירים ליותר משקע אחד, ודא שכל

, V 12המכשירים צורכים חשמל במתח של 

וההספק המשותף של כולם אינו עולה על

 120 W. 

שימוש ממושך במכשירי חשמל מבלי38) 

להתניע את הרכב עשוי לרוקן את המצבר.

כלי רכב בעלי מנוע דיזל ועומדים בתקנים39) 

Euro 4 -ו Euro 5 תוכננו לשימוש בסולר

. השימוש בכל סוג אחרEN 590העומד בתקן 

של דלק למנועי דיזל (ביו דיזל, מתיל-אסטר

) יפגע בביצועי המנוע ובעמידותו.’וכו

רכבך תוכנן לשימוש בסולר העומד בתקן40) 

EN 590השימוש בכל סוג אחר של דלק למנועי .

) יפגע בביצועי’דיזל (ביו דיזל, מתיל-אסטר וכו

המנוע ובעמידותו.

למנועי דיזל יש להשתמש אך ורק בסולר41) 

. השימושEN 590העומד בתקן האירופי 

בתערובות ומוצרים אחרים עשוי להסב למנוע

נזק חמור שאינו בר תיקון, וכתוצאה מכך גם

לביטול תוקף האחריות על הרכב בשל הנזק

שנגרם. אם הכנסת למיכל בשוגג דלק מסוג

שונה מהדרוש, אל תתניע את הרכב, ורוקן את

המיכל. אם המנוע פעל, ולו לזמן קצר לאחר

המילוי, יש לרוקן לא רק את המיכל, אלא את

מערכת הדלק כולה.

ת דלקבחיר

 סולר בדירוג צטאן של 51דלק מומלץ:

)EN 590או יותר (

39((41 (40 

כב בעלי מנועי דיזל, סולר באיכות נמוכהבכלי ר

כת ההזרקה,עשוי לגרום למשקעים במער

בובי סרק לאשיתבטאו בפליטת עשן שחור ובסי

דירים.ס

אם מופיעות בעיות מסוג זה, מומלץ להוסיף תוסף

דטרגנטי למיכל הסולר בעת התדלוק.

ביצועיוהתוסף יסיר את המשקעים והמנוע ישוב ל

הרגילים.

 מקורי לניקויFCAודא שאתה משתמש בתוסף 

כות דלק. השימוש בתוסף שאינו מתאים עשוימער

לגרום לתקלות בפעולת המנוע. לפרטים, פנה

תכז השירות הקרוב מורשה מטעם חברלמר

ס.מ.ל.ת בע"מ .

ת באופן ניכר בטמפרטורותנזילותו של סולר יורד

פין.ת הפרנמוכות בשל הפרד

ף. יש להביאלכן, קיימים שני סוגי סולר: קיץ וחור

ף. בחר את אחד הסוגיםבון בנהיגה בחורזאת בחש

בהתאם לטמפרטורות חיצוניות.

: בחר סולר “קיץ“.C° 5-מעל  

ף“. : בחר סולר “חורC° 5-מתחת ל- 

אם בכוונתך לנסוע לחו“ל ברר מראש איזו סוג

דלק נמכר בתחנות דלק במדינת היעד.
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מילוי מיכל הדלק

85((95 (94 (93 (92 (91 (90 (89 (88 (87 (86 

75 ליטר.בולת מיכל דלק: קי

דומם את המנוע לפני התדלוק..1

פתח מילוי מיכל הדלק נמצא בצד האחורי.2

כב.שמאלי של הר

סוג 1, 2

פתח את דלתית פתח המילוי באמצעות מנוף.1

השחרור הנמצא מתחת ללוח המכשירים.
פתח את צינור המילוי של המיכל באמצעות.2

בוב איטי של המכסה נגד כיוון השעון.סי

A-הלהסר

B-הלסגיר

בשעת מילוי המיכל, תלה את מכסה פתח המילוי

ה הפנימי של דלתית פתח המילוי.) בצדAעל וו (

איור 161

איור 162

איור 163

איור 164

איור 165
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איור 166

איור 167

סוג 3

פתח את מכסה (1). הכנס את המפתח.1

לחריץ המכסה (2) ושחרר את הנעילה.

סובב את המכסה והסר אותו..2

96(

ח המילוי לפתח המיכל, עמוקהכנס את אקד.3

ככל האפשר.

מת הדלק נפסקת אוטומטית, איןכאשר הזר.4

להמשיך ולמלא.

ת הפתח, סובב את המכסה לאט בכיווןלסגיר.5

השעון עד להישמע קליקים, וסגור בעדינות

את דלתית פתח המילוי.

בטיפול בדלקים, נהג על פי תקנות85) 

הבטיחות המוצגות במוסכים ובתחנות דלק.

 דלק הוא חומר דליק ונפיץ ביותר. טיפול86) 

שגוי בדלק עשוי להוביל לפציעות ולכוויות

חמורות. במהלך תדלוק הרכב דומם תמיד את

המנוע, הרחק להבות, ניצוצות וחומרים

המעלים עשן. יש לטפל בדלקים אך ורק בחוץ,

במקומות מאווררים היטב.

 לפני הסרת מכסה פתח המילוי, פרוק87) 

מטענים אפשריים של חשמל סטטי מגופך

באמצעות נגיעה בחלקי המתכת של הרכב או

של משאבת הדלק. פריקה של חשמל סטטי

על הגוף עשויה לחולל ניצוץ ולהצית אדי דלק.

בצע את כל תהליך התדלוק (פתיחת88)

דלתית פתח המילוי, פתיחת מכסה פתח

) בכוחות עצמך, ללא עזרה מאדם’המילוי וכו

נוסף. מנע מאנשים אחרים להתקרב לפתח

המיכל בשעת התדלוק. התערבות של אדם

נוסף בתהליך, הנושא מטען של חשמל סטטי,

עשוי לחולל ניצוץ ולהצית את אדי הדלק.

אל תתרחק מאזור הפתח עד לסיום89)

תהליך התדלוק, אם תתרחק מן המקום

במהלך התדלוק ותבצע תנועות כגון ישיבה על

כיסא, אתה עלול לצבור מטען חדש של חשמל

סטטי.

היזהר לא לשאוף אדי דלק. הדלק מכיל90)

חומרים רעילים.

סגור את חלונות ודלתות הרכב בשעת91)

התדלוק, למניעת כניסה של אדי דלק לתא

נוסעים.

אם יש צורך להחליף את מכסה פתח92)

מילוי הדלק, השתמש אך ורק בחלק מקורי

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע"מ .

מכיוון שמערכת הדלק עשויה לצבור לחץ,93)

הסר את מכסה פתח המילוי באיטיות. כך

ישתחררו לחץ עודף או ואקום שייתכן ונוצרו

במיכל הדלק. אם אתה שומע קול לחישה של

תנועת אוויר, המתן לסיומה לפני הסרת

המכסה, זאת כדי למנוע התזה של דלק החוצה

ופגיעה בך ו/או באחרים.

אל תחבר לצינור המילוי כל עצם/מכסה94)

שאינו מיועד לרכב זה. השימוש בעצם/מכסה

שאינו תואם לנדרש עשוי לגרום לבנייה של לחץ

במיכל, וליצור מצבים מסוכנים.

אל תשתמש בטלפון נייד בקרבת95)

משאבת התדלוק: סכנת שריפה.

אין להטות את אקדח המילוי.96)

אזהרה
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הכר את לוח המחוונים

פרק זה מעניק לך את כל המידע שאתה צריך

לצורך הבנה ושימוש נכונים בלוח המחוונים.

86..........................................................מחוונים

86..................................ב תכליתיתתצוגה ר

94....................................ה וחיווינוריות אזהר
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בשעת הנהיגה, שים לב לחיוויי מד סיבובי42) 

המנוע, כדי להימנע מעלייה של מהירות המנוע

לתחום האדום (מהירות מנוע מופרזת).

איור 168

בובי המנוע מציג אתבובי מנוע - מד סימד סי.1

בובים לדקה. חיווייםמהירותו של המנוע בסי

אלה יכולים לסייע לך לנהוג באופן חסכוני יותר,

ובנוסף מזהירים אותך אם מהירות המנוע

עולה על המותר (תחום אדום).

ב תכליתיתתצוגה ר.2

מד מהירות (ביחידות של קמ“ש או מי“ש +.3

קמ“ש)

ב תכליתיתמתג תצוגה ר.4

 42(

איור 169

חשוב

ב תכליתיתתצוגה ר

כב לפני תפעול התצוגה. המידעעצור תמיד את הר

חק, מדב תכליתית: מד מרהבא כלול בתצוגה הר

נסיעה, צריכת דלק ממוצעת ועוד.

ה של נוזל קירור מנוע1. תצוגת טמפרטור

2. תצוגת מצב של בורר הילוכים*

3. תצוגת מגביל מהירות*

ת הילוכים*4. מחוון העבר

5. מד דלק

ת כביש קפוא6. אזהר

7. תצוגת מידע

ת שירות* (אם קיימת)8. תזכור

כאשר ההצתה כבויה או מצב ההפעלהה:הער

, לא יוצג מגביל מהירות, מחווןOFFנמצא במצב 

ת הילוך, תצוגת מצב של בורר הילוכים,העבר

ת כביש קפוא.ת נוזל קירור ואזהרטמפרטור

איור 170
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ת בהירות התצוגה המספרית 5. תצוגת טווח נסיעה 6. תצוגת צריכת דלק ממוצעת 7. בקר עצור/סע* 4. בקרB 3. מד נסיעה Aחק 2. מד נסיעה 1.  מד מר

ת תקופתית (חודשים)ת ביקורחק) 10. תזכורת תקופתית (מרת ביקורה חיצונית* 9. תזכור8. תצוגת טמפרטור

* - אם קיים

, לא יופיעו בתצוגה פריטי המידע הבאים: תצוגת טווח נסיעה, תצוגת צריכת דלקOFFכת ההפעלה נמצאים במצב כאשר מתג ההצתה או מערה: הער

ה החיצונית.ממוצעת, ותצוגת טמפרטור

ב תכליתית.בות לחיצה על מתג התצוגה הרת התקופתית אינה מופיעה בתצוגה במהלך הנהיגה, גם לא בעקת הביקור תזכורה:הער

תצוגת מידע

ר להלן.ד), תתחלף התצוגה לפי הסAב תכליתית (בכל לחיצה קלה על מתג התצוגה הר

איור 171
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כב נסעחק שהרחק מציין את המרמד המר

מד נסיעה

כב נסע ביןחק שהרמד הנסיעה מציין את המר

שתי נקודות.

: B ומד נסיעהAדוגמת שימוש למד נסיעה 

חקים שונים, אחדניתן למדוד בו זמנית שני מר

ה, והשני מנקודAמהבית באמצעות מד נסיעה  

.Bך, באמצעות מד נסיעה רמסוימת בד

לאיפוס מד הנסיעה

כדי להחזיר את התצוגה ל-0, לחץ על מתג

ב תכליתית למשך 2 שניות או יותר.התצוגה הר

חק המופיע בתצוגה הנוכחית יימחק.רק המר

דוגמה:

 מופיע בתצוגה, רק התצוגה שלוAאם מד נסיעה 

תאופס.

בי המצבר, הזיכרונות שלעם ניתוק קוטה: הער

 יימחקו, והתצוגהB ומד נסיעה A מד נסיעה 

תחזור ל-“0”.

ת בהירות התצוגה המספריתבקר

בבכל לחיצה והחזקה של מתג התצוגה הר

תכליתית למשך 2 שניות או יותר, מושמע צליל

ובהירות התצוגה תשתנה.

רגותמת הבהירות בין 8 דבחור את רניתן לה: הער

בהתאמה, לפי מספר הנוריות הדולקות והכבויות.

מות בהירות, תכבהבכל הפחתה של שתי ר

ת בהירות אחת.בתצוגה יחיד

ה אוטומטית,ת תאורכב מצויד בבקראם הרה: הער

,OFFה נמצא במצב שונה מ-כאשר מתג התאור

בעתבהירות הנקבהירות התצוגה מותאמת ל

כב.אוטומטית, בהתאם לעוצמת האור מחוץ לר

מת הבהירות של תצוגת המכשיריםרה: הער

כתמאוחסנת בזיכרון כאשר מתג ההצתה או מער

.OFFההפעלה עוברים למצב 

תצוגת טווח נסיעה

תצוגה זו מראה את טווח הנהיגה המשוער (מספר

באפשרותך לנסוע). כאשרהק“מ או המילים ש

ך (30טווח הנהיגה יורד מתחת ל-50 ק“מ לער

ך “--“ בתצוגה.מייל) יופיע הער

בע בהתבסס על נתוניחק הנסיעה נקמרה: הער

צריכת הדלק. נתונים אלה עשויים להשתנות

ך. יש להתייחסרבהתאם להרגלי הנהיגה ותנאי הד

בד.כה גסה בלכים המוצגים כהערלער

כנת עםתצוגת טווח הנסיעה מתעדה: הער

התדלוק. ואולם, בהוספה של כמות דלק קטנה

ך נכון. מלא את המיכל עד סופולמיכל, לא יוצגו ער

מנות אפשרית.בכל הזד

ך המופיע בתצוגתבמקרים נדירים, הערה: הער

רוןכב חונה במדטווח הנסיעה ישתנה כאשר הר

תלול. תופעה זו נובעת מתזוזת הדלק במיכל ואינה

מצביעה על תקלה כלשהי.

ה שלניתן לשנות את יחידות המדידה: הער

פה אישית (ק“מ או מילים).התצוגה על פי העד

רות תצוגה“.ראה ”שינוי הגד

תצוגת צריכת דלק ממוצעת

תצוגה זו מראה את צריכת הדלק הממוצעת החל

באיפוס האחרון ועד לזמן הנוכחי. אופן האיפוס

לצריכת הדלק הממוצעת ניתן לשינוי בין “איפוס

אוטומטי“ ל“איפוס ידני“.

רות תצוגת צריכת הדלקלמידע על שינוי הגד

רות תצוגה“.הממוצעת, ראה “שינוי הגד

ניתן לאפס את תצוגת צריכת הדלקה: הער

הממוצעת בנפרד עבור אופן איפוס אוטומטי ועבור

אופן איפוס ידני.

ך “--“ מופיע בתצוגה כאשר לא ניתןהערה: הער

למדוד את צריכת הדלק הממוצעת.

איור 172
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ת המחדל) היאה ההתחלתית (בריררההגדה: הער

“מצב איפוס אוטומטי“.

צריכת הדלק הממוצעת תלויה בתנאיה: הער

). צריכת’הנהיגה (תנאי הכביש, אופי הנהיגה וכו

הדלק הממוצעת שתוצג עשויה להיות שונה מן

הצריכה הממוצעת בפועל. יש לראות בנתונים

כה גסההמוצגים של צריכת הדלק הממוצעת הער

בד.בל

בי המצבר, תימחקה של ניתוק קוט במקרה:הער

ת אופן האיפוס, ידני או אוטומטי,רמהזיכרון הגד

של צריכת הדלק הממוצעת.

ה המוצגות ניתן לשנות את יחידות המידה:הער

L/100], ל- ליטר/100 ק“מ [Km/L(ק“מ/ליטר [

Kmפה אישית.])  לפי העד

ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

(אם קיימת)

ת מחוץה השוררתצוגה זו מציגה את הטמפרטור

כב.לר

) אוC °רות התצוגה (ניתן לשנות את הגדה: הער

)° Fרותפה אישית. ראה “שינוי הגד) לפי העד

תצוגה“.

ה המוצגת עשויה להיות שונה הטמפרטורה:הער

מים כגון תנאיה בפועל בשל גורמהטמפרטור

הנהיגה.

(אם קיימת)ת כפור על הכביש אזהר

ת מתחת ל-בה יורדבית הסכאשר טמפרטור

3° Cת, יישמע צליל אזעקה וסמל אזהר

ה חיצונית תהבהב למשך כ-10 שניות.טמפרטור

 97(

ה של  נוזל קירורתצוגת טמפרטור

המנוע

ה של נוזל הקירורתצוגה זו מראה את הטמפרטור

ה,במנוע. אם נוזל הקירור מתחמם יתר על המיד

 יתחיל להבהב.הסמל 

ה נוזל הקירורב לתצוגת טמפרטורב היטשים ל

במהלך הנהיגה.

 98(

תצוגת כמות דלק נותר

תצוגת כמות הדלק הנותר מראה את מפלס הדלק

כת ההפעלהבמיכל כאשר מתג ההצתה או מער

.ONנמצאים במצב 

  1 - מלא¥

  0 - ריק¥

לאחר מילוי המיכל, ייתכן ויעברו כמהה: הער

שניות עד לייצוב התצוגה.

איור 173

איור 174

)AS&Gכת עצור וסע (תצוגת מער

כתממת המנוע על-ידי מערבר של הדהזמן המצט

כת עצור) מוצג. עיין בנושא ”מערAS&Gעצור וסע (

”.)AS&Gוסע (

 כאשר מתג ההצתה או מצב ההפעלהה:הער

בר., יתאפס הזמן המצטONבמצב 
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אם מתבצע תדלוק כאשר מתג ההצתהה: הער

, מד הדלקONכת ההפעלה נמצאים במצב או מער

גוי של מפלס הדלק.עשוי להציג חיווי ש

) מראה כיAסמל מכסה מיכל הדלק (ה: הער

דלתית פתח התדלוק של מיכל הדלק נמצאת בצדו

כב.השמאלי של הר

ת דלק נותרתצוגת אזהר

אם מפלס הדלק הנותר מגיע ל-10 ליטר או פחות

ה אחת בתצוגה) כאשר מתג ההצתה או(יחיד

ה, היחידONכת ההפעלה מועברים למצב מער

האחרונה במד הדלק מתחילה להבהב. אם מפלס

ה האחרונהת, היחידהדלק הנותר ממשיך לרד

 מתחיל להבהב.נכבית והסמל 

ת תקופתיתת ביקורתזכור

תצוגה זו מראה את הזמן הנותר (בקירוב) עד

ת התקופתית הבאה המומלצת על ידיביקורל

ת, יופיעת פיאט. כאשר מגיע מועד הביקורחבר

“ בתצוגה. סמל מפתח הברגים מופיע—ך “הער

ת התקופתית.בתצוגת הביקור

כב, הזמן הנותר עדבהתאם למפרט הרה: הער

ת התקופתית עשוי להיות שונה מן המומלץביקורל

ת פיאט באיטליה. בנוסף לכך, ניתןעל ידי חבר

רות עבור הביקור התקופתיתלשנות את ההגד

רות התצוגה, פנההבאה. כדי לשנות את הגד

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.כז שירות מורשה מטעם חברלמר

כז שירות מורשהלפרטים נוספים, צור קשר עם מר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.מטעם חבר

 43(

גוי כאשרמדיד הדלק עשוי להציג מפלס שה: הער

רון או במהלך נסיעה בעקומה,כב נמצא על מדהר

זאת בשל תזוזת הדלק במיכל.

תביקורמציג את הזמן הנותר עד ל.1

התקופתית הבאה.

חק מוצג ביחידות של 100 ק“מ (אוהמרה: הער

100 מייל). הזמן הנותר מוצג ביחידות של

חודשים.

סימון זה בתצוגה מיידע אותך כי הגיע מועד.2

ת התקופתית.הביקור

כז שירותת  במרכבך עבר ביקורלאחר שר.3

ת ס.מ.ל.ת בע"מ, יופיעמורשה מטעם חבר

תביקורבתצוגה הזמן הנותר עד ל

התקופתית באה.

לאיפוס

ניתן לאפס את הסימון “---“ כאשר מתג ההצתה

.OFFכת ההפעלה נמצאים במצב או מער

לאחר מספר לחיצות קלות על מתג התצוגה.1

תב תכליתית תופיע בתצוגה תזכורהר

ת התקופתית.הביקור

איור 177

איור 176 איור 175
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ב תכליתית והחזקלחץ על מתג התצוגה הר.2

לפחות למשך 2 שניות כדי שסמל מפתח

הברגים יתחיל להבהב (אם לא תבוצע פעולה

נוספת תוך כ-10 שניות, התצוגה תשוב לחיווי

המקורי.)

ב תכליתיתלחץ קלות על מתג התצוגה הר.3

ךכאשר הסמל מהבהב כדי לשנות את הער

”. לאחר פעולהcLEArבתצוגה מ-“---“ ל-“

תביקורזו יופיע בתצוגה הזמן הנותר עד ל

התקופתית הבאה.

 44(

לא ניתן לאפס את הסימ“ון “--- כאשר מתג

.ONכת ההפעלה נמצאים במצב ההצתה או מער

חק מסוים ופרק זמן מסוים לאחר הופעתמר

הסימון “---“, התצוגה תתאפס והזמן הנותר עד

ת התקופתית הבאה יופיע בתצוגה.ביקורל

ה של איפוס התצוגה בשוגג, התייעץ עםבמקר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.כז שירות מורשה מטעם חברמר

רות התצוגהשינוי הגד

ניתן לשנות את התצוגות “אופן איפוס צריכת דלק

ממוצעת“, “יחידות צריכת דלק“ ו“יחידות

כתה“ כאשר מתג ההצתה או מערטמפרטור

.ONההפעלה נמצאים במצב 

 99(

 100(

שינוי אופן האיפוס של צריכת הדלק

הממוצעת

רות אופן האיפוס של תצוגתניתן לשנות את הגד

צריכת הדלק הממוצעת בין מצב “איפוס אוטומטי“

למצב “איפוס ידני“.

לאחר מספר לחיצות קלות על מתג התצוגה.1

ב תכליתית תופיע תצוגת טווח הנהיגה.הר

ראה “תצוגת מידע“.

בכל לחיצה של 2 שניות או יותר על מתג.2

ב תכליתית כאשר מוצג טווחהתצוגה הר

הנהיגה, ניתן לשנות את אופן איפוס צריכת

:B: אופן איפוס אוטומטי, Aדלק ממוצעת (

אופן איפוס ידני).

אופן איפוס ידני

כאשר צריכת הדלק הממוצעת מוצגת, לחיצה¥

ב תכליתיתוהחזקה של מתג התצוגה הר

תאפס את תצוגת צריכת הדלק הממוצעת

המוצגת  באותו הזמן.

ת אופןרעם ביצוע הפעולה הבאה, הגד¥

האיפוס תשתנה אוטומטית מידני לאוטומטי.

כת הפעלהכב המצוידים במערפרט לכלי ר

ללא מפתח: סובב את מתג ההצתה ממצב

ACC או LOCK למצב ONכב. לכלי ר

כת הפעלה ללא מפתח: שנההמצוידים במער

OFF  או ACCכת ההפעלה מ-את מצב מער

.ONל-

חש אוטומטית.מעבר אופן האיפוס לאוטומטי מתר

עם זאת, כאשר מועבר אופן האיפוס לידני, יוצג

המידע מאז האיפוס האחרון.
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אופן איפוס אוטומטי

כאשר צריכת הדלק הממוצעת מוצגת,¥

בלחיצה והחזקה של מתג התצוגה הר

תכליתית תאפס את תצוגת צריכת הדלק

הממוצעת המוצגת  באותו הזמן.

כת ההפעלהכאשר מתג המנוע או מער¥

נמצאים במצבים המתוארים להלן, תאופס

אוטומטית תצוגת צריכת הדלק הממוצעת.

כת הפעלהכב המצוידים במערפרט לכלי ר

ללא מפתח: מתג ההצתה נמצא במצב

ACC או  LOCK.למשך 4 שעות או יותר 

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערלכלי ר

כת ההפעלה נמצאת במצבמפתח: מער

ACC או OFF.למשך 4 שעות או יותר  

 תצוגת צריכת הדלק הממוצעת ניתנתחשוב:

לאיפוס נפרד עבור אופן האיפוס האוטומטי ואופן

האיפוס הידני.

ת אופן האיפוס, ידני או אוטומטי, שלרהגדחשוב:

הצריכת הדלק הממוצעת תימחק מהזיכרון במקר

בי המצבר.של ניתוק קוט

ת המחדל) הוא אופן איפוסהמצב ההתחלתי (בריר

אוטומטי.

ה בתצוגת צריכת הדלקת המידשינוי יחיד

ה לצריכת דלק. יחידותת המידניתן לשנות את יחיד

תחק והכמות משתנות גם הן בהתאמה ליחידהמר

ת לצריכת דלק.ה הנבחרהמיד

לאחר מספר לחיצות קלות על מתג¥

ב תכליתית תופיע תצוגת צריכתהתצוגה הר

הדלק הממוצעת. ראה “תצוגת מידע“.

בלחץ והחזק את מתג תצוגת המידע הר¥

תכליתית למשך 5 שניות או יותר, עד

להישמע שני צליליל זמזם.

בלחץ והחזק את מתג התצוגה הר¥

תכליתית למעבר רציף בין היחידות הבאות:

L/100 Km >  mpg > Km/L > Km/L.

יחידות התצוגה של טווח הנסיעה וצריכת הדלק

הממוצעת ישתנו, אך יחידות החיווי של מחוג

חק, מד הנסיעההמהירות (ספידומטר), מד המר

ת התקופתית יישארו כפי שהיו.ת הביקורותזכור

בי המצבר, יימחק הזיכרוןה של ניתוק קוטבמקר

ה, והתצוגה תשובת יחידות המידרשל הגד

רות היצרן.להגד

חק ישתנו גם הן לפי הצירופים הבאים,יחידות המר

ה של צריכת הדלק.בהתאמה ליחידות המיד

איור 180

חק (טווח נסיעה)מרצריכת דלק

Km/Lkm

 L/100 kmkm

mpgמיילים

השינוי יחידות הטמפרטור

תה לטמפרטורת המידניתן לשנות את יחיד

החוץ.

לאחר מספר לחיצות קלות על מתג התצוגה.1

תב תכליתית תופיע תצוגת טמפרטורהר

החוץ. ראה “תצוגת מידע“.

בכל לחיצה של 2 שניות או יותר על מתג.2

ב תכליתית כאשר מוצגתהתצוגה הר

ת החוץ, ניתן לשנות את יחידותטמפרטור

F°  ל-C°ת החוץ בין ה של טמפרטורהמיד

ולהיפך.
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כת המיזוג ישתנהה בתצוגת מערך הטמפרטורער

תה בתצוגת טמפרטורבהתאמה ליחידות המיד

 אינם מופיעיםF° ו- C°החוץ. עם זאת, הסימונים 

כת המיזוג.ה של מערבתצוגת הטמפרטור

יש סכנה כי הכביש יכוסה כפור גם כאשר97) 

סמל האזהרה לא יהבהב, ויש לשים לב לכך

בשעת הנהיגה.

אם המנוע מתחמם מעל למותר, הסמל98) 

  יהבהב. במקרה כזה, תצוגת העמודות

תגיע לטווח האדום. עצור את הרכב מיד במקום

בטוח ונקוט בצעדים הדרושים. ראה “חימום

יתר של המנוע“.

אסור לנהג לתפעל את התצוגה כאשר99) 

הרכב בתנועה.

בשעת תפעול המערכת, עצור את הרכב100) 

במקום בטוח.

לכלי רכב המונעים בבנזין ומצוידים בממיר43) 

קטליטי, וכן לכלי רכב המונעים בדיזל: אין לנהוג

ברכב כאשר מפלס הדלק נמוך מאד, כיוון

שהתרוקנות המיכל עשויה לגרום נזק למערכת

הדלק.

הלקוח הוא האחראי לוודא ביצוע של44) 

טיפולים וביקורות תקופתיות ברכב. חובה לבצע

טיפולים וביקורות תקופתיות כדי למנוע תקלות

ותאונות.

אזהרה

חשוב
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כת עצור וסע* 5. נורית חיווי נעילתת חירום 3. נורית חיווי אור גבוה 4. נורית חיווי מערמי* 2. נוריות חיווי פנסי איתות/אורות אזהרפל קד1. נורית חיווי אור ער

ה נורית אזהר. (LDW)*ב * 7. נורית חיווי טווח הילוכים נמוכים* 8. נורית חיווי (ירוקה) סטייה מהנתי2WD/4WDדיפרנציאל אחורי* 6. נורית חיווי מצב הינע  

פל אחורי מופעלת* 11. נורית חיווי אור ער(LDW) ב כת  סטייה מהנתיה מער 10. נורית אזהר   9. נורית חיווי פנסי חניה*(LDW)*ב (כתומה) סטייה מהנתי

ת טעינהכב מונעי דיזל) 15. נורית אזהר)* 14. נורית חיווי חימום סולר מקדים (כלי רDPFה מסנן חלקיקי דיזל (ת שיוט* 13. נורית אזהר12. נורית חיווי בקר

בת הילוכים אוטומטית 19. נוריתת התחממות נוזל תיבת הילוכים אוטומטית נורית אזהרה בדוק מנוע 17. נורית חיווי מסנן דלק  18. תי16. נורית אזהר

ב תכליתית 22. לפרטים, ראה “הפעלת אזהרות“ 23. לפרטים, ראה “הפעלתכת עצור וסע מופסקת* 21. תצוגה רת לחץ שמן 20. נורית חיווי מעראזהר

)* ABS.27כת מונעת נעילת גלגלים (ת מערת חגורות בטיחות* 26. נורית אזהרת/אזהרה 25. נורית תזכורה דלת שאינה סגוראזהרות“ 24. נורית אזהר

ביתת אחיזה אקטיכת ייצוב ובקר) 28. נורית חיווי מערActive Stability  Traction Control - ASTCבית (ת אחיזה אקטיכת ייצוב ובקרנורית חיווי מער

)Active Stability  Traction Control - ASTC OFFת בלמים 31. נורית חיווי מצב הינעכת כריות אוויר 30. נורית אזהרת מער) מופסקת  29. נורית אזהר

2WD/4WDאם קיים* - *

איור 181
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נוריות חיווי

בלוח המחוונים
                                                                   משמעות

ה בלוח המחווניםנוריות אזהר

ת חירוםנוריות חיווי פנסי איתות/נוריות חיווי אורות אזהר

נוריות חיווי אלה מהבהבות במצבים הבאים:

כאשר ידית האיתות מוסטת כדי להפעיל את פנסי האיתות בצד המבוקש. ראה “ידית פנסי איתות“.

ת חירום“.ת החירום. ראה ”מתג אורות אזהרת החירום נלחץ כדי להפעיל את אורות אזהרת אורות אזהרכאשר מתג תאור

כת איתות בלימתב בלימה פתאומית במהלך הנהיגה. ראה “מערת החירום מופעלים אוטומטית עקכאשר אורות אזהר

חירום“.

אור גבוה בפנסים הראשיים

ה נדלקת כאשר מופעל האור הגבוה בפנסים הראשיים.נורית האזהר

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

פל אחורייםפנסי ער

.פל האחוריים מופעליםה דולקת כאשר פנסי הערנורית האזהר

פנסי צד*

ה זו נדלקת, כאשר מופעלים פנסי הצדנורית אזהר
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בלוח המחוונים
                                                                   משמעות

ם של הסולרמצתי חימום קדנוריות חיווי 

. עם התחממות גוף החימום,ONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב נורית חיווי זו נדלקת עם סי

נורית זו נכבית וניתן להתניע את המנוע. אם המנוע קר, נורית חיווי חימום הסולר המקדים תאיר זמן ארוך יותר. אם המנוע לא

 או העבר אתLOCKהותנע במהלך כ-5 שניות לאחר שנורית חיווי חימום הסולר המקדים נכבית, העבר את מתג ההצתה למצב 

 כדיONכת ההפעלה למצב , או העבר את מערON. לאחר מכן, סובב מתג ההצתה למצב OFFה למצב כת ההפעלה בחזרמער

ONבוב מתג ההצתה למצב בצע חימום מקדים נוסף. כאשר המנוע חם, נורית חיווי חימום סולר מקדים לא תידלק גם עם סיל

.ONכת ההפעלה למצב ת מעראו העבר

 45((46 

 47((49 (48 

נורית חיווי מסנן דלק

 ונכבית עם התנעת המנוע.ONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב ורית חיווי זו נדלקת עם סינ

ברו מים בתוך מסנן הדלק; במצב זה פעל לפי ההוראות הבאות: רוקןכאשר הנורית דולקת כשהמנוע פועל, זהו חיווי לכך שהצט

את המים מתוך מסנן הדלק. ראה “ריקון מים מתוך מסנן הדלק“. כאשר הנורית נכבית, ניתן להמשיך בנהיגה. אם הנורית אינה

בדיקה.כב לנכבית, או נדלקת מדי פעם, אנו ממליצים להביא את הר

ASTCנורית חיווי 

ASTC OFF     נורית חיווי

, ולכבות לאחר כמהONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב נוריות חיווי אלה אמורות להידלק עם סי

שניות.

כת ההפעלה למצבת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב אם נוריות חיווי אלה ממשיכות להאיר או אינן נדלקות עם סי

ONת אחיזהבית או בקרכת ייצוב אקטימהבהבת כאשר מער ם האפשרי. בדיקה בהקדכב ל, אנו ממליצים להביא את הר

בות אחת מפעולות אלה: לחיצהבית מנוטרלת בעקת האחיזה האקטיכת הייצוב ובקרדולקת כאשר מער בית  פועלות. אקטי

כת. לניטרול המערASC OFFעל מתג 

.4LLc  (Super select 4WD II)או במצב (Easy select 4WD)  או במצבL4בורר מצב ההינע נמצא במצב 
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
                                                                   משמעות

ת בלמיםנורית אזהר
, ונכבית לאחר כמה שניות. ודאONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב נורית זו נדלקת עם סי

תמיד שנורית זו כבויה.

, נורית זו ממשיכה להאיר במצבים הבאים:ONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב עם סי

כאשר בלם החניה מופעל

ת ומגיעה למפלס נמוך.כאשר כמות נוזל הבלמים במיכל יורד

כאשר מנגנון חלוקת כוח הבלימה אינו פועל באופן תקין.

כב נוסע במהירות העולה על 8, יישמע זמזם התראה אם הרONכת ההפעלה נמצאים במצב כאשר מתג ההצתה או מער

קמ“ש כאשר בלם החניה מופעל

הנוריות אזהר

 50(

בדיקת מנוענורית התראה ל
בתת תיכת בקרת המנוע או מערכת בקרת את גזי הפליטה, מערבת המנטרכת אבחון משולנורית זו היא חלק מתוך מער

בית המצבים האלהבמרכות אלה, נורית זו תהבהב או תאיר. למרות שהילוכים אוטומטית. כאשר מופיעה בעיה באחת ממער

ם האפשרי.כת בהקדבדיקת המערכב לך לגרור אותו, אנו ממליצים להביא את הרכב ולא יהיה צורניתן יהיה לנהוג בר

, ונכבית לאחר ההתנעה. אםONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב נורית זו גם נדלקת עם סי

בדיקה.כב להנורית אינה נכבית לאחר ההתנעה, אנו ממליצים להביא את הר

ה האלקטרונית שלת הבקרנתוני תקלה שונים (ובעיקר כאלה הקשורים לגזי הפליטה) נשמרים בזיכרון של יחידה: הער

בת.כת האבחון המשולהמנוע, הכוללת את מער

בי המצבר כאשרבי המצבר, ובכך יקשה על אבחון מהיר של תקלות. אין לנתק את קוטה של ניתוק קוטמידע זה יימחק במקר

בדיקת המנוע דולקת.נורית ההתראה ל

 101((102 

 51((53 (52 
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בלוח המחוונים
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ת טעינהנורית אזהר

, ונכבית לאחר ההתנעה.ONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב נורית זו נדלקת עם סי

ת לחץ שמןנורית אזהר

, ונכבית לאחר ההתנעה. אםONכת ההפעלה למצב ת מער או העברONבוב מתג ההצתה למצב ורית זו נדלקת עם סינ

הנורית דולקת כאשר המנוע פועל, זהו חיווי ללחץ שמן נמוך. אם הנורית דולקת כאשר המנוע פועל, יש לכבות את המנוע

בדוק אותו.מיד ול

בדוק את מפלס השמן באמצעותת לחץ השמן אמצעי חיווי למפלס שמן המנוע. יש לאין לראות בנורית אזהרה: הער

המדיד.

 54(

 55((57 (56 

 58(

 59((60 

כת כריות אווירת מערנורית אזהר

בוב של מתגכת מבצעת בדיקה עצמית עם כל סיכת כריות אוויר. המערה של מערבלוח המכשירים מותקנת נורית אזהר

כת כריות אוויר תידלק למשך מספר שניותת מער. נורית אזהרONכת ההפעלה למצב ה של מער או העברONההצתה למצב 

כת כריותבי מערכיה. במצב של תקלה באחד או יותר מרכת פועלת כשורותכבה. זהו המצב התקין, המצביע על כך שהמער

ם-כת הקדכת כריות אוויר משמשת לחיווי מצב כרית האוויר ומערת מעראוויר, הנורית תידלק ותמשיך להאיר. נורית אזהר

מותחנים של חגורות הבטיחות.

הה לדלת שאינה סגורנורית אזהר

כב מגיעה ל-8 קמ“שה באופן מלא. אם מהירות הרכב פתוחה, או אינה סגורנורית זו דולקת כאשר אחת מדלתות הר

ה.ה באופן מלא, ישמיע הזמזם 4 צלילי אזהרכאשר אחת הדלתות פתוחה או אינה סגור
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הנוריות אזהר

בלוח המחוונים
                                                                   משמעות

 (אם קיימת)ABSת נורית אזהר

ת. בתנאים רגילים, נורית אזהרABSת ), תידלק נורית אזהרABSכת למניעת נעילת הבלמים (ה של תקלה במערבמקר

ABSבוב של מתג ההצתה למצב  תידלק עם סיONכת ההפעלה למצב ה של מער או העברONונכבית לאחר מספר ,

שניות.

 וה-ABS מנגנוני ה-,)ASTCבית (ת אחיזה אקטיכת ייצוב ובקרכב המצוידים בנועל דיפרנציאל אחורי ובמערבכלי רה: הער

ASTC ינוטרלו עם הפעלת נועל הדיפרנציאל האחורי. נורית חיווי ASTC נורית חיווי ,ASTC OFFת  ונורית אזהרABSידלקו  

כות אלה מנוטרלות. מצב זה אינו מצביע על בעיה. עם שחרור נעילת הדיפרנציאל האחורי, יכבו נוריות אלהכאשר מער

”.ASTC OFF, נורית חיווי ASTCוישוב לפעולה רגילה. ראה “נורית חיווי 

 דולקת:ABSת אם רק נורית אזהר

כב במקום בטוח.הימנע מבלימה חזקה ומנהיגה במהירות גבוהה. עצור את הר

ת כבויה במהלך הנהיגה,כב ובדוק אם הנורית נכבית לאחר נהיגה של מספר דקות; אם הנורית נותרהתנע שנית את הר

אין כל תקלה.

ם האפשריכב בהקדבדוק את הרואולם, אם הנורית אינה נכבית, או אם היא נדלקת שוב במהלך נסיעה, אנו ממליצים ל

ת הבלמים דולקות יחד: ונורית אזהרABSת אם נורית אזהר

כב.בות הרבלימה חזקה עשויה לפגוע ביצי אינו פועל, כך שABSכת ה-אפשר שמנגנון חלוקת כוח הבלימה של מער

הימנע מבלימה חזקה ומנהיגה במהירות גבוהה.

ם האפשרי.כב בהקדבדוק את הרכב המקום בטוח. אנו ממליצים לעצור את הר

 61(
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במצבים הבאים, ביצועי הבלמים עשויים101) 

להיפגע, או שבלימה  פתאומית עשויה לפגוע

ביציבות הרכב. לפיכך, הימנע מנהיגה

במהירויות גבוהות ומשימוש פתאומי בבלמים.

בנוסף לכך, יש לעצור את הרכב מיידית במקום

בטוח, ואנו ממליצים לבדוק את תקינותו. 1 -

נורית אזהרת הבלמים אינה נדלקת עם הפעלת

בלם החניה, או אינה נכבית עם שחרורו. 2 -

ABSנורית אזהרת הבלמים ונורית אזהרת 

דולקות בו זמנית. לפרטים, ראה “נורית אזהרת

ABS3 - נורית אזהרת הבלמים ממשיכה .”

להאיר במהלך נסיעה.

כאשר יש פגיעה בביצועי הבלמים, יש102) 

להביא את הרכב לעצירה באופן הבא: 1 - לחץ

על דושת הבלם בעוצמה רבה מהרגיל. גם אם

דוושת הבלם יורדת עד לסוף מהלכה האפשרי,

המשך ללחוץ עליה בחוזקה. 2 - במקרה של

כשל בלמים, השתמש בכוח הבלימה של

המנוע כדי להפחית את מהירות הרכב ומשוך

בזהירות את ידית בלם החניה. לחץ על דוושת

הבלם כדי להדליק את אורות הבלם ולהזהיר

את הנוהגים מאחוריך.

  תהבהב לאחר ההתנעהנורית החיווי 45) 

או במהלך ניסיונות ממושכים להתניע כחיווי

לתקלה בפעולת מערכת החימום המקדים של

הדלק. אם המנוע יותנע, ניתן לנסוע ברכב

כרגיל, אך יש ליצור קשר עם מרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע"מ  בהקדם

האפשרי.

אם נורית החיווי של מערכת החימום46) 

המקדים של הדלק נדלקת לאחר התנעת

המנוע, ייתכן שמהירות המנוע לא תעבור את

מהירות סיבובי הסרק עקב קפיאה של הדלק.

במקרה כזה, הנח למנוע לפעול למשך כ-10

דקות, ואז סובב את מתג ההצתה או העבר

, ומיד לאחרOFFאת מערכת ההפעלה למצב 

מכן סובב את מתג ההצתה או העבר את

 כדי לוודא שנוריתONמערכת ההפעלה למצב 

החיווי של מערכת החימום המקדים של הדלק

כבית.

אם נורית האזהרה אינה נדלקת עם סיבוב47) 

או העברה של מערכתON מתג ההצתה למצב 

, או ממשיכה להאיר, אוONההפעלה למצב 

נדלקת במהלך הנסיעה.

כאשר נורית חיווי זו נדלקת, מנגנוני בקרת48) 

היציבות האקטיבית או בקרת האחיזה

האקטיבית נמצאים בפעולה, כלומר, הכביש

חלק, או שגלגלי הרכב מתחילים להחליק.

במצב כזה, נהג לאט יותר והשתמש בדוושת

ההאצה בעדינות.

אם המערכת נכנסת למצב עבודה לא49) 

.תקין במהלך הנהיגה, תידלק נורית 

במקרים אלה, פעל לפי הנהלים הבאים: 1 -

אם הטמפרטורה במערכת הבלמים ממשיכה

לעלות עקב שימוש מרובה בבקרת הבלמים

 תהבהב, ופעולתעל גבי כביש חלק, נורית 

מערכת בקרת האחיזה האקטיבית תופסק כדי

להגן על מערכת הבלמים (רכיב בקרת המנוע

של המערכת ופעולתם הרגילה של הבלמים

לא ייפגעו). החנה את רכבך במקום בטוח. עם

ירידת הטמפרטורה במערכת הבלימה, תכבה

נורית החיווי ומערכת בקרת היציבות ובקרת

האחיזה האקטיבית תשוב לפעולה רגילה. 2 -

  אינה נכבית גם לאחראם נורית החיווי 

ביצוע נוהל זה, הדבר עשוי להצביע על תקלה

במערכת. כבה את המנוע והתנע שנית. בדוק

 כבתה. אם הנורית כבתה,אם נורית החיווי 

המערכת פועלת כרגיל. 3 - אם נורית החיווי

 ממשיכה להאיר גם לאחר נסיעה קצרה

לאחר ההתנעה, אנו ממליצים להביא את הרכב

לבדיקה בהקדם.
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אם הרכב נגרר כאשר מתג ההצתה נמצא50) 

 או מערכת ההפעלה נמצאת במצבONבמצב 

ONורק הגלגלים הקדמיים או רק הגלגלים 

האחוריים של הרכב מורמים מהקרקע, מערכת

 עשויה להיכנס לפעולה ולגרוםASTCה-

לתאונה. כאשר הרכב נגרר עם שני גלגלים

קדמיים מורמים, דאג להשאיר את מתג

, או את מערכתACC או LOCKההצתה במצב 

. ראה “גרירה“.ACCההפעלה במצב 

נהיגה ממושכת כשנורית זו דולקת עשויה51) 

לגרום נזק נוסף למערכת בקרת הפליטה, וכן

להשפיע על צריכת הדלק ועל ביצועי הרכב.

אם נורית זו אינה נדלקת עם סיבוב מתג52) 

 או העברת מערכתONההצתה למצב 

, אנו ממליצים על בדיקת ONההפעלה למצב

המערכת.

אם הנורית נדלקת כאשר המנוע פועל,53) 

הימנע מנהיגה במהירויות גבוהות ודאג לבדיקה

של המערכת במרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת בע"מ  בהקדם האפשרי. תנאים

אלה עשויים להשפיע לרעה על תגובת דוושת

ההאצה ודוושת הבלם.

אם הנורית דולקת כאשר המנוע פועל, יש54) 

בעיה במערכת הטעינה. החנה את רכבך מיד

במקום בטוח, ואנו ממליצים על בדיקת הרכב.

אם נורית זו נדלקת כאשר מפלס שמן55) 

המנוע אינו נמוך, אנו ממליצים על בדיקת

הרכב.

נורית אזהרה זו אינה נותנת חיווי על מפלס56) 

השמן באגן המנוע. יש לבדוק את מפלס השמן

באמצעות המדיד, כאשר המנוע כבוי.

אם תמשיך לנהוג בעת שמפלס שמן57) 

המנוע נמוך או נורית אזהרה זו דולקת, ייתכן

כי יושבת המנוע.

לפני הזזת רכבך בדוק שנורית האזהרה58) 

כבויה.

אם מתקיים אחד התנאים הבאים, ייתכן59) 

 ו/או במותחניSTSכי ישנה תקלה בכריות אוויר 

חגורות הבטיחות וייתכן כי חלקים אלה לא

יתפקדו כהלכה בתאונה או יופעלו בשוגג

 -  כאשר מתג ההתנעה או1בנהיגה רגילה: 

, נוריתONמצב ההפעלה נמצאים במצב 

 -2 לא נדלקת או לא כבית. SRSהאזהרה של 

 נדלקת במהלך נהיגה.SRSנורית האזהרה של 

כריות האוויר ומותחני חגורות הבטיחות60) 

נועדו להפחית את סכנת הפציעות החמורות

או הקטלניות בסוגי התנגשויות מסוימים. אם

מתקיים אחד המצבים המוזכרים למעלה, הבא

את רכבך לבדיקה מידית במרכז שירות מורשה

של חברת ס.מ.ל.ת. בע“מ.

 לאABSאחד התנאים הבאים מציין ש-61) 

פעיל ושמערכת בלימה רגילה עומדת לרשותך

(ומתפקדת באופן רגיל). במקרה זה, הבא את

רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של חברת

ס.מ.ל.ת. בע“מ.
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חגורות בטיחות

ה של תאונה,כבך במקרכדי להגן עליך ועל נוסעי ר

ה נכונה של חגורותבות עליונה לחגיריש חשי

הבטיחות במהלך הנסיעה.

ב הנוסעב הנהג ובמושחגורות הבטיחות במוש

כתמי, המצוידים בכריות אוויר, מצוידות במערהקד

בים-מותחנים. חגורות הבטיחות של מוששל קד

הנוסעים האחוריים, המצוידים בכריות אוויר דו

ם-מותחנים.כת קדביות, מצוידים גם הם במערשל

השימוש בחגורות בטיחות אלה אינו שונה

מהשימוש בחגורות בטיחות רגילות.

כת מגבילי כוח“.ם-מותחנים ומערראה “ קד

(110  (109  (108  (107  (106  (105  (104  (103

(112  (111

ת בטיחות בעל 3 נקודות עיגן (עם מנגנוןחגור

נעילת חירום)

ך.ת בטיחות אינו דורש התאמת אורסוג זה של חגור

ה מתאים את עצמוך החגורה אורבמהלך החגיר

לתנועותיו של החוגר, אך בתנאים של חבטה חזקה

ה ננעלת אוטומטית כדי לאחוזאו פתאומית החגור

בגוף החוגר.

ה באמצעותבדוק את נעילת החגור תוכל לה:הער

ה קדימה.ה של החגורמשיכה מהיר

הלחגיר

ת הבטיחות תוך אחיזהמשוך לאט את חגור.1

בלשונית הנעילה.

ת בטיחות נמצאת במצב נעולכאשר חגורה: הער

ואין אפשרות למשוך אותה החוצה, משוך חזק את

ה ושחרר אותה. לאחר מכן, משוך שנית אתהחגור

ה באיטיות.החגור

ההכנס את לשונית הנעילה לאבזם החגור.2

עד להישמע קליק.

(113

 62( (63

לשחרור

החזק בלשונית הנעילה ולחץ על לחצן השחרור

ה.של אבזם החגור

איור 182

ה נגללת אוטומטית, אחוזכאשר החגורה: הער

ה תיגלל באיטיות. איבלשונית נעילה כדי שהחגור

כב.ביצוע הנחיה זו עשוי לגרום נזק לר

(112

ת חגורות הבטיחותביקור

ודא שאין בחגורות קרעים, שפשופים או חלקים

דוקים או מעוותים.פרומים, וחלקי המתכת אינם ס

ה של פגם כלשהו, החלף את המכלול.במקר

ה מלוכלכת יש לנקותה עם מים פושריםאם חגור

ודטרגנט נייטרלי. לאחר השטיפה במים, הנח

בין את החגורות אובש בצל. אין להלה להתיילחגור

בר עשוי לפגוע בתקינותן.לצבוע אותן מחדש, הד

(116 (115 (114

 64( (65

איור 183
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כל בוגר הנוהג או נוסע במכונית חייב103) 

לחגור חגורת בטיחות בכל נסיעה ברכב, וכך

לגבי ילדים גבוהים מספיק  כדי לחגור את

חגורות הבטיחות באופן רגיל. ילדים אחרים יש

לחגור תמיד באמצעות מערכת ריסון מתאימה.

העבר את רצועת הכתף של החגורה104) 

מעל לכתפך ובאלכסון על החזה. לעולם אל

תעביר את הרצועה מאחוריך או מתחת לזרועך.

חגורת בטיחות אחת נועדה לחגירה של105) 

אדם אחד. כל שימוש אחר בחגורה הוא מסוכן.

חגורת הבטיחות מספקת הגנה מרבית106) 

כאשר משענת הגב נמצאת במנח זקוף. הטיית

המשענת לאחור מגדילה את הסיכון להחלקה

של גוף הנוסע מתחת לחגורה, בעיקר בתאונה

חזיתית, ולפציעה כתוצאה מחבטה בלוח

המכשירים או במשענת הגב שלפניו.

ישר את הפיתולים בחגורה לפני חגירתה.107) 

לעולם אין להחזיק ילד בידיים או להושיב108) 

אותו על ברכיו של נוסע, גם כאשר זה חגור

בחגורת בטיחות. מעשה זה מסכן את הילד

בפציעה חמורה ואף קטלנית במקרה של

בלימה פתאומית או התנגשות.

דאג תמיד להתאמה צמודה של החגורה.109) 

הרצועה התחתונה של החגורה חייבת110) 

לעבור על האגן.

חשובאזהרה לעולם אין לפתוח את אבזם החגורה111) 

במהלך נסיעה.

חגורות הבטיחות נועדו לשימושם של כל112) 

הנוסעים, ובכלל זה של נשים הרות. אישה הרה

חייבת לחגור את אחת מחגורות הבטיחות

הזמינות. החגירה מצמצמת את סיכויי הפציעה

של האישה והעובר שבבטנה כאחד. הרצועה

התחתונה חייבת לעבור על הירכיים, צמוד ככל

האפשר לאגן. אין לחגור את הרצועה התחתונה

מעל למותניים. לשאלות ובירורים נוספים,

התייעצי ברופא שלך.

לעולם אין לחגור את הרצועה התחתונה113) 

של חגורת הבטיחות לרוחב המותניים. לחץ

חזק על אזור הבטן בשעת תאונה יגדיל את

הסיכויים לפציעה.

אין לנסות לתקן או להחליף אף חלק114) 

ממכלול מגורת הבטיחות. אנו ממליצים לפנות

למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע"מ  לביצוע עבודות מסוג זה. החלפה או

תיקון שגוי של רכיבים במכלול החגורה עשויים

לצמצם את יעילותה, ולהגדיל את הסיכויים

לפציעה חמורה במקרה של תאונה.

) זכור כי נוסעים במושב האחורי שאינם115) 

חגורים מסתכנים בפציעה חמורה בשעת

תאונה, וכן מהווים גורם סיכון חמור ליושבים

במושבים הקדמיים.

בצע התאמות של גובה החגורה כאשר116) 

המכונית אינה בתנועה.

אין לבצע כל שינוי או תוספת ברכב המונע62) 

ממנגנון חגורת הבטיחות לגלול פנימה את

עודף הרצועה, או מונע את כוונון מנגנון החגורה

לגלול פנימה את עודף הרצועה.

אין לחגור חגורת בטיחות כשהיא מפותלת.63) 

אנו ממליצים על בדיקה מקיפה של כל64) 

רכיבי מכלול חגורות הבטיחות, כולל הקדם-

מותחנים וכל הפרזול הנלווה לאחר כל תאונה.

אנו ממליצים על החלפה של כל חגורה שהייתה

בשימוש בשעת תאונה, אלא אם כן התאונה

הייתה מזערית ומכלול החגורה ממשיך לפעול

באופן תקין ולא נראים עליו כל סימני נזק.

יש להחליף כל קדם-מותחן שהופעל, ואין65) 

לעשות בו שימוש חוזר. בנוסף, יש להחליף גם

את מגלול החגורה.
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SBRכת מער

ת בטיחותת חגורתזכור

 (אם קיימת)מיב הנהג והנוסע הקדעבור מוש

כת או מערONבוב מתג ההצתה למצב עם סי

 כאשר חגורות הבטיחות שלONההפעלה למצב 

הנהג ושל הנוסע שלצדו אינן מהודקות, נדלקת

6ה ונשמע צליל התראה למשך כ-נורית אזהר

מי להדק אתשניות כדי להזכיר לנהג ולנוסע הקד

חגורות הבטיחות.

ת הבטיחות עדיין אינהכב נוסע וחגוראם הר

ה תעבור להבהב והצלילמהודקת, נורית האזהר

ה.יושמע לסירוגיל עד להידוק החגור

 66(

ה לא מהודקת,ת הבטיחות נותר אם חגורה:הער

גרו אזהרות נוספות בכלה והזמזם ישנורית האזהר

ה לתנועה.כב יעבור מעצירפעם שהר

המי, מנגנון האזהרב הנוסע הקד עבור מושה:הער

ב תפוס.פועל רק כאשר המוש

ב שלידאם הונח מטען כלשהו על המושה: הער

ב עשוי להפעיל אתבכרית המושהנהג, החיישן ש

ה,צליל ההתראה ולהדליק את נורית האזהר

ב.בהתאם למשקלו ומיקומו של המטען  על המוש

איור 184

איור 185

בים האחוריים (אם קיימים)עבור המוש

כב המיועדיםה זו מותקנת בכלי ר* - נורית אזהר

לחמישה נוסעים.

 או אם מצבONאם מתג ההתנעה מסובב למצב 

ת בעת שחגורONההפעלה הועבר למצב 

ה למשךה, תידלק נורית האזהרהבטיחות לא חגור

ך כדי להזכיר לנוסע האחורי לחגור30 שניות לער

ת הבטיחות שלו.את חגור

ת הבטיחות עדייןכב מתחיל לנסוע וחגוראם הר

ה שוב למשך 30ה, תידלק נורית האזהרלא חגור

תשניות נוספות. (הנורית תידלק רק אם חגור

ה בתחילת הנסיעה).הבטיחות לא חגור

תה ייכבו כאשר תיחגר חגורנוריות האזהר

הבטיחות.

ביםה נדלקת אפילו אם המושנורית האזהרה: הער

האחוריים פנויים.

ת במהלךת בטיחות משוחרר אם חגורה:הער

ה במשך כשנייה אחתנסיעה, יישמע צליל אזהר

ך. בוה למשך 30 שניות לערותידלק נורית האזהר

בוב שה עבור המושזמנית תידלק נורית האזהר

ת הבטיחות.ה חגורשוחרר

אם חגורות הבטיחות היו חגורות אך שוחררוה: הער

ה וכאשר הוא המשיךכב לידי עצירכאשר הגיע הר

ת הבטיחות למשך 30לנסוע, תידלק שוב חגור

ך.שניות לער
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ת הבטיחותת עיגון מתכווננות לחגורנקוד

מיים)בים קד(מוש

ת העיגון העליונה שלניתן להתאים את גובה נקוד

ת העיגון, משוךת הבטיחות. כדי להזיז את נקודחגור

ת העיגון לגובהבידית הנעילה (1) והחלק את נקוד

תהרצוי. שחרר את ידית הנעילה כדי לנעול את נקוד

העיגון במקומה.

 117(

ת חיקחגור

יש לכוון את חגורות החיק באמצעות אחיזת

הה, ומשיכת החגורלשונית הנעילה בניצב לחגור

הה של החגורכמוצג באיור, עד להתאמה צמוד

לגוף.

A-להידוק

B-לשחרור

 אחוז בלשונית הנעילה והכנס אותה לאבזם

ה עד להישמע קליק.החגור

איור 186

איור 187

אזהרה

חשוב

אין להתקין כל אביזר או מדבקה העשויים66) 

להסתיר את הנורית.

להתאמה נכונה של גובה נקודת העיגון,117) 

יש למקם אותה כך שרצועת החגורה תהיה

במגע מלא עם כתפך, אך לא תיגע בצוואר.

ם מותחניםקד

כת מגביל כוחומער
(אם קיים)

 118( (119 (120 (121

 67( (68 (69 (70

מי מצוידים בכריותב הנוסע הקדב הנהג ומושמוש

ם-מותחניםאוויר, בחגורות בטיחות בעלות קד

כת מגביל כוח.ובמער

ם-מותחןכת קדמער

כת ההפעלה מקיימיםכאשר מתג ההצתה או מער

כב מתנגש חזיתיתאת התנאים הבאים, אם הר

כת ריסוןכב המצוידים במעראו צידית (כלי ר

מיות, כריות אווירי צדדיותמשלימה: כריות אוויר קד

וכריות אוויר וילון) בעוצמה מספקת כדי לפצוע את

ם-כת הקדהנהג ו/או את הנוסע שלידו, מער

מותחנים תבצע מתיחה מיידית של חגורות

תבות, ובכך תסייע לחגורהבטיחות המעור

בית.הבטיחות לפעול ביעילות מיר

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערפרט לכלי ר

  אוONמפתח: מתג ההצתה נמצא במצב 

START.

כת הפעלה ללא מפתח:כב המצוידים במערבכלי ר

.ONכת ההפעלה נמצאת במצב מער

ם-מותחנים של חגורותכת הקדמערה: הער

כב,ה של חבטה חזקה ברהבטיחות תופעל במקר

.גם כאשר חגורות הבטיחות אינן חגורות

ם-מותחנים של חגורות הבטיחותהקדה: הער

נועדו לפעולה חד פעמית. לאחר הפעלה של
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מותחני הקדם נועדו לשימוש חד פעמי.118)

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת

סמל“ת בע“מ כדי להחליפם.

אסור בהחלט לפרק את הרכיבים של119)

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.

 להגנה מרבית של חגורות הבטיחות121)

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.

ם-מותחנים, אנו ממליצים להחליפהכת הקדמער

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.כז שירות מורשה מטעם חברבמר

כת ריסון משלימהת מערנורית אזהר

(אם קיימת)

כת ריסוןה זו משמשת את  מערנורית אזהר

ם-מותחנים של חגורותמשלימה, וכן את הקד

כת ריסוןת  מערהבטיחות. ראה “נורית אזהר

משלימה“.

מגבילי כוח

כדי להגדיל את בטיחות הנוסעים, כוללים מנגנוני

ב מדיהגלילה מגבילי כוח, המונעים הפעלת כוח ר

על החזה והכתפיים של הנוסע במהלך פעולת

ת הבטיחות בהתנגשות חזיתית.הריסון של חגור

אזהרה

חשוב

כדי להשיג יעילות מירבית של חגורת67) 

הבטיחות בעלת מערכת הקדם-מותחנים, ודא

שמושבך מכוון כראוי וחגור בחגורת הבטיחות

לפי ההוראות.

התקנת ציוד שמע וביצוע תיקונים בקרבת68) 

הקדם-מותחנים של חגורות הבטיחות או

קונסולת הרצפה חייבים להתבצע בהתאמה

להנחיות חברת פיאט. חשוב להקפיד על כך,

משום שהעבודה עשויה להשפיע על פעולת

הקדם-מותחנים.

אם יש צורך לגרוט את הרכב, יש להוועץ69) 

במרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע"מ . חשוב לעשות זאת, מכיוון שהפעלה

בשוגג של הקדם-מותחנים עשויה לגרום

לפציעות.

פעולות אשר גרמו חבטות, תנודות או70) 

במשךC° 100 חימום מקומי (למעלה מ- 

למעלה מ- 6 שעות) מסביב למותחני הקדם,

עלולות לגרום להם נזק או להפעילם. פנה

למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע“מ, לקבלת סיוע.

 אם מופעל לחץ רב על חגורת הבטיחות,122)

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.

כת ריסון לילדיםמער
כב, יש להשתמשכאשר מסיעים ילדים בר

כת ריסון המתאימה למידותיו של הילד.במער

רישה זו מעוגנת בחוק.בית המדינות, דבמר

מיב הקדעות להסעת ילדים במושהתקנות הנוג

עשויות להשתנות ממדינה למדינה. אנו ממליצים

לעמוד בתקנות הרלוונטיות.

 122( (123 (124 (126 (125

כת ריסון לילדיםאמצעי זהירות בהתקנת מער

מיב הקדכב עם כרית אוויר במושבר

כב המצוידים בכריתהתווית שלהלן מוצגת בכלי ר

מית.אוויר קד

(127 (128 (129 (131 (130 (132 (133 (134

(136 (135

אפשר שהתוויות יוצגו במקומות שוניםה: הער

כב, בהתאם לדגם.בר

איור 188
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פעוטות וילדים קטנים

כב, נהג לפיבהסעת פעוטות וילדים קטנים בר

ההוראות שלהלן.

איור 191איור 189

איור 190

הוראות:

יש להסיע תינוקות במנשא ייעודי. ילדים¥

ת הבטיחותגובהם מאפשר לחגורקטנים, ש

ע עם הפנים או הצוואר, יש להסיעליצור מג

ב ילדים מתאים.במוש

בשימוש להתאיםכת הריסון שעל מער¥

כב.למשקלו ולגובהו של הילד, וכן להתקנה בר

כת הריסוןרגת בטיחות גבוהה יותר, על מערלד

סתב האחורי (גירלילדים להיות מותקנת במוש

סת שלוש דלתות).תא נוסעים כפול וגיר

כת ריסון לילדים, נסהכישת מערלפני ר¥

ב המיועד כדי לוודא התאמהלהתקינה במוש

ת הבטיחותטובה. בשל מיקום אבזמי חגור

ב, ייתכן שיהיה קשהת כרית המושוצור

להתקין באופן בטוח דגמים של יצרנים

כת הריסוןמסוימים. אם ניתן למשוך את מער

תקדימה או לצדדים בקלות לאחר הידוק חגור

תו שלכת מתוצרבחור במערהבטיחות, יש ל

יצרן אחר.

(137 (138 (139

ילדים בוגרים יותר

כתגדלו מעבר למידות מערב ילדים שיש להושי

ב האחורי. עליהם להיות חגוריםהריסון במוש

ת חיק. רצועת החיקת כתף וחגורבשילוב של חגור

בת לעבור נמוך על הגוף, מתחתה חיישל החגור

הלגובה העליון של עצמות האגן. אם לא כן, החגור

ה שלעשויה לפגוע בחלל הבטן של הילד במקר

תאונה ולגרום לפציעה.

אזהרה

יש להתאים את מערכת הריסון לילדים122) 

רק כאשר הרכב עומד.

עד כמה שניתן, יש להושיב ילדים במושב123) 

האחורי. נתונים סטטיסטיים מראים כי ילדים

בכל הגילאים והגדלים בטוחים יותר במקרה של

תאונה כאשר הם חגורים כנדרש במושב

האחורי, מאשר במושב הקדמי (גירסת תא

). Clubנוסעים כפול וגירסת

נשיאת ילד בידיים אינה תחליף למערכת124) 

ריסון. אי שימוש במערכת ריסון מתאימה עשוי

להוביל לפציעה חמורה ואף קטלנית של הילד.

כל מערכת ריסון או התקן קשירה נועדו125) 

להסעת ילד אחד בלבד.
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התאמה לקויה של מערכת ריסון לילדים126) 

עשויה להוביל להיעדר הגנה מספקת לילד.

במקרה של תאונה, מערכת הריסון עשויה

להשתחרר, ולהוביל לפציעה חמורה ואף

קטלנית של הילד. בעת התקנה של מערכת

ריסון לפעוטות או לילדים, יש לציית להוראות

יצרן המערכת.

על מגן השמש מוצגת תוית עם סמלים127) 

מתאימים, כתזכורת לכך שחובה על המתקין

לנטרל את כרית האוויר הקדמית בעת התקנת

מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור. יש לציית

תמיד להוראות המופיעות בתווית שעל מגן

השמש בצד הנוסע (ראה “מערכת ריסון

משלימה - כרית אוויר“)

סכנה חמורה! לעולם אין להתקין מערכת128) 

ריסון ילדים הפונה לאחור במושב שלפניו

מותקנת כרית אוויר פעילה. סכנת מוות או

פציעה חמורה של הילד במקרה של תאונה.

בשעת התקנה של מערכת ריסון לילדים129) 

במושב האחורי, יש למנוע מגע בין מערכת

הריסון למשענת המושב הקדמי. במקרה של

עצירת פתע או התנגשות, מצב זה עשוי לגרום

לפציעה חמורה של הילד (גירסת תא נוסעים

). Clubכפול וגירסת

בכלי רכב המצוידים בכרית אוויר לנוסע130) 

הקדמי, אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון

לילדים הפוה לאחור במושב הקדמי. הדבר

ממקם את הפעוט בקירבה מסוכנת לכרית

האוויר. עוצמת המכה של כרית אוויר מתנפחת

עשויה להרוג או לגרום פציעות חמורות לפעוט.

מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור יש להתקין

אך ורק במושב האחורי (גירסת תא נוסעים

). Clubכפול וגירסת

אין להזיז את המושב הקדמי או האחורי131) 

בעת שילד יושב עליו או במערכת ריסון לילדים

המתקנת עליו.

ככל שהדבר ניתן, יש להתקין מערכת132) 

ריסון לילדים הפונה קדימה במושב האחורי; אם

יש צורך להתקינה במושב הקדמי, הזז את

המושב לאחור ככל שניתן. אי ביצוע הוראה זו

עשוי לגרום למוות או לפציעה חמורה של הילד

במקרה תאונה.

יש לוודא תמיד שהרצועה האלכסונית133) 

של חגורת הבטיחות אינה עוברת מתחת

לזרועות הילד או מאחורי גבו. במקרה של

תאונה, חגורת הבטיחות הנחגרת כך לא תוכל

לרסן את הילד, וקיים סיכון לפציעה חמורה ואף

קטלנית. לפיכך, ילד חייב תמיד להיות חגור

באופן תקין בחגורת הבטיחות.

אין להשתמש באותה נקודת העיגון134) 

תחתונה לאבטחה של יותר ממערכת ריסון

אחת.

Isofixמערכת מושב אוניברסלית מסוג 135) 

שאינה מאובטחת לכל שלוש נקודות העיגון לא

תוכל להגן כראוי על הילד, ומסכנת אותו

בפציעה חמורה ואף קטלנית במקרה של

תאונה.

יש להתקין את מערכת הריסון לילדים136) 

במכונית העומדת במקומה. מערכת הריסון

מחוברת היטב לנקודות כאשר נשמע קליק.

עקוב אחר ההוראות להתקנה, התאמה ופירוק

שחובה על היצרן לספק עם המערכת.

לאחר ההתקנה, דחוף ומשוך את137) 

מערכת הריסון קדימה ואחורה ומצד לצד, כדי

לוודא שהיא מותקנת כראוי. אם מערכת הריסון

אינה מותקנת כראוי, היא עשויה להביא

לפציעתו של הילד, או לפציעתם של נוסעים

אחרים ברכב במקרה של תאונה או בלימה

פתאומית.

כאשר מערכת הריסון לילדים אינה138) 

בשימוש, השאר אותה מאובטחת באמצעות

חגורת הבטיחות, או הוצא אותה מן הרכב, זאת

כדי למנוע מצב בו היא נזרקת בתוך תא

הנוסעים במקרה של תאונה.

לאחר התקנת מערכת ריסון לילדים, אין139) 

להזיז את הומשב עליו היא מותקנת. יש להסיר

תמיד את המערכת מן המושב לפני ביצוע כל

התאמה.
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בה אחרים ומיקומי ישיISOFIXכת תאימות למער 
ISOFIXתאימות לנקודות של 

תא נוסעים כפול

מס‘ אישורבי בטיחות לילדיםמושIsofixעגינות קטגוריית גודלבוצת משקל     ק

UN-R44מומלציםב אחורי צדדילמוש

מנשא תינוקות
 F ISO/L1X

G ISO/L2X

0E ISO/R1X - 10 ק“ג

E ISO/R1IL
BABY-SAFE plus: MZ314393

E1- 04301146
BABY-SAFE ISOFIX BASE: MZ314394

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390E G 0/1 S  ISOFIX: ח)מזר0D ISO/R2IL+ - 13 ק“ג

:רום)כז דב בטיחות עבור איזור מר(מוש 

 MZ314390CS G 0/1 S

 ISOFIXב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390N RWF: צפון)

C ISO/R3IL  משטחISOFIXב בטיחות הפונה (מוש

 עבור כל האיזורים):ISOFIXלאחור עם בסיס 

  MZ314840 CS  סוג )D ( 

 E1- 04443718

-

-

-

-

-

-
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מס‘ אישורבי בטיחות לילדיםמושIsofixעגינות קטגוריית גודלבוצת משקל     ק

UN-R44מומלציםב אחורי צדדילמוש

 E4- 04443718

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

D ISO/R2ILח)מזר :MZ314390E G 0/1 S  ISOFIX

:רום)כז דב בטיחות עבור איזור מר(מוש 

 MZ314390 CS G 0/1 S

 ISOFIXב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390N RWF: צפון)

C ISO/R3IL  משטחISOFIXב בטיחות הפונה (מוש

 עבור כל האיזורים):ISOFIXלאחור עם בסיס 

  MZ314840 CS  סוג )D ( 

--1B ISO/F2IUF - 9 עד -18 ק“ג

B1 ISO/F2X IUF, ILDUO plus: MZ313045 E1- 04301133

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390E: ח)מזר

 G 0/1 S  ISOFIXב בטיחות עבור איזור (מוש

MZ314390 CS: רום)כז דמר

A ISO/FR3IUF, ILG 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390N RWF: צפון)

ב בטיחות הפונה (מושISOFIXמשטח  

 עבור כל האיזורים):ISOFIXלאחור עם בסיס 

  MZ314841  סוג )A ( 

 II -וIII 15עד 36 ק“ג -ILKIDFIX: MZ314804E1- 04301198

 E4- 04443718
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 140(

 71(

בלה לעיל:בטרות הסימנים שהגד

IUFכות ריסון לילדים מתאים למערIsofixבוצת משקל זו.ת לשימוש עבור קסלית המאושרבר הפונות קדימה מן הקטגוריה האוני

ILבי בטיחות לילדים מומלצים“.כות מושבלה אודות ”מערכות ריסון איזופיקס. ראה טמתאים להתקנה של מער

X נקודות עיגוןIsofixכות ריסון לילדים   אינן תואמות למערIsofixבוצת משקל זו. בק

ה חשובה:הער

סלית לילדיםברכת ריסון אוניב זה מתאים למערכת ריסון לילדים הפונה לאחור כאשר כרית האוויר במצב פעיל. מושמתאים למעראינו מי ב הנוסע הקדמוש

כת ריסון משלימה - כרית אוויר“).לאחר ניטרול כרית האוויר (ראה “ מער

ה שנייהב צדדי בשור  מיקום: מוש                                                                                

i-Size     כת ריסון לילד מסוגמער

i-Sizei-U כת ריסון לילד מסוגמער

בלהמקרא הט

i-Uסלית“ מסוגברכת ריסון “אונימיקום המתאים להתקנה של מער i-Size.הפונה לפנים או לאחור 

ה חשובה:הער

סלית לילדיםברכת ריסון אוניב זה מתאים למערכת ריסון לילדים הפונה לאחור כאשר כרית האוויר במצב פעיל. מושמתאים למעראינו מי ב הנוסע הקדמוש

כת ריסון משלימה - כרית אוויר“).לאחר ניטרול כרית האוויר (ראה “ מער
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בה אחרים ומיקומי ישיISOFIXכת תאימות למער 

תא נוסעים בודד

מס‘ אישורבי בטיחות לילדיםמושמיב  הנוסע הקדבה במוש                  מיקום ישיבוצת משקל     ק

UN-R44מומלצים

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פעילה

0XU - 10 ק“ג

0XU,L+ - 13 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390E: ח)מזר

 G 0/1 S  ISOFIXב בטיחות עבור איזור (מוש

MZ314390 CS: רום)כז דמר1XU,L - 9 עד -18 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390N RWF: צפון)

 DUO plus: MZ313045

 II -וIII 15עד 36 ק“ג -XU,LKid plus: MZ314250E1- 04301169

KIDFIX: MZ314804E1- 04301198

 E4- 03443416

-

E1- 04301146

-

BABY-SAFE plus: MZ314393

 E1- 04301133
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מס‘ אישורבי בטיחות לילדיםמושב  אחורי צדדיבה במוש                  מיקום ישיבוצת משקל     ק

UN-R44מומלצים

 E4- 03443416

-

 E1- 04301133

0X - 10 ק“ג

0XBABY-SAFE plus: MZ314393E1- 04301146+ - 13 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390E: ח)מזר

 G 0/1 S  ISOFIXב בטיחות עבור איזור (מוש

MZ314390 CS: רום)כז דמר1X - 9 עד -18 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390N: צפון)

 DUO plus: MZ313045

 II -וIII 15עד 36 ק“ג -XKid plus: MZ314250E1- 04301169

KIDFIX: MZ314804E1- 04301198

-

 140(

 72(

בלה לעיל:בטרות הסימנים שהגד

Uבוצת משקל זו.סלית המאושרות לשימוש עבור קברכות ריסון לילדים מקטגוריה אונימתאים למער

 UFבוצת משקל זו.סלית המאושרות לשימוש עבור קברכות ריסון לילדים הפונות קדימה מקטגוריה אונימתאים למער

Xבוצת משקל זו.כות ריסון לילדים בקמיקום זה אינו מתאים למער

ה חשובה:הער

סלית לילדיםברכת ריסון אוניב זה מתאים למערכת ריסון לילדים הפונה לאחור כאשר כרית האוויר במצב פעיל. מושמתאים למעראינו מי ב הנוסע הקדמוש

כת ריסון משלימה - כרית אוויר“).לאחר ניטרול כרית האוויר (ראה “ מער
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בה שוניםתאימות למיקומי ישי

תא נוסעים כפול

מס‘ אישורבי בטיחות לילדיםמושבבה במוש מיקום ישיבוצת משקל     ק

UN-R44מומלציםמיהנוסע הקד

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פעילה

0XU - 10 ק“ג

0XU,L+ - 13 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390E: ח)מזר

 G 0/1 S  ISOFIXב בטיחות עבור איזור (מוש

MZ314390 CS: רום)כז דמר1XU,L - 9 עד -18 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390N: צפון)

 DUO plus: MZ313045

 II -וIII 15עד 36 ק“ג -XU,LKid plus: MZ314250E1- 04301169

KIDFIX: MZ314804E1- 04301198

 E4- 03443416

-

E1- 04301146

-

BABY-SAFE plus: MZ314393

 E1- 04301133
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 E4- 03443416

-

E1- 04301146

-

BABY-SAFE plus: MZ314393

 E1- 04301133

מס‘ אישורבי בטיחות לילדיםמושב אחוריבמושב אחוריבוצת משקל             במוש     ק

UN-R44מומלציםאמצעי                                              צדדי

0UU - 10 ק“ג

0U,LU,L+ - 13 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390E: ח)מזר

 G 0/1 S  ISOFIXב בטיחות עבור איזור (מוש

MZ314390 CS: רום)כז דמר1U,LU,L - 9 עד -18 ק“ג

G 0/1 S  ISOFIX ב בטיחות עבור איזור(מוש

MZ314390N: צפון)

 DUO plus: MZ313045

 II -וIII 15עד 36 ק“ג -U,LXKid plus: MZ314250E1- 04301169

KIDFIX: MZ314804E1- 04301198

בהמיקום ישי

 140(

 71((74 (73 (72 

בלה לעיל:בטרות הסימנים שהגד

Uבוצת משקל זו.סלית המאושרות לשימוש עבור קברכות ריסון לילדים מקטגוריה אונימתאים למער

 UFבוצת משקל זו.סלית המאושרות לשימוש עבור קברכות ריסון לילדים הפונות קדימה מקטגוריה אונימתאים למער

Xבוצת משקל זו.כות ריסון לילדים בקמיקום זה אינו מתאים למער

ה חשובה:הער

סלית לילדיםברכת ריסון אוניב זה מתאים למערכת ריסון לילדים הפונה לאחור כאשר כרית האוויר במצב פעיל. מושמתאים למעראינו מי ב הנוסע הקדמוש

כת ריסון משלימה - כרית אוויר“).לאחר ניטרול כרית האוויר (ראה “ מער
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כת ריסוןהתקנת מער

ת העיגוןלילדים על נקוד

התחתונה

 ורצועותISOFIX)בורי  (חי

סת תא נוסעיםה (גירקשיר

כפול)

מיקום נקודות העיגון תחתונה

כבך מצויד בנקודות עיגוןב האחורי של רהמוש

תכת ריסון לילדים המצויידתחתונות להתקנת  מער

.ISOFIXבמחברי 

כות ריסון לילדים בעלותמער

סת תא (גירISOFIXמחברי 

נוסעים כפול)

(אם קיים)

כת הריסון לילדים מתוכננת אך ורק עבורמער

ךבים המצוידים בנקודות עיגון תחתונות. אין צורמוש

כות ריסון אלה באמצעות חגורותלאבטח מער

הבטיחות.

A-כת הריסוןמחברי מער

להתקנה

בת המחברים,הסר כל חומר זר הנמצא בקר.1

וודא שחגורות הבטיחות מאוחסנות בעמדות

המיועדות לכך.

ב עליוהסר את משענת הראש מן המוש.2

כת הריסון לילדים. ראה “משענותכב מערתור

ראש“.

איור 192

איור 194

איור 195

 141(

איור 193

המיקום של נקודות עיגון עבור רצועת קשיר

כת ריסון לילד קיימות 2 נקודות עיגון בלוחעבור מער

ב האחורי.אנכי שנמצא מאחורי המוש

כת ריסון באמצעות רצועתהן נועדו לאבטח מער

כבך.ה בשני המיקומים האחוריים ברקשיר
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)Aכת הריסון לילדים (חוף את מחברי מערד.3

), בהתאםBלתוך נקודות העיגון התחתונות (

כת הריסון לילדים.להוראות יצרן מער

A-מחבר

B-ת עיגון תחתונהנקוד

הטה את משענת הזרוע לפנים. פתח את.5

) הנמצאים בחלל האחסוןDשני התפסים (

של משענת הזרוע. איור 196

איור 197

איור 199

איור 198

תברשותך מצוידכת הריסון לילד שאם מער

ב עלברגלית תמיכה, הקפד שתעמוד באופן יצי

כב.רצפת הר

תברשותך מצוידכת הריסון לילד שאם מער

בי התקנה מ- 4 עד 8.ה, בצע שלברצועת קשיר

ברשותך נטולתכת הריסון לילד שאם מער

ב 8.ה, בצע שלרצועת קשיר

ךר) למטה דCה (זרוק את רצועת הקשיר.4

בין משענת הגב האחורית לדיפוןהמרווח ש

האחורי.

פתח את המכסה הפנימי..6

ך אל תוך הפתח של שניהושט את יד.7

)Eה (התפסים, חבר את וו רצועת הקשיר

) ומתח את רצועתFלעיגון הרצועה (

ה בבטחה.הקשיר

אם אתה מתקשה לחבר את הרצועה לוו, סובב

ה.את הוו הצד

איור 200
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הלהסר

כבכת הריסון לילדים המותקנת ברהסר את מער

כת הריסון.בהתאם להוראות שסיפק יצרן מער

תכת ריסון לילד באמצעות חגורהתקנת מער

בטיחות בעלת 3 נקודות עיגון (עם מנגנון

נעילת חירום)

התקנה

בו תרצהב שכת הריסון על המושהנח את מער.1

להתקין אותה. הסר את משענת הראש של

ב. עיין בנושא “משענות ראש“.המוש

בכת הריסון במושאם אתה מתקין את מער.2

ב למצבו האחורימי, הזז את המושהנוסע הקד

ביותר.

כת הריסוןך מעררת הבטיחות דהעבר את חגור.3

כתלפני הוראות ההתקנה של יצרן המער

ה באבזםב את לשונית החגורולאחר מכן, של

שלה.

).Aפיון באמצעות תפס הנעילה (הסר כל ר.4

תברשותך מצוידכת הריסון לילד שאם מער.5

בברגלית תמיכה, הקפד שתעמוד באופן יצי

על הרצפה.

כת הריסון,ב ילד במערבכל פעם שאתה מושי.6

הזז אותה בכל הכיוונים כדי לוודא שהיא

מותקנת בבטחה.

אזהרה

בכל התקנה של מערכת ריסון לילדים,140)  

יש לפרק ממושב זה את משענת הראש.

נקודות העיגון למערכות ריסון לילדים141) 

מיועדות לשאת בעומסים המופעלים על ידי

מערכות ריסון שהותקנו כראוי. בשום מקרה

אין להשתמש בנקודות אלה לעיגון חגורות

בטיחות לבוגרים, ריתמות, או לחיבור כל פריט

אחר של ציוד לגוף הרכב.

עבור סוגים מסוימים של מערכות ריסון142) 

לילדים, יש צורך להרכיב על החגורה את תופסן

) על מנת למנוע פציעה במקרהAהנעילה (

של תאונה או תמרון פתאומי. יש להרכיב

ולהתאים את התופסן לפי הוראות יצרן מערכת

הריסון. יש לפרק את תופסן הנעילה מן החגורה

לאחר פירוק מערכת הריסון.

חשוב

כאשר אתה מתקין את מערכת הריסון71) 

במושב האחורי, כוונן את מושב הקדמי כדי

למנוע מגע של מערכת הריסון או של רגלי הילד

עם משענת הראש הקדמית.

בעת התקנת מערכת הריסון (קבוצת72) 

) במושב הנוסע הקדמי, הטהIII  ו- IIמשקל 

את משענת הגב לאחור ב-2 שלבים מהמצב

הזקוף שלה.

מערכת ריסון לילד המצוידת ברגלית73) 

תמיכה לא מתאימה להתקנה במושב האחורי

האמצעי.

משוך למטה את משענת הראש של74) 

KIDאו  KID-FIXמערכת הריסון לילד מסוג 

PLUSלאחר הוצאת הילד מהמערכת, כדי 

שמשענת הראש לא תיגע בחלון האחורי. ודא

שמשענת הראש מכווננת כהלכה כאשר ילד

יושב בתוכה.

 142(
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כת הריסון לילד בכלחוף את מערמשוך וד.8

הכיוונים כדי לוודא שהיא מותקנת בבטחה.
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כת ריסון משלימהמער

- כריות אוויר
ביה השונים שלכיסעיף זה מכיל מידע חשוב על ר

כת הריסון המשלימה, הכוללת את כריותמער

מי, את כרית האווירהאוויר של הנהג והנוסע הקד

כי הנהג, את כריות האוויר הצדדיות ואת כריותברל

אוויר הוילון.

מיכת כריות האוויר של הנהג והנוסע הקדמער

כותמתוכננות להשלים את המיגון העיקרי של מער

מיחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד

מייםבים הקדבים במושבאמצעות הגנה על היוש

מפני פגיעות ראש וחזה במצבים מסוימים של

התנגשות חזיתית בעוצמה בינונית עד קשה.

ת במנגנוןכת כרית האוויר של הנהג מצויידמער

בי (אם קיים). כריות אוויר של הנהגהפעלה דו-של

מי נשלטות על ידי חיישני ההתנגשותוהנוסע הקד

ה (בחלקות הבקרכב) ויחידמי של הר(בחלקו הקד

כב, במפלס הרצפה).האמצעי של הר

כי הנהג (אם קיימת)כת כרית האוויר של ברמער

כתמתוכננת להשלים את המיגון העיקרי של מער

ת הבטיחות של הנהג. כרית האוויר יכולהחגור

לצמצם את תנועת החלק התחתון של רגלי הנהג

קדימה, ולשפר את המיגון הכולל על גופו של הנהג

במצבים מסוימים של התנגשות חזיתית בעוצמה

בינונית עד קשה.

כת כריות האוויר הצדדיות (אם קיימות)מער

כתמתוכננת להשלים את המיגון העיקרי של מער

חגורות הבטיחות שנחגרו כהלכה, ומספקות לנהג

מי מיגון כנגד פגיעות חזה במצביםולנוסע הקד

מסוימים של התנגשות צידית בעוצמה בינונית עד

קשה.

כת כריות אוויר הוילון (אם קיימות) מתוכננתמער

כת חגורותלהשלים את המיגון העיקרי של מער

הבטיחות שנחגרו כהלכה, ומספקות לנהג ולנוסע

מי מיגון כנגד פגיעות ראש במצבים מסוימיםהקד

של התנגשות צידית בעוצמה בינונית עד קשה.

כת כרית האוויר אינה מהווה בשום אופןמער

ביתחליף לחגורות הבטיחות. כדי להבטיח מיגון מיר

בים כלבסוגים שונים של התנגשויות ותאונות, חיי

כב, נהג ונוסעים כאחד, לחגור חגורותבים ברהיוש

בטיחות.

כת הריסון המשלימהאופן פעולת מער

כבת מן היחידותכת הריסון המשלימה, מורמער

הבאות:

ת כרית האוויר (נהג) 2. מחוון כרית אוויר1. יחיד

ת כרית האוויר (נוסע)מי 3. יחידשל הנוסע הקד

כי הנהג* 5. מתגברת כרית האוויר ל4. יחיד

מיהפעלה-נטרול של כרית אוויר של הנוסע הקד

6. יחידות כריות האוויר הצדדיות* 7. יחידות כריות

אוויר הווילון*

* -  אם קיימות

הפעלת כריות האוויר אפשרית רק כאשר מתג

כת ההפעלה נמצאים במצביםההצתה או מער

הבאים.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערפרט לכלי ר

 אוONמפתח: מתג ההצתה נמצא במצב 

START.

כת ההפעלה ללא מפתח:כב המצוידים במערכלי ר

.ONכת ההפעלה נמצאת במצב מער

תהליך פתיחת כריות האוויר יוצר רעש פתאומי

וחזק, ומשחרר כמות מסוימת של עשן ואבק. אין

בתופעות אלה סכנה של פציעה, והן אינן מעידות

כב. הסובלים מבעיות נשימה עשוייםעל שריפה בר

איור 202

איור 203
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לחוות תחושה מסוימת של גירוי מן הכימיקלים

המשמשים לפתיחת כריות האוויר; אם אין בכך

סיכון, אפשר לפתוח את החלונות לאחר פתיחת

כריות האוויר.

בה לאחרכריות האוויר מתרוקנות במהירות ר

ה ראייה אינוהפתיחה, כך שהחשש לאובדן שד

גדול.

143(144 (145 (147  (148(149  (150(

כבכת ריסון לילדים ברזהירות בהתקנת  מער

מיעם כרית אוויר לנוסע הקד

כב המצוידים בכריתהתווית שלהלן מוצגת בכלי ר

מית.אוויר קד

151(

אפשר שהתוויות יוצגו במקומות שוניםה: הער

כב, בהתאם לדגם.בר

איור 206

איור 205

איור 204

איור 207

איור 208

כת כריות האוויר של הנהג והנוסעמער

מיהקד

כרית אוויר של הנהג ממוקמת מתחת לכיסוי

באמצע גלגל ההגה. כרית האוויר שלהמרופד ש

מי נמצאת בתוך לוח המכשירים, מעלהנוסע הקד

לתא הכפפות.

כרית האוויר של הנהג מתנפחת בשתי מהירויות

שונות, בהתאם לעוצמת ההתנגשות (אם קיים).

מימחוון כרית אוויר של נוסע קד

מי נמצא בלוחמחוון כרית האוויר של הנוסע הקד

המחוונים.

בוב מתג ההתנעהך כלל, בעת סירהמחוון נדלק, בד

, וכבהON או בעת שילוב מצב ההפעלה ONלמצב 

כעבור מספר שניות.

מיכריות האוויר של הנהג ושל הנוסע הקד

במתוכננות להתנפח בו זמנית גם כאשר מוש

מי אינו תפוס.הנוסע הקד
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כי הנהג ממוקמת מתחתברכת כרית האוויר למער

כי הנהג מתוכננתברלגלגל ההגה. כרית האוויר ל

מית של הנהג.להיפתח יחד עם כרית האוויר הקד

מיותפתיחת כריות האוויר הקד

כי הנהגברוכרית האוויר ל

כיברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

הנהג מתוכננות להיפתח כאשר...

כי הנהגברמיות וכרית האוויר לכריות האוויר הקד

כב עובר התנגשותמתוכננות להיפתח כאשר הר

חזיתית בעוצמה בינונית עד קשה. המצב האופייני

לכך מוצג באיור.

איור 211

איור 209

מי מסובב למצבכאשר מתג האוויר של הנוסע הקד

OFF יישאר המחוון ,OFFדלוק כדי להזכיר כי כרית 

מי לא פעילה.האוויר של הנוסע הקד

כאשר מתג ההפעלה של כרית האוויר של הנוסע

 כבה ומחווןOFF, מחוון ONמי מסובב למצב הקד

ONך כדי להראות נדלק למשך דקה אחת לער

שכרית האוויר פעילה שוב.

152(

לנטרול כרית האוויר

153(

כדי לנטרל כרית אוויר, פעל באופן הבא:

הכנס את המפתח למתג ההפעלה של כרית.1

מי וסובב אותו למצבהאוויר של הנוסע הקד

OFF.

הוצא את המפתח ממתג ההפעלה של כרית.2

האוויר.

ב או שלONסובב את מתג ההתנעה למצב .3

 שלOFF. נורית החיווי ONאת מצב ההפעלה 

מי תישאר דלוקה.כרית האוויר של הנוסע הקד

מי מנוטרלתכעת כרית האוויר של הנוסע הקד

והיא לא תתנפח לפני שתופעל שוב.

כת כריות אוויר של הנהג ושל הנוסעמער

מיהקד

כרית האוויר של הנהג נמצאת מאחורי הכיסוי

כז גלגל ההגה. כרית האוויר עבורבמרהמרופד ש

מי מותקנת בלוח המכשירים, מעל תאהנוסע הקד

הכפפות.

כרית האוויר של הנהג מתנפחת בשני שיעורים

ת הפגיעה.שונים בהתאם לחומר

כרית האוויר של הנהג וכרית האוויר של הנוסע

במי נועדו להתנפח בו זמנית , אפילו אם מושהקד

מי ריק.הנוסע הקד

איור 210
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התנגשות חזיתית בקיר מוצק, במהירות של.1

25 קמ“ש או יותר .

ה בתוךהתנגשות חזיתית בינונית עד חמור.2

בין החיצים.ה המוצללת שהגזר

כי הנהגמיות וכרית האוויר של ברכריות האוויר הקד

ייפתחו כאשר עוצמת ההתנגשות עולה על הסף

ך להתנגשות חזיתית במהירותר, השווה בערהמוגד

של 25 קמ“ש בכיוון ישר מול קיר מוצק שאינו נע

ת ההתנגשות פחותה מןאו מתעוות. אם חומר

מיות וכרית האווירר, כריות האוויר הקדהסף המוגד

כי הנהג עשויות שלא להיפתח. בנוסף,של בר

כבת כאשר הרה ניכרמהירות הסף גבוהה במיד

מתנגש בגוף הסופג את המכה באמצעות תזוזה

רכב נוסף נייח, עמוד או גדאו עיוות (למשל, ר

בטיחות).

םמכיוון שהתנגשויות חזיתיות עשויות להזיז אד

בו, חשוב תמיד לחגור נכון את חגורותמתוך מוש

הבטיחות. חגורות הבטיחות יחזיקו את הנהג

חק בטוח מגלגל ההגה ומלוח המכשיריםבמר

בבים הראשונים של ניפוח כרית האוויר. השלבשל

חש בעוצמההראשון של ניפוח כרית האוויר מתר

ה ואףבה, והוא עשוי לגרום לפציעה חמורר

כבה מכך, חגורות הבטיחות של הרקטלנית. יתר

הן אמצעי המיגון העיקרי שלך בשעת התנגשות.

ת להעניק מיגון נוסף.כת  כריות האוויר מיועדמער

לפיכך, למען בטיחותך ובטיחות נוסעיך, ודא תמיד

רש.בי המכונית חגורים כנדשכל יוש

כי הנהג עשויה שלאכרית האוויר של בר

להיפתח כאשר...

בסוגים מסוימים של התנגשויות חזיתיות, מבנה

כב מתוכנן לספוג את המכה כדי להגן עלגוף הר

מי של גוףכב מפני פגיעה. (חלקו הקדבי הריוש

ה משמעותית כאשרכב עשוי להתעוות במידהר

הוא סופג את עוצמת ההתנגשות).

מיות וכריתבתנאים כאלה, כריות האוויר הקד

כי הנהג עשויות שלא להיפתח, בליהאוויר של בר

קשר להיקף העיוות והנזק לגוף המכונית. דוגמאות

לכמה מן המקרים האופייניים מוצגות באיור.

ה, עץ או גוף צרבהתנגשות עם עמוד תאור.1

אחר.

כתיה שלכב מחליק מתחת לירכאשר הר.2

משאית

התנגשות אלכסונית מהחזית.3

מיות וכרית האוויר שלמכיוון שכריות האוויר הקד

כב מכלבים ברכי נהג אינן מגינות על היושבר

הסוגי ההתנגשויות החזיתיות, ודא תמיד חגיר

נכונה של חגורות הבטיחות.

מיות וכרית האוויר שלכריות האוויר הקד

כי הנהג אינן מתוכננות להיפתח כאשר...בר

כימיות וכרית האוויר של ברכריות האוויר הקד

בהםהנהג אינן מתוכננות להיפתח בתנאים ש

בי המכונית.אין ביכולתן להעניק מיגון ליוש

תנאים אלה מוצגים באיור.

איור 213איור 212
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התנגשות מאחור.1

התנגשות מהצד.2

כב על צדו או על הגגהתהפכות הר.3

מיות וכרית האוויר שלמכיוון שכריות האוויר הקד

כב מכל סוגיבי הרכי הנהג אינן מגינות על יושבר

כב חגוריםבי הרההתנגשויות, ודא תמיד שכל יוש

רש בחגורות הבטיחות.כנד

כימיות וכרית האוויר של ברכריות האוויר הקד

הנהג עשויות להיפתח כאשר...

כי הנהגמיות וכרית האוויר של ברכריות האוויר הקד

כבעשויות להיפתח כאשר חלקו התחתון של הר

עובר התנגשות בעוצמה בינונית עד קשה (נזק

כב התחתון).למר

דוגמאות לכמה מקרי התנגשות אופייניים מוצגות

באיור.

כה / אי תנועה מוגבהיםרהתנגשות עם מד.1

נפילה לתוך תעלה / בור עמוק.2

רון והתנגשות עם הקרקעה במדיריד.3

מיות וכרית האוויר שלמכיוון שכריות האוויר הקד

כי הנהג עשויות להיפתח במקרים שונים שלבר

התנגשויות לא צפויות העשויות להוציא אותך

ממקומך, כמוצג באיור, חשוב מאד לחגור תמיד

את חגורות הבטיחות באופן הנכון. חגורות

חק בטוחהבטיחות יחזיקו אותך ואת נוסעך במר

בים הראשוניםמגלגל ההגה ומלוח המכשירים בשל

ב הראשון של ניפוחשל ניפוח כרית האוויר. השל

ע עםבה, ומגחש בעוצמה רכרית האוויר מתר

ה ואףב זה עשוי לגרום לפציעה חמורהכרית בשל

קטלנית.

(160 (159 (158 (157 (156 (155 (154 (153 (152

(161

כריות אוויר צדדיות

(אם קיימות)

) מאוחסנות במשענותAכריות האוויר הצדדיות (

מי. כריותב הנוסע הקדב הנהג  ומושהגב של מוש

כב הסופגאוויר אלה מתוכננות להיפתח רק בצד הר

מי.ב הקדאת המכה, גם כאשר אין נוסע במוש

איור 215 איור 216איור 214
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התווית שלהלן מוצגת על משענות הגב המצוידות

בכריות אוויר צדדיות.

 (אם קיימות)כריות אוויר וילון

162((163 

מייםכריות אוויר הווילון מאוחסנות בעמודים הקד

של תא הנוסעים ובקורות הצד של הגג. כריות אוויר

כב הסופגהווילון מתוכננות להיפתח רק בצד הר

מי אוב הקדאת המכה, גם כאשר אין נוסע במוש

האחורי בצד זה.

פתיחה של כריות האוויר הצדדיות

וכריות אוויר הווילון*

כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון

מתוכננות להיפתח כאשר...

כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון מתוכננות

כב סופג מכה בינונית עד קשהלהיפתח כאשר הר

מהצד בחלקו האמצעי של תא הנוסעים.

המצב האופייני מוצג באיור.

כבך הן אמצעי המיגוןחגורות הבטיחות של ר

כת כריותה של התנגשות. מערהעיקרי במקר

האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון מתוכננות

להעניק מיגון נוסף.

כב,לפיכך, למען בטיחותך ובטיחות כל נוסעי הר

כב חגורים בחגורותבי הרודא תמיד שכל יוש

רש.בטיחות כנד

כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון

עשויות לא להיפתח כאשר...

בסוגים מסוימים של התנגשויות מהצד, מבנה גוף

ביכב מתוכנן לספוג את המכה כדי להגן על יושהר

כב עשוי להתעוותכב מפני פגיעה. (צדו של הרהר

ה משמעותית כאשר הוא סופג את עוצמתבמיד

ההתנגשות).

בתנאים כאלה, כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר

הווילון עשויות שלא להיפתח, בלי קשר להיקף

העיוות והנזק לגוף המכונית. דוגמאות לכמה מן

המקרים האופייניים מוצגות באיור.

איור 219

איור 218

איור 220
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ה מרוחקת מתאהתנגשות מהצד בנקוד.1

כב קטן דומה המתנגש. אופנוע או ר2הנוסעים 

ה, עץ או. התנגשות עם עמוד תאור3כב בצד הר

.5. התנגשות אלכסונית מהצד 4גוף צר אחר 

כב על צדו או על הגגהתהפכות הר

מכיוון שכריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון

כב מכל סוגיבים בראינן מגינות על היוש

ה נכונה שלההתנגשויות מהצד, ודא תמיד חגיר

חגורות הבטיחות.

כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון אינן

מתוכננות להיפתח כאשר...

כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון אינן

בהם אין ביכולתןמתוכננות להיפתח בתנאים ש

בי המכונית.להעניק מיגון ליוש

תנאים אופייניים מוצגים באיור.

. התנגשויות מאחור2התנגשויות חזיתיות .1

מכיוון שכריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון

כב בכל סוגיבים בראינן מגינות על היוש

ה נכונה של חגורותההתנגשויות, ודא תמיד חגיר

הבטיחות.

164((172 (171 (170 (169 (168 (167 (166 (165 

כת ריסון - כריות אווירטיפול במער

173((177 (176 (175 (174 

כב מיועד לגריטה, יש לעשות זאתאם הרה: הער

בתיאום עם החקיקה המקומית התקפה. יש ליצור

תכז שירות מורשה מטעם חברקשר עם מר

כתך פירוק בטוח של מערס.מ.ל.ת בע"מ  לצור

כריות האוויר.

איור 222

איור 224איור 223

איור 225
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 כריות אוויר מתנפחות במהירות גבוהה143)

מאד. במצבים מסוימים, מגע עם כרית אוויר

מתנפחת עשוי לגרום לשפשופים, חבלות,

חתכים קלים וכדומה.

לישיבה נכונה ברכב חשיבות רבה . נהג144) 

או נוסע הנמצאים קרוב מדי לכרית האוויר

כאשר היא מתנפחת עשוי ליהרג או לסבול

פציעות קשות. כריות אוויר מתנפחות במהירות

גבוהה מאד, ומפעילות כוח עצום. כריות האוויר

עשויות שלא להגן באופן מלא על נהג או נוסע

במושב הקדמי שאינם ישובים וחגורים כהלכה

במקומם, ואף עשויות לגרום לפציעות קשות

ואף קטלניות כאשר הן מתנפחות.

אין לשבת בקצה מושב, ואין לקרב את145) 

החלק התחתון של הרגליים קרוב מדי ללוח

המכשירים, או להשעין ראש או חזה על גלגל

ההגה או על לוח המכשירים.

אחוז תמיד בגלגל ההגה בשתי ידיים כדי146)

לאפשר פתיחה חופשית ומלאה של כרית

האוויר במקרה הצורך. אל תרכון לפנים בעת

נהיגה. זקוף את משענת הגב ותישען עליה

היטב.

 ילדים ופעוטות יש להושיב במושב147)

האחורי, ולחגור אותם כנדרש במערכת ריסון

מתאימה. המושב האחורי הוא המקום הבטוח

ביותר להסעת ילדים.

לעולם אין להוביל פעוטות וילדים קטנים148) 

שאינם חגורים כנדרש במערכת ריסון לילדים.

אין להחזיק פעוט או ילד בידיים, להושיבו עלאזהרה

הברכיים או להניח לו לעמוד בצמוד ללוח

המכשירים. בשעת תאונה, ובכלל זה במהלך

ניפוח כריות האוויר, ילדים במקומות אלה

מסתכנים בפציעה חמורה ואף קטלנית. ילדים

חייבים לשבת כנדרש במערכת ריסון מתאימה.

ראה סעיף “מערכות ריסון לילדים“ בספר זה.

אין להרכיב מערכת ריסון לילדים הפונה149) 

לאחור במושב קדמי המצויד בכרית אוויר

פעילה. במצב זה, ניפוח כרית האוויר עשוי

לגרום לפציעה קשה ואף קטלנית לילד היושב,

בלי קשר לעוצמת ההתנגשות. לפיכך חובה

תמיד לנטרל את כרית האוויר במקרה של

התקנת  מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור

במושב הנוסע הקדמי. בנוסף, יש להזיז את

מושב הנוסע הקדמי אחורה ככל האפשר, כדי

למנוע מגע בין מערכת הריסון ללוח המכשירים.

יש להפעיל מחדש את כרית האוויר של מושב

הנוסע הקדמי מיד עם פירוק מערכת הריסון

לילדים ממנו.

ילדים בוגרים יותר חייבים לשבת, חגורים150) 

כנדרש בחגורות הבטיחות. במידת הצורך יש

להושיבם על מושב מגביה מתאים.

סכנה חמורה! לעולם אין להתקין מערכת151) 

ריסון ילדים הפונה לאחור במושב שלפניו

מותקנת כרית אוויר פעילה. סכנת מוות או

פציעה חמורה של הילד במקרה של תאונה.

אין להרכיב כל אביזר המסתיר את נורית152) 

החיווי, ואין לכסות את נורית החיווי במדבקה.

הסתרת נורית החיווי תמנע אפשרות לוודא את

מצב כרית האוויר של הנוסע.

 כדי למזער את הסיכון לפציעה חמורה153) 

או קטלנית:  סובב תמיד את מתג ההצתה

  או העבר את מערכת ההפעלהLOCKלמצב 

-ON לפני כל הפעלה של מתג OFF למצב 

OFFשל כרית האוויר בצד הנוסע. אי ציות 

להוראה זו עשוי לפגוע בביצועי כרית האוויר;

 של כרית האווירON-OFFלפני הפעלת מתג 

בצד הנוסע יש להמתין לפחות 60 שניות כאשר

 או מערכתLOCKמתג ההצתה במצב 

. מערכת כריות האווירOFFההפעלה במצב 

מתוכננת לשמר מתח חשמלי מספיק לצורך

הפעלת כרית האוויר; הוצא תמיד את המפתח

 של כרית האוויר לאחרON-OFFמתוך מתג 

הפעלת המתג. אי ציות להוראה זו עשוי לגרום

 של כריתON-OFFלמצב לא נכון של מתג 

-ONהאוויר בצד הנוסע; אין לכבות את מתג

OFF של כרית האוויר בצד הנוסע אלא במקרה 

של צורך להרכיב מערכת ריסון לילדים על מושב

 לאחרOFFהנוסע הקדמי; אם לא מופיע חיווי 

 של כרית האוויר בצדON-OFFסיבוב מתג 

, אין להרכיב מערכת ריסוןOFFהנוסע למצב 

לילדים על מושב הנוסע הקדמי. אנו ממליצים

על בדיקת המערכת במרכז שירות מורשה

OFFמטעם חברת ס.מ.ל.ת בע"מ ; אם חיווי 

 של ON-OFFעדיין מופיע לאחר סיבוב מתג 

, אין להניחONכרית האוויר בצד הנוסע למצב 

לאיש לנסוע במושב הנוסע הקדמי; אנו

ממליצים על בדיקת המערכת במרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע"מ .

םאין להצמיד מדבקות ואביזרים אחרי154) 

לגלגל ההגה, ללוח המכשירים בצד הנוסע

ולמושבים. לעולם אין להניח חפצים (כגון
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טלפונים סלולריים) על גבי לוח המכשירים בצד

הנוסע. חפצים אלה עשויים לפגוע בפתיחה

התקינה של כרית האוויר בצד הנוסע, וכן לגרום

פציעות חמורות לנוסעי הרכב.

אין להניח או לחבר דבר על לוח155) 

המכשירים מעל לתא הכפפות. עצמים אלה

עשויים לפגוע בניפוח כרית האוויר, או להכות

בנוסעי הרכב ולפצוע אותם במקרה של ניפוח

כרית האוויר.

אין לחבר אביזרים אל השמשה הקדמית156) 

או להניחם לפניה. חפצים אלה עשויים לפגוע

בניפוח כרית האוויר, או להכות בנוסעי הרכב

ולפצוע אותם במקרה של ניפוח כרית האוויר.

אין לחבר מפתחות או אביזרים נוספים157) 

(עצמים חדים, קשים או כבדים) למפתח

ההצתה. עצמים כאלה עשויים לפגוע בפתיחה

התקינה של כרית האוויר של ברכי הנהג, וכן

להיזרק ולגרום פציעות חמורות במקרה של

ניפוח כרית האוויר.

אין לחבר אביזרים כלשהם לחלקו158) 

התחתון של לוח המכשירים בצד הנהג. עצמים

כאלה עשויים לפגוע בפתיחה התקינה של

כרית האוויר של ברכי הנהג, וכן להיזרק ולגרום

פציעות חמורות במקרה של ניפוח כרית האוויר.

אין להניח חבילות, חיות מחמד או עצמים159) 

אחרים בין כריות האוויר לבין הנהג והנוסע

במושב הקדמי. עצמים אלה עשויים לפגוע

בניפוח כרית האוויר, או לגרום לפציעה במקרה

של ניפוח כרית האוויר.

מיד לאחר ניפוח כרית האוויר, כמה160) 

מרכיבי מערכת כרית האוויר יהיו חמים. אין

לגעת ברכיבים אלה, מחשש לכוויה.

מערכת כריות האוויר נועדה לפעולה חד161) 

פעמית. לאחר פתיחת כריות האוויר, אין

אפשרות להפעילן שנית. יש להחליף בהקדם

את כריות האוויר, ואנו ממליצים לבדוק את כל

מערכת כריות האוויר במרכז שירות מורשה

מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע"מ.

אין לחבר עצמים קשיחים למתלי162) 

המעילים או לידיות האחיזה.

אין להניח ראש, יד או מרפק על החלון,163) 

או על האזור שבו ממוקמת כרית אוויר הווילון,

כדי למנוע פציעה אפשרית במקרה של ניפוח

כרית האוויר.

כרית האוויר אינה תחליף לחגורות164) 

הבטיחות, אלא משפרת את יעילותן. יתרה

מזאת, מכיוון שכריות האוויר אינן נפתחות

בהתנגשות חזיתית במהירות נמוכה,

בהתנגשות מהצד, בנגיחה מאחור או

בהתהפכות, הנוסעים מוגנים במקרים אלה רק

על ידי חגורות הבטיחות, ולכן יש לחגור אותן

בכל עת.

כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון165) 

תוכננו להשלים את המיגון של חגורות

הבטיחות במקרים מסוימים של התנגשויות

מהצד. יש לחגור תמיד את חגורות הבטיחות

כנדרש, והנהג והנוסע הקדמי חייבים לשבת

במשענות זקופות, במרחק מלוח המכשירים,

ובלי להישען על החלון או הדלת.

כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר הווילון166) 

מתנפחות בכוח רב. הנהג והנוסע הקדמי

חייבים להימנע מלהוציא את זרועותיהם

מהחלון או להישען על דלת הרכב, כדי למזער

את הסכנה לפציעה קשה ואף קטלנית

מהתנפחות כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר

הווילון.

אין להניח לאדם היושב במושב האחורי167) 

לאחוז במשענת הגב של מושב קדמי, כדי

למזער את הסיכון לפציעה מניפוח כרית האוויר

הצדדית. יש להשגיח במיוחד על ילדים.

אין להניח כל עצם לפני או בקרבת168) 

משענת הגב של שני המושבים הקדמיים.

עצמים אלה עשויים להפריע לפתיחה תקינה

של של כריות האוויר הצדדיות, וכן להיזרק

ולגרום לפציעות כתוצאה מניפוח כריות האוויר.

אין להרכיב כיסויים על מושבים המצוידים169) 

בכריות אוויר צדדיות. אין לחדש את כיסויי

המושבים המצוידים בכריות אוויר צדדיות.

שינויים אלה עשויים לפגוע בניפוח התקין של

כריות האוויר הצדדיות.

) או כל התקן אוAאין לחבר מיקרופון (170) 

חפץ אחר בקרבת אזור הפתיחה של כרית אוויר

) כגון על השמשה הקדמית, עלBהווילון (

חלונות הצד, על עמודי המרכב הקדמיים

והאחוריים, על קורות הצד של הגג או על ידיות

האחיזה. מיקרופון או חפץ כזה עשוי להיזרק

בעוצמה עם ניפוח כרית אוויר הווילון, להפריע

לפתיחתה התקינה של כרית האוויר, וכך לגרום

לפציעה חמורה ואף קטלנית.

אין להניח לילד להישען על דלת קדמית171) 

או בקרבתה, גם אם הילד יושב במערכת ריסון

לילדים. אין להניח לילד להניח את ראשו על או

בקרבת אזורי הפתיחה של כריות האוויר

הצדדיות וכריות אוויר הווילון. אי ציות להוראות

אלה מסכן את הילד בפציעה חמורה ואף
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קטלנית במקרה של פתיחת כרית האוויר

הצדדית וכרית אוויר הווילון.

אנו ממליצים כי כל עבודה מעל או172) 

בקרבת כריות האוויר הצדדיות וכריות אוויר

הווילון תבוצע במרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת בע"מ .

אנו ממליצים שכל עבודות התחזוקה173) 

הנדרשות במר“מ או בקרבת רכיביה יבוצעו

במרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע"מ . עבודה לא מוסמכת על מערכת הריסון

או על החיווט שלה עשויה להוביל לפתיחה

בשוגג של כריות אוויר, או להשבתה של

המר“מ. שני הגורמים הללו עשויים להוביל

לפציעה חמורה.

אין להכניס שינויים בגלגל ההגה,174) 

במותחני חגורות הבטיחות ובכל רכיב אחר של

המר“מ. לדוגמה, החלפת גלגל ההגה, או

שינויים בפגוש הקדמי או במבנה הרכב עשויים

לפגוע בביצועי המערכת הריסוןלהוביל לפציעה

אפשרית.

אם נגרם לרכבך נזק כלשהו, אנו175) 

ממליצים לבדוק את מערכת כריות האוויר

ולוודא את שהיא במצב עבודה תקין.

בכלי רכב המצוידים בכריות אוויר צדדיות,176) 

אין להכניס שינויים במושבים הקדמיים, בעמוד

האמצעי של המרכב ובקונסולה המרכזית.

שינויים אלה עשויים לפגוע בביצועי מערכת

הריסון ולהוביל לפציעה אפשרית.

אם גילית קרע, שריטה סדק או נזק אחר177) 

באזור בו מאוחסנת כרית אוויר, יש לבדוק את

תקינותה במרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע"מ .

כות בטיחותמער

פעילות
 (אם קיימת)בלימהכת סיוע למער

בלימה היא התקן המיועד לסייעכת הסיוע למער

לנהגים שאין ביכולתם ללחוץ על דוושת הבלם

בחוזקה במצבים כגון בלימת חירום, ומספקת כוח

בלימה חזק יותר.

כאשר דוושת הבלם נלחצת בפתאומיות, הבלמים

ב יותר מהרגיל.יופעלו בכוח ר

176(

בלימה נכנסתכת הסיוע לכאשר מערה: הער

ב יותר גםלפעולה, הבלמים פועלים בכוח בלימה ר

פיה קלה מדוושת הבלם. כדיה של הרבמקר

כת זו, הורד אתלהפסיק את פעולתה של מער

רגלך לגמרי מדוושת הבלם.

בלימה נמצאתכת הסיוע לכאשר מערה: הער

בשימוש במהלך הנהיגה, ייתכן שתחוש כי דוושת

הבלם מנסה להתנגד, שהדוושה נעה בתנועות

כת, או שישקטנות יחד עם רעשי הפעלת המער

כב ובגלגל ההגה. תופעות אלהרעד בגוף הר

בלימה פועלתכת הסיוע למורגשות כאשר מער

באופן תקין, ואינן מצביעות על בעיה כלשהי. המשך

ללחוץ על דוושת הבלם.

תכת ייצוב ובקרכאשר נורית חיווי מערה: הער

) דולקת, ייתכן שמנגנוןASTCבית (אחיזה אקטי

בלימה לא יפעל.הסיוע ל

כת איתות במצב חירום (אם קיים)מער

התקן זה מפחית את סכנת ההתנגשות האחורית

ה של הבהובבאמצעות הפעלה אוטומטית ומהיר

כבת החירום שנועדו להזהיר כלי רפנסי אזהר

הנוסעים מאחור במהלך בלימת חירום. כאשר

כת האיתות במצב חירום מופעלת, נוריותמער

ת החירום מהבהבות מהרה של פנסי אזהרהאזהר

ובו זמנית.

כת איתות במצב חירום מופעלתמערה: הער

כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

ך.כב גבוהה מ- 55 קמ“ש לערמהירות הר¥

כת מעריכה כידוושת הבלמים לחוצה, והמער¥

מדובר בבלימת חירום בעת ההאטה

כת להפעלת המערושמתקיימים התנאים

).ABSלמניעת נעילת הגלגלים (

כת האיתות במצב חירום מפסיקה לפעולמער

כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים:

ת.דוושת הבלמים משוחרר¥

ת החירוםמתג ההפעלה של פנסי אזהר¥

נלחץ.

כת מעריכה כי לא מדובר בבלימתהמער¥

.ABSכת פתע ובתנאי להפעלת מער



130

ב
יט

וח
ת

כת למניעת נעילת גלגליםמער

)ABS(

(אם קיימת)

ת) עוזרABSכת למניעת נעילת גלגלים (מער

למנוע נעילה של גלגלים בשעת הבלימה. כך

כב וקלות השליטהנשמרות יכולת הנהיגה בר

בגלגל ההגה.

עצות לנהיגה

כב הנוסע לפניך.חק בטוח מהרשמור תמיד על מר

, שמור תמידABSכת כבך מצויד במערגם אם ר

על מרווח בלימה ארוך יותר כאשר:

הכביש מכוסה בשלג או בחצץ.¥

שרשראות שלג מותקנות על הגלגלים.¥

בנהיגה בכבישים עם מהמורות או הפרשי¥

גובה אחרים.

בנהיגה על שטח לא אחיד.¥

 אינה מוגבלת רק למצביםABSכת ה-פעולת מער

כת מסוגלת גםהדורשים בלימה פתאומית. המער

למנוע נעילה של הגלגלים בנהיגה מעל מכסי בורות

ה של עבודות בכביש, סימוניםת, משטחי פלדביקור

על הכביש או כל שטח לא אחיד אחר.

 פועלת, אתה עשוי להרגישABSכת ה-כאשר מער

כב ושלתנודות של דוושת הבלם, ורעידות של הר

גלגל ההגה, ואולי גם תחושה של התנגדות דוושת

הבלם בשעת הלחיצה.

במצב זה, עליך פשוט ללחוץ בהחלטיות על דוושת

),’לפמפם’בצע לחיצות חוזרות (הבלם. אין ל

עו בביצועי הבלמים.שיפג

כאשר אתה מתחיל לנסוע מיד לאחר התנעת

ה מתא המנועהמנוע, אפשר שתשמע רעש עבוד

או תחוש במכה של דוושת הבלם. תופעות אלה

כת ה-נובעות מפעולת הבדיקה העצמית שמער

ABS.מבצעת, ואינן מעידות על תקלה 

  מסוגלת להתחיל לפעול כאשרABSכת ה-מער

כתכב עולה מעל כ-10 קמ“ש. המערמהירות הר

ת מתחתכב יורדחדלה מלפעול כאשר מהירות הר

לכ-7 קמ“ש.

179((187 (186 (185 (184 (183 (182 (181(180 

חכים מכוסות קררלאחר נהיגה על ד

ח, הסרכים מכוסות שלג או קררלאחר נהיגה על ד

ה שאלה נותרוח במקרשאריות של שלג או קר

כתכב המצוידים במערב לגלגלים. בכלי רבימס

ABSהיזהר שלא לפגוע בחיישני המהירות של ,

) או בכבלים הסמוכים לכל גלגל.Aהגלגל (

ת אחיזהכת ייצוב ובקרמער

& Active Stability ( ( ( ( (ביתאקטי

Traction Control - ASTC(((((

(אם קיימת)

)ASTCת אחיזה (בית לייצוב ובקרכת האקטיהמער

כות הבאות:תופסת שליטה מלאה על המער

ביתת אחיזה אקטימניעת נעילת בלמים, בקר

בית, זאת כדי לסייע לשמורכת ייצוב אקטיומער

כב ואחיזת הכביש שלו. אנא קראבות הרעל יצי

פסקה זו יחד עם הסעיפים המתארים את

תכת למניעת נעילת בלמים, מנגנון בקרהמער

בי.בית ומנגנון הייצוב האקטיהאחיזה האקטי

188((191 (190 (189 

ה מתא המנוע אפשר שתשמע רעש עבודה:הער

במצבים הבאים. תופעות אלה נובעות מבדיקת

 מבצעת. כמו כן, אתהASTCכת ה-פעולת מער

עשוי לחוש במכה של דוושת הבלם כאשר תלחץ

עליה. כל התופעות הללו אינן מעידות על תקלה:

 אוONכאשר מתג ההצתה מסובב למצב ¥

.ONת למצב כת ההפעלה מועברמער

כב בנסיעה זמן מה אחריכאשר הר¥

ההתנעה.

 מופעלת, אפשרASTCכת כאשר מערה: הער

בבהכב, או תשמע קול ישתחוש רעידות בגוף הר

מתא המנוע. תופעות אלה מעידות על פעולה

כת, ואינן מעידות על תקלה.תקינה של המער

כתה של המערכאשר נורית האזהרה: הער

ASTCכת למניעת נעילת בלמים דולקת, מער

אינה פעילה.

איור 227
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כב המצוידים בנועל דיפרנציאלבכלי רה: הער

 ינוטרלו עםASTC וה-ABSאחורי, מנגנוני ה-

הפעלת נועל הדיפרנציאל האחורי. נורית חיווי

ASTC נורית חיווי ,ASTC OFFת  ונורית אזהרABS

כות אלה מנוטרלות. מצב זה אינוידלקו כאשר מער

מצביע על בעיה. עם שחרור נעילת הדיפרנציאל

האחורי, יכבו נוריות אלה וישוב לפעולה רגילה. ראה

”.ASTC OFF, נורית חיווי ASTC“נורית חיווי 

ביתת ייצוב אקטימנגנון בקר

בית מתוכנן לסייע לנהגת הייצוב האקטימנגנון בקר

כב בנסיעה על כביש חלק או במהלךלשלוט בר

ביצוע תמרוני נהיגה מהירים. המנגנון פועל

באמצעות שליטה על הספק המנוע ובכוח הבלימה

בכל גלגל.

בית אינות הייצוב האקטימנגנון בקרה: הער

פועל כאשר בורר מצב ההינע נמצא במצבים

4L (Easy select 4WD) הבאים: 

  4LLc (Super select 4WD II)ת. כאשר בקר

בית פועלת ובורר מצב ההינעבות האקטיהיצי

,4H  (Easy select 4WD)  או2Hנמצא במצבים 

4HLc או 4H או 2Hאו במצבים 

 (Super select 4WD II)ת בורר ההינע, בהעבר

4LLc, או למצב 4L  (Easy select 4WD)למצב 

(Super select 4WD II)בותת היצי מנגנון בקר

בית ינוטרל אוטומטית.האקטי

בית פועלבות האקטית היצימנגנון בקרה: הער

במהירות של 15 קמ“ש או יותר.

כב בעלי נועל דיפרנציאל אחורי,בכלי רה: הער

בית ינוטרל עםבות האקטית היצימנגנון בקר

הפעלת נועל הדיפרנציאל.

ASC OFF     מתג

בית מופעלבות האקטית היצימנגנון בקר

ONאוטומטית כאשר מתג ההצתה מסובב למצב 

. ניתןONת למצב כת ההפעלה מועבראו מער

כת באמצעות לחיצה על מתגלנטרל את המער

ASC OFF.למשך 3 שניות או יותר 

בית מנוטרל,בות האקטית היציכאשר מנגנון בקר

,ASC. כדי להפעיל מחדש את ה-נדלק החיווי 

יכבה. . החיווי ASC OFFלחץ קצרות על מתג 

עצות לנהיגה

כב מבוץ, חול או שלג טרי כאשר בוררבחילוץ הר

4H  (Easy או2Hמצב ההינע נמצא במצבים 

select 4WD) 2, או במצביםH 4 אוH 4 אוHLc

 (Super select 4WD II)ייתכן שתחוש כי מנגנון ,

 מונע עליה במהירות המנוע בתגובהASTCה-

ללחיצה על דוושת ההאצה. אם תופעה זו

תאכב, העבר חשת ומונעת בכך את חילוץ הרמתר

4L  (Easy select 4WD) בצמל עניהה בצמ ררוב

4LLc  (Super select 4WD II)או העבר את מתג 

. פעולות אלהOFFבות למצב ת היצימנגנון בקר

כתת הבלמים של מערכב.  בקריקלו על חילוץ הר

בית עדיין פועלת, כדי למנועת האחיזה האקטיבקר

ASC OFFבוב חופשי של הגלגלים כאשר מתג סי

, כאשר בורר מצב ההינע נמצאOFFנמצא במצב 

4LLc או במצב 4L   (Easy select 4WD) במצב 

 (Super select 4WD II)

ASC OFFאם תמשיך ללחוץ על מתג ה: הער

בית,בות האקטית היציבוי מנגנון בקרלאחר כי

מנגנון “הגנת הפעלה בשוגג“ יפעיל מחדש את

בית.בות האקטית היציאת מנגנון בקר

בותת היציגם כאשר מנגנון בקרה:  הער

בית מכובה, הוא עשוי להיכנס לפעולההאקטי

כב.בהתאם לתנועת הר

192((193 

איור 228



132

ב
יט

וח
ת

ביתת אחיזה אקטימנגנון בקר

ת האחיזהעל גבי משטחים חלקים, מנגנון בקר

בית מונע מגלגלי ההינע מלהסתובב מהרהאקטי

כב להתחיל לנועולאבד אחיזה, ובכך מאפשר לר

ה. מנגנון זה גם מספק די כוח הנעהממצב עציר

ה שהנהג לוחץ על דוושתויכולת היגוי במקר

כב פונה.ההאצה כאשר הר

194(

 מערכת הסיוע לבלימה איננה התקן 178)

המיועד להפעיל כוח עצירה גדול יותר מיכולתו

של הרכב. דאג תמיד לשמור על מרחק מספיק

בינך לבין כלי הרכב שלפניך, מבלי לסמוך יותר

מדי על מרכת הסיוע לבלימה.

 איננה מסוגלת למנועABS מערכת ה- 179)

תאונות. אתה האחראי לנקוט באמצעי בטיחות

ולנהוג בזהירות.

, ודא שכלABS כדי למנוע כשל של ה- 180)

ארבעת הגלגלים והצמיגים הם באותו גודל וסוג.

 אין להתקין דיפרנציאל מגביל החלקה 181)

)Limited Slip Differential - LSDשל יצרן (

חיצוני על הרכב. שינוי כזה עשוי להשבית את

.ABSפעולת מערכת ה-

  מנצלת עד תום אתABS מערכת ה- 182)

האחיזה הקיימת, אך אינה מסוגלת לשפר את

האחיזה. לפיכך, יש לנקוט זהירות רבה בנהיגה

על משטחים חלקים, ולא לקחת סיכונים

מיותרים.

  מתערבתABS  כאשר מערכת ה- 183)

ואתה מבחין בתנועת פעימה של דוושת הבלם,

המשך ללחוץ על הדוושה מבלי להתייחס לכך.

כך תסייע לך המערכת להשיג את מרחק

הבלימה האפשרי הקצר ביותר, בהתאם לתנאי

הדרך.

 נכנסת לפעולה,ABS כאשר מערכת ה- 184)

עליך להבין שמיצית כמעט את כל יכולת

האחיזה של הצמיגים עם פני הכביש: האט כדי

להבטיח נהיגה בהתאם ליכולת האחיזה

הקיימת.

  אינה יכולה לגבור עלABS מערכת ה- 185)

חוקי הפיזיקה. היא אינה יכולה להגביר את

האחיזה הזמינה בהתאם לתנאי הדרך.

 אינה יכולה למנועABS מערכת ה- 186)

תאונות, ובכלל זה תאונות הנובעות מפניה

במהירות מופרזת, מנסיעה על משטחים

מעוטי אחיזה או מהחלקה על כביש רטוב.

 לעולם אין לבחון את יכולתה של מערכת 187)

 בנהיגה חסרת אחריות ומסוכנת,ABSה-

באופנים המסכנים את בטיחותך ואת בטיחותם

של אחרים.

 אין לסמוך יתר על המידה על מערכת 188)

 אינה יכולהASTC. גם מערכת ה- ASTCה-

למנוע את פעולתם של חוקי הפיזיקה על

הרכב. למערכת זו, בדומה לכל מערכת אחרת,

יש מגבלות ולא תוכל לסייע לך לשמור על

אחיזה ושליטה ברכב בכל מצב. נהיגה פרועה

עשויה לגרום לתאונות. באחריות הנהג לנהוג

בזהירות, ולקחת בחשבון את התנועה, את

תנאי הדרך ואת מזג האוויר.

 אינה יכולה למנועASTC מערכת ה- 189)

תאונות, ובכלל זה תאונות הנובעות מפניה

במהירות מופרזת, מנסיעה על משטחים

מעוטי אחיזה או מהחלקה על כביש רטוב.

 כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת 190)

, ודא שכל ארבעת הגלגלים והצמיגיםASTCה-

הם באותו גודל וסוג.

 אין להתקין דיפרנציאל מגביל החלקה 191)

)Limited Slip Differential - LSDשל יצרן (

כזה עשוי לשבש אתASTC חיצוני על הרכב. 

.ASTCפעולת מערכת ה-

 מטעמי בטיחות, יש להפעיל את מתג 192)

ASC OFF.רק כאשר הרכב עומד 

 ודא שמערכת בקרת היציבות 193)

האקטיבית פעילה תמיד בתנאי נהיגה רגילים.

 בנהיגה בכבישים מכוסי שלג וקרח, ודא194)

התקנה של צמיגי שלג, ונהג ברכב במהירות

מתונה.

אזהרה
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כות נהיגהמער

משלימות

סיוע לזינוק בעליה (אם קיים)

מנגנון הסיוע לזינוק בעליה מקל על התחלת תנועה

כבבעליה תלולה באמצעות מניעה של תנועת הר

כת ממשיכה להפעיל את כוחלאחור. המער

תהבלימה למשך כ-2 שניות נוספות עם העבר

הרגל מדוושת הבלם לדוושת ההאצה.

 75(  (76

195((196 

להפעלה

ה מלאה באמצעותכב לעצירהבא את הר.1

דוושת הבלם.

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתיבכלי ר.2

העבר את ידית ההילוכים להילוך הראשון. בכלי

בת הילוכים אוטומטיתכב המצוידים בתיר

.Dהעבר את מתג ההילוכים למצב 

בנסיעה לאחור בעליה, הבא את מתגה: הער

.Rההילוכים או ידית ההילוכים למצב 

פה מדוושת הבלם. מנגנון הסיוע לזינוקהר.3

בעליה ישמור על כוח הבלימה שהופעל למשך

כ-2 שניות נוספות.

לחץ על דוושת ההאצה. מנגנון הסיוע לזינוק.4

רגה את כוח הבלימה עםבעליה ישחרר בהד

כב.התחלת תנועתו של הר

הסיוע לזינוק בעליה יופעל כאשר יתקיימוה: הער

כל התנאים הבאים.

המנוע פועל (הסיוע לזינוק בעליה לא יופעל¥

כאשר המנוע בהתנעה, או מיד לאחר

ההתנעה)

בת הילוכים ידנית,ב המצוידים בתיבכלי הר¥

ידית ההילוכים נמצא במיקום הבא: בזינוק

קדימה בעליה > ידית ההילוכים יהיה בכל

 (הסיוע לזינוק בעליה יפעל Rמצב פרט ל-

).Nגם אם ידית ההילוכים נמצא במצב 

בזינוק בעליה לאחור > ידית ההילוכים

 (הסיוע לזינוק בעליה לאRנמצאת במצב 

).Nיפעל אם ידית ההילוכים נמצא במצב 

בת הילוכיםכב המצוידים בתיבכלי ר¥

אוטומטית, מתג ההילוכים נמצא בכל מצב

.N או Pפרט ל-

ה מוחלטת, ודוושת הבלםכב מצוי בעצירהר¥

לחוצה.

בלם החניה משוחרר.¥

ההסיוע לזינוק בעליה לא יפעל במקרה: הער

שדוושת ההאצה נלחצת לפני שחרור דוושת הבלם.

הסיוע לזינוק בעליה פועל גם בזינוק לאחורה: הער

בעליה.

כאשר מופעל הסיוע לזינוק בעליה, אתהה: הער

עשוי לשמוע את קול ההפעלה. זוהי תוצאה

מלית של פעולת הסיוע לזינוק בעליה, ואינהנור

מצביעה על בעיה.

החיווי אזהר

כת, תידלק נוריתה של תנאים חריגים במערבמקר

.ASTCחיווי 

 77(  (78

כת הגה כוחמער

כת הגה הכוח פועלת כאשר המנוע פועל.מער

רושכת מסייעת לצמצם את המאמץ הדהמער

בוב גלגל ההגה.לסי

ת ביכולת נהיגה מכנית,כת הגה הכוח מצוידמער

ה של אובדן סיוע הכוח. אם סיוע הכוח אבדלמקר

כבך, אך תחושבה כלשהי, תוכל עדיין לנהוג ברמסי

הבה. במקרכי הנהיגה דורשת מאמץ גדול בהר

כז שירות מורשהכזה, בדוק את מכוניתך במר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ .מטעם חבר

 79(  (80

) (אם קיים)TSAסייען לייצוב גרור (

כבסייען לייצוב גרור מסייע בהפעלה בטוחה של הר

ת כוח הבלימהת גרור באמצעות בקרבעת גריר

ת הספק המנועהמועבר לכל גלגל ובאמצעות בקר

ת גרור.רוש לייצוב הטלטול בעת גרירהד

  מפעילה את הבלמים,TSAכת כאשר מער

ה של הבלמים. למידע נוסףנדלקת נורית האזהר

ת גרור“.עיין בנושא “גריר

 81(  (82
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כאשר הרכב פונה קדימה בעליה, אין195) 

לסמוך על השימוש בסיוע לזינוק בעליה

כאמצעי לשמירה על מצב עמידה במקום

לחיצה על דוושת הבלם. הדבר עשוי לגרום

לתאונה.

אין לסובב את מתג ההצתה למצב196) 

LOCK או ACCאו להעביר את מערכת ,

 כאשר הסיועACC או OFFההפעלה למצב 

לזינוק בעליה פועל. הסיוע לזינוק בעליה עשוי

להפסיק לפעול, ובכך להוביל לתאונה.

אין לסמוך באופן מופרז על הסיוע לזינוק75) 

בעליה למניעת תנועה לאחור של הרכב.

בתנאים מסוימים, גם כאשר הסיוע לזינוק

בעליה פועל, הרכב עשוי לנוע לאחור אם דוושת

הבלם לא נלחצה בכוח מספיק, אם הרכב

עמוס במטען כבד, אם העליה תלולה מאד או

.’הדרך חלקה, אם הרכב גורר נגרר וכד

הסיוע לזינוק בעליה לא נועד להחזיק את76) 

הרכב עומד על מקומו בעליה למשך יותר מ-2

שניות.

 דולקת, הסיוע לזינוקASTC אם נורית חיווי 77) 

בעליה לא יפעל. יש להיזהר בזינוק.

החנה את רכבך במקום בטוח וכבה את78) 

המנוע. התנע שנית ובדוק אם נורית החיווי

כבתה. במקרה זה, הסיוע לזינוק בעליה יפעל

שוב כרגיל. אם נורית החיווי עדיין דולקת, או

נדלקת בתכיפות רבה, אין צורך לעצור את

הרכב מיד, אך יש להביאו בהקדם לבדיקה

במרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע"מ.

אל תכבה את המנוע כאשר הרכב79) 

בתנועה. כיבוי המנוע יקשה מאד על סיבוב גלגל

ההגה, ועשוי לגרום בכך לתאונה.

אין להשאיר את ההגה מופנה באופן מלא80) 

לכיוון אחד. הדבר עשוי לפגוע במערכת הגה

הכוח.

אזהרה

חשוב
 פועלת, ייתכן כיTSAכת כאשר מערה: הער

כב ותשמע רעשי הפעלהתחוש ברעידות המר

בתא המנוע. אלה הם סימני ההפעלה הרגילים

כת ולא עדות לתקלה.של המער

 פועלת במהירות TSA55כת מערה: הער

קמ“ש או במהירויות גבוהות יותר.

 פועלת, נורית החיוויTSAכת כאשר מערה: הער

 מהבהבת או כבויה.ASCשל 

 גםTSAכת  לא פועל, מערASCכאשר ה: הער

לא פעילה.

אל תסמוך יתר על המידה על מערכת81)

TSA,אם הדרך חלקה, אם יש רוח צד חזקה .

אם המשקל לא מתאים ומיקום מטען לא נכון

TSAו/או בנהיגה במהירויות גבוהות, ייתכן כי 

לא יתרום ליציבות. נהג תמיד בהתאם לתנאי

הדרך, התנועה, מזג האוויר, המשקל ומיקום

המטען.

סייען ייצוב הגרור לא יפעל בתנאים82)

 - אם בלימת פתע או בלימה בירידה1הבאים: 

גרמו לקפיצת הרכב וליצירת זווית בין הרכב

 - אם הגרור מחליק הצדה בפתאומיות2לגרור.  

בעקבות תנועות היגוי חדות.
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נהיגה חסכונית

רישותך נהיגה חסכונית, יש למלא כמה דלצור

טכניות. התנאי הראשון לצריכת דלק נמוכה הוא

כב ולחיסכוןב. כדי להאריך את חיי הרמנוע מכוון היט

כבבי בתפעולו, אנו ממליצים להביא את הרמר

רשת.ת תקופתית בתדירות הנדביקורל

חיסכון בדלק, וכן פליטה של גזים מזהמים ורעש,

מושפעים מהרגלי נהיגה אישיים, וכן מתנאי

כב. כדי למזער את בלאי הבלמים,תפעולו של הר

בתי,ביהצמיגים והמנוע, וכן כדי להפחית זיהום ס

ב לנקודות הבאות.יש לשים ל

התנעה

הימנע מהאצות וזינוקים פתאומיים, המעלים את

צריכת הדלק.

החלפת הילוכים

בוביהחלף הילוכים רק במהירות המתאימה ובסי

המנוע המתאימים. סע תמיד בהילוך האפשרי

הגבוה ביותר.

  על כביש רגיל או מהיר, יש4WDכב בנסיעה בר

בי בדלק.ך חיסכון מר לצור2WDבחור במצב הינע ל

תנועה עירונית

עצירות וזינוקים תכופים מעלים את צריכת הדלק

הממוצעת. עד כמה שאפשר, סע בכבישים בהם

מת. בנסיעה בכבישים צפופים, הימנעהתנועה זור

בובי מנוע גבוהים.מנסיעה בהילוך נמוך עם סי

בובי סרקסי

בובי סרק.ך דלק גם כשהוא פועל בסיהמנוע צור

בובי סרק.המנע ככל האפשר משהייה ארוכה בסי

מהירות

נסיעה במהירויות גבוהות מעלה את צריכת הדלק.

פיה קלהבית. גם הרהימנע מנסיעה במהירות המר

מדוושת ההאצה תחסוך כמות משמעותית של

דלק.

לחץ אוויר בצמיגים

בועה.בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בתדירות ק

לחץ אוויר נמוך בצמיגים מעלה את התנגדות

הכביש ואת צריכת הדלק. בנוסף לכך, לחץ אוויר

נמוך בצמיגים משפיע לרעה על בלאי הצמיגים ועל

כב.בות הריצי

הובלת מטען

אל תנהג עם פריטי ציוד מיותרים בארגז המטען.

כב יעלה את צריכת הדלק,ף של הרמשקלו העוד

במיוחד בתנאי נהיגה עירונית הדורשים תדירות

גבוהה של זינוקים ועצירות. בנוסף,  הימנע מהובלה

; התנגדות’ת של מטען על גגון, מנשא וכדמיותר

ת תעלה את צריכת הדלק.האוויר המוגבר

התנעה בתנאי קור

כת יותר דלק, כמו גםהתנעה של מנוע קר צור

הפעלה מתמשכת של מנוע חם. לאחר ההתנעה,

ם האפשרי.ך בהקדרצא לד

קירור או מיזוג אוויר

השימוש במזגן מעלה את צריכת הדלק.



137

נהיגה, אלכוהול

וסמים

מינהיגה בהשפעת אלכוהול היא אחד מגור

התאונות השכיחים ביותר.

בה מן המינימום המותרגם ריכוזים נמוכים בהר

ם עשויים לפגוע משמעותיתשל אלכוהול בד

ביכולת הנהיגה שלך. אם שתית, אל תנהג. סע

ת נהג תורן שלא שתה, הזמן מונית או היעזרבחבר

בורית. שתיית קפהה ציבחבר, או סע בתחבור

מו לך להתפכח.ומקלחות קרות לא יגר

םם וללא מרשבדומה לכך, גם תרופות במרש

עשויות להשפיע על העירנות, התפיסה ומהירות

התגובה שלך. כאשר אתה נוטל תרופה מכל סוג

ך.רשהוא, היוועץ ברופא או ברוקח לפני צאתך לד

 197(

טכניקות לנהיגה

בטוחה

אי אפשר להבטיח באופן מלא נהיגה בטוחה

והימנעות מפגיעה. עם זאת, אנו ממליצים לשים

ב במיוחד לנושאים הבאים:ל

חגורות בטיחות

כבכב, ודא שאתה וכל נוסעי הרלפני התנעת הר

חגורים בחגורות בטיחות.

שטיחוני רצפה

 198(

ודא שפעוטות וילדים קטנים נמצאים¥

כות ריסון לילדים בהתאם לחוקיםבמער

ביתם הגנה מרה, ולשולתקנות התעבור

ה תאונה.במקר

אין לאפשר לילדים לשחק בארגז המטען.¥

מסוכן מאד להניח לילדים לשחק בארגז

כב בתנועה.המטען כאשר הר

נשיאת מטען

כאשר אתה מעמיס מטען, אל תערום אותו מעל

הבים. הסכנה אינה רק בחסימת שדלגובה המוש

הראיה לאחור, אלא גם בהטלת המטען קדימה

ה של בלימה חזקה.במקר

אזהרה

אזהרה

לעולם אל תשתה ותנהג. אלכוהול197) 

משבש את התפיסה שלך, מאט את זמן

איור  229התגובה שלך ופוגע בכושר השיפוט שלך.

כבהסעת ילדים בר

אין להשאיר לעולם ילד במכונית כאשר¥

המפתח נמצא בתוכה. ילדים עשויים לשחק

במכשור ולגרום לתאונה.

מנע משטיחוני הרצפה להפריע לדוושות198) 

באמצעות התאמה של שטיחונים המתאימים

לרכב.  כדי למנוע החלקה של השטיחונים

ממקומם, אבטח אותם באמצעות וו או אמצעי

חיבור אחר. שים לב כי הנחת שטיחון מעל

לדוושה, או הנחה של שני שטיחונים  זה מעל

זה עשויה להפריע לתנועת הדוושה ולגרום

לתאונה חמורה.
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כב המלצות להרצת הר

כתכבך החדש בהתאם לאמצעי הבטיחות הבאים, כהנחיות שיסייעו להאר הק“מ הראשונים, אנו ממליצים כי תנהג בר1,000כב, בתקופת ההרצה של הר

כבך, כמו גם לחיסכון וביצועים משופרים בעתיד.חיי ר

אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות.¥

המנע מזינוקים פתאומיים, האצות ובלימות חדות, ונסיעה ממושכת במהירות גבוהה.¥

בועות בחוק.ה יש לציית למגבלות המהירות הקבכל מקרב שבלה שלהלן. אנא שים להקפד על מגבלות המהירות המופיעות בט¥

כב מעל למשקל המותר.אל תעמיס את הר¥

ת נגרר.הימנע מגריר¥

מגבלת מהירותהילוך

בת הילוכיםכב בעלי תיכלי רבת הילוכיםכב בעלי תיכלי ר2WDדגמי  

     Easy Select 4WD     Super Select 4WD II

2H, 4H4L2H, 4H, 4HLc4LLc

5 קמ“ש20 קמ“ש5 קמ“ש20 קמ“ש20 קמ“שהילוך ראשון

15 קמ“ש40 קמ“ש15 קמ“ש40 קמ“ש40 קמ“שהילוך שני

25 קמ“ש65 קמ“ש25 קמ“ש65 קמ“ש65 קמ“שהילוך שלישי

35 קמ“ש95 קמ“ש35 קמ“ש95 קמ“ש95 קמ“שביעיהילוך ר

45 קמ“ש115 קמ“ש45 קמ“ש110 קמ“ש110 קמ“שהילוך חמישי

55 קמ“ש115 קמ“ש55 קמ“ש110 קמ“ש110 קמ“שהילוך שישי

בת הילוכים ידניתכב בעלי תיכלי ר
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מגבלת מהירותהילוך

בת הילוכיםכב בעלי תיכלי רבת הילוכיםכב בעלי תיכלי ר2WDדגמי  

     Easy Select 4WD     Super Select 4WD II

2H, 4H4L2H, 4H, 4HLc4LLc

5 קמ“ש20 קמ“ש5 קמ“ש15 קמ“ש15 קמ“שהילוך ראשון

15 קמ“ש40 קמ“ש15 קמ“ש35 קמ“ש35 קמ“שהילוך שני

20 קמ“ש60 קמ“ש20 קמ“ש55 קמ“ש55 קמ“שהילוך שלישי

30 קמ“ש85 קמ“ש30 קמ“ש85 קמ“ש85 קמ“שביעיהילוך ר

45 קמ“ש115 קמ“ש45 קמ“ש110 קמ“ש110 קמ“שהילוך חמישי

בת הילוכים אוטומטיתכב בעלי תיכלי ר

 מספק מומנט פיתול מרבי לנהיגה במהירות נמוכה (4L 4LLc ,(Easy select 4WD)   ,(Super select) 4WD II, טווח ההילוכים 4WD בכלי רכב 83)

במדרונות תלולים, וכן בחול, בוץ ושטחים קשי-עבירות דומים. בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, אין לעלות על מהירות של כ-70 קמ“ש בטווח

(4L 4LLc ,(Easy select 4WD)   .(Super select) 4WD IIההילוכים 

חשוב

 83(
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בלם החניה

הכב, הבא אותו תחילה לעצירכדי להחנות את הר

ב באופן מלא את בלם החניהמוחלטת, ושל

כב במקומו.בעוצמה מספקת להחזיק את הר

לשילוב

לשחרור

 כאשר בכוונתך לשלב את בלם החניה,84)

לחץ בחוזקה על דוושת הבלם כדי להביא את

הרכב לעצירה מוחלטת לפני משיכת בלם

החניה. משיכה בידית בלם החניה כאשר הרכב

בתנועה עשויה לגרום לנעילה של הגלגלים

האחוריים, וכן לגרום לתקלה בבלם החניה.

 לפני התחלת הנסיעה, ודא שבלם החניה85)

משוחרר באופן מלא, ונורית אזהרת הבלמים

כבויה. נסיעה ברכב מבלי לשחרר את בלם

החניה תגרום לחימום יתר של הבלם, שיוביל

לבלימה לא יעילה ולכשל אפשרי של הבלם.

 אם נורית אזהרת הבלמים אינה נכבית86)

עם שחרורו המלא של בלם החניה, ייתכן שיש

בעיה כלשהי במערכת הבלמים. דאג לבדיקת

רכבך בהקדם. ראה “נורית אזהרת בלמים“.

(A)לחץ באופן מלא על דוושת הבלם, ומשוך את  

בקצהכלפי מעלה מבלי ללחוץ על הכפתור ש

הידית.

 84(

משוך את הבלם בכוח שיספיק להחזיקה: הער

פיה מדוושת הבלם.כב במקומו לאחר הראת הר

אם בלם החניה אינו מצליח להחזיק אתה: הער

פיה מדוושת הבלם, בדוקכב במקומו לאחר הרהר

כבך.מיד את ר

לחץ בחוזקה על דוושת הבלם והחזק אותה, משוך

. לחץ על הכפתור(A)קלות את בלם החניה 

.(B)בקצה הידית ש

.(C)הורד את הידית עד הסוף  

 85((86 

כדי למנוע שחרור בשוגג של בלם החניה,ה: הער

ם ניתן יהיהרשת משיכה קלה כלפי מעלה בטרנד

הבדללחוץ אותו כלפי מטה. לחיצה על הכפתור ל

אינה מספיקה כדי להוריד את ידית הבלם.

איור  230

איור  231

חשוב



141

חניה

ב באופן מלא את בלםכב, שלכדי להחנות את הר

החניה, והעבר את ידית ההילוכים להילוך ראשון או

בת הילוכים ידנית,כב עם תי בר(R)להילוך אחורי 

כב (חניה) ברPאו הבא את בורר ההילוכים למצב 

בת הילוכים אוטומטית.עם תי

רוןחניה במד

כב, בצע נהלים אלה:רדור של הרכדי למנוע ד

החניה ביריד

כה, והסערמיים לעבר המדסובב את הגלגלים הקד

בצדמי שכב קדימה עד שהגלגל הקדאת הר

כה.רע קלות בשפת המדכה נוגרהמד

ב את בלםבת הילוכים ידנית, שלכב בעלי תיבכלי ר

 (הילוךRהחניה והעבר את ידית ההילוכים למצב 

אחורי).

ב אתבת הילוכים אוטומטית, שלכב בעלי תיבכלי ר

Pבלם החניה והעבר את בורר ההילוכים למצב 

ך, הצב מעצורים לפניה הצור(חניה). במקר

הגלגלים.

חניה בעליה

כה והלאה,רמיים מן המדסובב את הגלגלים הקד

בצדמי שה עד שהגלגל הקדכב אחורוהסע את הר

כה.רע קלות בשפת המדכה נוגרהמד

ב את בלםבת הילוכים ידנית, שלכב בעלי תיבכלי ר

 (הילוך1החניה והעבר את ידית ההילוכים למצב 

ראשון).

ב אתבת הילוכים אוטומטית, שלכב בעלי תיבכלי ר

Pבלם החניה והעבר את  בורר ההילוכים למצב 

ך, הצב מעצורים לפניה הצור(חניה). במקר

הגלגלים.

בת הילוכים אוטומטית, הקפדכבך מצויד בתיאם ר

ת בורר ההילוכיםב את בלם החניה לפני העברלשל

 (חניה). אם תעביר את בורר ההילוכיםPלמצב 

  לפני שילוב בלם החניה, אפשרPלמצב 

Pשתתקשה להוציא את בורר ההילוכים ממצב 

(חניה) בצאתך לנסיעה הבאה, ותאלץ להפעיל כוח

Pב על  בורר ההילוכים כדי להוציא אותו ממצב ר

(חניה).

חניה עם מנוע פועל

לעולם אל תשאיר את המנוע פועל כאשר אתה

נח/מנמנם. בנוסף, אל תשאיר את המנוע פועל

ת בחלל סגור או בלתי מאוורר.כאשר המכונית עומד

כבבעת יציאה מהר

כב אתך ונעל את כלקח תמיד את מפתח הר

כב ללאהדלתות כאשר אתה משאיר את הר

כבך באזורגחה. השתדל תמיד להחנות את רהש

ב.מואר היט

 199( (200

 השארת המנוע פועל מהווה סיכון199) 

לפציעה או מוות עקב הזזה בשוגג של ידית

ההילוכים (תיבת הילוכים ידנית) או של בורר

ההילוכים (תיבת הילוכים אוטומטית), או

כתוצאה מהצטברות גזי פליטה רעילים בתוך

תא הנוסעים.

 אל תחנה את רכבך באזורים בהם200)

חומרים דליקים כגון עשב או עלים יבשים יוכלו

לבוא במגע עם צינור פליטה חם, מחשש

לשריפה.

אזהרה
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ממה שלהתנעה והד

המנוע

טיפים להתנעה

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערפרט לכלי ר

מפתח

אל תפעיל את המתנע במשך למעלה מ-10 שניות

בר עשוי לרוקן את המצבר. אם המנועברציפות; הד

,LOCKלא הותנע, החזר את מתג ההתנעה למצב 

חכה מספר שניות, ונסה שוב להתניע. ניסיונות

עוהתנעה רצופים כאשר המתנע עדיין מסתובב יפג

במנגנון המתנע.

 201(

 87((92 (91 (90 (89 (88 

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערכלי ר

מפתח

כתתוכל להתניע את המנוע בכל מצב של מער

ההפעלה.

פה ממתג המנוע מיד לאחר הלחיצה,אם תר

המתנע יסתובב למשך עד 15 שניות. לחיצה

נוספת על מתג המנוע כאשר המתנע מסתובב

תעצור את מנוע המתנע. מנוע המתנע ימשיך

לפעול למשך עד כ-30 שניות כל עוד מתג המנוע

לחוץ. אם המנוע לא הותנע, המתן מעט ונסה שוב

להתניע. ניסיונות התנעה רצופים כאשר המתנע

עו במנגנון המתנע.עדיין מסתובב יפג

 201(

 88((92 (91 (90 (89 

התנעת המנוע

כת הפעלהכב המצוידים במערפרט לכלי ר

ללא מפתח

הכנס את מפתח ההצתה למתג והדק את.1

ת הבטיחות.חגור

ב.בלם החניה משולודא ש.2

לחץ והחזק את דוושת הבלם..3

בת הילוכים ידנית, לחץ עלכב בעלי תיבכלי ר.4

דוושת המצמד עד הסוף, והסט את ידית

כב (הילוך סרק). בכלי רNההילוכים למצב 

בוררבת הילוכים אוטומטית ודא שבעלי תי

 (חניה).Pההילוכים נמצא במצב 

אם המנוע קר, נורית החיווי לחימום המקדים תאיר

למשך זמן ארוך יותר.

אם המנוע לא הותנע במשך כ-5 שניות לאחר

שנורית החימום המקדים כבתה, החזר את  מצג

  כדיON, וסובב שנית למצב LOCKההצתה למצב 

לשוב ולהפעיל את החימום המקדים.

כאשר המנוע חם, נורית החיווי לחימום המקדים

לא תידלק גם כאשר מפתח ההתנעה מועבר

. להתנעה, סובב מיד את מתג ההצתהONלמצב 

.STARTלמצב 

STARTסובב את מפתח ההתנעה למצב .6

מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה. שחרר את

המפתח כאשר המנוע פועל.

רעשים מזעריים עשויים להישמע עם ההתנעה.

רעשים אלה ייעלמו כאשר המנוע יתחמם.

כת הפעלה ללאכב המצוידים במערכלי ר

מפתח

ת הבטיחות.הדק את חגור.1

ב.בלם החניה משולודא ש.2

לחץ והחזק בחוזקה את דוושת הבלם עם.3

רגלך הימנית.

אם המנוע לא הותנע, אפשר שתתקשה ללחוץ

כב לא יזהה את הלחיצהעל דוושת הבלם, והר

בה זו לא תתבצע התנעה.על הדוושה. מסי

ה כזה, לחץ חזק מהרגיל על דוושת הבלם.במקר

. נוריתONסובב את מתג ההצתה למצב .5

החיווי לחימום המקדים תאיר, ותכבה לאחר

זמן קצר. זהו חיווי לכך שחימום הדלק

הסתיים.

איור  232



143

בת הילוכים ידנית, לחץ עלכב בעלי תיבכלי ר.4

דוושת המצמד עד הסוף, והסט את ידית

כב (הילוך סרק). בכלי רNההילוכים למצב 

בוררבת הילוכים אוטומטית, ודא שבעלי תי

 (חניה).Pההילוכים נמצא במצב  

ממת המנועהד

כת ההפעלהכב המצוידים במערפרט לכלי ר

ללא מפתח

ה מוחלטת.כב לעצירהבא את הר.1

ב באופן מלא את בלם החניה, תוךשל.2

לחיצה על דוושת הבלם.

בת הילוכים ידנית,כב המצוידים בתילכלי ר.3

 כדיLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 

לכבות את המנוע, והעבר את ידית

כב חונהההילוכים להילוך ראשון (אם הר

כב (אם הר(R)בעליה) או להילוך אחורי 

בת הילוכיםכב עם תיה). ברחונה ביריד

אוטומטית, הבא את בורר ההילוכים למצב

P.(חניה), וכבה את המנוע 

כת ההפעלה ללאכב המצוידים במערלכלי ר

מפתח

 202(

ת חירום במהלךבצע עצירך לה של צורבמקר

הנסיעה, לחץ על מתג המנוע והחזק למשך 3

שניות ברציפות, או בצע 3 לחיצות מהירות או יותר.

.ACCכת הפעולה יעבור ל-המנוע יכבה ומצב מער

בורר ההילוכים נמצא בכלאל תכבה את המנוע כש

בת הילוכים (חניה) (תיPבהילוך פרט ל- 

בוי המנוע בכל הילוך אחר פרט ל-אוטומטית). כי

Pכת ל-ת מצב המער (חניה) יגרום להעברACC

  לאחרOFFכת ל-. העבר את המערOFFולא ל-

 (חניה).Pת בורר ההילוכים למצב  העבר

כב.עצור את הר.1

ב באופן מלא את בלם החניה, תוך לחיצהשל.2

על דוושת הבלם.

בת הילוכים ידנית, לחץכב המצוידים בתילכלי ר.3

על מתג המנוע כדי לכבות את המנוע, והעבר

כבאת ידית ההילוכים להילוך ראשון (אם הר

כב (אם הר(R)חונה בעליה) או להילוך אחורי 

בת הילוכיםכב עם תיה). ברחונה ביריד

Pאוטומטית, הבא את בורר ההילוכים למצב 

(חניה), ולחץ על מתג המנוע כדי לכבות את

המנוע.

כת הזרקתתהליך לימוד הכמות של מער

הדלק

כדי לשמור על פליטה נמוכה של גזים וקול מנוע

שקט, המנוע מבצע לעתים תהליך לימוד של כמות

הדלק המוזרק.

כאשר תהליך הלימוד מתבצע, צליל המנוע יישמע

מעט שונה מהרגיל. שוני זה בצליל המנוע אינו

מצביע על תקלה.

כת ההפעלה ללא מפתח אינה פועלתאם מער

באופן תקין

הכנס את מפתח ההפעלה ללא מפתח לחריץ

ה לאפשר כעת התנעההמפתח. פעולה זו אמור

כת ההפעלה.של המנוע ושינוי מצב מער

הוצא את המפתח מתוך החריץ לאחר התנעת

כת ההפעלה.המנוע או שינוי מצב מער

לחץ על מתג המנוע. נורית החיווי לחימום.5

הדלק המקדים תאיר, ותכבה לאחר זמן

קצר. זהו חיווי לכך שחימום הדלק הסתיים.

המנוע יותנע.

אם המנוע קר, נורית החיווי לחימום הדלק המקדים

תאיר למשך זמן ארוך יותר.

 תפעיל גם היא אתONכת ל-ת מצב המערהעבר

החימום המקדים. אם המנוע לא הותנע במשך

כ-5 שניות לאחר שנוריתת החימום המקדים

,OFFכת ההפעלה למצב כבתה, החזר את  מער

ובצע שנית את תהליך ההתנעה כדי לשוב ולהפעיל

את החימום המקדים.

רעשים מזעריים עשויים להישמע עם ההתנעה.

רעשים אלה ייעלמו כאשר המנוע יתחמם.

איור  233
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אין להכניס לחריץ המפתח כל אביזר פרט למפתח

בר עשוי לגרום לנזק אוההפעלה ללא מפתח. הד

לתקלה.

הפרד כל אביזר או מפתח נוסף ממפתח ההפעלה

כבללא מפתח לפני הכנסתו לחריץ המפתח. הר

בל את קוד הזיהוי הרשום מהמפתחעשוי שלא לק

הרשום. במצב זה, אפשר שהמנוע לא יותנע ולא

כת ההפעלה.ניתן יהיה לשנות את מצב מער

מפתח ההפעלה ללא מפתח אמור להיכנס לחריץ

הפתח רק במצב המוצג באיור, ולא להסתובב.

הוצא את המפתח מתוך החריץ כשהוא באותו

מצב.

, דלת הנהגOFFכת ההפעלה במצב כאשר מער

פתוחה ומפתח ההפעלה ללא מפתח נמצא בחריץ

ה תהבהב, הזמזם החיצוניהמפתח, נורית האזהר

יישמע למשך כ-3 שניות והזמזם הפנימי יישמע

למשך כדקה כדי להזכיר לך להוציא  את המפתח.

ת מפתח הפעלה ללא מפתח*תזכור

אזהרה

לעולם אל תשאיר את המנוע פועל כאשר201) 

המכונית עומדת באזור סגור או בלתי מאוורר

למשך זמן הארוך מזה הדרוש כדי להכניס את

מכוניתך למקום או  להוציאה ממנו. חד

תחמוצת הפחמן הנו גז חסר ריח, ושאיפתו

עשויה להיות קטלנית.

לעולם אל תפעיל את מתג המנוע202) 

במהלך נסיעה, פרט למקרי חירום. כיבוי המנוע

במהלך הנסיעה יפסיק את פעולת מנגנון

התגבור של הבלמים, ויעילות הבלימה תפחת.

בנוסף, מערכת הגה הכוח תפסיק לפעול

ויידרש כוח ידיים חזק בהרבה כדי לנהוג ברכב.

מצב זה עשוי להוביל לתאונה חמורה.

חשוב

שחרר את מפתח ההצתה מיד עם87) 

התנעת המנוע, כדי למנוע נזק למנגנון המתנע.

לעולם אל תנסה להתניע את הרכב88) 

באמצעות גרירה או דחיפה.

אין להריץ את המנוע בסיבובים מהירים89) 

אלא לאחר שניתן לו זמן להתחמם.

אם רכבך מצויד במגדש טורבו, אין לכבות90) 

את המנוע מיד לאחר נסיעה במהירות גבוהה

או בעליה. תחילה יש להניח למנוע לפעול

בסיבובי סרק כדי לאפשר למגדש הטורבו

להתקרר.

מומלץ שלא לדרוש מרכבך ביצועים91) 

מרביים (כגון האצה מופרזת, נסיעה ממושכת

)’במהירות גבוהה, שימוש קיצוני בבלמים וכו

בתקופת השימוש הראשונה.

לחיצה מהירה על דוושת ההאצה לפני92) 

הדממת המנוע אינה מביאה כל תועלת

מעשית; זהו בזבוז של דלק, ופוגע במיוחד

במנועים בעלי מגדש טורבו.

איור  235
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בותפעול מגדש הטור

(אם קיים)

בומגדש הטור

 93(  (94

בו מגביר את כוחו של המנוע באמצעותמגדש הטור

חיפת כמויות גדולות של אוויר לתוך בוכנות המנוע.ד

בתוך המגדש מסתובביםהחלקים המכונפים ש

במהירויות גבוהות מאד ונחשפים לטמפרטורות

גבוהות מאד. חלקים אלה מסוככים ומקוררים

ה על החלפת שמןבאמצעות שמן המנוע. אי הקפד

בירשת עשויה לגרום למיסהמנוע בתדירות הנד

המגדש להינעל, או להשמיע רעשים חריגים.

אל תריץ את המנוע במהירויות גבוהות93) 

(למשל, בהילוך סרק או בהאצה מהירה) מיד

לאחר ההתנעה.

אין לכבות את המנוע מיד לאחר נסיעה94) 

במהירות גבוהה או בעליה. תחילה יש להניח

למנוע לפעול בסיבובי סרק כדי לאפשר למגדש

הטורבו להתקרר.

כת עצור וסעמער

(AS&G)אוטומטית 

) מכבה ומתניעה אתAS&Gכת עצור וסע (מער

המנוע אוטומטית מבלי להפעיל את מתג ההצתה

כב עומד במקום,או את מתג המנוע כאשר הר

מזור או בפקק תנועה, זאת כדי לצמצםכגון בר

פליטת גזים ולחסוך בצריכת הדלק.

כתבר של המנוע על ידי מערממה המצטזמן ההד

ב תכליתית.) מופיע בתצוגה הרAS&Gעצור וסע (

”.AS&Gראה ”ניטור 

בוי אוטומטי של המנועכי

) מופעלת אוטומטיתAS&Gכת עצור וסע (מער

ת, או עם העברONבוב מתג ההצתה למצב עם סי

.ONכת ההפעלה למצב מער

בויכת בלחיצה על מתג כיניתן לנטרל את המער

). ראהAS&G OFFה ונסיעה (כת עצירמער

”לניטרול“.

) נמצאתAS&Gכת עצור וסע (כאשר מער

 דולקת כדי ליידע אתAS&Gבפעולה, נורית חיווי 

הנהג בכך.

. בוכנה3חוס  . אוויר ד2חס אוויר . מד1

. גזי פליטה6בינה  . טור 5בו . כנף טור4

איור  236
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כבעצור את הר.1

תוך לחיצה על דוושת הבלם, לחץ עד הסוף.2

על דוושת המצמד והעבר את ידית ההילוכים

 (הילוך סרק).Nלמצב 

איור  238

שחרר את דוושת המצמד. המנוע יכבה.3

אוטומטית.

איור  239איור  237

בוי אוטומטי של המנוע יחולל שינויים מסוימיםכי

ב לשינויים הבאים.כב. שים לכות הרבפעולת מער

רשמנגנון תגבור הבלמים יפסיק לפעול, ותיד¥

לחיצה חזקה יותר על דוושת הבלם. אם

כב בתנועה, הפעל על דוושת הבלם לחץהר

חזק מהרגיל.

 95(

במקרים הבאים, המנוע לא יכבה אטוטמטית

 תהבהב כדי ליידע בכך אתAS&Gונורית חיווי 

הנהג.

ת הבטיחות של הנהג אינהכאשר חגור¥

מהודקת

כאשר דלת הנהג פתוחה¥

כאשר מכסה המנוע פתוח¥

במקרים הבאים, המנוע לא יכבה אוטומטית

 תכבה.AS&Gונורית חיווי 

לאחר התנעה אוטומטית, כאשר מהירות¥

כב אינה עולה על כ-5 קמ“ש.הר

 לאחר ההתנעה, אם לא עברו  לפחות ¥30

שניות.

כב נעצר שוב פחות מ-10 שניותאם הר¥

לאחר התנעה אוטומטית.

ת נוזל קירור המנוע נמוכה.כאשר טמפרטור¥

או פחות.C° 3  בה של בית סבטמפרטור¥

כב פועל, והחום בתאכאשר החימום בר¥

ה הרצויה.ם הגיעה לטמפרטורהנוסעים טר

םכאשר המזגן פועל, ותא הנוסעים טר¥

ה הרצויה.התקרר לטמפרטור

ת האדים מופעל. ראהכאשר מתג הפשר¥

מי ובחלונות הצד:ת אדים בחלון הקד“הפשר

לפיזור מהיר“.

ת האקלים פועלתכת בקרכאשר מער¥

ת היארה המוגד והטמפרטורAUTOבמצב 

כב המצוידיםבי (כלי רחימום או קירור מר

ת אקלים אוטומטית).כת בקרבמער

ף) שורDPFכאשר מסנן חלקיקי הדיזל (¥

) שנלכד.PMאוטומטית חומר חלקיקי (

כב גבוהה, למשלכאשר צריכת החשמל בר¥

כאשר מפשיר האדים בחלון האחורי או

מכשירים חשמליים אחרים פועלים, או

כת האיוורור פועלתכאשר מניפת מער

בעוצמה גבוהה.



147

בו נמוך.כאשר המצבר חלש או המתח ש¥

בדיקת המנועה לכאשר נורית האזהר¥

מהבהבת.דולקת, או כאשר  נורית חיווי 

, ובורר מצב4WDכב בעלי הינע בכלי ר¥

4H, 4L     (Selectההינע נמצא במצבים

Easy 4WD)  4  אוLLc   (Super Select

4WD II). 

במקרים הבאים, המנוע לא יכבה אוטומטית גם

כאשר נורית החיווי דולקת.

לחיצה על דוושת ההאצה¥

כת תגבורמה נמוכה של תת לחץ במערר¥

הבלמים

בוב של גלגל ההגהסי¥

רון תלולחניה על מד¥

) מופעלת כאשרAS&Gכת עצור וסע (אם מער

כתחס מערהמזגן פועל, יכבו הן המנוע והן מד

כת האיוורור תמשיךהמיזוג. לפיכך, רק מניפת מער

לפעול במצב זה, והחלונות עשויים להתכסות

ת האדיםה כזה, לחץ על מתג הפשרבאדים. במקר

תכדי להתניע מחדש את המנוע. ראה “מתג הפשר

האדים“.

בוי של המנוע,אם החלון מתכסה אדים עם כל כי

כת עצור וסעאנו ממליצים לנטרל את מער

)AS&Gכתבוי מער) באמצעות לחיצה על מתג כי

). ראה “לניטרול“.AS&G OFFעצור וסע (

הת הטמפרטורכאשר המזגן פועל, כוון את בקר

בוילחום גבוה יותר כדי להאריך את משך הכי

האוטומטי של המנוע.

התנעה אוטומטית של המנוע

לחץ על דוושת המצמד כאשר ידית בורר ההילוכים

 (הילוך סרק). המנוע יותנעNנמצא במצב 

אוטומטית ונורית החיווי תכבה.

Nאין להעביר את ידית ההילוכים לכל מצב פרט ל-

פות מדוושת המצמד בעת(הילוך סרק), ואין להר

תההתנעה האוטומטית. פעולות אלה יובילו לעציר

ביטול ההתנעה האוטומטית.המתנע ול

ה של כישלון ההתנעה האוטומטית, או אםבמקר

בדיקת המצבה להמנוע נכבה, יידלקו נורית האזהר

ת הטעינה. במצב זה, המנועהמנוע ונורית אזהר

לא יותנע מחדש גם עם לחיצה נוספת על דוושת

המצמד. תוך לחיצה על דוושת הבלם, לחץ עד

הסוף על דוושת המצמד וסובב את מתג ההצתה

, או לחץ על מתג המנוע כדיSTARTלמצב 

בוי של המנוע“.להתניע. לפרטים, ראה ”התנעה וכי

 96(

במקרים הבאים, המנוע לא יותנע אוטומטית.

בוי לאחר כיAS&G OFFלחיצה על מתג ¥

אוטומטי של המנוע, המנטרלת את

כת.המער

מכסה המנוע פתוח.¥

במהלך ההתנעה האוטומטית, אפשר שעוצמת

כב תחלש זמנית.כת השמע של הרהקול במער

בר אינו מצביע על תקלה.הד

ממה האוטומטית של המנוע ייתכןבעת ההד

שינוי זמני בנפח האוויר במזגן. שינוי זה אינו סימן

לתקלה.

לניטרול

) מופעלת אוטומטיתAS&Gכת עצור וסע (מער

כת, או מערONכאשר מתג ההצתה מועבר למצב 

. ניתן לנטרל אתONת למצב ההפעלה מועבר

.AS&G OFFכת באמצעות לחיצה על מתג המער

) מנוטרלת, החיוויAS&Gכת עצור וסע (כאשר מער

 דולק.

כת עצור וסעכדי להפעיל מחדש את מער

)AS&G לחץ על מתג ,(AS&G OFF.החיווי יכבה .
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בוב מתגחיווי זה גם יידלק למספר שניות עם סי

כתת מער, או עם העברONההצתה למצב 

.ONההפעלה למצב 

 מהבהב בזמן נסיעהאם חיווי 

אם נורית החיווי מהבהבת, זהו חיווי לכך

)  אינה תקינה, ולאAS&Gכת עצור וסע (שמער

תפעל.

כז שירות מורשהאנו ממליצים לפנות לייעוץ במר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.מטעם חבר

במקרים הבאים, המנוע יותנע אוטומטית96) 

גם אם כובה אוטומטית על ידי מערכת עצור

. שים לב היטב למקרים אלה, כדי)AS&G(וסע 

למנוע סיכון לתאונה לא צפויה עם ההתנעה:

הרכב מתגלגל בירידה במהירות של 3 קמ“ש

או יותר; תת לחץ נמוך במערכת תגבור

הבלמים עקב לחיצות חוזרות או חזקות מהרגיל

על דוושת הבלם; טמפרטורה נמוכה של נוזל

הקירור במנוע; הפעלה של המגן באמצעות

לחיצה על מתג מיזוג האוויר; שינוי משמעותי

בטמפרורת היעד של מערכת מיזוג האוויר;

AUTOכאשר המזגן מופעל במצב 

והטמפרטורה מוגדרת לחימום או קירור מרבי

(בכלי רכב המצוידים בבקרת אקלים

,ONאוטומטית); כאשר המזגן במצב 

הטמפרטורה בתא הנוסעים עולה ומדחס

המזגן מופעל כדי להוריד את הטמפרטורה;

כאשר מתג מפשיר האדים לחוץ. ראה

“להפשרת אדים מהירה“; כאשר צריכת

החשמל ברכב גבוהה, למשל כאשר מפשיר

האדים בחלון האחורי או מכשירים חשמליים

אחרים פועלים, או כאשר מניפת מערכת

האיוורור פועלת בעוצמה גבוהה; כאשר המצבר

חלש או המתח שבו נמוך; בעת סיבוב של גלגל

ההגה; בעת שחרור חגורת הבטיחות של הנהג;

בעת פתיחה של דלת הנהג.

איור  240

איור  241

חשוב

כאשר המנוע נכבה אוטומטית, הקפד על95) 

אמצעי הזהירות הבאים. אי ציות לכללים אלה

עשוי להוביל לתאונה לא צפויה עם התנעתו

האוטומטית של המנוע. אל תלחץ על דוושת

ההאצה להרצת המנוע כאשר הרכב עומד (בין

אם כאשר המנוע פועל או לא). תאונה לא

צפויה עשויה להתרחש כתוצאה מכך עם

התנעתו האוטומטית של המנוע; כאשר המנוע

כבה אוטומטית, אל תנסה לצאת מן הרכב.

מכיוון שהמנוע מותנע אוטומטית במקרה של

שחרור חגורת הבטיחות של הנהג או פתיחת

דלת הנהג, הרכב עשוי להתחיל לנוע ולגרום

לתאונה לא צפויה; אל תעביר את ידית

 (הילוך סרק).Nההילוכים למצב שונה מ- 

במקרה של העברת ידית ההילוכים למצב שונה

 (הילוך סרק), נורית החיווי/הסמל בתצוגהNמ- 

יהבהבו ויישמע זמזם. החזרת ידית ההילוכים

 (הילוך סרק) תביא לכיבוי החיוויNלמצב 

ולהשתקת הזמזם. המנוע יותנע רק כאשר

 (הילוך סרק).Nידית ההילוכים נמצא במצב 
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בת הילוכים ידניתתי

תרשים ההילוכים מוצג בראש ידית ההילוכים. כדי

להתחיל בנסיעה, לחץ על דוושת המצמד עד הסוף

 (הילוך ראשון) או1והעבר את ידית ההילוכים ל-

Rרגה את דוושת (הילוך אחורי). שחרר בהד

המצמד תוך לחיצה על דוושת ההאצה.

 97((100 (99 (98 

במזג אוויר קר, ייתכן שהחלפת ההילוכים תהיה

בת ההילוכים. זוהיקשה עד להתחממות נוזל תי

בת ההילוכים.עת בתימלית שאינה פוגתופעה נור

, לחץ שוב על1ב בהילוך כאשר יש קושי לשל

בדוושת המצמד; לאחר מכן יהיה קל יותר לשל

הילוך.

ה של מזג אוויר חם או נסיעה ממושכתבמקר

במהירות גבוהה, ייתכן שיופעל מנגנון הגבלת

בתמהירות כדי למנוע חימום יתר של השמן בתי

ת השמןה של טמפרטורההילוכים הידנית. יריד

ת תנטרל את מנגנון הגבלתמה המותרלר

המהירות.

מחוון החלפת ההילוכים מציג נקודות מומלצות

ך נהיגה חסכונית בדלק.להחלפת הילוך, לצור

 כאשר מומלץ לעבור להילוךהמחוון מציג 

גבוה יותר.

הסטת ידית ההילוכים להילוך אחורי

 (הילוך אחורי)R למצב 

לחץ והחזק את ידית ההילוכים, העבר אותו

 (הילוך אחורי). Rלמצב

מהירויות אפשריות לנהיגה

ת הילוך בנסיעה במהירות גבוהה.הימנע מהורד

בובי המנועבר עשוי לגרום לעליה חריגה בסיהד

(מחט הטכומטר נעה לתוך הטווח האדום), ולגרום

נזק למנוע.

איור  242

איור  243

2WD     דגמי 

מגבלת מהירותהילוך

30 קמ“שהילוך ראשון

60 קמ“שהילוך שני

100 קמ“שהילוך שלישי

140 קמ“שביעיהילוך ר

185 קמ“שהילוך חמישי

220 קמ“שהילוך שישי

בת הילוכים ידנית עם 6 הילוכים, סעכב בעל תיבר

תכב מאפשרבהילוך השישי כאשר מהירות הר

בי בדלק.זאת, לחיסכון מר

 101(
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4WD     דגמי 

Easy Select 4WDכב בעלי כלי ר

להעברת הילוכים נכונה, יש ללחוץ עד203)                    מגבלת מהירותהילוך

הסוף על דוושת המצמד. לפיכך, חיוני לשמור

את האזור שמתחת לדוושות פנוי לגמרי: ודא

ששטיחוני הרכב פרושים על הרצפה כיאות

ואינם מפריעים לדוושות.

2H, 4H4L

10 קמ“ש30 קמ“שהילוך ראשון

20 קמ“ש60 קמ“שהילוך שני

35 קמ“ש100 קמ“שהילוך שלישי

55 קמ“ש140 קמ“שביעיהילוך ר

70 קמ“ש185 קמ“שהילוך חמישי

85 קמ“ש220 קמ“שהילוך שישי

Super Select 4WD II     כב בעליכלי ר

                   מגבלת מהירותהילוך

2H, 4H4L

10 קמ“ש30 קמ“שהילוך ראשון

25 קמ“ש60 קמ“שהילוך שני

40 קמ“ש100 קמ“שהילוך שלישי

55 קמ“ש145 קמ“שביעיהילוך ר

70 קמ“ש190 קמ“שהילוך חמישי

85 קמ“ש225 קמ“שהילוך שישי

תכב מאפשרסע בהילוך השישי כאשר מהירות הר

בי בדלק.זאת, לחיסכון מר

אזהרה

חשוב

אין להעביר את ידית ההילוכים להילוך97) 

האחורי כאשר הרכב נמצא בתנועה קדימה.

הדבר עשוי לגרום נזק לתיבת ההילוכים.

אין להשאיר את הרגל על דוושת המצמד98) 

במהלך הנהיגה. דבר זה עשוי לגרום לנזק או

לבלאי מוקדם במצמד.

 (הילוךNאין להניח לרכב להתגלגל במצב  99) 

סרק).

אין להשתמש בידית ההילוכים כמשען100) 

ליד. הדבר עשוי לגרום לבלאי מוקדם של

מזלגות ההעברה בתיבת ההילוכים.

אין ללחוץ על ידית ההילוכים בעת העברה101) 

 (הילוך אחורי). לחיצהRלכל מצב פרט ל-

שגורה על ידית ההילוכים בעת העברת הילוכים

 (הילוך אחורי)Rתאפשר העברה בשוגג למצב 

ובכך לגרום לתאונה ו/או לנזק בתיבת ההילוכים.

בת הילוכיםתי
אוטומטית

5A/Tמצב ספורט  

(אם קיים)

בור מחודש שלבתקופת ההרצה או מיד לאחר חי

כבל המצבר, ייתכן מצב של העברות הילוך שאינן

בתחלקות. תופעה זו אינה מצביעה על תקלה בתי

ההילוכים. העברות ההילוכים ייעשו חלקות יותר

ה האלקטרונית תבצעכת הבקרלאחר שמער

מספר העברות.

פעולת בורר ההילוכים

מיים והילוךבת ההילוכים כוללת 5 הילוכים קדתי

אחורי אחד.

ההילוכים נבררים באופן אוטומטי, בהתאם

כב ומצב דוושת ההאצה.למהירות הר

 ניתן להזזה בשני מפרצים:(A)בורר ההילוכים 

.(C) ומפרץ ידני (B)מפרץ עיקרי 

איור  244
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בעת לחיצה על דוושת

הבלם, העבר את בורר

ך המפרץ.רההילוכים ד

ךרהעבר את הבורר ד

המפרץ.

גויה, העבר את הבוררכדי להימנע מהפעלה ש

ה, והחזק אותו במקומובאופן החלטי לכל עמד

ה של הבורר, ודא תמיד אתקצר. לאחר כל העבר

מצב ההילוכים המופיע בתצוגת מצב הבורר.

כאשר דוושת הבלם אינה לחוצה ומוחזקת, יופעל

ה כדי למנוע אפשרות שלמנגנון נעילת העבר

 (חניה).Pת הבורר ממצב  העבר

ה שלא ניתן להעביר את הבורר ממצבבמקר

P(חניה) 

Pה שלא ניתן להעביר את הבורר ממצב  במקר

(חניה) למצב אחר כאשר דוושת הבלם לחוצה

כת ההפעלהומוחזקת ומתג ההצתה או מער

 או שיש,, ייתכן שהמצבר ריק ONנמצאים במצב 

בדוק מיידיתה. יש לתקלה במנגנון נעילת ההעבר

תכז שירות מורשה מטעם חברכב במראת הר

ס.מ.ל.ת בע"מ.

כב, העבר את הבוררך להזיז את הרה של צורבמקר

באופן הבא.

ב באופן מלא.בלם החניה משולודא ש.1

אם המנוע פועל, כבה אותו..2

הכנס מברג בעל קצה ישר שקצהו עטוף.3

 בכיסוי. לחץ בעדינות עם(A)בבד לחריץ 

המברג בכיוון החץ כדי לשחרר את הכיסוי.

איור  246

 102(

ברגל ימין, לחץ על דוושת הבלם..4

. לחץ(B)הכנס מברג בעל קצה ישר לחור .5

על המברג כלפי מטה כדי לשחרר את

ביל לכך, העבר אתה, ובמקנעילת ההעבר

 (הילוך סרק). Nהבורר למצב

איור  247
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תצוגת מצב בורר ההילוכים

ת או העברONבוב מתג ההצתה למצב עם סי

, יופיע מצב הבוררONכת ההפעלה למצב מער

ב תכליתית.בתצוגה הר

מצבי בורר ההילוכים.

Pחניה

ת נעולה כדי למנוע אפשרותבמצב זה התמסור

כב. הילוך זה מאפשר התנעה.של תזוזת הר

Rהילוך אחורי

הילוך זה מאפשר נסיעה לאחור.

 103(

Nהילוך סרק

ת מנותקת. מצב זה זהה להילוךבמצב זה התמסור

בת הילוכים ידנית, ויש להשתמש בו רקסרק בתי

כב עומד פרק זמן  ממושך במהלךכאשר הר

נסיעה, כגון בפקק תנועה.

 104((106 (105 

Dנהיגה

בית הנהיגה בעיר ובכבישיםמצב זה משמש למר

ה הילוכיםבת ההילוכים מעבירבינעירוניים. תי

ך והנהיגה.ראוטומטית בהתאם לתנאי הד

 107(

מצב ספורט

כב עומד או נמצא בתנועה, כדי לעבורבין אם הר

חוף את בורר ההילוכיםלמצב ספורט יש לד

.(A) (נהיגה) לתוך המפרץ הידני Dבעדינות ממצב 

חוף, יש לדDכדי לשוב לטווח הפעולה האוטומטי 

ה לתוך המפרץבעדינות את בורר ההילוכים בחזר

.(B)הראשי 

איור  250איור  249
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במצב ספורט, ניתן להעביר הילוכים במהירות

כבה. בכלי רבאמצעות הזזת הבורר קדימה ואחור

ת הילוכים על גלגל ההגה,המצוידים בידיות להעבר

ניתן להעביר הילוכים גם באמצעות ידיות אלה.

בת הילוכים ידנית, במצב ספורט ניתןבניגוד לתי

להעביר הילוך גם תוך לחיצה על דוושת ההאצה.

ת הילוכים,כבך מצויד בידיות הגה להעבראם ר

תוכל לעבור למצב ספורט באמצעות ידיות ההגה

גם כאשר הבורר נמצא במפרץ הראשי. בנוסף,

כיםר בכל הדDתוכל לחזור לטווח הפעולה 

, תצוגת מצב הבוררDה למצב הבאות. עם החזר

 (נהיגה).Dתעבור למצב 

משוך את ידית + (העלאת הילוך) קדימה¥

(לעבר הנהג) למשך למעלה מ-2 שניות.

כב.עצור את הר¥

 (נהיגה) לתוךDחוף את הבורר ממצב ד¥

החוף אותו בחזר, וד(A)המפרץ הידני 

.(B)למפרץ הראשי 

העלאת הילוך+

בת ההילוכים מעלה הילוך אחד עם כלתי

הפעלה.

ת הילוךהורד-

ה הילוך אחד עם כלבת ההילוכים מורידתי

הפעלה.

 108((110 (109 

מיים.בחור רק באחד מחמשת ההילוכים הקדניתן ל

כב לאחור או להחנות אותו,כדי להסיע את הר

 (הילוך אחורי) אוRהעבר את ידית הבורר למצב 

ך. (חניה), בהתאם לצורPלמצב 

בת ההילוכיםכדי לשמור על ביצועי נסיעה טובים תי

תעשויה למנוע העבת הילוך כלפי מעלה עם העבר

 (העלאת הילוך)+ידית הבורר או ידית ההגה למצב 

כב. בנוסף, כדיבמהירויות נסיעה מסוימות של הר

בת ההילוכיםלמנוע הרצת יתר של המנוע, תי

ת הבורר אות הילוך עם העברעשויה למנוע הורד

ת הילוך) במהירויות(הורד-ידיות ההגה למצב 

נסיעה מסוימות.

כבהורדות הילוכים מתבצעות אוטומטית כאשר הר

כב עוצר, הילוך ראשון נבחרמאט. כאשר הר

אוטומטית.

+חוף את הבורר למצב  בעת זינוק בכביש חלק, ד

בת ההילוכים(העלאת הילוך). כך תביא את תי

לעבור להילוך שני, המתאים יותר לזינוק בכביש

ת הילוך)  כדי(הורד- חוף את הבורר למצב חלק. ד

לחזור להילוך ראשון.

חיווי מצב ספורט

 מוצג בלוח (A)במצב ספורט, חיווי ההילוך הנוכחי

המכשירים.

איור  251
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בת ההילוכיםה של תקלה בתיבמקר

האוטומטית

כאשר חיווי מצב הבורר מהבהב

כאשר חיווי מצב הבורר מהבהב במהלך הנסיעה,

בת ההילוכים האוטומטית.ניתן שקיימת תקלה בתי

בר במתג מצביע על מצב של שAהבהוב של חיווי 

בת ההילוכים. חיווי זה אינו מופיעהמצבים של תי

בתנאי נהיגה רגילים.

 111(

בתת נוזל תית טמפרטורכאשר נורית אזהר

הילוכים אוטומטית נדלקת

בת הילוכיםת נוזל תית טמפרטורנורית אזהר

אוטומטית נדלקת וזמזם עשוי להישמע כאשר

בת ההילוכים האוטומטיתת הנוזל תיטמפרטור

גבוהה באופן חריג.

בוב מתגה נדלקת עם סיבאופן רגיל, נורית האזהר

בת הילוכים אוטומטיתהפעלת תי

 113( (114 (115 (1167 (11 (118

האצה לעקיפה

 (נהיגה), לחץ עד הסוףDלתוספת תאוצה במצב 

בת הילוכים אוטומטית תורידעל דוושת ההאצה. תי

הילוך באופן אוטומטי.

ת הילוך לאחרבמצב ספורט לא תתבצע הורד

לחיצה מלאה על דוושת ההאצה.

המתנה

מזור אדום, ניתן להשאירלהמתנות קצרות, כגון בר

כב בהילוך ולעצור אותו במקומו באמצעותאת הר

דוושת הבלם. לפרקי המתנה ארוכים יותר עם מנוע

ב (הילוך סרק), ושלNפועל, הבא את הבורר למצב 

את בלם החניה.

, ונכבית לאחר שניות אחדות.ONההצתה למצב 

 112(

 119(

חניה

הכב, הבא אותו תחילה לעצירכדי להחנות את הר

ב באופן מלא את בלם החניה, ואז הבאמלאה, של

 (חניה).Pאת הבורר למצב 

ה ללאאם בכוונתך לצאת מן המכונית ולהשאיר

גחה, כבה תמיד את המנוע וקח אתך אתהש

המפתח.

ב את בלם החניה לפנירון, דאג תמיד לשלבמד

 (חניה). אם תעביר את Pת הבורר למצבהעבר

 (חניה) לפני שילוב בלם החניה,Pהבורר למצב 

Pייתכן שתתקשה להוציא את הבורר ממצב 

רש להפעילך, ותידר(חניה)  כאשר תצא שוב לד

ם כך.ב על הבורר לשכוח ר

הבת הילוכים אוטומטית אינה מעבירכאשר תי

הילוכים בנסיעה

ה הילוכיםבת הילוכים אוטומטית אינה מעביראם תי

כב אינו מגביר מהירות בעתבנסיעה, או אם הר

בתה משהו חריג בתיזינוק בעליה, ייתכן שקור

כבההילוכים, המפעיל מנגנון בטיחות. הבא את הר

כז שירות מורשה מטעםבדיקה במרם לבהקד

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.חבר

כבך מתקשה לנסוע בעליה, העבר אתאם ר.1

בורר ההילוכים להילוך שני במצב הספורט.

ה שלאמצעי זה עשוי שלא לפעול במקר

תקלות מסוימות.

איור  253
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כב מגיע לנסיעה במישור, החזר אתכאשר הר.2

 (נהיגה).Dבורר ההילוכים למצב 

כאשר תצוגת מצב בורר ההילוכים בלוח

המכשירים מהבהבת, זהו חיווי לקיום מצב

בת ההילוכים. ראה “כאשר תצוגתחריג בתי

מצב בורר ההילוכים מהבהבת“.

כדי למנוע נזק לתיבת ההילוכים, לעולם107)

D (הילוך אחורי) למצב Rאל תעבור ממצב 

(נהיגה) כאשר הרכב נמצא בתנועה.

במצב ספורט, הנהג חייב להעלות108)

הילוכים בהתאם לתנאי הדרך, ולהקפיד לשמור

את מהירות סיבובי המנוע מתחת לתחום

האדום.

הפעלה חוזרת ומתמידה של הבורר או109)

של ידיות ההגה תגרום להחלפות הילוכים

חוזרות.

בכלי רכב המצוידים בידיות הגה110)

להעברת הילוכים, אין להפעיל את הידית

הימנית והשמאלית בעת ובעונה אחת. מעשה

זה עשוי לגרום להחלפת הילוכים למצב בלתי

צפוי.

אם תצוגת מצב הבורר מהבהבת111)

במהלך הנהיגה, יש להניח שמנגנון הבטיחות

הופעל בשל תקלה בתיבת ההילוכים

האוטומטית. הבא את הרכב בהקדם לבדיקה

במרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע"מ.

אם הנורית נדלקת, הורד את מהירות112)

המנוע ועצור את הרכב בסביבה בטוחה. העבר

 (חניה) והנח למנוע לפעולP את הבורר למצב

בסיבובי סרק עד שנורית האזהרה נכבית. לאחר

שנורית האזהרה נכבתה, המשך בנהיגה כרגיל.

אם נורית האזהרה אינה נכבית, אנו ממליצים

על בדיקת הרכב.

לפני הכנסה להילוך כאשר המנוע פועל113)

והרכב עומד, לחץ באופן מלא על דוושת הבלם

כדי למנוע זחילה של הרכב. הרכב יתחיל לנוע

מיד עם שילוב ההילוך, במיוחד כאשר המנוע

פועל בסיבובים מהירים, בהילוך סרק מהיר או

כאשר המזגן פועל. יש להרפות מן הבלמים רק

כאשר אתה מוכן להתחיל בנסיעה.

לחץ תמיד על דוושת הבלם ברגל ימין.114)

שימוש ברגל שמאל עשוי לגרום להאטה

בתגובות הנהג במקרה של מצב חירום.

כדי להימנע מהאצה פתאומית, לעולם115)

אל תריץ את המנוע בזמן העברת הילוך ממצב

P (חניה) או N.(הילוך סרק) 

לחיצה על דוושת ההאצה כאשר הרגל116)

השניה על דוושת הבלם עשויה להשפיע על

יעילות הבלימה, ולגרום לבלאי מוקדם של

רפידות הבלמים.

הצב את הבורר בהילוכים המתאימים117)

לתנאי הנסיעה. לעולם אל תגלוש לאחור במורד

 (נהיגה), ואלDכאשר הבורר נמצא במצב 

Rתגלוש קדימה כאשר הבורר נמצא במצב 

(הילוך אחורי). המנוע עשוי לעצור, והעליה

הבלתי צפויה במאמצים הנדרשים לבלימה

ולשליטה בגלגל ההגה עשויה להוביל לתאונה.

אין להריץ את המנוע תוך לחיצה על118)

דוושת הבלם  כאשר הרכב עומד במקום. הדבר

עשוי לפגוע בתיבת ההילוכים האוטומטית.

בנוסף, כאשר לוחצים על דוושת ההאצה תוך

לחץ תמיד על דוושת הבלם בהעברה102)

 (הילוךN (חניה) או למצב P של הבורר למצב

סרק). לעולם אל תניח את רגלך על דוושת

 (חניה)P ההאצה בהוצאה של הבורר ממצב

 (הילוך סרק).Nאו ממצב 

 (חניה)P לעולם אל תעביר הילוך למצב103)

 (הילוך אחורי) כאשר הרכב נמצאRאו למצב 

בתנועה, כדי להימנע מנזק לתיבת ההילוכים.

Nלעולם אל תעביר את הבורר למצב  104)

(הילוך סרק) במהלך נסיעה. זהו סיכון להעברה

 (הילוךR (חניה) או P של הבורר בשוגג למצב

אחורי), או לאיבוד כוח הבלימה של המנוע,

העשויים לגרום לתאונה חמורה.

P במדרון, יש להתניע את הרכב במצב 105)

 (הילוך סרק).N(חניה) ולא במצב 

כדי להימנע מדרדור של הרכב, החזק106)

את רגלך תמיד על דוושת הבלם כאשר הרכב

 (הילוך סרק), או בשעה שאתהNנמצא במצב 

 (הילוך סרק) או מוציאNמעביר אותו למצב 

את הרכב ממנו.

חשוב
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לחיצה על דוושת הבלם כאשר הבורר נמצא

D (הילוך אחורי) או R  (חניה)P במצבים

(נהיגה) ,  סיבובי המנוע לא יוכלו לעלות במידה

בה יעלו אם הדבר יבוצע כאשר הבורר במצב

N.(הילוך סרק) 

לעולם אל תחזיק את הרכב במקומו119)

במדרון באמצעות דוושת ההאצה (ללא שימוש

בדוושת הבלם). שלב תמיד את בלם החניה או

לחץ על בלם השירות.

EASY SELECT 4WD
(אם קיים)

בעה גלגליםניתן לעבור להינע אחורי או להינע באר

. הצב את(A)באמצעות הזזת בורר מצב ההינע  

בורר מצב ההינע במיקום ההולם לתנאי הכביש.

 ונורית החיווי2WD/4WDבנוסף, נורית חיווי ההינע  

לטווח ההילוכים הנמוך מציגות את מצב ההינע

הנבחר של בורר מצב  ההינע. ראה “נורית חיווי

2WD/4WD.“ונורית חיווי טווח הילוכים נמוך 

מצבי בורר מצב ההינע ונורית חיווי

2WD/4WD

תנאינוריתמצב בורר   

נהיגהחיווי  מצב ההינע

בנהיגההינע

2Hבכבישגלגלים

בש.סלול ויאחוריים

בנהיגההינע

כיםרבדבעהבאר

4Hמשובשותגלגלים

או מכוסות

בחול או בשלג.

בנהיגההינע

בעליות אובעהבאר

בירידותגלגלים

 תלולות, אובטווח

4Lכיםרבדהילוכים

משובשות  אויחד עםנמוך

בוציות (במיוחד

רשכאשר נד

מומנט פיתול

מוגבר).
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הפעלת בורר מצב ההינע

מצב ההינע מוצג על גבי בורר מצב ההינע.

סובב את בורר מצב ההינע.

לחץ וסובב את בורר מצב ההינע.

ב את בורר מצב ההינע בהתאם לתנאייש להצי

התפעול הבאים:

איור  256
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ההעבר
למצב

                                                                               תהליך

בת הילוכים אוטומטיתכב בעלי תי        כלי רבת הילוכים ידניתכב בעלי תי            כלי רממצב

כב עומד אוניתן להפעיל את בורר מצב ההינע כאשר הר

כב אינו בתנועה, העבר את ידיתנמצא בתנועה. כאשר הר

 (הילוך סרק) לפני הפעלת בורר מצבN ההילוכים למצב 

כב נמצא בתנועה, ורק כאשר ניתןההינע. כאשר הר

4H2Hלהסיעו ישר קדימה, שחרר את דוושת ההאצה לפני

הפעלת בורר מצב ההינע.

כב עומד אוניתן לתפעל את בורר מצב ההינע כאשר הר

כב אינו בתנועה, העבר את הבוררנמצא בתנועה. כאשר הר

 (הילוך סרק) לפני הפעלת בורר מצב ההינע.Nלמצב 

כב נמצא בתנועה, ורק כאשר ניתן להסיעו ישרכאשר הר

 (נהיגה) ושחרר אתDקדימה, העבר את הבורר למצב 

דוושת ההאצה לפני הפעלת בורר מצב ההינע.

כב, לחץ עד הסוף על דוושת המצמד ותפעלעצור את הר

את בורר מצב ההינע. המשך ללחוץ על דוושת המצמד

 ממשיכה להבהב.2WD/4WDכל עוד נורית החיווי 

 (הילוך סרק)Nכב, העבר את הבורר למצב עצור את הר

ה של הפעלת בוררותפעל את בורר מצב ההינע. במקר

Nמצב ההינע כאשר  בורר ההילוכים נמצא במצב שונה מ-

ת הילוכים,(הילוך סרק), עשוי להישמע רעש של העבר

ה להילוך הרצוי.ותיתכן תקלה בהעבר

.4L למצב 4H במהירות העולה על 100 קמ“ש. בשעת נהיגה, לעולם אל תנסה לעבור ממצב 4H ו-2Hבצע שינוי שמצב ההינע בין אין ל

כבבצע את ההחלפה כאשר הרה. במזג אוויר קר, השתדל לכב בתנועה, ייתכנו רעשים בהעבר במזג אוויר קר כאשר הר4H למצב 2Hה ממצב בשעת העבר

עומד במקום.

, ייתכן שיישמע רעש מסוים. 4L ו-4Hה בין מצב בשעת העבר

ה. סע באיטיות תהבהב במהלך ביצוע ההעבר2WD/4WDכב עומד, נורית חיווי מצב ההינע   כשהר4H ל-2Hה של בורר מצב ההינע נמצא בין בהעבר

 ונורית חיווי טווח הילוכים נמוך“.2WD/4WDובאופן רגיל לאחר שוידאת שהנורית דולקת. ראה “נורית חיווי  

ת ההילוך.ת השיוט מופעלת, ייתכן רעש מסוים בהעבר כאשר בקר4H ל-2Hת בורר מצב ההינע בין בשעת העבר

ת טווח ההילוכים לא תתבצע במלואה. החזר את בורר ההינע למצבו המקורי, במזג אוויר קר, ייתכן שהעבר4L ל-4Hת בורר מצב ההינע בין בשעת העבר

ת טווח ההילוכים לאחר שהמנוע התחמם.בצע את העברונסה שוב ל

6 20(

4L4H

2H4H

4H4L
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 ונורית חיווי טווח2WD/4WDנורית חיווי 

הילוכים נמוך

כת או מערONכאשר מתג ההצתה נמצא במצב 

/2WD, נורית החיווי  ONההפעלה נמצאת במצב 

4WD (1)(2) ונורית החיווי לטווח הילוכים נמוך

2WD/4WDמציגות את מצב ההינע. נורית החיווי  

מציגה את מצבי הינע השונים כלהלן:

2H <—> 4H

מצב בורר                 ורית חיווי   

,2H <—> 4Hה של בורר מצב ההינע בין בהעבר

ה מהבהבת כאשר ההעבר2WD/4WDנורית החיווי 

מתבצעת. כאשר הנורית מהבהבת, יש לנקוט

באמצעי הבטיחות הבאים.

בעת שינוי טווח ההילוכים, שמור על גלגל ההגה

ה קדימה. אם תנסה לנסועבמצב נסיעה ישר

בוב, ייתכן שיישמעו רעשים או יורגשוקדימה בסי

ת הטווח עשויה שלא להתבצע.חבטות, והעבר

2H <—> 4Hה של בורר מצב ההינע בין  בהעבר

2WD/4WDכב עומד, נורית החיווי  כאשר הר

ה מתבצעת. סע בנהיגהמהבהבת כאשר ההעבר

רגילה קדימה לאחר שוידאת שהנורית אינה

מהבהבת.

 ממשיכה להבהב2WD/4WDאם נורית החיווי 

כב כאשר הר2H <—> 4Hה בין לאחר ביצוע העבר

הבתנועה, שמור על גלגל ההגה במצב נסיעה ישר

קדימה ובצע באיטיות מספר לחיצות ושחרורים של

דוושת ההאצה.

2H

החלפת מצב

הינע מתבצעת

4H

איור  257

        מהבהבת

דולקת

ה כבויהנותר
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4H <—> 4L

מצב בורר                 ורית חיווי   

4H

ת מצבהעבר

הינע מתבצעת

4L

 תהבהב במהלך מעבר בין2WD/4WDנורית חיווי 

4H  -4 לLולהיפך, כאשר בורר מצב ההינע עובר 

תך מצב הילוך הסרק. הקפד להמשיך בהעבררד

2WD/4WDהבורר מצב ההינע עד שנורית חיווי  

תפסיק להבהב.

בויב את בלם החניה לפני כיבשעת חניה, של

  ונורית2WD/4WDהמנוע וודא כי נורית החיווי  

חיווי טווח ההילוכים הנמוך אינן מהבהבות בעת

. אם הנורית מהבהבת,4H <—> 4Lה בין העבר

כב עשוי לנוע בפתאומיות גם אם הבורר נמצאהר

 (חניה).Pבמצב  

 נורית4H <—> 4Lה בין   אם לאחר ביצוע העבר

 ממשיכה להבהב וטווח2WD/4WDהחיווי  

ב, החזר את בורר מצבההילוכים הרצוי לא שול

ם. הבא את גלגל ההגה למצבההינע למצבו הקוד

ה קדימה, סע קדימה, ושחרר את דוושתנסיעה ישר

ההאצה. לאחר מכן, לחץ על דוושת המצמד

בת הילוכים ידנית), או הבא את הבורר למצב(בתי

Nבת הילוכים אוטומטית), וחזור (הילוך סרק) (בתי

ת טווח ההילוכים.על העבר

אם נורית טווח ההילוכים הנמוך מהבהבת בעת

, זהו חיווי לכך שלא4H <—> 4Lניסיון לעבור בין 

. עצור את4H <—> 4Lה בין  בצע העברניתן ל

כב ושחרר את דוושת ההאצה. לאחר מכן, לחץהר

בת הילוכים ידנית), או הבאעל דוושת המצמד (בתי

בת הילוכים (הילוך סרק) (בתיNאת הבורר למצב  

ת טווח ההילוכים.אוטומטית), וחזור על העבר

בות האוטומטית מנוטרל כאשרת היצימנגנון בקר

. כאשר יכולות אלה4Lכב נמצא בטווח ההילוכים הר

מנוטרלות, יופיע החיווי )איור(, אך אין בכך חיווי

4H  או  2Hת טווח ההילוכים ל-בעיה. עם העברל

בות יפעל שוב. ראהת היצייכבה החיווי ומנגנון בקר

”.ASTC OFF, נורית חיווי ASTC“נורית חיווי 

 207(

אזהרה

 מספק מומנט פיתול4Lטווח ההילוכים 204) 

מרבי לנהיגה במהירות נמוכה במדרונות

תלולים, וכן בשטחים קשי עבירות כגון חול, בוץ

ועוד. בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית,

אין לנסוע מהירות העולה על 70 קמ“ש בטווח

.4Lההילוכים 

אל תנהג ברכבך בדרכים סלולות וכבישים205) 

. הדבר יוביל4L ו- 4Hמהירים במצבי ההינע 

לבלאי מיותר של הצמיגים, להגדלה בצריכת

הדלק, וייתכנו רמות רעש גבוהות יותר. כמו כן,

הדבר יוביל לטמפרטורה גבוהה יותר של שמן

הדיפרנציאל, העשויה לפגוע במערכת ההינע.

בנוסף לכך יופעל עומס נוסף על מערכת

ההנעה. יתרה מכך, עומסי היתר שיופעלו על

שרשרת ההנעה יגרמו לנזילות שמן, לנעילה

של חלקים נעים או לבעיות חמורות אחרות.

בדרכים סלולות וכבישים מהירים, נהג ברכב

 בלבד. 2Hבמצב 

        מהבהבת

דולקת

ה כבויהנותר
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אין לתפעל את בורר מצב ההינע כאשר206) 

הגלגלים האחוריים מחליקים על שלג או קרח.

במקרה של זיהוי בעיה במערכת207) 

/2WDהתמסורת, יופעל מנגנון בטיחות. חיווי  

4WDיהבהב (פעמיים בשניה), ולא ניתן יהיה 

להחליף מצב הינע. החנה את רכבך במקום

בטוח, כבה את המנוע לכמה דקות, והתנע

שנית. הנורית אמורה לחזור למצב פעולה רגיל.

אם הנורית ממשיכה להבהב, דאג לבדוק את

הרכב במרכז שירות מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע"מ בהקדם האפשרי.

SUPER SELECT 4WD II
(אם קיים)

בעה גלגליםניתן לעבור להינע אחורי או להינע באר

. הצב את(A)באמצעות הזזת בורר מצב ההינע  

בורר מצב ההינע במיקום ההולם לתנאי הכביש.

 ונורית החיווי2WD/4WDבנוסף, נורית חיווי ההינע  

לטווח ההילוכים הנמוך מציגות את מצב ההינע

הנבחר של בורר מצב  ההינע. ראה “נורית חיווי

2WD/4WD.“ונורית חיווי טווח הילוכים נמוך 

איור  258

תנאינורית  מצב בורר   

נהיגהחיווי    מצב ההינע

בנהיגההינע

2Hבכבישגלגלים

בש.סלול ויאחוריים

בנהיגההינע

כיםרבדבעהבאר

4Hסלולותגלגלים

בשות אוילשימוש

חלקות.כללי

בנהיגההינע

כיםרבדבעהבאר

4HLcמשובשות אוגלגלים

 מכוסות חול,עם נעילת

ח.שלג או קרדיפרנציאל

כזימר

דולקת

ה כבויהנותר

 208((209 

מצבי בורר מצב ההינע ונורית חיווי

2WD/4WD

בנהיגה בעליותהינע

או בירידותבעהבאר

4HLcכיםרתלולות, בדגלגלים

 משובשות או,עם נעילת

בוציות (במיוחדו-דיפרנציאל

רש כאשר נדכזימר

מומנט פיתולבטווח

מוגבר)הילוכים נמוך
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הפעלת בורר מצב ההינע

מצב ההינע מוצג על גבי בורר מצב ההינע.

סובב את בורר מצב ההינע.

לחץ וסובב את בורר מצב ההינע.

ב את בורר מצב ההינע בהתאם לתנאייש להצי

התפעול הבאים:

איור  259
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2H4Hכב אינו בתנועה, העברכב עומד או נמצא בתנועה. כאשר הרניתן לתפעל את בורר מצב ההינע כאשר הר

4H 4HLc  2אוH את ידית ההילוכים למצבNכב נמצא בתנועה, ורק (הילוך סרק) לפני הפעלת בורר מצב ההינע. כאשר הר

4HLc4H.כאשר ניתן להסיעו ישר קדימה, שחרר את דוושת ההאצה לפני הפעלת בורר מצב ההינע

4HLc4LLcכב, לחץ עד הסוף על דוושת המצמד ותפעל את בורר מצב ההינע. המשך ללחוץ על דוושתעצור את הר

4LLc4HLc  2המצמד כל עוד נורית החיוויWD/4WD.ממשיכה להבהב 

בת הילוכים ידניתכב בעלי תי                                      תהליך לכלי ר     למצבה ממצב העבר

בת הילוכים אוטומטיתכב בעלי תי                                      תהליך לכלי ר     למצבה ממצב העבר

כב אינו בתנועה, העבר אתכב עומד או נמצא בתנועה. כאשר הרניתן לתפעל את בורר מצב ההינע כאשר הר

כב נמצא בתנועה, ורק כאשר ניתן (הילוך סרק) לפני הפעלת בורר מצב ההינע. כאשר הרNהבורר למצב 

 (נהיגה) ושחרר את דוושת ההאצה לפני הפעלת בורר מצבDלהסיעו ישר קדימה, העבר את הבורר למצב 

ההינע.

ה של הפעלת (הילוך סרק) ותפעל את בורר מצב ההינע. במקרNכב, העבר את הבורר למצב עצור את הר

 (הילוך סרק), עשוי להישמע רעש שלNבורר מצב ההינע כאשר  בורר ההילוכים נמצא במצב שונה מ-

ה להילוך הרצוי.ת הילוכים, ותיתכן תקלה בהעברהעבר

 במהירות העולה על 100 קמ“ש.4HLc  ו-2H ,4Hבצע שינוי שמצב ההינע בין אין ל

.4LLc למצב 4HLcבשעת נהיגה, לעולם אל תנסה לעבור ממצב 

בצע את ההחלפה כאשרה. במזג אוויר קר, השתדל לכב בתנועה, ייתכנו רעשים בהעבר במזג אוויר קר כאשר הר4HLc ו-2H ,4Hה בין מצבי בשעת העבר

כב עומד במקום.הר

, ייתכן שיישמע רעש מסוים.4LLc ו-4HLcה בין מצב בשעת העבר

2H4H

4H 4HLc  2אוH

4HLc4H

4HLc4LLc

4LLc4HLc
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ה. סע תהבהב במהלך ביצוע ההעבר2WD/4WDכב עומד, נורית חיווי מצב ההינע   כשהר4HLc ו- 2H ,4Hה של בורר מצב ההינע בין מצבי  בהעבר

 ונורית חיווי טווח הילוכים נמוך“.2WD/4WDבאיטיות ובאופן רגיל לאחר שוידאת שהנורית דולקת. ראה “נורית חיווי  

ת ההילוך.ת השיוט מופעלת, ייתכן רעש מסוים בהעבר כאשר בקר4H ל-2Hת בורר מצב ההינע בין בשעת העבר

ת טווח ההילוכים לא תתבצע במלואה. החזר את בורר ההינע במזג אוויר קר, ייתכן שהעבר4HLc ו- 2H ,4Hת בורר מצב ההינע בין מצבי  בשעת העבר

ת טווח ההילוכים לאחר שהמנוע התחמם.בצע את העברלמצבו המקורי, ונסה שוב ל

 210(
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ונורית חיווי טווח     2WD/4WDנורית חיווי  

הילוכים נמוך
4H ל- 2Hה בין העבר

מצב בורר                  נורית חיווי   

מצב הינע   

2H

החלפת מצב

הינע מתבצעת

4H

4HLc ל-4Hה בין העבר

4H

החלפת מצב

הינע מתבצעת

4HL

.Aמייםנורית גלגלים קד

.Bכזינורית נועל דיפרנציאל מר

.Cנורית גלגלים אחוריים

.Dנורית חיווי טווח הילוכים נמוך

 אוONכאשר מתג ההצתה נמצא במצב 

, נוריתONכת ההפעלה נמצאת במצב מער

 ונורית החיווי לטווח הילוכים2WD/4WDהחיווי 

נמוך מציגות את מצב ההינע. נורית החיווי

2WD/4WD:דולקת במצבי הינע השונים כלהלן 

איור  260

מצב בורר                  נורית חיווי   

מצב הינע   

        מהבהבת

דולקת

ה כבויהנותר

        מהבהבת

דולקת

ה כבויהנותר
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4LLc ל- 4HLה בין העבר

4HLc

מצב בורר                  נורית חיווי   

מצב הינע   

 יהבהבו4HLc ו- 2H ,4Hבמהלך מעבר בין מצבי 

מיים ו/או נורית נעילתנורית הגלגלים הקד

כזי. הקפד על אמצעי הבטיחותהדיפרנציאל המר

הבאים כל עוד הנורות מהבהבות.

בעת שינוי טווח ההילוכים, שמור על גלגל¥

ה קדימה. אם תנסהההגה במצב נסיעה ישר

בוב, ייתכן שיישמעו רעשיםלנסוע קדימה בסי

ת הטווח עשויה שלאאו יורגשו חבטות, והעבר

להתבצע.

ה של בורר מצב ההינע נמצא בין מצביבהעבר¥

2H, 4H -4 וHLcכב עומד, יהבהבו נורית כשהר

מיים ו/או נורית נעילתהגלגלים הקד

ה.כזי במהלך ביצוע ההעברהדיפרנציאל המר

סע באיטיות ובאופן רגיל לאחר שוידאת

שהנורית דולקת.

מיים ו/או נוריתאם נורית חיווי הגלגלים הקד¥

כזי ממשיכותנעילת הדיפרנציאל המר

ה ביןלהבהב לאחר ביצוע העבר

 <—> 4H <—> 2H  4HLcכבכאשר הר

בתנועה, שמור על גלגל ההגה במצב נסיעה

ה קדימה ובצע באיטיות מספר לחיצותישר

ושחרורים של דוושת ההאצה.

מיים והאחוריים יהבהבונוריות הגלגלים הקד

 ולהיפך, כאשר בורר4LLc  ל-4HLcבמעבר בין 

ך מצב הילוך הסרק. הקפדרמצב ההינע עובר ד

להמשיך להעביר את בורר מצב ההינע עד שנוריות

מיים והאחוריים יאירו שוב.הגלגלים הקד

בויב את בלם החניה לפני כיבשעת חניה, של

מיים והאחורייםהמנוע וודא כי נוריות הגלגלים הקד

ונורית טווח ההילוכים הנמוך אינן מהבהבות בעת

. אם הנוריות4HLc <—> 4LLcה בין העבר

כב עשוי לנוע בפתאומיות גם אםמהבהבות, הר

 (חניה).Pהבורר נמצא במצב 

4HLc <—> 4LLcה בין אם לאחר ביצוע העבר

מיים והאחוריים ממשיכותנוריות הגלגלים הקד

ב, החזר אתלהבהב וטווח ההילוכים הרצוי לא שול

ם. הבא את גלגלבורר מצב ההינע למצבו הקוד

ה קדימה, סע קדימה,ההגה למצב נסיעה ישר

ושחרר את דוושת ההאצה. לאחר מכן, לחץ על

בת הילוכים ידנית), או הבאדוושת המצמד (בתי

בת הילוכים (הילוך סרק) (בתיNאת הבורר למצב  

ת טווח ההילוכים.אוטומטית), וחזור על העבר

אם נורית טווח ההילוכים הנמוך מהבהבת בעת

, זהו חיווי לכך4HLc <—> 4LLcניסיון לעבור בין 

.4HLc <—> 4LLcה בין  בצע העברשלא ניתן ל

כב ושחרר את דוושת ההאצה. לאחרעצור את הר

בת הילוכיםמכן, לחץ על דוושת המצמד (בתי

 (הילוך סרק)Nידנית), או הבא את הבורר למצב  

תבת הילוכים אוטומטית), וחזור על העבר(בתי

טווח ההילוכים.

בות האוטומטית מנוטרל כאשרת היצימנגנון בקר

. כאשר יכולות4LLcכב נמצא בטווח ההילוכים הר

, אך אין בכך חיוויאלה מנוטרלות, יופיע החיווי 

 או2H , 4Hת טווח ההילוכים ל- בעיה. עם העברל

4HLcבות יפעל שוב.ת היצי יכבה החיווי ומנגנון בקר

”.ASTC OFF, נורית חיווי ASTCראה “נורית חיווי 

 211(

ו-

החלפת מצב הינע

מתבצעת

4LLc-ו

        מהבהבת

דולקת

ה כבויהנותר
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 מספק מומנט4LLcטווח ההילוכים 208) 

פיתול מרבי לנהיגה במהירות נמוכה במדרונות

תלולים, וכן בשטחים קשי עבירות כגון חול, בוץ

ועוד. בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית,

אין לנסוע מהירות העולה על 70 קמ“ש בטווח

.4LLcההילוכים 

אל תנהג ברכבך בדרכים סלולות וכבישים209) 

. הדבר4LLc  ו-4HLcמהירים במצבי ההינע 

יוביל לבלאי מיותר של הצמיגים, להגדלה

בצריכת הדלק, וייתכנו רמות רעש גבוהות יותר.

כמו כן, הדבר יוביל לטמפרטורה גבוהה יותר

של שמן הדיפרנציאל, העשויה לפגוע במערכת

ההינע. בנוסף לכך יופעל עומס נוסף על

מערכת ההנעה. יתרה מכך, עומסי היתר

שיפעלו על שרשרת ההנעה יגרמו לנזילות שמן,

לנעילה של חלקים נעים או לבעיות חמורות

אחרות. בדרכים סלולות וכבישים מהירים, נהג

 בלבד.4H ו- 2H ברכב במצבי 

אין לתפעל את בורר מצב ההינע כאשר210) 

הגלגלים האחוריים מחליקים על שלג או קרח.

במקרה של זיהוי בעיה במערכת211) 

התמסורת, יופעל מנגנון בטיחות. נוריות

הגלגלים הקדמיים והאחוריים יכבו, ונורית

נעילת הדיפרנציאל המרכזי תהבהב במהירות

(פעמיים בשניה), ולא ניתן יהיה להחליף מצב

הינע. החנה את רכבך במקום בטוח, כבה את

המנוע לכמה דקות, והתנע שנית. הנורית

אמורה לחזור למצב פעולה רגיל. אם הנורית

ממשיכה להבהב, דאג לבדוק את הרכב במרכז

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע"מ

בהקדם האפשרי.

איור  261

נועל דיפרנציאל אחורי
(אם קיימת)

אם אחד הגלגלים מתחיל להסתובב באופן חופשי

כב תקוע ואינו ניתן לחילוץ גם במצב הינעוהר

בעה גלגלים, ניתן להשתמש במתג נעילתבאר

 כדי להפעיל את נועל(A)הדיפרנציאל האחורי 

הדיפרנציאל האחורי ולשפר את האחיזה.

אזהרה

תפעול נועל הדיפרנציאל האחורי

4H או 4Lהבא את בורר מצב ההינע למצב .1

(Easy Select 4WD)   4LLc 4אוHLc

(Supe Select 4WD II).

כדי להפעיל את נועל הדיפרנציאל האחורי,.2

לחץ על מתג נעילת הדיפרנציאל האחורי

(A).

כדי לנטרל את נועל הדיפרנציאל האחורי,.3

לחץ על מתג נעילת הדיפרנציאל האחורי

(B).

איור  262
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 210(

נועל הדיפרנציאל האחורי אינו פועל במצב

4H או  2H ,(Easy Select 4WD) 2Hההינע 

(Super Select 4WD II).

כאשר נועל הדיפנרציאל האחורי מופעל במצבי

4H  ,(Easy Select 4WD)    4LLc  או 4Lההינע 

ת בורר העבר 4HLc (Super Select 4WD II)או 

2H (Easy Select 4WD)  2Hמצב ההינע למצב 

ת  משחרר4H   (Super Select 4WD II)או

אוטומטית את נעילת הדיפרנציאל האחורי.

נורית חיווי נעילת דיפרנציאל אחורי

ת או העברONבוב מתג ההצתה למצב עם סי

, נורית חיווי נעילתONכת ההפעלה למצב מער

 בלוח המחוונים תידלק(A)הדיפרנציאל האחורי 

למשך מספר שניות ואז תחווה את מצב נעילת

הדיפרנציאל האחורי (פועל או מנוטרל).

 תידלק למשך מספר2WD/4WDגם נורית החיווי 

 אוONבוב מתג ההצתה למצב שניות עם סי

. ראה “נוריתONכת ההפעלה למצב ת מערהעבר

”. מצב נעילת הדיפרנציאל2WD/4WDחיווי  

האחורי (המופעל באמצעות לחיצה על מתג נעילת

הדיפרנציאל האחורי) מוצג באמצעות הבהוב או

פעולה רצופה של נורית חייווי נעילת הדיפרנציאל

האחורי.

נעילת

דיפרנציאל אחורי

מנוטרלת

בתהליך נעילה/

ות.שחרור

נעילת

דיפרנציאל אחורי

מופעלת

מצב פעילות

נועל

דיפרנציאל

אחורי

נורית חיווי נעילת

דיפרנציאל אחורי

Easy

Select

4WD

Super

Select

4WD II

איור  264

איור  265
        מהבהבת

דולקת

ה כבויהנותר
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נורית החיווי מהבהבת כאשר נועל הדיפרנציאל

האחורי נמצא במעבר בין מצב מנוטרל למצב נעול.

ה, נורית החיווי תאירעם סיום פעולת ההעבר

ברציפות או תכבה.

 מנוטרלים כאשר נועלABS ו-ASTCמנגנוני 

הדיפרנציאל האחורי מופעל. כאשר מנגנונים אלה

ASTC, נורית חיווי ASTCמנוטרלים, נורית חיווי 

OFFת  ונורית אזהרABSבעיה. ידלקו. אין בכך חיווי ל

נטרול נעילת הדיפרנציאל האחורי יכבו הנוריות

תהחיווי והמנגנונים יפעלו שוב. ראה “נורית אזהר

ABS נורית חיווי ,”ASTC נורית חיווי ,ASTC OFF.”

אם נורית החיווי ממשיכה להבהב לאחר לחיצה

על המתג לנטרול נעילת הדיפרנציאל האחורי,

ה קדימהשמור על גלגל ההגה במצב נסיעה ישר

ובצע באיטיות מספר לחיצות ושחרורים של דוושת

ההאצה.

אם נורית החיווי ממשיכה להבהב לאחר לחיצה

על המתג להפעלת נעילה של הדיפרנציאל

ב להוראות הבאות:האחורי, שים ל

כב היא 12 קמ“ש או יותר,אם מהירות הר¥

הורד את המהירות ל-2.5 קמ“ש או פחות.

נורית החיווי תאיר ברציפות ונעילת

הדיפרציאל האחורי תופעל.

כב היא 12 קמ“ש או פחות,אם מהירות הר¥

סובב את גלגל ההגה מספר פעמים מצד

כבלצד עד שהנורית תאיר ברציפות. אם הר

בוביכה, ודא שהאזור שמסתקוע בקרקע ר

ה מספרפנוי ונסה לנסוע קדימה ואחור

פעמים. נורית החיווי תאיר ברציפות ונעילת

הדיפרציאל האחורי תופעל.

 121(

דוגמאות לשימוש יעיל בנעילת הדיפרנציאל

האחורי

 122(

כאשר אחד הגלגלים נפל לתעלה

איור  266

ך מסולעתרבנהיגה על ד

כב אינו יכול לזוז מכיוון שאחד הגלגליםכאשר הר

תלוי באוויר.

כב מתוך שלגבחילוץ הר

כב אינו יכול להתחיל לנוע משוםכאשר הר

שאחד הגלגלים נמצא בשלג והשני עומד על

ך.רהד

איור  267

איור  268
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גוי בנועל הדיפרנציאלדוגמאות לשימוש ש

האחורי

 212(

 213(

 214((215 

איור  269

איור  270

הפעלת נועל הדיפרנציאל האחורי במצבי212) 

4H  (Easy Select 4WD), 4LLc או 4Lההינע

התופעות 4HLc  (Super Select 4WD II)או 

הבאות, המסוכנות מאד, עשויות להופיע. דאג

תמיד לשחרר את נעילת הדיפרנציאל האחורי

בנסיעה בדרכים רגילות. נעילה בשוגג של

הדיפרנציאל האחורי בעת נסיעה בכביש סלול

מגבירה מאד את הכוח המניע את הרכב ישר

קדימה, ועשויה להקשות מאד על סיבוב גלגל

ההגה.

אם נעילת הדיפרנציאל האחורי מופעלת213) 

בשוגג בעת סיבוב או פניה ימינה  או שמאלה,

בצומת או כיוצא בזה, ייתכן שהרכב לא יצליח

לפנות וימשיך לנסוע ישר קדימה.

אם נעילת הדיפרנציאל האחורי מופעלת214) 

בשוגג בכל מצב פרט לחילוץ חירום משלג או

מקרח על הדרך, יקשה על הרכב לפנות

ביציבות.

בתנאים בהם מצב הדרך של הגלגל215) 

הימני שונה משל הגלגל השמאלי (כגון כאשר

אחד הגלגלים נמצא על דרך סלולה והשני

נמצא על קרח), כיוון תנועת הרכב עשוי

להשתנות בחריפות בעת בלימה באמצעות

המנוע או האצה. אל תשתמש בנעילה

הדיפרנציאל האחורי בשום מצב פרט לחילוץ

חירום משלג או מקרח על הדרך, אך נהג במצב

הינע בארבעה גלגלים.

איור  271

אזהרה

 הפעל את נעילת הדיפרנציאל האחורי120) 

רק לאחר שתנועת הגלגלים נעצרה. הפעלת

נועל הדיפרנציאל האחורי כאשר הגלגלים

מסתובבים עשויה להזניק את הרכב  בכיוונים

לא צפויים.

 כאשר יש תקלה בנועל הדיפרנציאל121)

האחורי, יפעל מנגנון בטיחות. נורית חיווי נעילת

הדירנציאל האחורי תהבהב במהירות  (שני

הבהובים בשניה), ונעילת הדיפרנציאל האחורי

תנוטרל. החנה את רכבך במקום בטוח, כבה

את המנוע למשך מספר דקות, והתנע שנית.

אם נוריות החיווי חזרו למצבן הרגיל ניתן

להמשיך לנסוע בביטחה. אם נורית חיווי נעילת

חשוב
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הדיפרנציאל האחורי מהבהבת בעת הפעלה

מחודשת של  נעילת הדיפרנציאל האחורי, הבא

את הרכב בהקדם האפשרי לבדיקה במרכז

שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע"מ.

השתמש בנועל הדיפרנציאל האחורי122)

רק כאמצעי חירום כאשר הרכב תקוע ואינו

4H או 4Lניתן לחילוץ במצבי ההינע 

(Easy Select 4WD)   4LLc 4 אוHLc

(Super Select 4WD II)נטרל את נעילת .

הדיפרנציאל האחורי מיד לאחר השימוש בו.

בעהפעולת הינע באר

גלגלים

בעהכב נמצא במצב של הינע בארכאשר הר

כב נמצאים בשילובגלגלים, שני הסרנים של הר

בר זה משפר את יכולות אחיזתקשיח זה עם זה. ד

השטח. עם זאת, בזמן פניות חדות או בתנועה

ב על כלה, מופעל עומס רת קדימה ואחורחוזר

כבת ההינע, המורגש כאפקט של בלימה. רשרשר

בעה גלגלים יכול לזנק ולהאיץ באופןהמונע באר

מהיר וחלק יותר.

חק הבלימה אינו קצרב לכך שמרעם זאת, שים ל

בד.כב בעל הנעה אחורית בליותר מזה של ר

כיםרבעה גלגלים בדבזמן שימוש בהינע באר

), חשוב לתפעל’ח, ,חול וכומשובשות (שלג, קר

כב נכון.את הר

יש לנהוג במנח זקוף יותר, וקרוב יותר לגלגל ההגה;

ב למיקום נוח להיגוי קל ולתפעולכוון את המוש

ת בטיחות.נוח של הדוושות. הקפד לחגור חגור

כים משובשות, בדוק את כל חלקירלאחר נהיגה בד

כב ושטוף אותו ביסודיות במים. ראה סעיףהר

כב“ וסעיף “בדיקה ותחזוקה לאחר“טיפול בר

ך משובשת“.רנסיעה בד

ך סלולה או בכביש מהיררנהיגה בד

4H או 2H ,(Easy Select 4WD ,2Hבחר במצב 

(Super Select 4WD II)כים סלולותר  לנהיגה בד

בחורבש, הקפד במיוחד לא לבשות. בכביש מהיר יוי

4L  (Easy Select 4WD) או 4Hלעולם במצבי 

4HLc 4 אוLLc  (Super Select 4WD II).

 123(

כים מושלגות או קפואותרנהיגה בד

4H 4H (Easy Select 4WD)בחר במצבי ההינע 

  בהתאם לתנאי4HLc ) (Super Select 4WD IIאו 

רגה על דוושת ההאצהך, ולאחר מכן לחץ בהדרהד

בוע ככל האפשר עללזינוק חלק. שמור על לחץ ק

דוושת ההאצה, ונהג במהירות נמוכה. מומלץ

להשתמש בצמיגי שלג ו/או בשרשראות שלג.

כב אחרים, הימנעחק בטוח מכלי רשמור על מר

מבלימה פתאומית, ובלום באמצעות המנוע

ת הילוכים).(הורד

 124(
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כים חוליות או בוציותרנהיגה בד

4L  (Easy Select4WD)וא  4H עניהה יבצמב רחב

4HLc4 אוLLc   (Super Select 4WD II)ולאחר ,

רגה על דוושת ההאצה לזינוק חלק.מכן לחץ בהד

בוע ככל האפשר על דוושתשמור על לחץ ק

ההאצה, ונהג במהירות נמוכה.

 125((126 

 216(

ה, האצה או פניה פתאומית; פעולותהימנע מעציר

כב להיתקע.אלה עשויות לגרום לר

ך חולית או בוצית, ניתןרכב נתקע בדאם הר

בים לחלצו באמצעות תנועת נדנוד.במקרים ר

 (נהיגה) למצבDהעבר את בורר ההילוכים בין מצב 

Rבת (הילוך אחורי) (הילוך ראשון והילוך אחורי בתי

בוע, תוךהילוכים ידנית)וחוזר חלילה במקצב ק

הפעלת לחץ מתון על דוושת ההאצה.

במומלץ להתחיל בתנועה עם בלם חניה משול

חלקית, אך לא באופן מלא, באמצעות משיכה

כב,חלקית של ידית בלם החניה. לאחר חילוץ הר

אל תשכח לשחרר את בלם החניה.

ך לנהוג בתנאים קיצוניים של בוץ,ה של צורבמקר

ב שרשראות על הגלגלים. מכיווןכימומלץ להר

כבשקשה לאמוד את מצבו של שטח בוצי, והר

כב במהירותעשוי להיתקע בבוץ עמוק, יש לנהוג בר

כב ובדוק את התנאיםנמוכה. אם אפשר, צא מן הר

לפני שתמשיך.

כים בהם פוזרורבת הים או בדכים בקררנהיגה בד

כב;ה בראמצעים כנגד החלקה עשויה לגרום לחלוד

בכב היטלאחר נסיעה בתנאים אלה, שטוף את הר

ם.בהקד

נהיגה עלייה תלולה

4L  (Easy Select 4WD)העבר את מצב ההינע ל-

(Super Select 4WD II) 4LLcלהפקת מומנט ,

בי מהמנוע.פיתול מר

 217(8 (21

רון אחיד ככל האפשר, עם כמה שפחותבחר במד

סלעים ומכשולים אחרים.

רון, עבור עליום תנסה לנהוג במעלה המדבטר

כב יוכל להתמודד עםבהליכה כדי לוודא שהר

העליה.

רונות תלוליםה במדיריד

4L  (Easy Select 4WD)העבר את מצב ההינע ל-

(Super Select 4WD II) 4LLcבלום באמצעות ,

ת הילוכים), וסע לאט.המנוע (הורד

 219(

רון תלול, הפעלה פתאומית שלה במדביריד

בודך עשויה לגרום לאירהבלמים בשל מכשול בד

רון, עבור עליוה במדכב. לפני ירידהשליטה בר

ב הנסיעה.בחון את נתיבהליכה כדי ל

בחור בהילוךרון תלול, חיוני לה במדלפני יריד

המתאים. הימנע מהחלפת הילוכים ומלחיצה על

ה.דוושת המצמד במהלך היריד

כב לכלת פיאט אינה אחראית מול מפעיל הרחבר

גוינזק או פציעה ולכל חבות הנובעת משימוש ש

כבכב. כל שיטות השליטה בראו בלתי הולם בר

המתוארות כאן תלויות במיומנות ובניסיון של הנוהג

בים אחרים, וכל סטיה מןכב ושל צדדים מעורבר

ההוראות המובאות כאן היא באחריותם האישית.



173

הבעת פנייה חד

4L או 4Hה במצבי ההינע במעבר של פינה חד

(Easy Select 4WD) 4HLc4 אוLLc

(Super Select 4WD II)במהירות נמוכה, ייתכן  

שיורגש שינוי בהיגוי הדומה להפעלה של בלמים.

ה, ונובע מכך שכלשינוי זה מכונה בלימת פניה חד

חק אחר מןבעת הגלגלים נמצא במראחד מאר

הפינה.

חציית נחל

חבעה גלגלים אינם בהכרכב בעלי הינע בארכלי ר

בו,ה שמעגלים חשמליים יירטחסינים למים. במקר

כב;לא תהיה אפשרות להמשיך להפעיל את הר

לפיכך, הימנע מחציית נחלים אלא במקרים של

ה אלא לחצות נחל, פעלח מוחלט. אם אין ברירהכר

על פי הנוהל הבא:

בדוק עומקים ותוואי שטח בנחל לפני שתנסה

לחצותו. בחר מקום בו המים רדודים עד כמה שניתן.

4LLc (Easy Select 4WD), 4Lבחר במצב הינע 

(Super Select 4WD II)סע לאט, במהירות של ,

בה של מים.ך כדי להימנע מהתזה ר5 קמ“ש לער

 127((128 

ך משובשתרבדיקה ותחזוקה לאחר נסיעה בד

ך קשים, הקפדרכב בתנאי דלאחר נסיעה בר

בצע את נהלי הבדיקה והתחזוקה הבאים:ל

.’ע מסלעים, חצץ וכוכב לא נפגודא שהר¥

כב בזהירות במים.שטוף את הר¥

כב לאט תוך לחיצה קלה על דוושתנהג בר

בש את הבלמים. אם הבלמיםהבלם כדי ליי

עדיין אינם פועלים כראוי, אנו ממליצים

ם האפשרי.בדוק אותם בהקדל

בת התקועים בלי’בש וכוב יסלק חרקים, עש¥

המקרן.

בדוק את הפריטיםלאחר חציית נחל, חובה ל

תכז שירות מורשה מטעם חברהבאיםבמר

ס.מ.ל.ת בע"מ, ולפעול בהתאם:

כת הבלמים, ובצע בה טיפולבדוק את מער¥

ך.על פי ההצור

מות עכירות של שמניםבדוק מפלסים ור¥

בת ההילוכים,ומשחות סיכה במנוע, בתי

בי שלת ובדיפרנציאלים. מראה חלבתמסור

השמן או משחת הסיכה מצביע על זיהום

של מים. החלף שמנים ומשחות סיכה לפי

ך.הצור

גרז את גל ההינע.¥

ה שלכב. אם גילית חדירבדוק את פנים הר¥

בש את השטיח.מים, י

מיים. אם הפנסבדוק את הפנסים הקד¥

מוצף במים, דאג לנקז אותם.

4L או 4Hנהיגה במצבי ההינע 123) 

(Easy Select 4WD)  4HLc   4אוLLc (Super

Select 4WD II)בדרכים סלולות ויבשות תעלה 

את צריכת הדלק, עשויה להוביל לרמות גבוהות

יותר של רעש, ותגרום לבלאי מוקדם של

הצמיגים. כמו כן, הדבר יוביל לטמפרטורה

גבוהה יותר של שמן הדיפרנציאל, העשויה

לפגוע במערכת ההינע. בנוסף לכך יופעל עומס

נוסף על מערכת ההנעה. יתרה מכך, עומסי

היתר שיופעלו על שרשרת ההנעה יגרמו

לנזילות שמן, לנעילה של חלקים נעים או

לבעיות חמורות אחרות.

הימנע מעצירות פתאומיות, מהאצות124) 

פתאומיות ומפניות חדות; פפעולות אלה

עשויות לגרום להחלקה וסחרור של הרכב.

אל תאמץ את הרכב או תנהג בפראות125) 

בשטחים חוליים. בהשואה לתנאי דרך רגילים,

המנוע וחלקים אחרים של מערכת ההינע

נתונים לעומסים חריגים בנסיעה בשטחים

מסוג זה, והדבר עשוי להוביל לתאונות.

במקרה של התרחשות כל אחד126) 

מהמקרים הבאים בעת הנהיגה ברכב, החנה

מיד את הרכב במקום בטוח ופעל בהתאם

לנהלים הבאים: מחט מד הטמפרטורה

מתקרבת לסף חימום היתר, ראה “חימום יתר

של המנוע“; נורית אזהרת טמפרטורת שמן

תיבת הילוכים אוטומטית נדלקת. ראה “כאשר

חשוב
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נורית אזהרת טמפרטורת שמן תיבת הילוכים

אוטומטית (תיבת הילוכים אוטומטית) נדלקת“.

לעולם אל תחצה נחל בנקודה בה המים127) 

עמוקים. אל תעביר הילוכים בזמן חציית נחל.

חצייה תכופה של נחלים תשפיע לרעה על אורך

חיי הרכב; אנו ממליצים לנקוט באמצעים

הדרושים להכנה, בדיקה ותיקון של הרכב.

לאחר חציית נחל, לחץ על הבלמים כדי128) 

לוודא שהם פועלים כראוי. אם הבלמים רטובים

ואינם פועלים כראוי, יבש אותם על ידי נסיעה

במהירות נמוכה תוך לחיצות קלות על דוושת

הבלם. בדוק בזהירות את כל חלקי הרכב.

אמצעי זהירות

כב עםבהפעלת ר

בעה גלגליםהנעה באר

בעתך אררמכיוון שמומנט הפיתול יכול לפעול ד

כב מושפעים מאד ממצבהגלגלים, ביצועי הר

הצמיגים.

ב למצב הצמיגים.ב היטשים ל

התקן בכל הגלגלים את הצמיגים¥

כב. ראההמתאימים על פי מפרט הר

“צמיגים וגלגלים“.

ודא שלחץ האוויר בצמיגים תואם למצב¥

כב נושא, עם מטען או בלעדיו.המטען שהר

ראה “לחצי אוויר בצמיגים“.

בעה צמיגים זהיםכב ארהקפד להתקין בר¥

רשת החלפה כלשהיבגודל ובסוג. כאשר נד

של צמיגים או גלגלים, החלף את כולם.

בב את מיקומי כל הצמיגיםיש להחליף בס¥

מיד כאשר ניכרים הבדלי שחיקה בין

מיים לאחוריים.הצמיגים הקד

כבביצועים טובים מרלא ניתן לצפות ל¥

כאשר יש בו הבדלי שחיקה בין הצמיגים.

בב החלפת צמיגים“.ראה ”ס

בועה.בדוק לחצי אוויר בצמיגים בתדירות ק¥

 123(

הגריר

כב, אנו ממליצים לעשותך לגרור את הראם יש צור

תכז שירות מורשה מטעם חבראת באמצעות מר

ה מסחרי. ישס.מ.ל.ת בע"מ, או בידי שירות גריר

כב באמצעות משאית ייעודיתלגרור את הר

במקרים הבאים.

כב אינו זז, או משמיעהמנוע פועל אך הר¥

רעשים מוזרים.

כב מתגלה נזילה שלבבדיקה מתחת לר¥

שמן או של נוזל אחר כלשהו.

ה שאיןכבך באופן עצמאי רק במקרגרור את ר

כז שירותה ממרבל שירותי גריראפשרות לק

ת ס.מ.ל.ת בע"מ  או משירותימורשה מטעם חבר

כב בזהירות, על פיגרר מסחריים. גרור את הר

ה“.ההוראות בסעיף ”גריר אזהרה

כבך כדי לחלצו לאחרבניסיון לנדנד את ר216) 

כב פנויב לרבישנתקע, ודא שהאזור מס

מאנשים ומעצמים. תנועת הנידנוד עשויה

כב בפתאומיות קדימה אולהזניק את הר

ה, ולגרום לפציעה או לנזק לאנשים ולציודאחור

הנמצאים בסמוך.

רון, אל תנסהסע ישר במעלה המד2167) 

רון תלול.לעלות באלכסון על מד

אם אתה מרגיש באובדן של אחיזה, נסה218) 

לשחרר את דוושת ההאצה ולסובב בעדינות את

ההגה ימינה או שמאלה כדי לשפר את האחיזה.

בהימנע מזיגזוג במורד תלול. רד בנתי219) 

ישר ככל האפשר.



175

 130(

בעה גלגליםכב בעל הינע בארמת רהר

באמצעות מגבה

 220(

פעולת המצמד

בובי מנועשילוב מהיר או חטוף של המצמד בסי

בבת ההילוכים עקמהירים יגרום נזק למצמד ולתי

עוצמת כוחות ההינע המופעלים. תפעל את דוושת

המצמד לאט ובביטחון.

השתמש תמיד בצמיגים שהים בגודל,129)

בסוג וביצרן, וללא הבדלים ברמת הבלאי.

השימוש בצמיגים שונים זה מזה בגודל, בסוג,

ביצרן, ברמת הבלאי או בלחץ האוויר יעלה את

טמפרטורת השמן בדיפרנציאל ויקשה על

העברת הכוח, עד כדי גרימת נזק למערכת

ההינע. בנוסף לכך, עומסי היתר שיופעלו על

שרשרת ההנעה יגרמו לנזילות שמן, לנעילה

של חלקים נעים או לבעיות חמורות אחרות.

2Hדאג לכוון את בורר מצב ההינע למצב 130)

והובל את הרכב כשגלגלי ההינע נישאים על

) על פיD או  Cגבי מסגרת מתאימה (מסוג

התרשים. לעולם אל תנסה לגרור את הרכב

4L  (Easy Select 4WD) או4Hבמצבי ההינע 

4H ,4HL4 אוLLc  (Super Select 4WD) II

ועם הגלגלים הקדמיים או האחוריים על

) לפי התרשים. דבר זהB או Aהקרקע (מסוג 

עשוי לגרום נזק לשרשרת ההנעה, או לגרירה

לא יציבה. אם אין באפשרותך לכוון את בורר

 או כאשר יש נזק או2Hמצב ההינע למצב 

תקלה בתמסורת, הובל את הרכב כשכל

 או Cארבעת גלגליו מונחים על מסגרת(מסוג

D.על פי התרשים (

כת הבלמיםמער

כב.בטיחות הרכת הבלמים חיוניים לכל חלקי מער

בועה.כב בתדירות קאנו ממליצים על בדיקת הר

 131(

כת הבלמיםמער

כת בלמי השירות מחולקת לשני מעגלימער

ה של כשלכבך מצחויד בבלמי כוח. במקרבלימה, ור

באחד ממעגלי הבלימה, המעגל השני עומד

כבךה שרכב. במקרבלום את הרלרשותך כדי ל

מאבד את כוח תגבור הבלימה, הבלמים עדיין

יפעלו.

ת עד סוףבמצבים אלה, גם אם דוושת הבלם יורד

ת ללחיצה, המשך ללחוץ עלמהלכה, או מתנגד

חוק יותר מהרגיל; סיים את הנסיעההדוושה חזק ור

כת הבלמים.ם האפשרי ודאג לתיקון מערבהקד

 221(  (222

הנורית האזהר

כת הבלמים נדלקת כדי להצביעת מערנורית אזהר

תכת הבלמים. ראה “נורית אזהרעל תקלה במער

בלמים“.

כאשר הבלמים רטובים

כת הבלמים בנהיגה במהירות נמוכהבדוק את מער

ך, ובמיוחד כאשר הבלמים רטובים,רמיד בצאתך לד

כדי לוודא שהם פועלים באופן תקין.

חשוב

אזהרה

אל תסובב את המנוע כאשר הרכב מורם220) 

על מגבה. הגלגל שעל הקרקע עשוי להסתובב

ולהפיל את הרכב מן המגבה.

איור  272
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שכבת מים עשויה להיווצר על דיסקות הבלמים או

םתופיהם ולמנוע בלימה תקינה לאחר נהיגה בגש

כב.כבד או בשלוליות גדולות, או לאחר שטיפת הר

בש את הבלמים באמצעותחש, יבר זה מתראם ד

נסיעה איטית תוך לחיצה קלה על דוושת הבלם.

בנהיגה במורד

חשוב לנצל את כוח הבלימה של המנוע באמצעות

ת הילוך בעת נסיעה בירידות תלולות כדיהורד

למנוע חימום יתר של הבלמים.

 223(

פידות וציפויי הבלמיםר

הימנע ממצבים הדורשים בלימה חזקה. בלמים

חדשים זקוקים לתקופת הרצה של שימוש מתון

של כ-200 ק“מ ראשונים.

ה המשמיע קולבלמי הדיסק מצוידים במנגנון אזהר

פידותצווחה מתכתי בזמן הבלימה כאשר ר

הבלמים הגיעו לגבול הבלאי שלהן. כאשר נשמע

פידותקול זה בשעת הבלימה, דאג להחלפת ר

הבלמים.

 224(

אל תכבה את המנוע כאשר הרכב נמצא221) 

בתנועה. אם תכבה את המנוע בזמן נסיעה,

מערכת תגבור כוח הבלמים תחדל לפעול,

ויעילות הבלמים תיפגע.

אם מערכת תגבור הבלימה אינה פועלת222) 

או שאחת משתי מערכות הבלימה

ההידראוליות אינה פועלת באופן תקין, דאג

לבדוק את רכבך מיד.

אל תשאיר חפצים כלשהם בסמוך223) 

לדוושת הבלם, ואל תניח לשטיחון לגלוש

מתחתיה; גורמים אלה עשויים למנוע מדוושת

הבלם לבצע מהלך מלא, שיידרש במצב חירום.

ודא שדוושת הבלם ניתנת להפעלה חופשית

בכל עת. ודא ששטיחון הרצפה מוחזק כראוי

במקומו.

נסיעה עם רפידות בלמים בלויות מקשה224) 

נה.על הבלימה, ועשויה לגרום לתאו

ת שיוטבקר

(אם קיימת)

תבקרכת אוטומטית לת השיוט היא מערבקר

כב במהירותת על נסיעת הרמהירות השומר

כת ניתנת להפעלה במהירות שלבעה. המערשנק

40 קמ“ש או יותר.

 132( (133 (134

ת השיוט אינה מסוגלת לשמור עלכת בקרמער

בועה בעליות וירידות.מהירות נסיעה ק

ת בעליה תלולה. תוכלמהירות הנסיעה עשויה לרד

ללחוץ על דוושת ההאצה כדי להישאר במהירות

הרצויה.

ה תלולה, מהירות נסיעתך עשויה לעלותביריד

בעה. עליך ללחוץ על הבלםמעבר למהירות שנק

כדי לשמור על מהירותך. כתוצאה מכך ינוטרל

ת המהירות.מנגנון בקר

חשוב

הימנע מהרגלי נהיגה הגורמים לשימוש131) 

כבד בבלמים, ולעולם אל “תרכב“ על הבלמים

באמצעות הנחת רגלך על דוושת הבלם במהלך

הנהיגה. הדבר גורם לחימום יתר ומחליש את

הבלמים.

אזהרה
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להפעלהת השיוטמתגי בקר

כת או מערONכשמתג ההצתה במצב .1

CRUISE, לחץ על מתג ONההפעלה במצב 

CONTROL ON/OFF (A)כדי להפעיל את 

ת השיוט. נורית החיווי בתצוגת המחווניםבקר

תידלק.

-SETבעת עם שחרור מתג  מהירות הנסיעה נק

(B) . 

בת הילוכים אוטומטית, איןכב בעלי תיבכלי ר

כב נוסעבוע את המהירות כשהראפשרות לק

בהילוך הראשון.

תרכדי להעלות את המהירות המוגד

כים.רת בשתי דרניתן להעלות את המהירות המגד

RES  +  +  +  +  +מתג

תוךRES +   (C)לחץ למעלה והחזק את מתג

ת, ומהירות הנסיעה תעלהרנהיגה במהירות המוגד

רגה.בהד

כב מגיע למהירות הרצויה, שחרר אתכאשר הר

ה.רהמתג. מהירות השיוט החדשה הוגד

A-----מתג     CRUISE CONTROL ON/OFF

תכת בקרבוי של מערמשמש להפעלה וכי

השיוט.

B-----מתג          SET-

ביעה של המהירותה וקמשמש להורד

הרצויה.

C - - - - -מתג+  +  +  +  +  RES

המשמש להעלאת המהירות הרצויה ולחזר

בעה.למהירות המקורית שנק

D-----מתג     CANCEL.

ת.רמשמש לניטרול הנסיעה במהירות המוגד

ת השיוט, לחץ על מתגיכת בקרבתפעול במער

ה באופן הנכון. ניתן לנטרל את הנהיגההבקר

ת באמצעות לחיצה בו זמניתרבמהירות המוגד

ת השיוט.כת בקרעל שניים או יותר ממתגי מער

איור  273

כב למהירות הרצויה,האץ או האט את הר.2

 כאשר נורית SET- (B)ולחץ ושחרר את מתג 

כב ישמור על מהירותהחיווי נדלקת. הר

בעה.הנסיעה שנק

איור  274

איור  275
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כדי להעלות מעט את המהירות, לחץ כלפי מעלה

 למשך פחות משניה ושחררRES +   (C)על מתג 

+ RESה ושחרור של מתג אותו. בכל לחיצה קצר

(C)כב תעלה בכ- 1.6 קמ“ש., מהירות הר

דוושת ההאצה

בעה, לחץ על דוושתתוך נסיעה במהירות שנק

ההאצה כדי להגיע למהירות הרצויה לך, ולחץ כלפי

  ושחרר אותו מיד כדי להגדיר -SETמטה על מתג

מהירות שיוט חדשה.

תרכדי להוריד את המהירות המוגד

כים.רת בשתי דרניתן להוריד את המהירות המגד

-SETמתג 

 תוך SET- (B)לחץ כלפי מטה והחזק את מתג 

ת, ומהירות הנסיעהרכדי נסיעה במהירות המוגד

רגה.תרד בהד

כב מגיע למהירות הרצויה, שחרר אתכאשר הר

ה.רהמתג. מהירות השיוט החדשה הוגד

כדי להאט מעט את המהירות, לחץ כלפי מטה על

 למשך פחות משניה ושחרר אותו. SET- (B)מתג 

 , SET- (B)ה ושחרור של מתג בכל לחיצה קצר

כב תרד בכ- 1.6 קמ“ש.מהירות הר

דוושת הבלם

בעה, לחץ על דוושתתוך נסיעה במהירות שנק

ת השיוט, כדי להגיעהבלם, המנטרלת את בקר

-SETלמהירות הרצויה לך, ואז לחץ כלפי מטה על 

ושחרר אותו מיד כדי להגדיר מהירות שיוט חדשה.

ה זמנית של המהירותלהגבר

לחץ על דוושת האצה באופן הרגיל. עם שחרור

בעה.כב ישוב למהירות שנקדוושת ההאצה, הר

ה זמנית של המהירותלהורד

לחץ על דוושת הבלם כדי להוריד את המהירות.

ם, לחץ כלפיה קודרכדי לשוב למהירות שהוגד

ה למהירות. ראה “חזרRES +   (C)מעלה על מתג

ת“.רהמוגד

איור  279

איור  277 איור  276

איור  278



179

לניטרול

כיםרבועה בדניתן לנטרל את השיוט במהירות ק

הבאות:

/CRUISE CONTROL ONלחץ על מתג ¥

OFF  (A)ת השיוט תכבה).כת בקר  (מער

.CANCEL (D)לחץ על מתג ¥

לחץ על דוושת הבלם.¥

ת השיוט מנוטרלת אוטומטית בכלכת בקרמער

כים הבאות.ראחת מהד

כב בעלבלחיצה על דוושת המצמד (בר¥

בת הילוכים ידנית).תי

ת בכ-15כאשר מהירות הנסיעה יורד¥

תרקמ“ש או יותר מתחת למהירות המוגד

.’ב נסיעה בעלייה, וכדעק

ת לכ-40 קמ“שכאשר מהירות הנסיעה יורד¥

או פחות.

בותת יציבקרבי לכאשר המנגנון האקטי¥

) נכנס לפעולה. ראה “ASTCואחיזה (

בות ואחיזהת יציבקרבי למנגנון אקטי

)ASTC.“(

 225(

בנוסף, הנסיעה במהירות השיוט עשויה להיות

מנוטרלת במצב הבא:

בתכאשר מהירות המנוע עולה ומתקר¥

לאזור האדום בטכומטר (האזור הצבוע

באדום על חוגת הטכומטר).

 123(

תרכדי לחזור למהירות המוגד

ת נוטרלה בשל אחדראם הנהיגה במהירות המוגד

התנאים שתוארו בסעיף “לניטרול“, ניתן לחזור

ה באמצעות לחיצה כלפי מעלהרלמהירות שהוגד

 תוך נסיעה במהירות שלRES +    (C)של מתג 

40 קמ“ש או יותר.

עם זאת, בכל אחד מהמצבים הבאים לא ניתן יהיה

ם באמצעות לחיצהה קודרלחזור למהירות שהוגד

על המתג. במצבים אלה יש לחזור שנית על נוהל

ביעת מהירות השיוט:ק

CRUISEלאחר לחיצה על מתג ¥

CONTROL ON/OFF.

כת או מערOFFמתג ההצתה סובב למצב ¥

.OFFה למצב ההפעלה הועבר

נורית החיווי כבתה.¥

חשוב

כאשר אינך רוצה לנסוע במהירות132)

מוגדרת, כבה ליתר ביטחון את מערכת בקרת

השיוט.

בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית, אל133)

(הילוך Nתעביר את ידית ההילוכים למצב  

סרק) בזמן נסיעה במהירות מוגדרת מבלי

איור  282

איור  281

איור  280
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ללחוץ על דוושת המצמד. המנוע יגביר את

מהירותו במידה העשויה לגרום לו נזק.

אל תפעיל את בקרת השיוט כאשר134)

תנאי הנסיעה אינם מאפשרים שמירה על

מהירות קבועה, כגון בתנועה כבדה, או על

כבישים מתפתלים, מכוסי שלג או קרח,

רטובים, חלקים, או בירידות תלולות.

כאשר הנסיעה במהירות השיוט נוטרלה135)

אוטומטית בכל מצב השונה מן המצבים שנמנו

לעיל, אפשר שיש תקלה במערכת. לחץ על

כדי CRUISE CONTROL ON/OFFמתג 

לכבות את מערכת בקרת השיוט והבא את

רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת בע"מ .

מגביל מהירות

מגביל המהירות הוא מנגנון עזר לנהג המונע עלייה

בעהכב מעל למהירות הנסיעה שנקשל מהירות הר

על ידי הנהג.

 136(

בת הילוכים ידנית)לחיצה על דוושת המצמד (תי

מונעת הפעלה של מגביל המהירות.

בעה,כב עולה על המהירות שנקאם מהירות הר

 וסמל מגביל המהירות יהבהבוLIMITהחיווי 

ב תכליתית.בתצוגה הר

כב ממשיכה לעלות לאחר הבהובאם מהירות הר

 וסמל מגביל המהירות, יישמע זמזםLIMITחיווי 

התראה למשך זמן מה.

כב נוסע במהירות שאינה עולה על המהירותאם הר

ה, והנהג קובע מהירות נמוכה ממהירותרשהוגד

 וסמל מגביל המהירות יהבהבוLIMITזו, חיווי 

ב תכליתית, אולם הפעלת הזמזםבתצוגה הר

מושהית.

כב ממשיכה לעלותה כזה, אם מהירות הרבמקר

ה למשך כ-30 שניות לאחררעל המהירות שהוגד

 וסמל מגביל המהירות, יישמעLIMITהבהוב חיווי 

זמזם התראה למשך זמן מה.

ת מתחת למהירותכב יורדאם מהירות הר

 וסמל מגביל המהירותLIMITה, חיווי רשהוגד

ה של הפעלת הזמזם, גםיפסיקו להבהב. במקר

התראה זו תכבה.

עם זאת, ניתן להגדיר את קדימויות ההתראה

כירישת הנהג או לצרהקולית והחיווי החזותי על פי ד

בטיחות.

ה נמוכה מדי למצב ההילוכיםראם המהירות שהוגד

הנוכחי, מגביל המהירות לא יופעל כדי לא לגרום

בוי המנוע.לכי

ת מגביל המהירותמתגי בקר

ה לתפקוד מגביל מהירות עלקיימים 4 מתגי בקר

גלגל ההגה.

אזהרה

כלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים225) 

אוטומטית, למרות שבקרת השיוט תנוטרל

 (הילוך סרק), לעולםNבעקבות העברה למצב 

 (הילוך סרק)Nאל תעביר את הבורר למצב 

במהלך נסיעה. במצב זה, היעדר כוח הבלימה

של המנוע עשוי לגרום לתאונה.

A-----מתג  SPEED LIMITER ON/OFF

בוי של מגבילמתג זה משמש להפעלה וכי

המהירות.

B-----מתג          SET-

ביעת המהירות הנוכחית כמהירותמשמש לק

בעה.ה של מהירות הגבול שנקהגבול, ולהורד

C - - - - -מתג+  +  +  +  +  RES

הה למהירות הגבול ההשמורמשמש לחזר

בזיכרון, ולהעלאת מהירות הגבול.

איור  283
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D-----מתג     CANCEL

משמש לניטרול מגביל המהירות.

לחץ על מתגי מגביל המהירות אחד אחד.

ביטל אוטומטית את מגביל המהירות בלחיצהניתן ל

בו זמנית על שני מתגים או יותר.

בנתוני מגביל המהירות באזור התצוגה הר

תכליתית

בנתוני מגביל המהירות מוצגים באזור התצוגה הר

תכליתית של לוח המחוונים.

LIMIT

כב נשלט כדיכאשר מגביל המהירות מופעל, הר

ת.רלמנוע עלייה מעל למהירות המוגד

B-----חיווי     SPEED LIMITER ON

עם הפעלת מגביל המהירות, יופיע סמל מגביל

המהירות בתצוגה.

C-----תרמהירות מוגד

ה בזיכרון.ת ושמוררמהירות הגבול המוגד

לאתחול

כת  או מערONכאשר מתג ההצתה נמצא במצב 

, לחץ על מתגONההפעלה נמצאת במצב 

SPEED LIMITER ON/OFFכדי לאתחל את 

מגביל המהירות.

חיווי וגביל המהירות יופיע בלוח המחוונים.

להפעלה

האץ או האט את מהירות הנסיעה כדי להגיע

-SETלמהירות הרצויה, ולחץ כלפי מטה על מתג  

(B)  שחרר את מתג . SET- (B) מגביל המהירות . 

ישמור בזיכרון את מהירות הנסיעה בעת שחרור

המתג.

מגביל המהירות ישלוט על המהירות כך שלא

ת.רתעלה מעל למהירות המוגד

A-----המצבי בקר

למגביל המהירות שני מצבי פעולה כלהלן.

LIMIT OFF

STANDBYכאשר מגביל המהירות נמצא במצב 

כב יכולה לעלות על מהירות(המתנה), מהירות הר

ת.רהגבול המוגד

איור  284

איור  285

איור  286

אם מהירות הנסיעה הנוכחית היא מתחת לכ-

רה), תוגדר30 קמ“ש (מהירות המינימום להגד

מהירות גבול של 30 קמ“ש.

בבעה תופיע בתצוגה הרמהירות הגבול שנק

תכליתית בלוח המחוונים. בנוסף, יוצג בלוח

.LIMITה המחוונים חיווי מצב הבקר
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+RESהעלאת מהירות הגבול באמצעות מתג  

.RES +  (C)לחץ למעלה והחזק את מתג

רגה,ת בתצוגה תעלה בהדרהמהירות המוגד

רגה.ומהירות הנסיעה תעלה בהד

כאשר המהירות הרצויה מופיעה בתצוגה, שחרר

.RES +   (C)את מתג

רגות של כ-5ת עולה במדרמהירות הגבול המוגד

קמ“ש. להעלאה קלה של מהירות הגבול, לחץ על

תרושחרר מיד. המהירות המוגדRES +   (C)מתג

תעלה בכ-1 קמ“ש עם כל לחיצה.

, בדוושת ההאצהCANCELשימוש במתג 

-SET     ובמתג

  כדי לנטרל את מגבילCANCEL (D)לחץ על מתג 

המהירות.

 בתצוגה מתחלף בחיוויLIMITה חיווי מצב הבקר

LIMIT OFF.

האץ למהירות הרצויה באמצעות לחיצה על דוושת

SET- (B)ההאצה, לחץ כלפי מטה על מתג 

ושחרר.

איור  287

איור  288

איור  289
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 יופיע שוב בתצוגהLIMITה חיווי מצב הבקר

כן.ומהירות הגבול תעוד

ת באמצעות מתגרת המהירות המוגדהורד

SET-

 כלפי מטה והחזק. SET- (B)לחץ על מתג 

רגה. כאשר תוצגת תרד בהדרהמהירות המוגד

.SET- (B)המהירות הרצויה, שחרר את מת 

רגות של כ-5 קמ“ש.ת תרד במדרהמהירות המוגד

ה קלה של מהירות הגבול, לחץ על מתגלהורד

SET- (B) ת תרדר ושחרר מיד. המהירות המוגד

בכ-1 קמ“ש עם כל לחיצה.

, בדוושת ההאצהCANCELשימוש במתג 

-SETובמתג 

  כדי לנטרל את מגבילCANCEL (D)לחץ על מתג 

המהירות.

 בתצוגה מתחלף בחיוויLIMITה חיווי מצב הבקר

LIMIT OFF.

האט למהירות הרצויה, לחץ כלפי מטה על מתג

SET- (B) .ושחרר 

איור  290

איור  291

איור  292
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 יופיע שוב בתצוגהLIMITה חיווי מצב הבקר

כן.ומהירות הגבול תעוד

כבלהעלאה זמנית של מהירות הר

הנהג יכול להאיץ זמנית במצב חירום.

מגביל המהירות ינוטרל זמנית, וניתן יהיה להגביר

כב. מגביל המהירות יחזור לפעולהאת מהירות הר

כב תרד שוב מתחת למהירותכאשר מהירות הר

ת.רהמוגד

לחץ על דוושת ההאצה עד סוף מהלכה (מעבר

להתנגדות שלקראת סוף מהלך הדוושה, כוח

התגובה שלה גדול יותר).

 226(
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בעה,כב עולה על המהירות שנקאם מהירות הר

 וסמל מגביל המהירותLIMITה חיווי מצב הבקר

יהבהבו, ותושמע התראה קולית.

ניטרול של מגביל המהירות במצב אחר עשוי

להצביע על תקלה במנגנון מגביל המהירות. כבה

בדיקהכב לאת מגביל המהירות והבא את הר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.כז שירות מורשה מטעם חברבמר

 228(

להפעלה מחדש

ת בזיכרון לאחרבעה נשמרמהירות הגבול שנק

ניטרול המנגנון. ניתן להפעיל מחדש את מגביל

RESהמהירות על ידי לחיצה כלפי מעלה על מתג

+   (C).

 מכיוון שהמערכת אינה מפעילה את136)

בלמי השירות (הבלמים ההידראוליים), מהירות

הרכב עשויה לעלות על מגבלת המהירות

בנסיעה בירידה. נהג המעוניין לשמור על

מהירות הנסיעה במצב זה חייב ללחוץ על

דוושת הבלם או להוריד הילוך.

 227(

תרהנהג יכול לשנות את מהירות הגבול המוגד

במהלך שימוש חירום זה.

לניטרול

ניתן לנטרל את מגביל המהירות בכל אחת

כים הבאות. עם ניטרול מגביל המהירות, יכבורמהד

 ותצוגתLIMIT, חיווי SPEED LIMITER ONחיווי 

מהירות הגבול.

CANCELלחיצה על מתג ¥

/SPEED LIMITER ONלחיצה על מתג ¥

OFF

/CRUISE CONTROL ONלחיצה על מתג ¥

OFF.מנטרלת את מגביל המהירות 

איור  294
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ב זה במהירות העולה עלכב נוסע בשלאם הר

ה בזיכרון, המהירות תרד מיד עםהמהירות השמור

כניסת מגביל המהירות לפעולה באופן השווה

לשחרור מלא של דוושת ההאצה, עד למהירות

ה.רשהוגד

 229(

חשוב

אזהרה

 מגביל המהירות מאפשר האצה226)

פתאומית במהירות, בהתאמה למצב דוושת

ההאצה. לפיכך, יש להיזהר מהאצה פתאומית.

 היזהר מנסיעה במהירות מופרזת.227)

 מגביל המהירות מאפשר האצה228)

פתאומית במהירות, בהתאמה למצב דוושת

ההאצה, כאשר הוא מנוטרל. יש להיזהר מכך.

 ייתכן ותורגש האטה חריפה, בהתאם229)

למידת ההתנגדות למהירות הנסיעה. יש

להיזהר מכך.
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בת מעבר נתיאזהר
)LDW(

(אם קיימת)

ב נסיעתוכב מנתיבאמצעות זיהוי חריגה של הר

ת מעברכת אזהר, מער(A)באמצעות מצלמה 

) מספקת לנהג התראה חזותיתLDWב (הנתי

בכב מנתיוקולית כאשר יש חשש לחריגה של הר

ה חזותית תופיע על מסך המידע שלנסיעתו. אזהר

לוח המחוונים.

LDWכת תפעול מער

החיוויים יתחלפו כלהלן בהתאם למצב הפעולה של

כת.המער

כתהפעלת המער

כתת מערבוב מתג ההצתה או העברעם סי

 שלON, תידלק נורית חיווי ONההפעלה למצב 

 בלוח המחוונים. זהו חיווי לכךLDWכת מער

.ONכת נמצאת במצב שהמער

כתבוי המערכי

ONבוי נורית חיווי  תגרום לכיLDWלחיצה על מתג 

LDWכת  זהו חיווי לכך שמערLDWכת של מער

. לחיצה נוספת על המתגOFFנמצאת במצב 

.ONכת למצב תחזיר את המער

כת ההפעלה למצבבוב מתג ההצתה או מערסי

OFFכת   יעבירו את מערLDW למצב OFF.

כתבמעבר הבא של מתג ההצתה או מער

 תופעל מחדשLDWכת , מערONההפעלה למצב 

, המצב ההתחלתיLDW 2). במצב LDW 1(מצב 

. ניתן לשנות את מצביOFF  הוא LDWכת של מער

כת כלהלן:הפעולה של המער

ת למצבכת עובר. המערLDWלחץ על מתג .1

OFF.

 למשך 10 שניותLDWלחץ והחזק את מתג .2

LDWכת או יותר. עם הישמע זמזם, מער

.LDW 2ת למצב עובר

כת. תכבה את המערLDWלחיצה על מתג .3

 תכבה.LDWנורית חיוי 

איור  296

איור  297

איור  298

איור  299



186

ה
נת

ע
 ה

ו נ
יה

ג
ה

, הבא אתLDW 1כת למצב כדי להחזיר את המער

LDW. לחץ והחזק את מתג OFFכת למצב המער

למשך 10 שניות או יותר. עם הישמע זמזם,

.LDW 1ת למצב  עוברLDWכת מער

)Standbyמצב המתנה (

בכת מסוגלת לזהות את נתיבמצב המתנה, המער

כב נמצא, ולהפעיל התראה קוליתהנסיעה בו הר

ב זה.כב יוצא מנתיכאשר הר

 למצבONת אוטומטית ממצב כת עוברהמער

המתנה כאשר התנאים הבאים מתקיימים בו

LDWכת, נורית החיווי זמנית. עם שינוי מצב המער

ON מתחלפת בנורית חיווי LDW Standbyבצבע) 

ירוק).

כב היא 65 קמ“ש או יותר.מהירות הר¥

פנסי האיתות אינם מופעלים.¥

ת החירום אינם מופעלים.אורות אזהר¥

דוושת הבלם אינה לחוצה.¥

כת לזהותבה מאפשרים למערביתנאי הס¥

כב.בים משני צידי הראת סימון הנתתי

.ONכת נמצאת במצב המער¥

 למשך כ-7 שניותONכת תישאר במצב המער

ת ידיתת החירום או חזרבוי אורות אזהרלאחר כי

פנסי האיתות למצב אמצעי.

בת מעבר נתיאזהר

ב נסיעתו או עומד לצאתכב יוצא מנתיכאשר הר

LDWת ממנו, יישמע זמזם לסירוגין ונורית אזהר

תהבהב (בכתום).

אם ההתראה נמשכת כ-3 שניות או יותר,

ת למצב המתנה לפני סיוםכת עוברהמער

ההתראה.

כתהתראת בעיה במער

כת, תוצג התראה חזותיתאם קיימת בעיה במער

בהתאם לסוג הבעיה.

LDWחום גבוה במצלמת 

בכת יוצאת זמנית מכלל פעולה עקאם המער

, תידלקLDWה גבוהה מדי של מצלמת טמפרטור

.LDW ONנורית החיווי 

ת וחומה יורד מתחתכאשר המצלמה מתקרר

תכת חוזרה מראש, המעררה שהוגדלטמפרטור

אוטומטית למצב פעולתה הרגיל.

איור  300

איור  301

 באמצעותLDW ONניתן לאפס זמנית את חיווי 

.OFF למצב LDWת מתג העבר

איור  302
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ב תקלה עקLDWכת ניטרול מער

ב תקלה, אינה מאוחלת עקLDWכת אם מער

 תידלק (בכתום).LDWנורית התראת 

כז שירות מורשהה זה, אנא התקשרו למרבמקר

כת.בדיקת המערת ס.מ.ל.ת בע"מ  למטעם חבר

המערכת עשויה שלא להיות מסוגלת139)

לשהות את נתיב הנסיעה בתנאים הבאים. אם

.OFF למצב LDWיש צורך בכך, העבר את מתג 

בנסיעה בדרך שבה סימוני הנתיבים (לבן או

צהוב) שחוקים, מלוכלכים בבוץ ברמה שאינה

מאפשרת למערכת לזהותם; כאשר סימוני

הנתיבים מטושטשים, מצב המאפיין נהיגה

בגשם, שלג או ערפל, או בנסיעה מול השמש;

כאשר הרכב נוסע במקום של הפרעה בסימוני

הנתיבים, כגון לפני מחסום אגרה או במחלף;

בנסיעה על כביש עם סימונים ישנים שלא

הוסרו לגמרי, צללים, שאריות שלג, שלוליות של

עקבות משאיות הדומות לסימוני נתיבים

(במיוחד לאחר גשם, כאשר פני הכביש

מחזירים את האור), או גורמי טעות אחרים;

בנסיעה בנתיב שאינו נתיב שיוט או נתיב

עקיפה; בנסיעה לאורך קטע נתיב סגור, או

בנתיב זמני באזור עבודות בכביש; בנסיעה

בנתיב צר במיוחד; כאשר המרחק בין רכבך

לרכב שלפניך צומצם באופן קיצוני (במיוחד אם

הסימונים מוסתרים על ידי הרכב שלפניך,

הנוסע קרוב מדי לסימון); בכניסה לצומת או

למקום אחר בכביש שבו סימוני הנתיבים

מסובכים; בנסיעה בקטע כביש שבו מספר

הנתיבים גדל או קטן, או נתיבים שונים חוצים

זה את זה; כאשר הנתיב מסומן באופן שונה

מן הרגיל, למשל, בקו כפול או בסימון מיוחד

אחר; בנסיעה בכביש מתפתל או משובש;

בנסיעה בכביש חלק המכוסה במי גשם, שלג,

; במעבר פתאומי בין תנאי תאורה’קרח וכו

שונים, כגון בכניסה או ביציאה של מנהרה;

בעקומות חדות; במקומות בהם הכביש משקף

את האור הבא ממול לכיוון הנסיעה; כאשר

הרכב מיטלטל, כגון במעבר על מדרגה או על

שיבוש אחר בפני הכביש; כאשר תאורת

הפנסים הקדמיים אינה מספקת עקב לכלוך

על העדשות או אורות שאינם מכוונים כראוי;

כאשר הרכב נוטה בחריפות לצד אחד עקב

מטען כבד או לחץ אוויר בלתי מתאים בצמיגים.

כשאורות של כלי רכב שמגיעים מאירים את

כב מצוייד בגלגלים, כאשר לרLDWמצלמת ה- 

(כולל צמיגים שחוקים מאד אורטיים. לא סטנד

בנסיעה עם גלגל חלופי זמני), משתמש

בהתקנים לנסיעה בשלג (שרשראות), או כולל

רכיבים שאינם תואמים למפרט הרכב, כגון

שינויי מתלים; כאשר החלון הקדמי מכוסה במי

.’גשמים, שלג, אבק וכו

מלא אחר ההוראות המופיעות להלן כדי140)

  בתנאי עבודהLDWלתחזק את מערכת 

תקינים: שמור תמיד על חלון קדמי נקי; הימנע

; אלLDWמלחץ חזק או חבטה במצלמת 

תנסה לפרק את המצלמה; פירוק מצלמת

LDW.או שינוי התקנתה אסורים בתכלית 

המצלמה כוונה במדוייק במפעל; אין ליישם

מדבקות או כל גורם מסתיר אחר על החלון

; השתמש רקLDWהקדמי לפני מצלמת 

בחלפים מקוריים מורשה מטעם חברת

ס.מ.ל.ת בע"מ  בעת החלפת מגבי החלון

הקדמי.

איור  303

 137( (138 (139 (140

 יכולות מוגבלות. אין לסמוךLDWלמערכת 137) 

על מערכת זו יתר על המידה.

  אינה בנויה להפחית אתLDWמערכת 138)

הסיכונים הנובעים מחוסר התבוננות קדימה

(הסטת תשומת הלב למתרחש בצד, פיזור

), או מתנאי ראות לקויים בשל פגעי’נפש וכו

מזג אוויר וכו‘. נהג ברכבך כראוי ונהג בזהירות.

חשוב
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מצלמה אחורית

(אם קיימת)

כת המציגה אתהמצלמה האחורית היא מער

תכת התקשורכב על מסך מערהנעשה מאחורי הר

כת השמע). (תצוגת מערDISPLAY AUDIOאו על 

 230(  (231 (232

 141(

טווח הראיה של המצלמה האחורית

טווח הראיה של המצלמה האחורית מוגבלת

לאזורים המופיעים בתרשימים. המצלמה אינה

כב, אתיכלה להראות את הנעשה משני צידי הר

. בנסיעה’האזור שמתחת לפגוש האחורי, וכו

כב בטוחב הרבילאחור, ודא במו עיניך שהאזור שס

לתנועה.

מיקום המצלמה האחורית

בת באזור הסמוך משול(A)המצלמה האחורית 

לידית דלת אזור המטען.

ההילוכים או  בורר ההילוהים לכל מצב אחר, המסך

ישוב להציג את החיוויים המקוריים שלו.

 142(

ת בעדשהמכיוון שהמצלמה האחורית מצויד

ת, קווי הסימון בין מקומות החניה עשוייםמיוחד

בילים.להופיע במסך כאילו אינם מק

במצבים הבאים ייתכן קושי בראיית האזור המצולם.

אלה אינם מצביעים על חריגות כלשהי.

ה חלשה (לילה)תאור¥

כבמיים של רכשאור השמש או אורות קד¥

אחר מאירים ישירות לתוך עדשת המצלמה

סצנטי מאיר ישירות לתוךאם אור פלואור¥

העדשה, אפשר שיווצר אפקט של ריצוד. זו

תופעה רגילה.

ם אות על ידי גשאם המצלמה חמה ומקורר

שטיפת מכוניות, העדשה עשויה להתכסות אדים.

זו אינה תקלה.

ת האוויר גבוהה או נמוכה מאד, ייתכןאם טמפרטור

שתמונות המצלמה יהיו מטושטשות. זו אינה

תקלה.

בת המצלמה, ייתכןאם מותקן מכשיר רדיו בקר

שתמונות המצלמה האחורית יושפעו מהשראה

כת עשוייםכות וביצועי המערחשמלית בין המער

ע.להיפג אופן השימוש במצלמה האחורית

עם שילוב ידית ההילוכים או  בורר ההילוכים במצב

Rכת ההפעלה במצב כאשר מתג ההצתה או מער

ONכב יוצג אוטומטית, האזור המצולם מאחורי הר

ת ידית. עם העברDISPLAY AUDIOעל מסך 

איור  304
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לא ניתן לראות מכשולים באופן מלא כאשר

עדשת המצלמה מלוכלכת. כאשר העדשה

ח או שמן,מתלכלכת בטיפות של מים, שלג, קר

נגב את הלכלוך, והיזהר לא לשרוט את העדשה.

ב לאמצעי הזהירות הבאים. התעלמותשים ל

מהנחיות אלה עשויה לגרום לתקלה במצלמה.

אין לחשוף את המצלמה להלם פיסי כגון¥

חבטה חזקה או חפץ חד.

ם על העדשה חומרים אורגניים כגוןאין לייש¥

שעוות, מסירי שומנים או חומרים לניקוי

ה של יישום עלזכוכית על העדשה. במקר

עדשת המצלמה, נגבו מיד את החומר.

אין להתיז על מים רותחים על המצלמה.¥

סס או להתיז מים על המצלמהלעולם אין לר¥

בתה.או בקר

אין לנתק, לפרק או לשנות את המצלמה.¥

בר עשוי לפגועאין לשרוט את המצלמה. הד¥

באיכות תמונות המצלמה.

קווי ייחוס על המסך

קווי ייחוס והמשטח העליון של הפגוש האחורי

(A).מוצגים על המסך 

חק של כ-50 מציין מר(B)הקו האדום  ¥

ס“מ מאחורי הפגוש האחורי.

חק ל מציינים מר(C)שני הקווים הירוקים  ¥

כב.כ-20 ס“מ משני צדי הר

חקיםהקווים הקצרים (1 עד 3) מציינים מר¥

מהפגוש האחורי.

ך בקו הקצה האחורי של הפגושבער.1

כ-100 ס“מ מהקצה האחורי של הפגוש.2

כ-200 ס“מ מהקצה האחורי של הפגוש.3

 143(

עיוותים בין תמונת המצלמה למצב השטח

כב מבוססים עלחקים ולרוחב הרקווי הייחוס למר

כביש אופקי ושטוח. במקרים הבאים, נוצרים

חק בפועל,עיוותים בין קווי הייחוס בתמונה והמר

על פני הכביש.

כב מונמך ממשקלכאשר חלקו האחורי של הר

של נוסעים ומטען

חק האמיתי.קווי הייחוס יופיעו קרוב יותר מהמר

כב מונמך,לפיכך, כאשר חלקו האחורי של הר

חוק מכפי שהוא בפועל.מכשול ייראה ר

.Aעצם בשטח

.B.עצם כפי שהוא מוצג על המסך

כבכאשר יש מעלה מאחורי הר

חק האמיתי.קווי הייחוס יופיעו קרוב יותר מהמר

כב ייראהלפיכך, מכשול הנמצא במעלה מאחורי הר

חוק מכפי שהוא בפועל.ר
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.Aעצם בשטח

.B.עצם כפי שהוא מוצג על המסך

כבכאשר יש מורד מאחורי הר

חק האמיתי.חוק יותר מהמרקווי הייחוס יופיעו ר

כבלפיכך, מכשול הנמצא במורד מאחורי הר

ייראה קרוב מכפי שהוא בפועל.

כבבת הרכאשר עצם מוצק נמצא בקר

חקכב,המרבת הרכאשר עצם מוצק נמצא בקר

חקו בפועל.המוצג במסך עשוי להיות שונה ממר

ע עם גוףמכיוון שקווי הייחוס אינם נמצאים במג

ע בעצם המוצגכב לא יפגכב, נראה כאילו הרהר

בתרשים הבא.

גוףכב עשוי לפגוע בעצם מכיוון שואולם, הר

ב לעצם.כב נע בפועל במסלול המתקרהר

.Aעצם בשטח

.B.עצם כפי שהוא מוצג על המסך

ב לעצם מוצקכב מתקרכאשר הר

כב מיועדים לסמןחקים ולרוחב הרקווי הייחוס למר

חק מגוף שטוח ואופקי כגון פני הכביש. לפיכך,מר

חקו של עצם מזדקר כפי שהוא מוצג במסךמר

חקו בפועל.עשוי להיות שונה ממר

חקים שלאין להשתמש בקווי הייחוס כחיווי למר

כב.עצמים מוצקים מהר

 נראית קרובה יותרBה דוגמה: על המסך נקוד

חקים. למעשה,ר המרד לפי סA ו-Cמנקודות 
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כב,חק שווה מהר  נמצאות במרBה  ונקודAה נקוד

חוקה יותר משתיהן.  רCה ונקוד

חניית הרכב וכל תמרון אחר שלו הם230) 

תמיד באחריות הנהג. במהלך ביצוע תמרונים

אלה, ודא תמיד שהשטח פנוי מאנשים

(ובמיוחד מילדים) ומבעלי חיים. המצלמה היא

אמצעי עזר לנהג, אך אל לנהג להסיח את דעתו

במהלך תמרונים העשויים להיות מסוכנים,

אפילו כאלה המבוצעים במהירות נמוכה. שמור

תמיד על מהירות נמוכה, כך שתוכל לבלום

במקרה של מכשול.

המצלמה האחורית היא מערכת עזר231) 

המסייעת לנהג לבדוק אם יש מכשולים מאחורי

הרכב. טווח הראות שלה מוגבל, כך שאין

להסתמך עליה יתר על המידה. אנא, סע

באותה מידת זהירות בה היית נוהג אם לא

הייתה מצלמה אחורית ברכב.

הקפד לוודא במו עיניך כי המרחב232) 

שמסביב לרכב בטוח לתנועה. אל תסתמך

בלעדית על המצלמה האחורית.

אזהרה

בשל מספר הנוסעים ברכב, כמות הדלק,143) 

משקל המטען ופיזורו ברכב ו/או תנאי הדרך,

הקווים המוצגים בתמונת המצלמה האחורית

עשויים שלא לשקף מיקומים מדוייקים של

הנעשה בדרך. ראה בקווי הייחוס הנחיות בלבד,

ובצע תמיד בדיקת בטיחות מאחורי הרכב

ובסביבתו המיידית בזמן הנהיגה.

חשוב

לצורך תפעול נכון ובטוח, חיוני לשמור141) 

על המצלמה נקיה מבוץ, עפר, שלג או קרח.

היזהר שלא לשרוט את המצלמה או לפגוע בה

במהלך הניקוי. הימנע משימוש בבדים יבשים,

קשים או מחוספסים. יש לשטוף את המצלמה

במים נקיים, בתוספת שמפו לרכב במידת

הצורך. בתחנות ניקוי המשתמשות בקיטור או

בסילוני מים בלחץ גבוה, שטוף את המצלמה

במהירות, כאשר פיית הזרנוק במרחק של

לפחות 10 ס“מ מן החיישנים. אין להדביק

מדבקות על המצלמה.

המצלמה האחורית מצוידת בעדשה142) 

מיוחדת, העשויה להציג עצמים במסך כאילו

הם קרובים או רחוקים יותר מכפי שהם

במציאות.
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כב נתקעה שהרבמקר

כב נתקע בכביש, הזז אותו לשולייםאם הר

ת החירום ו/או במשולשוהשתמש באיתות אזהר

ת חירום“.ה. ראה “מתג איתות אזהרהאזהר

אם המנוע נכבה/אינו פועל

עים כאשר המנועכב והשליטה בו נפגתפעול הר

בכב לאזור בטוח, שים לכבה. לפני הזזת הר

לנקודות הבאות:

כת תגבור הבלמים אינה פועלת, והכוחמער¥

רש ללחיצה על הדוושה יגדל. לחץ עלהנד

דוושת הבלם חזק מהרגיל.

כת הגה הכוח חדלה מלפעול,מכיוון שמער¥

יהיה קשה יותר לסובב את גלגל ההגה.

ה ראשונהכת עזררצועות אבטחת* ער

הומשולש אזהר

ה ראשונה ומשולשכת העזרניתן לאבטח את ער

ה באמצעות הרצועה/ות המותקנותהאזהר

בנקודות המוצגות בתרשימים להלן.

ת תא נוסעים כפולתצור

ב האחורי מותקנת רצועהבדופן שמאחורי המוש

ה ראשונהכת עזרהמשמשת לאבטחת ער

ה.ומשולש אזהר

Clubת תא נוסעים תצור

הכת העזררצועה המשמשת לאבטחת ער

הראשונה מותקנת מתחת לרצפת תא הנוסעים,

ב האחורי.בחלקו השמאלי של המוש

הרצועה המשמשת לאבטחת משולש האזהר

ב האחורי.מותקנת משמאל, מתחת למוש
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התנעת חירום

(241 (240 (239 (238 (237 (236 (235 (234 (233

(247 (246 (245 (244 (243 (242

כאשר אין אפשרות להתניע משום שהמצבר חלש

כב אחר עםאו ריק,  ניתן להשתמש במצבר של ר

כב.כבלי התנעה להתנעת הר

כב זה לזה כך שכבליב את שני כלי הרקר.1

כבההתנעה יוכלו להגיע, אך ודא ששני כלי הר

עים זה בזה.אינם נוג

כבה אורות, חימום, וכל התקן חשמלי אחר.2

היוצר עומס.

כב.ב בשני כלי הרב את בלמי החניה היטשל.3

בת הילוכים אוטומטית, העבר את מנוףבתי

 (הילוך סרק)N (חניה), או Pהבורר למצב 

בת הילוכים ידנית. הפסק את ההתנעה.בתי

ודא שמפלס האלקטרוליט במצבר תקין. ראה.4

“מצבר“.

בחבר קצה אחד של הכבל ראשון (1) לקוט.5

, וקצה(A) החיובי (+) של המצבר המרוקן 

ב החיובי (+) של המצברשני (2) לקוט

.(B) המתגבר 

ב השליליב אחד של הכבל השני לקוטחבר קוט

(-) של המצבר המרוקן, ואת הקצה השני לגוף

הכב בעל המצבר המרוקן, בנקודהמנוע של הר

חוקה ביותר מהמצבר.הר

ב החיוביבור כבל ההתנעה לקוטלפני חיה: הער

ב של(+) של המצבר, פתח את כיסוי הקוט

המצבר. ראה “מצבר“.

כב בעל מצבר התגבור. הנחהתנע את הר.6

בובי סרק, ואזלמנוע לפעול מספר דקות בסי

כב בעל המצבר המרוקן.התנע את הר

כת עצור וסע, לחץ עלכב המצויד במערברה: הער

כת ולנטרל את מערAuto Stop & Go OFFמתג 

עצור וסע, כדי שזו לא תכבה אוטומטית את המנוע

לפני שהמצבר הגיע לטעינה מספקת. ראה

“לניטרול“.

ר הפוךדלאחר ההתנעה, נתק את הכבלים בס.7

ת אותם, והנח למנוע לעבודברר בו חידמהס

עוד מספר דקות.

כב עם מצבר שאינו טעון באופןהזזה של רה: הער

מלא עשויה לפגוע בפעולתו החלקה של המנוע,

כת למניעתה של המערולהדליק את נורית האזהר

כת למניעת). ראה ”מערABSנעילה של הבלמים (

)“.ABSנעילת גלגלים (
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 כדי להתניע באמצעות כבלי התנעה233)

מרכב אחר, בצע את הנהלים הנכונים בהתאם

להוראות שלעיל. הליך התנעה שגוי עשוי להוביל

לשריפה או פיצוץ, או להסב נזק לשני כלי הרכב.

הרחק ניצוצות, סיגריות ולהבות מן234) 

המצבר. המצבר עשוי לגרום לפיצוץ.

אל תנסה להתניעה משיכה או בדחיפה235) 

של הרכב. עלול להיגרם נזק לרכבך.

בדוק את מתח המצבר של הרכב236) 

המסייע. רכב זה חייב להיות מצויד במצבר של

12 וולט. ניסיון להתניע באמצעות מצבר במתח

שונה, הקצר שייגרם עשוי לפגוע בשני כלי

הרכב.

השתמש בכבלים המתאימים לגודל237) 

המצבר של רכבך. כבלים שאינם מתאימים

עשויים להתחמם יתר על המידה.

לפני השימוש, ודא שכבלי ההתנעה238) 

שלמים ונקיים מסימני קורוזיה.

בכל עבודה בקרבת המצבר יש להרכיב239) 

משקפי מגן.

הרחק את המצבר מהישג ידם של ילדים.240) 

 לפני חיבור הכבלים, כבה את שני כלי241)

הרכב. ודא שכבלי ההתנעה ובגדיך אינם יכולים

להיתפס במאוורר או ברצועות המנוע. הדבר

עלול לגרום לפציעה.
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אם נוזל האלקטרוליט במצבר אינו נראה242) 

, או נראה כקפוא, אין לנסות בשום אופן

דק או להתפוצץלהתניע! המצבר עשוי להיס

ת הקיפאון,ה היא מתחת לנקודאם הטמפרטור

בו נמוך מדי.או אם מפלס האלקטרוליט ש

האלקטרוליט במצבר הוא תמיסה243) 

התית מאכלת. במקרמדוללת של חומצה גופר

ע של האלקטרוליט עם הידיים, העיניים,של מג

כב, יש לשטוףבגדים או משטחים צבועים בר

ע האלקטרוליט עםה של מגב במים. במקרהיט

העיניים, שטוף מיידית במים ופנה מיידית

פואי.בלת טיפול רלק

בור של כבלי ההתנעה לנקודותודא חי244) 

בור הכבל ישירותהמיועדות לכך (לפי האיור). חי

ב השלילי (-) של המצבר עשוי לגרוםלקוט

לגזים דליקים הנפלטים מהמצבר להתלקח

ולהתפוצץ.

בור הכבלים למצבר, הימנע מלחברבחי245) 

ב השלילי. הניצוצותאת הכבל החיובי (+) לקוט

ה כזה עשויים לגרום לפיצוץ שלשייווצרו במקר

המצבר.

הימנע מהסתבכות כבלי ההתנעה246) 

במאוורר הצינון או בחלקים נעים אחרים במנוע.

כב המסייע להמשיךהנח למנוע הר247) 

לפעול.

הנוזל במצבר הוא רעיל ומאכל: הימנע248) 

ע של נוזל זה עם הידיים והעיניים. יש לטעוןממג

חקב , הראת המצבר במקום מאוורר היט

מלהבות גלויות או מקורות אפשריים של

ניצוצות: סכנת שריפה ופיצוץ.

אין לנסות לטעון מצבר קפוא: יש249) 

ת הוא עשוי להתפוצץ.ם,  אחרלהפשירו קוד

בדק בידי אישה שהמצבר קופא, עליו להיבמקר

ביו הפנימיים לאכימקצוע מיומן כדי לוודא שר

דוק, בסיכון לדליפה שלניזוקו, ושהגוף אינו ס

חומצה רעילה ומאכלת.

התחממות יתר של

המנוע

)(איורה, הסמל אם המנוע מתחמם יתר על המיד

ה כזה, פעל לפי הנוהל הבא:יהבהב. במקר

כב במקום בטוח.עצור את הר.1

בדוק אם נפלט קיטור מתא המנוע..2

אם לא נפלט קיטור, הנח למנוע להמשיך

לפעול, ופתח את מכסה המנוע כדי לאפשר

אוורור של תא המנוע.

כת עצור וסעכב המצוידים במערבכלי רה: הער

)AS&G לחץ על מתג ,(AS&G OFFכדי לנטרל 

כב.ת הרכת לפני עציראת המער

אם נפלט קיטור מתא המנוע: כבה את המנוע,

ם את מכסההמתן לסיום פליטת הקיטור והר

חי לאוורר את תא המנוע. התנע שוב.המנוע כד

 250((252 (251 

ודא שמאוורר הצינון פועל..3

ת חימוםאם מאוורר הצינון פועל: לאחר שאזהר

היתר נכבית, כבה את המנוע.

אם מאוורר הצינון אינו פועל: כבה את המנוע

כז שירות מורשהבלת סיוע במרמיד ופנה לק

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.מטעם חבר
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Aמכסה המקרן

Bמאוורר צינון

Cהמיכל אגיר

253(

הבדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל האגיר.4

)C.(

ההוסף נוזל קירור למקרן ו/או למיכל האגיר.5

ך (ראה סעיף “תחזוקה“).על פי הצור

254(

 144

אזהרה

חשוב

בדוק אם יש נזילות בצינורות המקרן וודא.6

ת הינע אינה רופפת או פגועה. אם יששחגור

ת הינעכת הצינון או בחגורתקלה כלשהי במער

רש.אנו ממליצים על תיקון והחלפה כנד

אין להרים את מכסה המנוע כל עוד נפלט250) 

קיטור מתא המנוע. התזה של קיטור או מים

חמים עשויה לגרום לכוויות. מים חמים עלולים

להיפלט גם ללא קיטור, וחלקים מסוימים יהיו

חמים מאד. פתח את מכסה המנוע בזהירות

רבה.

היזהר מקיטור חם, העשוי להיפלט מתוך251) 

מכסה מיכל האגירה.

אל תנסה לפתוח את מכסה המקרן כל252) 

עוד המנוע חם.

היזהר מהסתבכות של בגדים או ידיים253) 

במאוורר הצינון.

, ודא(A) לפני פתיחת מכסה המקרן254) 

שהמנוע התקרר. פתיחת המכסה כשהמנוע

חם תגרום להתזה של קיטור או מים רותחים

מתוך פתח המילוי, ותסכן אותך בכוויה.

אין להוסיף נוזל  קירור כאשר המנוע חם.144) 

הוספה פתאומית של נוזל קירור קר עשויה

לחולל נזק במנוע. המתן עד לקירור המנוע,

והוסף את נוזל הקירור בכמויות קטנות

ובהדרגה.
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כת הדלקניקוז מער

כת הדלק כדי להוציא אוויר יש לנקז את מער

ההכלוא בתוכה, על פי הנוהל הבא, זאת במקר

של התרוקנות מיכל הדלק וכניסה של אוויר

כת במהלך נסיעה.למער

 הנמצאת בראש(A)לחץ על המשאבה הידנית 

מסנן הדלק עד שתנועתה הופכת קשה.

כב. אם עדיין לא ניתןנסה שוב להתניע את הר

להתניע, חזור על הנוהל שלעיל.

255((256 

סילוק מים ממסנן

הדלק

אם נורית החיווי של מסנן הדלק בלוח המכשירים

ברות שלנדלקת במהלך נסיעה, זהו סימן להצט

ה כזה, סלק את המיםמים במסנן הדלק. במקר

על פי הנוהל הבא:

 של מסנן הדלק.(A)שחרר את פקק הניקוז .1

 לאט, 6 או 7(B)הפעל את משאבת היד .2

ך פקקרפעמים כדי לאלץ את המים לצאת ד

.(A)הניקוז 

לאחר שזרימת המים מסתיימת, הדק את3.

.(A)פקק הניקוז 

כתכת הדלק. ראה “ניקוז מערנקז את מער4.

הדלק“.

ודא שנורית החיווי של מסנן הדלק נדלקת עם5.

ת או העברONבוב מתג ההתנעה למצב סי

, ושהנורית נכביתONכת ההפעלה למצב מער

כב. בכל מצב של ספק, אנועם התנעת הר

בל אתמייעצים לך להתייעץ עם מומחה ולק

המידע הנחוץ.

אין לעשן או לקרב כל להבה גלויה אחרת255) 

אל הרכב בזמן ניקוז מערכת הדלק.

נקה היטב כל שארית של דלק שנשפך,256) 

העשוי להתלקח ולהצית שריפה.

257((258 

אין לעשן או לקרב כל להבה גלויה אחרת257) 

אל הרכב בזמן ניקוז מערכת הדלק.

דאג לנקות בזהירות כל  שארית של מים258) 

כיוון ששילוב של מים עם דלק עלול לגרום

להתלקחות ולהצית שריפה.

אזהרה
אזהרה
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ה, מגבהכלי עבוד

וידית מגבה

אחסון

ה, המגבהעליך לזכור את מקום איחסון כלי העכבוד

וידית המגבה, לשימוש בשעת חירום.

ת תא נוסעים יחידתצור

ת תא נוסעים כפולתצור

סוג 1

הכלי עבוד

סוג 1

Aהכלי עבוד

Bמגבה

Cידית מגבה

Aה (מפתח גלגלים)כלי עבוד

 Bידית מגבה

Cמגבה

סוג 2

Aה (מפתח גלגלים)כלי עבוד

 Bידית מגבה

Cמגבה

ת  תא נוסעים כפולתצור

מפתח גלגלים.1

Clubת תא נוסעים תצור

.  מפתח גלגלים 2.  תיק כלים 1

סוג 2

. פלאייר 3. מפתח גלגלים  2. תיק כלים 1

. מפתח ברגים 5. מברג 4
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מגבה

ה שלהמגבה נועד אך ורק להחלפת גלגל במקר

נקר.

המגבה אינו זקוק לתחזוקה.ה: הער

המגבה תואם לחוק הקהילה האירופיתה: הער

.EC/2006/42בהתאם להוראת המכונות 

פת לסעיףת התאימות מצורהצהרה: הער

םת התאימות“ בסופו של ספר נהג זה. ש“הצהר

בית העסק, כתובתו המלאה של היצרן ושל נציגו

תהמוסמך, וכן ייעוד המגבה מתוארים בהצהר

התאימות של הקהילה האירופית.

ה, המגבה וידיתהוצאה ואחסון של כלי העבוד

המגבה

Clubת תא נוסעים תצור

ה מאוחסנים מתחת לרצפה, בצדכלי העבוד

ב האחורי. המגבה וידית המגבהשמאל של המוש

במאוחסנים מתחת לרצפה בצד ימין של המוש

האחורי.

ב. ראה “קיפול כריתם את כרית המושהר.1

סת תא נוסעיםב כלפי מעלה (גירהמוש

יחיד)“. פתח את הדלת האחורית. ראה “

ה של הדלת האחוריתלפתיחה או סגיר

)“.Club ת תא נוסעים(תצור

פתח את המכסה..2

), והוצא אתAשחרר את רצועת האבטחה (.3

) בצד שמאל.Bה (כלי העבוד

), ואז הוצא אתCשחרר את אום האבטחה (.4

) בצד ימין.Dהמגבה (

)  מתוך התקןEשחרר את ידית המגבה (.5

), והוצא את ידית המגבה בצד ימין.Fאחיזה (

ה, המגבה וידיתהחזר את כלי העבוד.6

רדר הפוך לסדהמגבה למקומם בס

הוצאתם.

בעת אחסון ידית המגבה, ישר את הסימניםה: הער

הצבעוניים שעל ידית המגבה עם אלה שעל התקן

האחיזה, והתאם את ידית המגבה לתוך התקן

האחיזה.
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ת תא נוסעים כפולתצור

ה, המגבה וידית המגבה נמצאיםכלי העבוד

ב האחורי.מאחורי המוש

בכן קדימה את משענת הגב של המושהר.1

האחורי. ראה (קיפול משענת הגב קדימה

ת תא נוסעים כפול)“.(תצור

 מתוך(A)סוג 1: הוצא את מפתח הגלגלים .2

, והוצא את מפתח(B)התקן האחיזה 

הברגים.

,(C)סוג 2: שחרר את רצועת האחיזה 

.(D)ה והוצא את כלי העבוד

, ואז הוצא את(E)שחרר את אום האבטחה .3

.(F)המגבה 

 מתוך התקן(G)שחרר את ידית המגבה .4

 והוצא את ידית המגבה.(H)האחיזה 

ה, המגבה וידיתהחזר את כלי העבוד.5

רדר הפוך לסדהמגבה למקומם בס

הוצאתם.

בעת אחסון ידית המגבה, ישר את חלקהה: הער

 של ידית המגבה עם זה שעל(I)המסומן בשחור 

.(H)התקן האחיזה 

)Club םיעסונ את תרוצת( הבגמה תידיב שומישה

 שעל ידית(A)תוך לחיצה על פין קפיצי .1

המגבה, המסומן בשחור, משוך והוצא את

.(B)הידית הפנימית 

 ואז, תוך(B)הפוך את הידית הפנימית .2

, הכנס אותו לתוך(C)לחיצה על פין קפיצי 

 עד לנעילתו בפין(D)הידית החיצונית 

הקפיצי כמוצג באיור.
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 על הידית(F)תוך לחיצה על פין קפיצי .3

, הכנס את הידית המסומנת (E)כבתהמור

 עד לנעילתה בפין הקפיצי כמוצג(G)בן בל

באיור.

אופן החלפת הגלגל

 145(  (146

כב במקום בטוחלפני החלפת גלגל, עצור את הר

ומישורי.

בה,ה ויציכב על קרקע ישרהחנה את הר1.

.’נקיה מחצץ, וכו

ב את בלם החניה.ב היטשל2.

בת הילוכים ידנית, סובב אתכב בעל תיבר3.

, או העבר אתLOCKמתג ההצתה למצב 

, והעבר אתOFFכת ההפעלה למצב מער

כב (הילוך אחורי). ברRמוט ההילוכים למצב 

בת הילוכים אוטומטית, העבר אתבעל תי

 (חניה), ואזPמנוף בורר ההילוכים למצב 

, אוLOCKסובב את מתג ההצתה למצב 

.OFFכת ההפעלה למצב העבר את מער

הדלק את אורות איתות החירום והצב4.

חק מתאים במר’ה, וכומשולש אזהר

כב.כב, ופנה את כל הנוסעים מהרמהר

כב להתגלגל בזמן ההגבהה,כדי למנוע מהר5.

 בגלגל(A)הצב מעצורים או מחסומים 

.(B)האלכסוני לגלגל הדורש החלפה 

259((260 

המעצורים המוצגים באיור לא סופקו עםה: הער

כב לשעתכב. מומלץ להחזיק מעצורים כאלה ברהר

ך.הצור

אם מעצורים אינם בנמצא, השתמשה: הער

באבנים או בכל עצם אחר הגדול דיו כדי לעצור

את הגלגל במקומו.

הכן את המגבה, ידית המגבה ומפתח6.

ה, מגבה וידיתהגלגלים. ראה “כלי עבוד

מגבה“.

מידע על הגלגל החלופי

הגלגל החלופי מאוחסן מתחת לרצפת תא המטען.

בדוק את לחץ האוויר לעתים תכופות, וודא שהוא

מוכן תמיד לשימוש במצב חירום. מילוי הגלגל

החלופי בלחץ האוויר הגבוה ביותר על פי המפרט

תבטיח שהוא יהיה מתאים לשימוש בכל תנאי

ה. משקליהנסיעה (נסיעה עירונית/נסיעה מהיר

.’מטען שונים, וכו

261(
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להוצאת הגלגל החלופי

ת תא נוסעיםכב את ידית המגבה. (תצורהר1.

Clubת) ראה “השימוש בידית המגבה (תצור

)“.Club תא נוסעים

(B) לתוך חור (A)הכנס את ידית המגבה 2.

שמתחת לדלת תא המטען.

 של ידית המגבה לתוך(C)ב את פין הכנס היט3.

(D)מה השקע המתאים בראש בורג ההר

בהתקן נשיאת הגלגל החלופי.

 לתוך קצה(E)הכנסת את מפתח הגלגלים 4.

, וסובב כנגד כיוון  השעון כדי(F)ידית המגבה 

להוריד את הגלגל החלופי עד לקרקע, ועד

ת.להתרופפות השרשר

 147

 מתוך הגלגל(G)הוצא את דיסקת התליה 5.

החלופי.

כבהנח את הגלגל החלופי מתחת לרה: הער

בסמוך לגלגל הנקור. זהו אמצעי בטיחות

ה שהמגבה מחליק ממקומו.למקר

להחלפת הגלגל

בוב בכיווןבע סיסובב את כל אומי הגלגל ר1.

הפתיחה. אל תסיר עדיין את האומים.
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מקם את המגבה מתחת לאחת לנקודות2.

תההגבהה המוצגות באיור. השתמש בנקוד

ברצונךההגבהה הקרובה ביותר לגלגל ש

להחליף.

Aמיתת הגבהה קדנקוד

Bת הגבהה אחוריתנקוד

262( (263

כב,מת חלקו האחורי של הרבעת הרה: הער

(C)סובב את ראש המגבה כך שחלקו המחורץ  

ת ההגבהה.יתאים לנקוד

באמצעות ידית המגבה, סובב את שסתום3.

תו. בכיוון השעון עד לעציר(D)השחרור 

בת המגבההכנס את ידית המגבה אל תוש4.

בקצה ידית המגבה ש(E)ותפוס את החריץ 

בת. של התוש(F)על השן 

הזז את ידית המגבה מעלה ומטה כדי להרים5.

ע עםאת בוכנת המגבה עד מעט לפני מג

כב. ודא שראש המגבהמה ברת ההרנקוד

כב.מה ברת ההרב עם נקודע יציממוקם למג

הזז הת ידית המגבה מעלה ומטה כדי להרים

כב.את הר

בית.מה דו שלהמגבה מצויד בבוכנת הרה: הער

264( (271(270(269(268(267(266(265

פרק את אומי הגלגל באמצעות מפתח6.

הגלגלים, והסר את הגלגל.

,(G)נקה בוץ וכל לכלוך אחר מעוגן ציר הגלגל 7.

 בגלגל,(I) ומחורי הברגים (H)מברגי הגלגל 

כב את הגלגל החלופי.והר

272(
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ת היד, סובב את אומי הגלגל בכיוון השעוןבעזר8.

להידוק ראשוני.

הדק זמניתה כב בעלי גלגלי פלדסוג 1: בכלי ר

עאת אומי הגלגל עד שהקצה החרוטי שלהן ייג

בחורי הברגים, והגלגל אינו רופף.

 הדקכב בעלי גלגלי אלומיניוםסוג 2: בכל ר

עזמנית את אומי הגלגל עד שהעוגן שלהן ייג

בחישוק הגלגל, והגלגל אינו רופף.

 148(

בעת גלגליה של החלפת כל ארבמקרה: הער

ה, למשל, בעת התאמתהאלומיניום בגלגלי פלד

ף, יש להשתמש באומים חרוטיות.צמיגי חור

בקצה ידית המגבה על ש(K)כב את חריץ הר9.

 של המגבה.(L)ראש שסתום השחרור 

באמצעות ידית המגבה, סובב את שסתום

תהשחרור באיטיות כנגד כיוון השעון להורד

ע בקרקע.כב עד שהגלגל נוגהר

ה באמצעותב זמנית גלגל פלדכיניתן להרה: הער

אומים בעלות עוגן, כמוצג באיור, אולם יש לחזור

ם האפשרי.לגלגל ולצמיג המקוריים בהקד

איור  350

איור  351

איור  354

איור  352

איור  353

273(
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274(

בה בשניים אוהדק את האומים בהצל.10

ב.שלושה מהלכים, עד שכולן מהודקות היט

מומנט הידוק:

Nmה 137 עד 157 גלגל פלד¥

Nmגלגל אלומיניום 118 עד 137 ¥

(להידוק במומנט המתאים יש להפעיל כוח על קצה

כב. גלגלידית מפתח הגלגלים המסופק עם הר

; גלגל אלומיניום: 440 עדNה: 510 עד 580 פלד

 500N(

275(

. הורד את המגבה עד למטה וסלק אותו.11

 149( (150

בראשם, החריץ שכב מורלעתים כאשר הרה: הער

מה והמגבה אינות ההרהמגבה נאחז בנקוד

משתחרר.

כב כדי לשחרר אתה כזה יש לנדנד את הרבמקר

המגבה.

כבת היד, הראם קשה לסלק את המגבה בעזר

,(N)בת המגבה   על תוש(M)את ידית המגבה 

והשתמש בידית כדי להוציא את המגבה.

מה עד לקצה מהלכה,הורד את בוכנת ההר.12

וסובב את שסתום השחרור בכיוון השעון עד

כמה שניתן.

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים. לחצי האוויר.13

הנכונים מוצגים על התווית בצד הדלת (ראה

איור).

276((279 (278 (277 

איור  357איור  356איור  355

איור  358
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לאחסון הגלגל החלופי

מתחת לגלגל, (A) כבת דיסקת התליהלהר.1

ך פתח הציר.רהעבר אותה ד

כדי לגלול את (B) סובב את מפתח הגלגלים.2

ת ולהרים את הגלגל למקומו.השרשר

מת הגלגל מהקרקע, ודאמיד עם הרה: הער

ב בתוך פתח הציר.כבת היטמה מורשדיסקת ההר

איור  359

איור  360

לאחר גלילת הגלגל למקומו, ודא שהוא אחוז3.

מה במומנט של כ-ב. הדק את בורג ההרהיט

 40Nm 200 באמצעות הפעלת כוח של) N

בקצה ידית מפתח הגלגלים). הוצא את ידית

המגבה, והזהר שלא לסובב אותה בכיון ההפוך.

ם האפשרי.תקן את הצמיג הפגוע בהקד.4

ה, המגבה וידית המגבהלאחסון כלי העבוד

החזר את מפתח הגלגלים, המגבה וידית המגבה

ר הוצאתם. ראה ”כלידר הפוך לסדלמקומם בס

ה, מגבה וידית מגבה“.עבוד

280((281 

אזהרה

השתמש באורות איתות החירום,259) 

 כדי להראות שרכבך’במשולש האזהרה וכו

עומד, בהתאם לתקנות שבתוקף. על הנוסעים

לצאת מהרכב, בפרט אם הוא עמוס במטען

כבד, ולהמתין להחלפת הגלגל במרחק בטוח

מהתנועה בכביש. שלב את בלם היד. במקרה

של החלפת גלגל במדרון או בדרך לא סלולה,

יש להניח עצמים מתאימים כמעצורים מתחת

לגלגלים.

הצב מעצורים או מחסומים מתחת260)

לגלגל הנכון בעת הרמת הרכב על מגבה. תזוזה

של הרכב ממקומו כאשר הוא מורם עשויה

לגרום למגבה להחליק ממקומו, ולהביא

לתאונה.

  יש לבדוק תכופות את לחץ האוויר בצמיג261)

המאוחסן, ולשמור על לחץ מתאים על פי

המפרט. נסיעה עם צמיג שלחץ האוויר בו נמוך

מדי יכולה להוביל לתאונה. אם אין לך ברירה

אלא לנסוע עם  גלגל שלחץ האוויר בו אינו

מספיק, שמור על מהירות נמוכה ונפח את

הצמיג ללחץ האוויר הדרוש בהקדם האפשרי.

ראה “לחץ אוויר בצמיגים“.

 הצב את המגבה רק בנקודות ההרמה262)

המוצגות כאן. הצבת המגבה במיקום שגוי

עשויה לגרום לשקע בגוף הרכב, או לנפילה של

המגבה וכתוצאה מכך לפציעה.

 אל תשתמש במגבה על קרקע לא263)

מאוזנת או רכה. דבר זה עשוי להחלקה של

המגבה ולגרום לפציעה. הצב את המגבה תמיד

על קרקע מאוזנת וקשה. לפני הצבת המגבה,

ודא שאין חול או חצץ מתחת לבסיסו.

 עצור את הרמת הרכב מיד כאשר הגלגל264)

מתרומם מעל לקרקע. הרמת הרכב גבוה יותר

מסוכנת. אין להיכנס מתחת לרכב המורם על

מגבה. אין לחבוט ברכב המורם ואין להשאירו

מורם על המגבה לאורך זמן. שני האחרונים

מסוכנים מאד. אין להשתמש במגבה שונה

מזה שסופק עם הרכב. אין להשתמש במגבה

לכל מטרה אחרת פרט להחלפת גלגל. אין

להשאיר איש ברכב כאשר הוא מורם על מגבה.

אין לסובב את הגלגל המורם. הגלגלים שעדיין

על הקרקע עשויים להסתובב ולהפיל את הרכב

מן המגבה.

  אין להיכנס מתחת לרכב המורם על265)

מגבה.
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אין לחבוט ברכב המורם ואין להשאירו266)

מורם על המגבה לאורך זמן. שני אלה מסוכנים

מאד.

אין להשתמש במגבה שונה מזה267)

שסופק עם הרכב.

אין להשתמש במגבה לכל מטרה268)

אחרת פרט להחלפת גלגל.

אין להשאיר איש ברכב כאשר הוא מורם269)

על מגבה.

אין להתניע או להריץ את המנוע כאשר270)

הרכב מורם על מגבה.

אין לסובב את הגלגל המורם. הגלגלים271)

שעדיין על הקרקע עשויים להסתובב ולהפיל

את הרכב מן המגבה.

טפל בגלגל בזהירות בעת החלפת272)

צמיג, כדי להימנע מלשרוט את פני השטח שלו.

הרכב את הגלגל החלופי כאשר שסתום273)

 פונה כלפי חוץ. אם אין באפשרותך(J)הניפוח 

זהו סימן לכך (J) לראות את שסתום הניפוח

שהרכבת את הגלגל הפוך. נסיעה עם גלגל

חלופי שהורכב הפוך עשויה להסב נזק לרכב

ולגרום לתאונה.

הקפד לפתוח את שסתום השחרור274)

באיטיות. פתיחה מהירה של השסתום תביא

לנפילה פתאומית של הרכב ולתזוזה של

המגבה ממקומו שתגרום לתאונה חמורה.

לעולם אין להפעיל את משקל הרגל או275)

להשתמש בצינור מאריך להגברת הכוח

המופעל על מפתח הגלגלים. אלה יגרמו להידוק

יתר של האומים.

יש לבדוק תקופתית את לחץ האוויר276)

בצמיג המאוחסן, ולוודא שהוא תואם למפרט.

לאחר החלפת צמיג ונסיעה של כ-277)

1,000 ק“מ יש להדק שנית את אומי הגלגל

כדי לוודא שלא התרופפו.

אם ההגה רועד בנסיעה אחרי החלפת278)

הגלגל, אנו ממליצים לבדוק את איזון הגלגלים.

אין לערבב צמיגים מסוגים שונים, או279)

להשתמש בצמיג בגודל שונה מן המפורט. אלה

יובילו לבלאי מוקדם של הצמיגים ויקשו על

השליטה ברכב.

הגלגל החלופי חייב להיות מאוחסן תמיד280)

במקומו. לאחר החלפת צמיג נקור, הרכב את

הגלגל שהוחלף על מנשא הגלגל החלופי

כשפניו החיצוניים כלפי חוץ, והשתמש בידית

המגבה כדי לאבטחו היטב במקומו.

לעולם אין לשחק בשסתום הניפוח. אין281)

להכניס כלים לכל סוג בין החישוק לבין הצמיג.

בדוק תקופתית את לחץ האוויר בצמיגים

ובגלגל החלופי, על פי הערכים המוצגים בסעיף

”מפרטים טכניים“.

גם החלקים הנעים של המגבה (בורג282)

ומפרקים) עשויים לגרום לפציעה: אין לגעת

בהם. אם באת במגע עם משחת סיכה, נקה

את עצמך היטב.

הימנע משימוש בצמיגים שגודלם שונה145)

מן הרשום, או בשילוב בין צמיגים מסוגים שונים.

אלה עשויים לפגוע בבטיחות הרכב.

גם גלגל בעל חישוק בגודל זהה והיסט146)

שווה, עדיין ייתכן שצורתו לא תאפשר הרכבה

תקינה ברכב. התייעץ במרכז שירות של פיאט

בטרם תשתמש בגלגלים שברשותך.

בהרכבה ובפירוק הגלגל החלופי, אנא147)

הקפד על ההוראות הבאות. אי מילוי הוראות

אלה עשוי לגרום לשבר במנשא הגלגל החלופי.

אין להשתמש בכלים חשמליים/פנאומטיים

לתפעול המנשא. השתמש אך ורק במפתח

הגלגלים הנמצא ברכב. אין להפעיל כוח של

 400N.או יותר על קצה מפתח הגלגלים  

לעולם אין לשמן את אומי הגלגל או את148)

הברגים. הדבר יגרום להידוק יתר שלהם.

פתיחה גדולה מדי של שסתום השחרור149)

 סיבובים או יותר) כנגד כיוון השעון תגרום2(

לנזילה של שמן המגבה ולהשבתתו.

סגור באיטיות את שסתום השחרור כדי150)

להימנע מלהסב לו נזק.

חשוב
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הגריר

הכבך זקוק לגריראם ר

כב, אנו ממליצים לעשותך לגרור את הראם יש צור

כז שירות של פיאט, או בידיאת באמצעות מר

כב באמצעותה מסחרי. יש לגרור את הרשירות גריר

משאית ייעודית במקרים הבאים.

כב אינו זז, או משמיעהמנוע פועל אך הר¥

רעשים מוזרים.

כב מתגלה נזילה של שמןבבדיקה מתחת לר¥

או של נוזל אחר כלשהו.

גלגל נתקע בתעלה, אין לנסות לגרורה שבמקר

כז שירותה ממרבקש עזרכב. אנא פנה לאת הר

ת ס.מ.ל.ת בע"מ או משירותמורשה מטעם חבר

גרר מסחרי.

ה שאיןכבך באופן עצמאי רק במקרגרור את ר

כז שירות שלה ממרבל שירותי גריראפשרות לק

כבפיאט או משירותי גרר מסחריים. גרור את הר

ת חירום“בזהירות, על פי ההוראות בסעיף “גריר

ה עשויותעות לגרירבפרק זה. התקנות הנוג

להשתנות ממדינה למדינה מומלץ לציית לתקנות

כבך.בו אתה נוהג ברבתוקף באזור שש

כב באמצעות משאית גררת הרגריר

 151((154 (153 (152 

283(

)Bמים (סוג מיים מורה בגלגלים קדגריר

 (הילוך סרק)Nשים את מוט ההילוכים במצב 

בת הילוכים ידנית), או את מנוף הבורר במצב(תי

Nבת הילוכים אוטומטית). שחרר  (הילוך סרק) (תי

את בלם החניה.

)Cמים (סוג ה בגלגלים אחוריים מורגריר

 (הילוך סרק)Nשים את מוט ההילוכים במצב 

בת הילוכים ידנית), או את מנוף הבורר במצב(תי

Nבת הילוכים אוטומטית). סובב  (הילוך סרק) (תי

 או העבר אתACCאת מתג ההצתה למצב 

, ואבטח את גלגלACCכת ההפעלה למצב מער

ההגה בכיוון נסיעה ישר קדימה באמצעות חבל או

ה. לעולם אל תסובב את מתג ההצתהרצועת קשיר

כת ההפעלה למצב, או את מערLOCKלמצב 

OFFה. בשעת גריר

ת חירוםגריר

ה זמין,ה של מצב חירום בו אין שירות גרירבמקר

כבך באמצעות חבל המאובטחניתן לגרור את ר

כבכבך עומד להיגרר על ידי רה. אם רבעת הגרירלט

ב לנקודותב היטכב אחר, שים לאחר, או לגרור ר

הבאות.

כב אחרכבך עומד להיגרר על ידי ראם ר

מיות מותקנות במקומותה הקדבעות הגרירט.1

ההמצוינים באיור. אבטח את חבל הגריר

מית.ה הקדבעת הגרירלט

איור  361

 155(
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ה, השימוש בכל חלקבעות הגרירפרט לטה: הער

כב.ב נזק לגוף הרה עשוי להסכב לגריראחר של הר

בת מתכת עשוי להסהשימוש בכבל או בשרשר

כב. חבל שאינו מתכתי הוא המומלץנזק לגוף הר

ביותר לשימוש. אם אתה משתמש בכבל מתכת

ה בה הםת, עטוף אותם בבד בכל נקודאו בשרשר

כב.ע עם גוף הרבאים במג

ה אופקי ככל האפשר.הקפד לשמור על חבל הגריר

ב נזק לגוףכב בזווית עשוי להסחבל הגורר את הר

כב.הר

ה הנמצאתבעת גרירה לטאבטח את חבל הגריר

הכב, כדי לשמור על חבל גרורבאותו צד של הר

ישר ככל האפשר.

כב אינוהשאר את המנוע פועל. אם מנוע הר.2

פועל, בצע את הנוהל הבא כדי לשחרר את

נעילת גלגל ההגה.

כת הפעלה ללא מפתח]כב בעל מער[פרט לר

בת הילוכים ידנית, סובב את מתגכב בעל תיבר

.ON או ACCההצתה למצב 

בת הילוכים אוטומטית, סובב אתכב בעל תיבר

.ONמתג ההצתה למצב 

כבכת הפעלה ללא מפתח] ברכב בעל מער[בר

כתבת הילוכים ידנית, העבר את מערבעל תי

בתכב בעל תי. ברON או ACCההפעלה למצב 

כתהילוכים אוטומטית, סובב את העבר את מער

.ONההפעלה למצב 

Autoכת עצור וסע (כב המצויד במערברה: הער

Stop & Goלחץ על מתג עצור וסע כדי לנטרל ,(

כב. ראהת הרכת עצור וסע לפני עציראת מער

“לניטרול“.

 156((157 

 (הילוךNהבא את מוט ההילוכים למצב .3

בת הילוכים ידנית), או הבא אתסרק) (תי

בת (הילוך סרק) (תיNמנוף הבורר למצב 

הילוכים אוטומטית).

בעה גלגלים, כוון אתכב המונע בארבכלי ר.4

.2Hבורר מצב ההינע למצב  

ת החירום אם החוקהדלק את אורות אזהר.5

ה במקוםדורש זאת (ציית לתקנות התעבור

בו אתה נמצא).

ה, ודא שיש קשר צמוד ביןבמהלך הגריר.6

כב נוסעיםכב, ושני כלי הרנהגי שני כלי הר

במהירות איטית.

284((286  (285  

כב אחרכבך גורר ראם ר

בד)ה אחורי בלכב המצויד בוו גריר(ר

287((292 (291 (290 (289 (288 

ה האחורי ממוקם כמוצג באיור. אבטח אתוו הגריר

ה האחורי. פרט לכך,ה לוו הגרירחבל הגריר

כבך עומדבסעיף “אם רההנחיות זהות לאלה ש

כב אחר“.להיגרר על ידי ר

ה הייעודי, השימוש בכל חלקפרט לוו הגרירה: הער

כב.ב נזק לגוף הרה עשוי להסכב לגריראחר של הר

 158(

כב שמשקלו עולה על זה שלאין לגרור רה: הער

כבך.ר

איור  362
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אזהרה

אם הרכב נגרר כאשר מתג ההצתה283)  

ON  או מערכת ההפעלה במצב ONבמצב 

ורק הגלגלים הקדמיים או רק הגלגלים

האחוריים מורמים מעל הקרקע, מערכת

בקרת השליטה האוטומטית עשויה להיכנס

לפעולה ולגרום לתאונה.

הימנע מבלימה, האצה ותנועות הגה284) 

פתאומיות. פעולות נהיגה אלה עשויות לגרום

נזק לוו הגרירה או לחבל הגרירה. הנמצאים

בסביבה עשויים להיפצע כתוצאה מכך.

בנסיעה במורד ארוך, הבלמים עשויים285) 

להתחמם יתר על המידה, ויעילותם תיפגע. דאג

לגרירת רכבך באמצעות משאית גרר.

הנוהג ברכב הנגרר חייב לשים לב לאורות286) 

הבלימה של הרכב הגורר, ולדאוג לכך שחבל

הגרירה לא יתרופף במהלך הגרירה.

אין להשתמש בחבלים גמישים לגרירה,287) 

ויש להימנע ממשיכות חדות בחבל. במהלך

פעולות הגרירה, ודא שהחלק המחובר לחבל

הגרירה אינו מסב נזק לרכיבים סמוכים ברכב.

בזמן גרירת הרכב יש לציית לתקנות288) 

התעבורה המתייחסות להתקן הגרירה

ולהתנהגות בכביש.

אין להתניע רכב נגרר.289) 

הגרירה מותרת אך ורק בדרכים או290) 

ברחובות; אין להשתמש בהתקן הגרירה לחילוץ

רכב שסטה מהדרך.

אין להשתמש בגרירה כאמצעי להתגבר291) 

על מכשולים משמעותיים בדרך (למשל,

ערימות שלג או חומרים אחרים המכסים את

הדרך).

הגרירה חייבת להתבצע כאשר שני כלי292) 

הרכב מיושרים בקו אחד ככל שניתן; גם גרירה

באמצעות רכב חילוץ בדרכים חייבת להתבצע

כששני כלי הרכב מיושרים בקו אחד ככל שניתן.

אין לגרור רכב זה באמצעות משאית151) 

)Aגרירה המצוידת בהתקן הרמה בתליה (סוג 

כמתואר. גרירה מסוג זה תגרום נזק לפגוש

ולחלקו הקדמי של הרכב.

ברכב עם הנעה בארבעה גלגלים, ודא152) 

, וגרור את2Hכי בורר מצב ההינע מכוון ל- 

  אוDהרכב כאשר גלגלי ההינע מורמים (סוג 

E.כמתואר באיור (

לעולם אל תנסה לגרור את רכבך אם נבחרו

4Lאו  4H מצבי נהיגה הבאים:

 (Easy Select 4WD) ,,4H  4HLc 4 אוLLc

(Super Select 4WD II),ובגלגלים קדמיים או 

), כמתוארC או Bאחוריים על הקרקע (סוג 

באיור. אחרת, עלול להיגרם נזק למערכת

ההנעה או הרכב עלול לקפוץ בדרך. אם אינך

מצליח להעביר את בורר מצבי הנהיגה למצב

H2או אם קיימים תקלה/נזק בתיבת 

ההילוכים, גרור את רכבך על גבי משאית גרר

), כמתואר באיור.E או D(סוג 

ברכב המונע בשני גלגלים, אם153) 

התמסורת ניזוקה או תקולה, יש לגרור את

C ,Dהרכב כששני גלגלי ההינע מורמים (סוג 

)Eאו 

בגרירת רכב בעל תיבת הילוכים154) 

),Bאוטומטית כשגלגלי ההינע על הקרקע (סוג 

בשום מקרה אין לעבור על מהירות ומרחק

הגרירה הרשומים מטה, בסיכון לנזק בתיבת

איור  364
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ההילוכים. מהירות גרירה: 30 קמ“ש מרחק

גרירה: 80 ק“מ. בנתונים אלה של מהירות

ומרחק יש לציית לחוקים ולתקנות התעבורה

המקומיות.

לעולם אין לגרור רכב בעל תיבת הילוכים155) 

אוטומטית כשגלגליו הקדמיים מורמים וגלגליו

) כאשר מפלסBהאחוריים על הקרקע (סוג 

נוזל הסיכה בתיבת ההילוכים נמוך. הדבר עשוי

לגרום נזק חמור ויקר לתיקון לתיבת ההילוכים.

כאשר המנוע אינו פועל, תגבור הבלמים156) 

והיגוי הכוח אינם פועלים. אלה מתבטאים בכוח

רב יותר הנדרש לבלימה, ובמאמץ גדול יותר

הנדרש לשליטה בהגה. לפיכך, קשה מאד

לתפעל את הרכב.

אל תשאירו את מתג ההצתה במצב157) 

LOCK או את מערכת ההפעלה במצב OFF.

גלגל ההגה יינעל, ויביא לאובדן שליטה ברכב.

Super Select ברכב המצויד בתמסורת158) 

4WD II הנדרש לגרור רכב אחר, יש לכוון את

2H. גרירה במצב 4Hבורר מצב ההינע למצב 

עשויה לגרום לחימום יתר של שמן

הדיפרנציאל, ובנזק אפשרי למערכת ההנעה.

יתרה מכך, עומסי היתר שיופעלו על מערכת

ההנעה יגרמו לנזילות שמן, לנעילה של חלקים

נעים או לבעיות חמורות אחרות.

תפעול בתנאי נהיגה

קשים

על כביש מוצף

ךרכב בדכים מוצפות. הנהיגה בררהימנע מד

מוצפת  עשויה להביא לנזקים החמורים

כב.הבאים בר

בוי מנועכי¥

כות חשמלקצר במער¥

נזק למנוע כתוצאה מהצפה במים¥

ך מוצפת, הקפד להביא אתרלאחר נהיגה בד

כז שירות של פיאט, ובצע אתבדיקה במרכב להר

רושים.התיקונים הד

ם, בכבישים רטובים, או במעברבנהיגה בגש

במתקן שטיפה למכוניות, מים עשויים לחדור

ה זמניתלדיסקות הבלמים, ולהביא ליריד

ביעילותם. במקרים כאלה, לחץ קלות על דוושת

בדוק אם הבלמים פועלים כראוי. אםהבלם כדי ל

הבלימה אינה יעילה, לחץ קלות על דוושת הבלם

בש אתמספר פעמים תוך כדי נסיעה כדי ליי

פידות הבלמים.ר

ם או על כביש זרוע שלוליות, שכבת בנהיגה בגש

כב לפני הכביש.מים עשויה להיווצר בין צמיגי הר

שכבה זו מפחיתה את התנגדות החיכוך של

בותהצמיגים על הכביש, המובילה לאובדן של יצי

הגה ויכולת בלימה.

כדי להתמודד עם תופעה זו, הקפד על הנקודות

הבאות:

כבך במהירות נמוכה.נהג בר(א)

הימנע מנסיעה עם צמיגים שחוקים.(ב)

שמור תמיד על לחצי אוויר תקינים בצמיגים.(ג)

על כביש מכוסה בשלג או קפוא

בנסיעה בכביש מכוסה שלג או קפוא, מומלץ

להשתמש בצמיגי שלג או בהתקן אחיזה בשלג

(שרשראות צמיגים). ראה סעיפים “צמיגי שלג“

ו“התקן אחיזה בשלג (שרשראות צמיגים)“.

הימנע מנסיעה במהירות גבוהה, מהאצות ובלימות

פתאומיות ומפניות חדות.

לחיצה על דוושת הבלם במהלך נסיעה בכביש

מושלג או קפוא עשויה לגרום לאובדן אחיזה של

כב. כאשר האחיזה ביןהצמיגים ולהחלקת הר

הצמיגים לפני הכביש נחלשת, הגלגלים עשויים

ה בשיטותכב לעצירלהחליק ויקשה להביא את הר

כבהבלימה הרגילות. שיטת הבלימה שונה בין ר

)ABSכת למניעת נעילת גלגלים (המצויד במער

כתכבך מצויד במערכת כזו. אם רכב ללא מערור

ABSה על, בלום באמצעות לחיצה חזקה ומתמיד

,ABSכת כב שאינו מצויד במערדוושת הבלם. בר

בלום בפעימות קצרות מאד וחזקות, כשכל פעימה

כוללת לחיצה מלאה ושחרור מלא של הדוושה,

גת יעילות מלאה.להש

כב שלפניך,כבך לרחק מוגדל בין רשמור על מר

והימנע מבלימה פתאומית.
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כת הבלמים עשויה לגרוםח במערברות של קרהצט

לנעילת הגלגלים. התחל בנסיעה לאט, לאחר

כב פנוי.ב לרבישוידאת שהשטח מס

293(

ך זרועת מכשולים או מהמורותרבד

ך זרועת מכשולים אורנהג לאט ככל האפשר בד

מהמורות.

 159(

המנע מלחיצה מהירה על דוושת293) 

ההאצה. אם הגלגלים ישתחררו מהקרח, הרכב

עשוי להתחיל לנוע בפתאומיות, בסיכון לתאונה.

מחברים נתיכים

מחברים נתיכים הם מקטעים של חיווט הניתכים

ם חזק מנסה לזרוםכדי למנוע שריפה כאשר זר

ה של התכתכות חשמל מסוימות. במקרלתוך מער

מחבר נתיך כלשהו, אנו ממליצים על בדיקה של

כב. למידע נוסף על מחברים נתיכים, ראה סעיףהר

בלת איתור נתיכים בתא הנוסעים“ וסעיף“ט

בלת איתור נתיכים בתא המנוע“.“ט

294(

אזהרה
אזהרה

חשוב

 אין להמיר מחברים ניתכים בכל התקן294)

אחר. הרכבת מחבר נתיך שאינו מתאים עשויה

לגרום לשריפה ברכב, להרס רכוש ולפציעות

חמורות ואף קטלניות ללא כל התראה.

 נתיכים

מיקום לוח הנתיכים

ב קצר אוכת החשמל עקכדי למנוע נזק למער

עומס יתר, כל מעגל חשמלי מצויד בנתיך נפרד.

לוחות הנתיכים ממוקמים בתא הנוסעים ובתא

המנוע.

בת נתיכים בתא הנוסעיםתי

ב הנהגלוח נתיכי תא הנוסעים ממוקם לפני מוש

כמוצג באיור, מאחורי מכסה הנתיכים. משוך את

מכסה הנתיכים כדי להסירו.

בנסיעה בדרך זרועת מכשולים או159) 

מהמורית, החבטות שסופגים הצמיגים ו/או

הגלגלים עשויות להסב להם נזקים.
איור  365
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פתח את תא הכפפות..1

תוך לחיצה על צדי תא הכפפות, שחרר את.2

 והורד אליך את(A) הווים מימין ומשמאל 

תא הכפפות.

, והוצא(B) הסר את מהדקי תא הכפפות .3

את תא הכפפות ממקומו.

בת נתיכים בתאתי

בתא המנוע, לוח הנתיכים ממוקם כמוצג באיור.

Aחוף את הלשונית.ד

B.הסר את הכיסוי

בולת הנתיכיםקי

כת החשמלם מערבולת של כל נתיך ושהקי

המוגנת על ידו מוצגים בצדו הפנימי של מכסה

כב עם הגה ימני), בדופן האחורית שלהנתיכים (לר

כב עם הגה שמאלי)תא הכפפות (לר

נתיכים חלופיים מאוחסנים בלוח הנתיכיםה: הער

ף יש להחליף תמידבתא המנוע. נתיך שנשרש

בולת זהה.בנתיך בעל קי

איור  367

איור  368

איור  369
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 הספק (אמפר)כת חשמלית המוגנת מערמס‘ נתיך

A 7.5אור אחורי (שמאל)1

A 15מצית סיגריות2

A 10סליל הצתה3

A 7.5מתנע4

A 20גגון שמש5

A 15שקע ציוד עזר6

בלת מיקום נתיכים בתא הנוסעיםט

איור  370
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A 7.5אור אחורי (ימין)7

A 7.5מראות חיצוניות8

A 7.5ת מנועת בקריחיד9

A 7.5הת בקריחיד10

A 10פל אחוריאור ער11

A 15כזיתנעילת דלתות מר12

A 15ת תא נוסעיםתאור13

A 15מגב חלון אחורי14

A 10מד15

A 7.5ממסר16

A 20בחימום מוש17

A 10אופציה18

A 7.5חימום מראות צד19

A 20מייםמגבים קד20

A 7.5אור הילוך אחורי21

A 30מפזר אדים22

A 30חימום23

*A 40ב חשמלימוש24

A 10רדיו25

A 20כת אלקטרונית נשלטתמער26

 הספק (אמפר)כת חשמלית המוגנת מערמס‘ נתיך

מחבר נתיך*:

כב.כבך, בהתאם לדגם או למפרט של הרייתכן שנתיכים מסוימים אינם מותקנים בר¥

בלה שלעיל מונה את המיכשור העיקרי המשוייך לכל נתיך.הט¥
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בלת מיקום נתיכים בתא המנועט

איור  371

 הספק (אמפר)כת חשמלית המוגנת מערמס‘ נתיך

SBF1+) נתיךB(30 A*

SBF230כת מונעת נעילת גלגליםמער A*

SBF340מתג הצתה A*

SBF430שליטה חשמלית בחלונות A*

BF1--

BF2DC-DC (AUDIO)30 A
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F1(שמאל) (מעבר) 15אור נמוך A

F2(ימין)  (מעבר) 15אור נמוך A

F310ך) (שמאל)ראור גבוה (ד A

F410ך)  (ימין)ראור גבוה (ד A

F510צופר A

F615מייםפל קדאורות ער A

F710אורות נסיעה ביום A

F820מנוע מאוורר מקרן A

F9T/F20 A

F10--

F1120שוטף פנסים ראשיים A

F1215ה (אורות בלמים)אורות עציר A

F1310סליל הצתה A

F147.5ת מנועבקר A

F157.5אלטרנטור A

F1615אורות איתות חירום A

F1720בת הילוכים אוטומטיתתי A

F1820כת מיזוג אווירמער A

F19
ETV15 A

A 20חימום קו דלק

F207.5מתנע A

F21--

F2215משאבת דלק A

 הספק (אמפר)כת חשמלית המוגנת מערמס‘ נתיך
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 הספק (אמפר)כת חשמלית המוגנת מערמס‘ נתיך

 F2320מנוע A

 F24--

A 20נתיך חלופי#1 

A 30נתיך חלופי#2 

מחבר נתיך:*

כב.כבך, בהתאם לדגם או למפרט של הרייתכן שנתיכים מסוימים אינם מותקנים בר¥

בלה שלעיל מונה את המיכשור העיקרי המשוייך לכל נתיך.הט¥

ף, החלף אותו בנתיך אחר, לפי הרשימה הבאה:ה שאחד מנתיכים אלה נשר. במקרA 15או A ,7.5 A 10 בולת לוח הנתיכים אינו מכיל נתיכים חלופיים בקי

7.5 A:מראות חיצוניות

10 A:אופציה

15 A:מצית סיגריות

בולת נכונה.ם האפשרי בנתיך בעל קיכאשר נעשה שימוש בנתיך חלופי, יש להחליפו בהקד

צבע הנתיךהספק (אמפר)

7.5 Aחום

10 Aאדום

15 Aכחול

20 Aצהוב

30 A(סוג מחבר נתיך) ירוק (סוג נתיך) / ורוד

40 A(סוג מחבר נתיך) ירוק

זיהוי נתיכים
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החלפת נתיך

295((299 (298 (297 (296  

 160(

לפני החלפת נתיך, כבה תמיד את המעגל.1

החשמלי המשוייך לנתיך, וסובב את מתג

כת או העבר את מערLOCKההצתה למצב 

.OFFההפעלה למצב 

 מתוך לוח(A)הוצא את חולץ הנתיכים .2

בתא המנוע.הנתיכים ש

בולת הנתיכים, אתרבלת קיבהתאם לט.3

כת התקולה.ובדוק את הנתיך התואם למער

Bהנתיך תקין

Cהנתיך שרוף

כת כלשהי אינה פועלת אךאם מערה: הער

כת זו תקין, ייתכןהנתיך התואם למער

כת.והתקלה מצויה בחלק אחר של המער

כב.אנו ממליצים על בדיקת הר

כב נתיך תקיןבאמצעות חולץ הנתיכים, הר.4

בולת הנקובה במקום המתאים בלוחבקי

הנתיכים.

אם הנתיך שהוחלף נשרף גם הוא אחרי295)  

זמן קצר, אנו ממליצים לבדוק את מערכת

החשמל כדי לאתר ולתקן את התקלה.

לעולם אל תרכיב נתיך חלופי בעל קיבולת296) 

גדולה יותר מן הנקוב, או תחליף לנתיך (כגון

תיל או רדיד מתכת). מעשה זה עשוי לגרום

לחימום יתר של תילי המעגל ולהתלקחות

שריפה.

לעולם אין להחליף נתיך שרוף בחוטי297) 

מתכת או בחומרים אחרים.

לפני החלפת הנתיך, ודא שמפתח298) 

ההצתה הוצא וכל מערכות החשמל כבויות או

מנותקות.

אם נתיך בטיחות כללי למערכות299) 

הבטיחות (כרית האוויר, מערכת הבלמים),

מערכות הכוח (מערכות המנוע, מערכת

התמסורת), או מערכת ההיגוי נשרף, פנה

למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת

בע"מ. איור  372

איור  373

איור  374

אזהרה

חשוב

במקרה של צורך לשטוף את תא המנוע,160) 

דאג להימנע מהתזה ישירה של סילון המים על

לוח הנתיכים ועל מנוע המגבים.
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אם אינך בטוח לגבי אופן ביצוע התיקוןה: הער

רש, אנו ממליצים כי להתייעץ עם מומחה.כנד

כב במהלךה: היזהר שלא לשרוט את גוף הרהער

ה והעדשה.פירוק הנור

כב,ם, או לאחר שטיפת הרכאשר יורד גשה: הער

פל לעתים באדי מים. זוהיפנים הפנס מתער

ברות של אדים על זגוגית החלוןתופעה דומה להצט

ביום לח, ואינו מצביע על תקלה תפעולית כלשהי.

עם הדלקת הפנס, החום יסלק את האדים.

החלפת נורות בפנסים

300((305 (304 (303 (302 (301 

עתה, ודא שהיא מכובה.אין לגלפני החלפת נור

ה חדשה באצבעותיךבחלק הזכוכית של נור

ההחשופות; שומן העור הנותר על הזכוכית יתאד

ה, האדים יתעבו על מחזירעם התחממות הנור

האור ויעמעמו את פני השטח שלו.

HIDמיים מסוג כב המצויד בפנסים קדפרט לר

(פריקה בעוצמה גבוהה)

5W  (W5W)אורות חניה: .1

W 21 מיים: פנסי איתות קד.2

 (PY21W/P21W)

מיים, אלומה גבוהה/נמוכה:פנסים קד.3

(H4) 60/55 W

35W (H8)מיים: פל קדסוג 1- פנסי ער.4

ברות של מים בתוך הפנס,עם זאת, אם יש הצט

אנו ממליצים על בדיקתו.

מיקומים נורות והספקיהן

ה חדשהה, השתמש בנורבעת החלפת נור

בהספק ובצבע זהה.

כבמחוץ לר

מייםאורות קד

13 W (P13W) אורות נסיעה ביום: 

13 W (P13W) מיים: פל קדסוג 2-פנסי ער

5W: 2, *1פנסי איתות צד (על פגוש)*.5

1פנסי איתות צד (על מראה חיצונית)*.6

HIDמיים מסוג כב המצויד בפנסים קדר

(פריקה בעוצמה גבוהה)

21W  (PY21W) מיים: פנסי איתות קד.1

אורות חניה/אורות נסיעה ביום.2

25Wפנסים ראשיים, אור גבוה/נמוך: .3

(D5S)

19W (H16)  מיים: פל קדפנסי ער.4

5W: 2, *1פנסי איתות צד (על פגוש)*.5

1פנסי איתות צד (על מראה חיצונית)*.6

אם קיים:1*

כז שירות מורשהנורות אלה יש להחליף במר:2*

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.מטעם חבר

ה.הקודים המופיעים בסוגריים מציינים את סוג הנור

בפנסי איתות צד (על פגוש) לא ניתן לתקןה: הער

כז שירותה. בדוק במראו להחליף רק את הנור

ת ס.מ.ל.ת בע"מ  מתי יש לתקןמורשה מטעם חבר

או להחליף פנס זה.

איור  376איור  375
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אורות אחוריים

אור בלימה המותקן גבוה*.1

21/25Wפנסים אחוריים ואורות בלימה: .2

(P21/5W)

21W (PY21W)  פנסי איתות אחוריים: .3

21W (P21W)   :*)גהנה דצ( ירוחא לפרע רוא.4

21W (P21W)  פנס נסיעה לאחור 

5W (W5W)   ת לוחית זיהוי: תאור.5

הקודים המופיעים בסוגריים מציינים את סוג

ה.הנור

) ולאLEDsבפנסים הבאים מותקנים לדים (

כז שירותך תיקון והחלפה, פנה למרנורות. לצור

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.מורשה מטעם חבר

פנסי איתות צד (מראות חיצוניות)¥

מייםכב המצויד בפנסים קדאורות חניה (ר¥

 [פריקה בעוצמה גבוהה])HIDמסוג 

כב המצויד בפנסיםאורות נסיעה ביום (ר¥

 [פריקה בעוצמה גבוהה])HIDמיים מסוג קד

אור בלימה עילי¥

אורות פנימיים

W 8אור עליון אחורי: .1

W 7.5ת מפות*:  מי ותאוראור עליון קד.2

W 1.4אור תא כפפות: .3

ת הלוגן)מיים (נורפנסים קד

כב,ה בצדו הימני של הרבעת החלפת הנור.1

 של מסנן ניקוי(A) הסר את המהדקים

 לכיוון(B) האוויר והזז את הכיסוי העליון

כב.אחורי הר

איור  377

איור  378

כבמת הרכיוון החץ: קד

בעת הזזת הכיסוי העליון לאחור, שחררה: הער

 שעל מסנן(C) את צמת החיווט מהתפסים

האוויר.

איור 379
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כבמת הרכיוון החץ: קד

ה, ודא שהצירים לאחר החלפת הנורה:הער

ב.כב מותאמים היטמת הרבקדש

.(A) נתק את מחבר.2

.(B) הסר את כיסוי האיטום.3

ה,בע את הנור המק(C) שחרר את הקפיץ.4

מי.ת הפנס הקדוהסר את נור

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.5

בכיוון ההפוך.

איור  380

איור  381

איור  382

איור  385

איור  384

איור  383

אורות חניה

כב,ה בצדו השמאלי של הרבעת החלפת הנור.1

בובית מיכלבע את זר המק(A) הסר את מהדק

בובית לכיוון אחורינוזל השטיפה, והזז את הזר

כב.הר

ה כנגד כיוון השעון כדיסובב את בית הנור.2

ה מתוך ביתלהוציאו ממקומו. משוך את הנור

ה.הנור

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.3

בכיוון ההפוך.
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ה כנגד כיוון השעון כדיסובב את בית הנור.2

ה מתוך ביתלהוציאו ממקומו. הוצא את הנור

בוב בלחיצה כנגד כיווןה באמצעות סיהנור

השעון.

מייםפנסי איתות קד

מיים מסוגכב המצויד בפנסים קדפרט לר

HID(פריקה בעוצמה גבוהה) 

כב,ה בצדו השמאלי של הרבעת החלפת הנור.1

בובית מיכלבע את זר המק(A)הסר את מהדק 

בובית לכיוון אחורינוזל השטיפה, והזז את הזר

כב.הר

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.3

בכיוון ההפוך.

HIDמיים מסוג כב המצויד בפנסים קדר

(פריקה בעוצמה גבוהה)

כב,ה בצדו השמאלי של הרבעת החלפת הנור.1

בובית מיכלבע את זר המק(A)הסר את מהדק 

בובית לכיוון אחורינוזל השטיפה, והזז את הזר

כב.הר

ה כנגד כיוון השעון כדיסובב את בית הנור.2

ה מתוך ביתלהוציאו ממקומו. הוצא את הנור

בוב בלחיצה כנגד כיווןה באמצעות סיהנור

השעון.

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.3

בכיוון ההפוך.

מיים*/אורות נסיעהפל קדאורות ער

ביום*

הכנס מברג בעל קצה ישר (-) שקצהו עטוף.1

ם בעדינות והר(A)בבד מתחת לקצה כיסוי 

כדי להסיר את הכיסוי.

איור  386

איור  387

איור  388

איור  389
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ת והסר את יחיד(B)הוצא את שלושת הברגים .2

הפנס.

איור  390

פל,בעת שחרור הברגים של פנס הערה: הער

.(C)היזהר שלא להזיז את בורג כיוונון האלומה 

ה כנגד כיוון השעון כדיסובב את בית הנור.3

להוציאו ממקומו.

Dמיפל קדאור ער

Eאור נסיעה ביום

התוך לחיצה על הלשונית, משוך את הנור.4

החוצה.

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.5

בכיוון ההפוך.

ביםפנסים אחוריים משול

פתח את דלת תא המטען. ראה “דלת תא.1

המטען“.

תבעים את יחיד המק(A)הסר את הברגים .2

הפנסים.

כבת הפנסים לכיוון אחורי הרהזז את יחיד.3

.(B)והוצא את המהדקים 

איור  391

איור  392

איור  393

איור  394

איור  395
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ה כנגד כיוון השעון כדיסובב כל בית נור.4

להוציאו ממקומו.

Cה מתוךפנס אחורי ואור בלימה: הוצא את הנור

בוב בלחיצה כנגד כיווןה באמצעות סיבית הנור

השעון.

Dה במשיכה.פנס איתות אחורי: הוצא את הנור

Eפל אחורי (צד הנהג)*/פנס נסיעהאור ער

ה במשיכה.לאחור: הוצא את הנור

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.5

בכיוון ההפוך.

(F)ת הפנסים, ישר את הפינים כבת יחידבעת הר

ת הפנסים עם החורים שעל יחיד(G)והמהדק 

כב. בגוף הר(H)המתאימים 

ת לוחית זיהויתאור

הכנס מברג בעל קצה ישר (-) שקצהו עטוף.1

ם בעדינותת הפנסים והרבבד מתחת ליחיד

כדי להוציאה ממקומה.

יש לעטוף את קצה המברג בבד כדי שלאה: הער

כב.לשרוט את העדשה ואת גוף הר

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.3

בכיוון ההפוך.

ה במקומה, הכנסכבת היחידבעת הרה: הער

בצד הימני. ש(A)ם למקומו את וו קוד

בובה ע“י סיה יחד עם הנורהוצא את בית הנור.2

ה במשיכה.כנגד כיוון השעון, והוצא את הנור

איור  396

איור  397

איור  398

איור  399

איור  400
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איור  402

איור  403

איור  404

תמית ומנורה קדת תקרתאור

קריאה*

הכנס מברג בעל קצה ישר (-) עטוף בבד לתוך.1

ם בעדינות כדיבשולי העדשה והרהחריץ ש

ה מתוךלהוציאה ממקומה. הוצא את הנור

ה.בסיס המנור

יש לעטוף את קצה המברג בבד כדי שלאה: הער

לשרוט את העדשה.

איור  401

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.2

בכיוון ההפוך.

כבת העדשה במקומה, התאם אתבעת הרה: הער

שתי הלשוניות שעל העדשה עם החורים

כב.ת הרבתקרהמתאימים ש

אור עליון אחורי

הכנס מברג בעל קצה ישר (-) עטוף בבד לתוך.1

ם בעדינות כדיבשולי העדשה והרהחריץ ש

ה מתוךלהוציאה ממקומה. הוצא את הנור

ה.בסיס המנור

יש לעטוף את קצה המברג בבד כדי שלאה: הער

לשרוט את העדשה.

ר פעולות זהדה, בצע סכדי להתקין את הנור.2

בכיוון ההפוך.

כבת העדשה במקומה, התאם אתבעת הרה: הער

שתי הלשוניות שעל העדשה עם החורים

כב.ת הרבתקרהמתאימים ש

כבת העדשה במקומה, התאם אתבעת הרה: הער

ה האחד של העדשה עםבצדשתי הלשוניות ש

כב לפני התאמתת הרבתקרהחורים המתאימים ש

ה הנגדי של העדשה עםבצדשתי הלשוניות ש

כב.ת הרבתקרהחורים המתאימים ש
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איור  405

ת תא כפפותתאור

כזת תא הכפפות, פנה למרה בתאורהחלפת הנור

ת ס.מ.ל.ת בע"מ.שירות מורשה מטעם חבר

אזהרה

נורות שכובו זה עתה הן עדיין חמות מאד.300) 

בעת החלפת נורה, המתן עד שהנורה תתקרר

דיה בטרם תגע בה. נגיעה בנורה חמה עשויה

לגרום לכוויה.

בנורות הלוגן יש לטפל בזהירות. הגז בתוך301) 

נורת ההלוגן דחוס בלחץ גבוה, כך שנפילה,

מכה או שריטה עשויות לגרום להתנפצותה.

לעולם אין להחזיק נורת הלוגן ביד302) 

. שומן ידיים עשוי’חשופה, כפפה מלוכלכת וכו

לגרום לפיצוץ הנורה בפעם הבאה שיודלקו

האורות הקדמיים. אם זגוגית הנורה מלוכלכת,

יש לנקותה באלכוהול, מדלל צבע וכו‘ ולהרכיבה

רק לאחר ייבוש יסודי.

היוועץ תמיד במומחה בעת תיקון או303) 

החלפת נורות פריקה בעוצמה גבוהה

המותקנות בפנסים הקדמיים. זאת משום

שהמעגל החשמלי, הנורה והאלקטרודות שלה

מייצרים מתח משמלי גבוה העשוי לגרום

להתחשמלות.

שינויים ותיקונים במערכת החשמל שלא304) 

בוצעו כהלכה, או שאינם מביאים בחשבון את

המפרט הטכני של מערכת החשמל עשויים

לגרום לתקלות ובתוך כך לסכנת שריפה.

יש להחליף נורות כאשר המנוע כבוי. יש305) 

לוודא שהמנוע אינו חם, כדי להימנע מסיכון

לכוויות.
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242..................................................................מצבר

244.................................החלפת גומיות מגבים

245...............................................תחזוקה כללית

246............................כבה על הרכללים לשמיר

247........................................................כבפנים הר

250................................................................צמיגים

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.



229

אמצעי זהירות בעת

טיפולים תקופתיים

 306(  (307 (308 (309 (310 (311 (312

בועים מסייעתכבך במועדים קטיפול נאות בר

בי.ך זמן מרכב ומראהו לאורך הרלשמור על ער

ביצועמטלות הטיפול המתוארות להלן ניתנות ל

כב.בידי בעל הר

אנו ממליצים על בדיקה תקופתית ותחזוקה של

ת ס.מ.ל.תכז שירות מורשה מטעם חברכב במרהר

בע“מ או בידי מומחה אחר.

ה של גילוי תקלה או  בעיה, אנו ממליציםבמקר

בדיקה ולתיקון. חלק זה מכיל מידע על נהלילדאוג ל

בצע בעצמך. מלאת תקופתיים שתוכל לביקור

ב לאזהרות בכל הנהליםאחר ההוראות ושים ל

השונים.

מאוורר הקירור עשוי להתחיל לפעול308) 

אטומטית גם כאשר המנוע כבוי. סובב את מתג

 או העבר את מערכתLOCKההצתה למצב 

 בעת ביצוע עבודה בתאOFFההפעלה למצב 

המנוע.

אין לעשן, לגרום לניצוצות או להחזיק309) 

להבה גלויה בקרבת דלק או מצבר. האדים

דליקים.

היזהר מאד בעת עבודה בקרבת המצבר.310) 

המצבר מכיל חומצה גופרתית רעילה ומאכלת.

אין להיכנס מתחת לרכב כאשר הוא311) 

נתמך רק באמצעות המגבה. יש להרים את

הרכב רק באמצעות מתקני הרמה לרכב.

טיפול שגוי ברכיבים ובחומרים312) 

המשמשים ברכב עשוי לסכן את בטיחותך

האישית. אנו ממליצים להתייעץ עם מומחה

לקבלת המידע הדרוש.

אזהרה

בפעולות בדיקה וטיפול בתא המנוע, ודא306) 

שהמנוע אינו פועל וניתן לו זמן להתקרר.

במקרה של צורך לבצע עבודה בתא307) 

המנוע כשזה פועל, היזהר במיוחד מהסתבכות

 במאוורר הצינון, ברצועות’של בגדים, שיער וכו

ההנעה, או בחלקים נעים אחרים.
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תוכנית טיפולים תקופתיים

4N15 מנוע דיזל

20406080100120140160180200אלפי קילומטרים

12345678910שנים

ך.ריך לנהג על פי הצורר במדכת, והוסף נוזל מן הסוג המוגד(1) בדוק וודא תחילה את שלמות המער

££££££££££ .ךירצ םא ריווא ץחל ןקתו םיגימצה יאלב/בצמ תא קודב

מיים, פנסיה (אורות קדכת התאורבדוק פעולת מער

ת חירום, תא מטען, תא נוסעים,איתות, איתות אזהר

ה בלוח המכשירים),תא כפפות, נוריות אזהר

ך (1)בדוק מפלס נוזלים ושמנים והשלם על פי הצור

בדוק מצב מצבר

החלף נוזל קירור מנוע

ראולי)כות ללא כוונון מרווח הידכוונון מרווחי זיזים (במער

בדוק פליטת מזהמים/עשן

בדיקת אספקה/השתמש בשקע הדיאגנוסטיקה ל

ת מנוע, פליטת מזהמים,כות בקרפעולת מער

מת בלאי שמן מנוע.סאות/שווקים בהם קיים, רובגר

ת כמויות הזרקה קטנה“בצע נוהל “למיד

££££££££££

££££££££££

££££££££££

£

£££

££££££££££

££££££££££

££££££££££
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££££££££££ רושותבצע סיכה של גל ההינע בנקודות הד

כתכת פליטה, מערת (מערבדיקה ויזואלית של: מיגון, צנר

דלק) חלקי גומי (שרוולים, מפרקים, גומיות משככות)

כת ההיגוי ואביזריהבי מערכיבדוק ויזואלית את שלמות ר

(כולל אטמים וכיסויים)

בדוק ויזואלית את מצב המחברים הגמישים בכונס האוויר

ת השמן שלו (אם קיים)בו, ואת צנרשל מגדש הטור

מי/אחוריבדוק מיקום ומצב גומיות במגבי חלון קד

מי,כת מגבים/שטיפה של החלון הקדבדוק פעולת מער

ךוכוון מתזים על פי הצור

בדוק ניקיון מנגנוני נעילת מכסה מנוע ותא מטען, וניקיון

ושימון של צירים ומחברים

פידות בלמי דיסקמת בלאי של רבדוק ויזואלית מצב ור

פידותמיים ופעולה תקינה של מחוון בלאי רקד

££££££££££

££££££££££

£££££

£££££

££££££££££

£££££

£££££
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££££££££££
פידות בלמי תוףמת בלאי של רבדוק ויזואלית מצב ור

אחוריים

מיים ואחורייםבים בגלגלים קדבדוק מרווחי מס

בת ההילוכים האוטומטיתבדוק ויזואלית אם יש נזילות מתי

(אם התגלתה נזילה, בדוק מפלס שמן)

בת הילוכים אוטומטית (14)החלפת שמן תי

בת ההילוכים הידנית (אםבדוק ויזואלית אם יש נזילות מתי

התגלתה נזילה בדוק מפלס שמן

בת הילוכים ידניתהחלף שמן תי

כת השיכוך ואביזריהםבי מערכיבדוק ויזואלית את שלמות ר

ךבדוק טווח תנועה של מנוף בלם החניה, וכוון על פי הצור

בדוק את מרווחי התנועה של דוושות הבלם והמצמד

בדוק ויזואלית מצב ובדוק מתח רצועות הנעה של התקנים

היקפיים

£££

££££££££

££

££££££££££

££££££££££

££££££££££

££££££££££

££

££££££££££

חק נצברה של שימוש כבד, ורק על בסיס מרבוצע רק במקר(14) י
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£££££££££

מי ואחוריבדוק ויזואלית אם יש נזילות מדיפרנציאל קד

(אם התגלתה נזילה, בדוק מפלס שמן)

מי ואחוריהחלף שמן דיפרנציאל קד

ת (אםבת התמסור בדוק ויזואלית אם יש נזילות מתי

התגלתה נזילה, בדוק מפלס שמן)

תבת תמסורהחלף שמן תי

החלף שמן מנוע ומסנן שמן

החלף רצועות הנעה של אביזרים

החלף מחסנית מסנן דלק (4)

החלף מחסנית מסנן אוויר (5)

בדוק מחסנית מסנן אוויר לחסימות ונזקים

החלף נוזל בלמים (6)

החלף את מסנן ניקוי תא הנוסעים

££

££££££££

££

£££££

£££

£££££££

££££££££££

(3)

£££££

££££££££££

ת התקופתיתה של גילוי נזק או בלאי בביקור(3) יש להחליף את הרצועה רק במקר

ה של מילוי בדלק שאינו תואם לתקן האירופי,  מומלץ להחליף פילטר זה אחת ל-20,000 ק“מ(4) במקר

כב פועל באזורים מאובקים, יש להחליף פילטר זה אחת ל-20,000 ק“מ(5) אם הר

חק הנצבר.(6) יש להחליף את נוזל הבלמים אחת לשנתיים, ללא קשר למר
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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 1,000 ק“מ ולאחר כל 3,000 ק“מ

תבדוק את מפלס שמן מנוע והוסף במיד

ך.הצור

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

 313((314 

. מיכל נוזל הגה כוח6. מדיד שמן מנוע  5. מכסה מילוי שמן מנוע  4. מיכל נוזל מצמד (אם קיים)  3. מיכל נוזל בלמים  2. מיכל נוזל קירור מנוע  1

. מצבר8. נוזל שטיפת חלון 7

A. סאות הגה ימניגר

בדיקה בתא המנוע מוצגים באיור הבא.מיקומי הנקודות ל

איור  406
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אזהרה

לעולם אל תעשן אם אתה מבצע פעולות בתא המנוע שעלול להכיל גזים או אדים דליקים. קיימת סכנת שריפה. 313) 

כאשר המנוע חם - היזהר כאשר אתה עובד בתוך תא המנוע, כדי להימנע מכוויות. זכור שכאשר המנוע חם, המאוורר עלול להתחיל לפעול וקיימת314)

סכנת פציעה. צעיפים, עניבות ושאר חלקי ביגוד רפויים, עלולים להילכד בחלקים הנעים.
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ממיר קטליטי

 315(

התקני איסוף המזהמים מגזי הפליטה הנמצאים

בשימוש עם הממיר הקטליטי הם אמצעי יעיל מאד

להפחתה של פליטת גזים רעלים. הממיר הקטליטי

כת הפליטה.מותקן במער

ב כדי להבטיחחשוב לשמור על מנוע מכוון היט

פעולה תקינה של הממיר הקטליטי ולמנוע נזק

אפשרי לממיר.

השתמש בדלק מהסוג המומלץ בסעיףה: הער

ת דלק“.“בחיר

כמו בכל רכב, אל תחנה או תפעיל רכב315) 

זה באזורים שבהם חומרים דליקים כגון עשב

או עלים יבשים עשויים לבוא במגע עם צינור

פליטה חם, מחשש לשריפה.

אזהרה

שמן מנוע

בדוק ולמלא שמן מנועל

 316(

Aמפלס מינימלי 

Bמפלס מקסימלי

Cסימן חיווי להחלפת שמן

כב משפיע משמעותיתשמן המנוע המשמש בר

על הביצועים, חיי השירות ויכולת ההתנעה של

רגתהמנוע. הקפד להשתמש בשמן באיכות ובד

ך כמות מסוימתהצמיגות המומלצים. כל מנוע צור

תו התקינה. לפיכך, חשובשל שמן במהלך עבוד

בועה או לפניבדוק את מפלס השמן בתדירות קל

היציאה לנסיעה ארוכה.

כב על קרקע מאוזנת.החנה את הר.1

כבה את מנוע..2

המתן כמה דקות..3

בילה ונגב אותו בבד נקיהוצא את מדיד הט.4

בול את המדיד שנית, עד סוף מהלכו.ט.5

הוצא את המדיד וקרא את מפלס השמן,.6

ב להיות בתוך הטווח המוצג.שחיי

אם מפלס השמן נמוך מן המפלס הנקוב, הסר.7

את מכסה מילוי השמן שעל כיסוי ראש המנוע,

ומלא די שמן כדי להעלות את המפלס בתוך

רוש,רש. אין למלא שמן מעל לדהטווח הנד

כדי להימנע מנזק למנוע. ודא שאתה

בב שמניםרש ואל תערמשתמש בשמן הנד

מסוגים שונים.

ב את מכסהלאחר הוספת השמן, סגור היט.8

פתח המילוי.

בדוק שנית את מפלס השמן, בצע שובכדי ל.9

בים 4 עד 6.של

בדוק או מלא שמן באופן הבא.

ב 6 לעיל, בדוק אתבבדיקת מפלס השמן בשל¥

בילה,מפלס השמן בחלקו הנמוך של מדיד הט

משום שמראה השמן שונה משני צידי המדיד.

) מפלסDPFכב ללא מסנן חלקיקי דיזל (בר¥

) עלB) ל- (Aבין (ב להיות בטווח שהשמן חיי

בילה.מדיד הט

)DPFכב בו מותקן מסנן חלקיקי דיזל ( בר¥

) ל-Aבין (ב להיות בטווח שמפלס השמן חיי

)C(סימן חיווי להחלפת שמן) על מדיד (

ה שמפלס השמן עולה עלבילה. במקרהט

ם האפשרי.), החלף את השמן בהקדCסימון (
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ה זה יש להשלים את השמן עד למפלסבמקר

).Bהמקסימלי (

, מפלס שמן המנועDPFכב המצויד ב-בר¥

בוב של מעט דלקב ערעולה עם השימוש עק

 מבצע ניקויDPFעם שמן המנוע כאשר ה-

עצמי באמצעות שריפת החומר החלקיקי

)Particulate matter - PMבר בו. עם) שהצט

זאת, תופעה זו אינה מצביעה על תקלה.

בלאי מואץביאו לכב יתנאי שימוש קשים ברה: הער

רוש החלפת שמןשל שמן המנוע. מצב זה יד

מת מן המועד הנקוב. אנא עיין בלוח מועדימוקד

התחזוקה.

ת שמן מנועבחיר

ראה “יכולות מילוי“ במפרט הטכני.

אזהרה

בעת הוספת שמן מנוע, המתן עד316) 

שהמנוע יתקרר בטרם תפתח את מכסה

המילוי, ובמיוחד ברכב המצויד במכסה

 סיכון לכוויות!אלומיניום (אם קיים). אזהרה:

נוזל קירור מנוע
בדיקת מפלס נוזל הקירורל

) ממוקם בתאAמיכל שקוף של נוזל הקירור (

המנוע. יש לשמור על מפלס נוזל הקירור במיכל

F) לסימן LOW (נמוך - Lבין סימן זה בטווח ש

ה המבוצעת כאשר המנוע), במדידFULL(מלא - 

קר.

להוספת נוזל קירור

ךרת בדכת הקירור פועלת במעגל סגור, ומאבדמער

ה מובחנת במפלסכלל כמות זעומה של נוזל. יריד

ה כזה, אנוהנוזל עשויה להצביע על נזילה. במקר

ם האפשרי.כת בהקדממליצים על בדיקת המער

)LOW (נמוך - Lאם מפלס הנוזל יורד מתחת לקו 

במיכל נוזל הקירור, פתח את המכסה והוסף נוזל

קירור.

בנוסף, אם מיכל נוזל הקירור ריק לגמרי, פתח את

) והוסף נוזל קירור עד לצווארBמכסה המקרן (

פתח המילוי.

 317(

מונע קפיאה

נוזל הקירור של המנוע מכיל אתילן גליקול כחומר

מונע קורוזיה. חלקים מסוימים של המנוע בנויים

מסגסוגת אלומיניום יצוקה, והחלפה תקופתית של

חית למניעת קורוזיה בחלקים אלה.נוזל הקירור הכר

השתמש בנוזל הקירור המומלץ על ידי פיאט, או

חומר תואם (נוזל קירור על בסיס אתילן גליקול,

נטול סיליקט, נטול אמינים, נטול ניטרט, נטול בורט,

ברידית ארוכתעם טכנולוגיית חומצה אורגנית הי

חיים).

נוזל הקירור המקורי של פיאט מעניק הגנה מצויינת

ה בכל המתכות כוללת חלודכנגד קורוזיה ויציר

אלומיניום, ומסוגל להימנע מסתימות במקרן,

.’במחמם, בראש המנוע בגוף המנוע וכו

מפאת חיוניותו של החומר מונע הקורוזיה, אין

להחליף את נוזל הקירור במים רגילים גם בקיץ.

רוש של מונע הקפיאה משתנה, בהתאםהריכוז הד

בה הצפויה.בית הסלטמפרטור
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בהבית סטמפרטורריכוז מונע-

C°(מינימום)  קפיאה %

-15

-20

-2550

-30

-35

-5060

161((164 (163 (162 

במזג אוויר קר

תת מתחת לנקודך יורדה באזוראם הטמפרטור

הקיפאון, קיים חשש לקפיאה של נוזל הקירור

במנוע או במקרן, ולגרימת נזק חמור למנוע ו/או

למקרן. יש להוסיף כמות מספקת של מונע-

קפיאה לנוזל הקירור כדי למנוע ממנו לקפוא.

בדוק את ריכוז מונע הקפיאה לפני תחילתיש ל

ך.ת הצורכת במידמזג האוויר הקר, ולהוסיף למער

כאשר (B) אין לפתוח את מכסה המקרן317) 

המנוע חם. מערכת הקירור פועלת תחת לחץ,

ונוזל קירור הפורץ מתוכה עלול לגרום לכוויות

חמורות.

אזהרה

חשוב

אין להשתמש במונע קפיאה מבוסס161) 

אלכוהול או מתאנול, ואף לא בנוזל קירור

המעורב במונעי קפיאה על בסיס אלכוהול או

מתאנול. השימוש במונע קפיאה מסוג לא

מתאים עשוי לגרום לקורוזיה בחלקי

האלומיניום של המנוע.

לביצועים יעילים של מניעת קורוזיה162) 

ומניעת קיפאון, שמור על ריכוז מונע-קפיאה

בטווח שבין 30%-60%. ריכוזים העולים על

60% יגרמו לירידה הן בביצועי מניעת הקיפאון

והן ביכולת הקירור של הנוזל, ובכך לפגוע

בביצועי המנוע.

אין להוסיף מים רגילים כהשלמה לכמות163) 

נוזל הקירור. המים בפני עצמם מחבלים ביכולת

להגנה מפני חלודה ומורידים את נקודת

הרתיחה. המים גם עשויים לגרום לנזק

במערכת הקירור במקרה של קפיאה. אין

להשתמש במי ברז, העשויים לגרום לקורוזיה

וליצירת חלודה.

משמשPARAFLU UP מונע הקפיאה 164) 

במערכת קירור של המנוע. השתמש בנוזל מן

הסוג הנמצא במערכת הקירור כאשר נדרשת

 עם PARAFLU UPהשלמה. לא ניתן לערבב

כל מונע קפיאה אחר. במקרה של ערבוב כזה,

אין להתניע פנה למרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת בע“מ

נוזל שטיפת שמשות

פתח את מכסה מיכל נוזל השטיפה ובדוק את

בילה. אם המפלסמפלס הנוזל באמצעות מדיד הט

נמוך, השלם את החסר בנוזל שטיפה.

נוזל השטיפה משמש את מתזי החלוןה: הער

מיים (אם קיים).מי, וכן את מתזי הפנסים הקדהקד

במזג אוויר קר

כת השטיפהכדי להבטיח פעולה תקינה של מער

בטמפרטורות נמוכות, השתמש בנוזל שטיפה

המכיל תוסף מונע-קפיאה.

 318((319 
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אזהרה

אזהרה

אין לצאת לדרך ללא נוזל שטיפה במיכל:318) 

השימוש בנוזל השטיפה חיוני לשיפור הראות.

שימוש חוזר במערכת ללא נוזל שטיפה עלול

לגרום נזק או בלאי מהיר ברכיבים מסוימים

במערכת.

תוספים מסחריים מסוימים לנוזל319) 

השטיפה הם דליקים. תא המנוע מכיל רכיבים

חמים, העלולים לחולל שריפה.

נוזל בלמים

בדיקת מפלס הנוזלל

בדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל. המפלס

MAX לסימון MINבין סימון ב להיות בטווח שחיי

שעל המיכל.

מפלס נוזל הבלמים מבוקר באמצעות מצוף.

, נוריתMINכאשר מפלס הנוזל יורד מתחת לסימן 

ת נוזל הבלמים נדלקת.אזהר

פידות הבלמים,מפלס הנוזל יורד קלות, עם בלאי ר

בעיה.אך אין בכך סימן ל

ה משמעותית של מפלס נוזל הבלמים בזמןיריד

הכת הבלמים. במקרקצר מצביעה על נזילה במער

כב.כזה אנו ממליצים על בדיקת הר

סוג הנוזל

 אוDOT3יש להשתמש בנוזל בלמים התואם ל-

DOT4.נוזל הבלמים הוא חומר היגרוסקופי .

כת הבלמים ישפיע לרעהף של לחות במערעוד

ע ביעילות הבלמים.כת הבלמים, ויפגעל מער

בנוסף, מיכל נוזל הבלמים מצויד במכסה מיוחד,

המונע כניסה של אוויר. אין להחליף מכסה זה.

 320((323 (322 (321 

165((167 (166 

טפל בנוזל הבלמים בזהירות. הנוזל מסוכן320) 

לעיניים, עשוי לגרות את העור, וכן לגרום נזק

למשטחים צבועים.

השתמש אך ורק בנוזל הבלמים הנקוב.321) 

אין לערבב או להוסיף נוזל בלמים של יצרן אחר,

כדי למנוע תגובה כימית. אין להניח לכל חומר

מבוסס נפט לגעת בנוזל הבלמים, להתערבב

עמו או לחדור לתוכו. הדבר עשוי לגרום לנזק

באטמים.

נקה את מכסה המיכל לפני פתיחתו322) 

וסגור אותו היטב לאחר הביקורת.

נוזל הבלמים רעיל ומאכל מאד. במקרה323) 

של מגע מקרי בחומר, יש לרחוץ מיד את

האזורים הנגועים במים עם סבון עדין. לאחר

מכן יש לשטוף היטב. במקרה של בליעה יש

להזעיק רופא מיד.
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חשוב

הקפד לשמור את מיכל הנוזל סגור כדי165) 

למנוע בלאי של הנוזל. פתח את המיכל רק

לצורך תחזוקה.

נוזל הבלמים הוא חומר מאכל, מנע ממנו166) 

לבוא במגע עם חלקים צבועים. במקרה של

מגע כזה, שטוף מיד במים.

על גבי מיכל נוזל הבלמים (איור) הסמל167) 

מציין אם הוא סינתטי או מינרלי. השימוש בנוזל

מסוג מינרלי יגרום לאטמי הגומי המיוחדים של

מערכת הבלימה נזק שאינו בר תיקון.

נוזל מצמד

בדיקה של מפלס הנוזלל

בדוק את מפלס נוזל המצמד בגליל הראשייש ל

במהלך ביצוע פעולות תחזוקה אחרות מתחת

מנותבדוק באותה הזדלמכסה המנוע. בנוסף ניתן ל

כת.אם אין נזילות במער

בדוק וודא שמפלס נוזל המצמד נמצא תמיד בין

 על מיכל הנוזל.MIN ו- MAXהסימנים 

כתאבדן מהיר של נוזל מעיד על תקלה במער

כז שירות מורשהכב במרבדוק את הרהמצמד. יש ל

ת ס.מ.ל.ת בע“מ, או בידי מומחה אחר,מטעם חבר

ולתקנה מידית.

אזהרה

סוג הנוזל

 אוDOT 3 יש להשתמש בנוזל בלמים התואם ל- 

DOT 4ב את מכסה המיכל,. יש לסגור ולהדק היט

אין להתירכדי למנוע זיהום בחומר זר או בלחות. 

בוב או כל זיהום אחר של נוזלע, ערמג

ברהבלמים עם נוזל על בסיס נפט. הד

יגרום נזק לאטמים.

 320(

נוזל המצמד רעיל ומאכל מאד. במקרה324) 

של מגע מקרי בחומר, יש לרחוץ מיד את

האזורים הנגועים במים עם סבון עדין. לאחר

מכן יש לשטוף היטב. במקרה של בליעה יש

להזעיק רופא מיד.
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נוזל הגה הכוח

 325(

3(

בדיקת מפלס הנוזלל

בדוק את מפלס הנוזל במיכל כשהמנוע פועל

בובי סרק. בדוק וודא שמפלס נוזל הגה הכוחבסי

 על מיכלMIN ו- MAXנמצא תמיד בין הסימנים 

ך.הנוזל. הוסף נוזל לפי הצור

אזהרה

חשוב

מנע מגע של נוזל הגה הכוח עם חלקים325)

חמים של המנוע: הנוזל דליק.

צריכת נוזל הגה הכוח נמוכה מאד; אם נדרש3)

מילוי נוסף לאחר פרק זמן קצר, דאג לבדיקת

המערכת לנזילות במרכז שירות מורשה מטעם

חברת ס.מ.ל.ת בע“מ

מצבר
4(

כב להתניעמצב המצבר חשוב מאד ליכולת הר

כב.כות החשמל ברמהר, ולפעולה תקינה של מער

ת ותחזוקה תקופתית חשובות במיוחד במזגביקור

אוויר קר.

 326((331 (330 (329 (328 (327 

בדיקת מפלס האלקטרוליט במצבר

ביןב להיות בטווח שמפלס האלקטרוליט במצבר חיי

המפלסים המסומנים בצדו החיצוני של המצבר.

ך. חלל המצבריש להוסיף מים מזוקקים לפי הצור

מחולק למספר מדורים; הסר את המכסה מכל

מדור ומלא עד לסימן העליון.

אין למלא את המצבר מעל לסימן העליון. נוזל

שיישפך בשעת נסיעה עשוי לגרום לנזקים.
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איור  414

איור  415

בדוק את מפלס האלקטרוליט לפחות אחת

בועות, בהתאם לתנאי התפעול. אםבעה שלאר

המצבר אינו בשימוש, הוא יתרוקן מעצמו עם הזמן.

בועות,בעה שבדוק את המתח במצבר אחת לאר

ך.ם נמוך לפי הצורוטען בזר

במזג אוויר נמוך

ת בטמפרטורות נמוכות. זוהיבולת המצבר יורדקי

תוצאה בלתי נמנעת של תכונותיו הכימיות

והפיזיקליות. משום כך מצבר קר מאד, ובמיוחד

םבריר מזרכזה שאינו טעון במלואו, יספק רק ש

ך כלל.רההתנעה הזמין בד

אנו ממליצים על בדיקת המצבר לפני תחילתו של

ך. כךמזג אוויר קר, ולתקנו או להחליפו לפי הצור

תבטיח לא רק יכולת התנעה אמינה, אלא גם

ב.מצבר שיישאר טעון במלואו ויחזיק זמן ר

בורניתוק וחי

168((173 (172  (171  (170 (169 

כדי לנתק את כבלי המצבר, כבה את המנוע. נתק

בב השלילי (-) ולאחריו את הקוטתחילה את הקוט

בבור המצבר, חבר את הקוטהחיובי (+(. בשעת חי

ב השליליהחיובי (+( תחילה,  ולאחריו את הקוט

.(-)

לפני ניתוק או (A)ב פתח את כיסוי הקוטה: הער

ב החיובי (+) של המצבר.בור הקוטחי

ואז נתק את כבל (B)שחרר את האום ה: הער

ב החיובי (+).המצבר מהקוט

בורבי המצבר. לאחר חישמור על ניקיון קוטה: הער

בים.בים גריז להגנה על קוטם על הקוטהמצבר, יש

בים השתמש במים פושרים.לניקוי הקוט

בדוק וודא שהמצבר מותקן ומאובטח, ולאה: הער

ביוכל לזוז ממקומו בזמן נסיעה. בדוק גם כל קוט

וודא שהוא מהודק כראוי.

כב,לפני תקופה ארוכה של אי שימוש ברה: הער

בו נוזלהוצא את המצבר ואחסן אותו במקום ש

המצבר לא יקפא. יש לאחסן את המצבר רק במצב

של טעינה מלאה.

אזהרה

הרחק ניצוצות, סיגריות ולהבות מן326)

המצבר. המצבר עשוי להתפוצץ.

האלקטרוליט במצבר הוא חומר מאכל327)

באופן קיצוני. אין לאפשר מגע של האלקטרוליט

עם העיניים, העור, הבגדים או משטחים צבועים

ברכב. במקרה שהנוזל האלקטרוליט שנשפך

יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים. אם אתה

מבחין בגירוי בעיניים או בעור בעקבות המגע

עם האלקטרוליט, יש לפנות מיד לקבלת טיפול

רפואי.

בזמן טעינת המצבר או השימוש בו328)

בחלל סגור, דאג לאיוורור.

הרכב תמיד משקפי מגן בכל ביצוע של329)

עבודה בקרבת המצבר.

הרחק מהישג ידם של ילדים.330)

השימוש במצבר שמפלס הנוזל בו נמוך331)

גורם נזק בלתי הפיך למצבר ועלול לגרום

לפיצוץ.
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חשוב

חשוב

מנע מגע של חלקים סמוכים, חלקי168)

פלסטיק וכדומה עם חומצה גופרתית

(אלקטרוליט המצבר), העלולה לסדוק,

להכתים או לשנות את צבעם. במקרה של

מגע, נגב את החלקים במטלית רכה, עור צבי

, ותמיסה מימית של דטרגנט נייטרלי,’וכד

ושטוף מיד בכמות גדולה של מים.

במקרה שהרכב עומד לפני תקופה169)

ארוכה של אי שימוש בטמפרטורות נמוכות

מאד, הוצא את המצבר ואחסן אותו במקום

חמים, כדי למנוע קפיאה.

לעולם אל תנתק את המצבר כאשר170)

מתג ההצתה או מערכת ההפעלה נמצאים

, מעשה זה עלול לגרום נזקONבמצב 

למערכות החשמל ברכב.

לעולם אל תקצר את המצבר. מעשה171)

זה עלול לגרום לחימום יתר ונזק למצבר.

לפני טעינה מהירה של המצבר, יש172)

לנתק אותו מכבליו.

כדי למנוע קצר, דאג תמיד לנתק173)

תחילה את הקוטב השלילי (-).

חשוב

מצברים מכילים חומרים המסוכנים מאד4)

לסביבה. להחלפת מצבר, פנה למרכז שירות

מורשה מטעם חברת ס.מ.ל.ת בע“מ

החלפת גומיות להבי

המגבים

 332(

מי.ם את זרוע המגב מהחלון הקדהר.1

(A)משוך את להב המגב עד שהמעצור שלו .2

. לאחר מכן, משוך את להב(B)ניתק מהוו 

המגב הלאה כדי להסירו מהזרוע.

איור  416

אל תניח לזרוע המגב ליפול על החלון;ה: הער

הזגוגית עלולה להינזק.

 ללהב מגב חדש. עיין(C)חבר את המייצבים .3

באיורים כדי לוודא שהמייצבים מכוונים באופן

ם.בורהנכון עם חי

הכנס את להב המגב לזרוע. התחל בקצה.4

 מותאם(B)חוק מן המעצור. ודא שהוו הר

כראוי לחריצים בלהב.

 אם להב הגומי החדש מסופק ללאה:הער

מייצבים, השתמש במייצבי הלהב הישן.

 מתחבר(B)חוף את להב המגב עד שהוו ד.5

.(A)כראוי אל המעצור 

איור  417
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נהיגה עם להבי מגבים בלויים בחלון322)

הקדמי או האחורי היא סיכון חמור, עקב

הפגיעה בראות במזג אוויר קשה.

אזהרה

אזהרה

חשוב

איור  418

תחזוקה כללית

נזילות של דלק, נוזל קירור מנוע, שמן וגזי

פליטה

כבך כדי לחפש נזילות של דלק,הבט מתחת לר

נוזל קירור מנוע, שמן וגזי פליטה.

תפעול אורות חוץ ופנים

בדוק אתב כדי להפעל את מתג האורות המשול

פעולתן של כל האורות  השונים. אם אורות כלשהם

ה ביותר היא נתיךבירבה הסאינם דולקים, הסי

ה פגומה. בדוק את מצב הנתיכיםשרוף או נור

תחילה. אם אין נתיכים שרופים, בדוק את מצב

הנורות. למידע על בדיקה והחלפה של נתיכים

ונורות, ראה סעיף “נתיכים“ וסעיף “החלפת

נורות“. אם גם הנתיכים וגם הנורות נמצאו תקינים,

רש.כב ותיקון כנדאנו ממליצים על בדיקת הר

המחוונים, מדים ונוריות חיווי/אזהר

בדוק את פעולתם של כלכב כדי להתנע את הר

המכשירים, המחוונים, נוריות החיווי ונוריות

ה. אם משהו מכל אלה אינו תקין, אנוהאזהר

כב.ממליצים על בדיקת הר

שימון צירים ומנעולים

בדוק את כל הצירים והמנעולים, ושמן אותם לפי

ך.הצור

ה עלכללים לשמיר
כבהר

 333(

174 (

 5(

כבך, חיוני לקיים תחזוקהך רכדי לשמור על ער

שוטפת בנהלים הנכונים.

רישותכבך יעמוד תמיד בכל התקנות והדדאג שר

לגבי פליטת מזהמים.

,’ה את החומרים המשמשים לניקוי וכדבחר בקפיד

בים מאכלים.כיכדי לוודא שאינם מכילים מר

ה של ספק, אנו ממליצים להתייעץ עםבמקר

ת חומרים אלה.בחירמומחה, ל

חומרי ניקוי עשויים להיות מסוכנים.333) 

מלאת מיד אחר הוראות יצרן חומר הניקוי.

כדי להימנע מנזקים, לעולם אל תשתמש174) 

במומרים הבאים לניקוי רכבך: סולר; מדלל

צבע; בנזין; קרוסין; טרפנטין; נפטא; מדלל

לכה; פחמן ארבע כלורי; מסיר לכה לציפורניים;

אצטון.
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דטרגנטים מזהמים את הסביבה. שטוף את5) 

רכבך רק באזורים המצוידים באמצעים לאיסוף

וטיפול בשפכים של פעילויות מסוג זה.

כבךניקוי פנים רחשוב

כבך במים, חומר ניקוי או מוצריםלאחר ניקוי פנים ר

ב.בש אותו במקום מוצל ומאוורר היטדומים, נגב וי

לניקוי צדו הפנימי של החלון האחורי, השתמש

ךכה ונקה את הזגוגית בכיוון האורתמיד במטלית ר

של פסי מסלק האדים כדי לא לפגוע בהם.

 334(

 175(

בקיםבים מודחלקי פלסטיק, אריג וסי

כהנגב חלקים אלה בעדינות עם מטלית ר.1

בון עדין.ספוגה במים עם ס

ב.בול מטלית במים נקיים וסחט אותה היטט.2

ת המטלית, נקה ביסודיות את שאריותבעזר

בון.הס

ככים וחומרי הגנהאל תשתמש בחומרי ניקוי, מר

המכילים סיליקונים או שעווה. מוצרים אלה, כאשר

הם מיושמים על לוח המכשירים או חלקים אחרים,

מי ולפגועעלולים ליצור השתקפויות על החלון הקד

בראות. בנוסף, מוצרים אלה עלולים לחדור למתגים

בש את פעולתם.של התקנים חשמליים ולש

ריפוד

כבך החדש, טפל בזהירותך רכדי לשמור על ער.1

בריפוד ושמור על ניקיון תא הנוסעים. השתמש

בים.בשואב אבק ובמברשת לניקוי המוש

ה של כתם, יש לנקות חיקוי עור בחומרבמקר

ניקוי מתאים. אריגים ניתנים לניקוי באמצעות

בון עדין במים.חומר לניקוי אריגים או תמיסת ס

נקה את השטיחים בשואב אבק והסר מהם.2

כתמים באמצעות חומר לניקוי שטיחים. ניתן

להסיר כתמי שמן וגריז באמצעות טפיחות

קלות של מטלית נקיה מאריג עמיד צבע עם

חומר מסיר כתמים.

בעיעור ט

כהלניקוי, נגב את העור קלות במטלית ר.1

בון עדין.ספוגה במים עם ס

ב.בול מטלית במים נקיים וסחט אותה היטט.2

ת המטלית, נקה ביסודיות את שאריותבעזר

בון.הס

ח חומר הגנה לעור על משטחים מעורמר.3

אמיתי.

ב או נשטף במים יש לנגב מן המיםבעי שנרטעור ט

בשה.כה ויבמהירות האפשרית באמצעות מטלית ר

עור שנשאר לח עשוי להתכסות בעובש.

ממיסים אורגניים כגון בנזין, קרוסין, אלכוהול ודלק,

ממיסים חומציים או בסיסיים עלולים לשנות את

צבעו של עור אמיתי. הקפד להשתמש בחומרי ניקוי

נייטרליים.

נקה במהירות נקודות שהתלכלכו או חומרים

בעי.שומניים. אלה עלולים להכתים עור ט

בעי עלול להתקשות ולהתכווץמשטח של עור ט

כתוצאה מחשיפה ממושכת לאור שמש ישיר. עד

כבך במקום מוצל.כמה שניתן, החנה את ר
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כב עולה בימי קיץ,ה בתוך הרכשהטמפרטור

ב מעור עלוליםמוצרי ויניל שהושארו על מוש

ב.בק למושכך ולהידלהתר

לעולם אין להשתמש בחומרים דליקים334)

כגון דלק, אתר או בנזין לניקוי כדי לנקות את

פנים הרכב. מטעני חשמל סטטי הנוצרים

כתוצאה מחיכוך בעת הניקוי עלולים להצית

שריפה.

 אין להשתמש בחומרים אורגניים (מי ים,175)

) או בתמיסות’בנזין, נפט, אלכוהול, דלק וכד

חומציות או בסיסיות. כימיקלים אלה עלולים

לגרום לשינויי צבע, כתמים וסדקים על פני

משטחים. בשימוש בחומרי ניקוי או הברקה,

ודא שהמרכיבים אינם כוללים את החומרים

הנזכרים לעיל.

כבךניקוי חיצוני של ר

כב, עלוליםה ונותרו על הרהחומרים הבאים, במיד

הלגרום לשינויי צבע, כתמים או קורוזיה. בכל מקר

םכב בהקדע עמם יש לשטוף את הרשל מג

האפשרי.

ח בכביש.ת קרמי ים, מוצרים להפשר¥

פיח ואבק, אבקת ברזל ממפעלי תעשיה,¥

חומרים כימיים (חומצות, בסיסים,  זפת

).’וכו

ף עציםלשלשת ציפורים, חרקים מתים, שר¥

.’וכו

שטיפה

ע ממושך עם הכימיקלים הנמצאים בעפרמג

כבך עלול לגרוםבר על רובאבק מפני הכביש המצט

כב.נזק לשכבת הצבע ולגוף הר

ך הטובה ביותר להגןרשטיפה וציפוי בווקס הם הד

כבך מנזקים אלה. אמצעים אלה יעילים גםעל ר

ם, שלג,בעיים כגון גשמים טכב מגורלהגנה על הר

.’מלח באוויר וכו

כב באור שמש ישיר. החנה אתאל תשטוף את הר

סס אותו במים כדי להסיר את האבק.כב בצל ורהר

לאחר מכן, באמצעות מברשת לניקוי מכוניות או

כבחץ את הרספוג וכמות גדולה של מים נקיים, ר

כולו מלמעלה כלפי מטה.

תחיצת מכוניות במידבון עדין לרהשתמש בס

כה.ת מטלית רבש בעזרב במים ויך. שטוף היטהצור

בוריםכב, נקה בזהירות את החילאחר שטיפת הר

והספים של הדלתות, מכסה המנוע ואזורים

נוספים בהם עלול להישאר לכלוך.

 176((183 (182 (181 (180 (179 (178 (177 

 6(

במזג אוויר קר

ף עלמלח וחומרים כימיים אחרים המפוזרים בחור

כבישים במקומות מסוימים עלולים לגרום נזק לגוף

כב בתדירות גבוההכב. לפיכך, יש לשטוף את הרהר

ככל האפשר בהתאם להוראות הטיפול שמנינו.

בדוק את מצב המיגוןמומלץ למרוח חומר הגנה ול

התחתון לפני עונת הקור ולאחריה.

כב, נגב את כל טיפות המיםלאחר שטיפת הר

ב הדלתות, כדי למנוע קפיאהבימחלקי הגומי ס

של הדלתות.

ציפוי בווקס

בקות של אבקכב בווקס יסייע במניעת הידציפוי הר

חוכימיקלים מהכביש אל משטחי הצבע. מר

כב, או לכל הפחותתמיסת ווקס לאחר שטיפת הר

חיית המים.אחת לשלושה חודשים כדי לסייע בד

ה. יש למרוחכבך בשמש ישירח ווקס על ראל תמר

את הווקס לאחר שהמשטח התקרר.

למידע על אופן השימוש בווקס, עיין בעלון ההוראות

של הווקס.

 184(

חשוב

אזהרה
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פוליש

ה ששכבתכב טיפול פוליש רק במקרבצע בריש ל

םה את הברק. אין ליישבדהצבע הוכתמה או אי

בפוליש חלקים בגימור מט ופגושים מחומר פלסטי.

בר עשוי לגרום לכתמים או לפגוע בגימור.הד

ניקוי חלקי פלסטיק

בקה שווקס נדהשתמש בספוג או בעור צבי. במקר

למשטחים מחוספסים אפורים או שחורים של

הבין. במקרהפגוש, חיפויים או פנסים, המשטח יל

כזה יש להסיר את הווקס עם מים פושרים ומטלית

כה או עור צבי.ר

185((186 

חלקי כרום

כדי למנוע הופעה של נקודות וקורוזיה על חלקי

ח ציפוי מגןב, ומרבש היטכרום, שטוף במים, י

מיוחד.

ף.בצע זאת בתדירות גבוהה יותר בחוריש ל

גלגלי אלומיניום

ת ספוג תוך התזת מים על הגלגל.הסר עפר בעזר

השתמש בדטרגנט נייטרלי על כל לכלוך שאינו ניתן

בד. שטוף אתת מים בלה בקלות בעזרלהסר

בשחיצת הגלגל. יהדטרגנט הנייטרלי במים לאחר ר

כה.ת עור צבי או מטלית רב בעזראת הגלגל היט

187((190 (189 (188 

זגוגיות חלונות

ת ספוגך כלל בעזררזגוגיות חלונות ניתן לנקות בד

ומים.

ת שמן,חומר לניקוי זכוכית יכול לשמש להסר

בש אותוחיצת החלון, י. לאחר ר’חרקים מתים, וכו

כה. לעולם אין לנקותבשה ורעם מטלית נקיה, י

חלון במטלית המשמשת לניקוי משטח צבוע. ווקס

מן המשטח הצבוע עלול להגיע לזכוכית ולפגוע

בשקיפות ובראות.

לניקוי צדו הפנימי של החלון האחורי, השתמש

ךכה ונקה את הזגוגית בכיוון האורתמיד במטלית ר

של פסי מסלק האדים כדי לא לפגוע בהם.

להבי מגבים

כה ובחומר לניקוי חלונותהשתמש במטלית ר

, מלהבי המגבים..’ת שומן, גופות חרקים, וכולהסר

החלף את להבי המגבים כאשר הם אינם מנגבים

כראוי.

תא המנוע

ף ובסופו.נקה את תא המנוע בתחילת החור

התייחס במיוחד לאוגנים, חריצים וחלקים היקפיים

בר אבק המכיל כימיקליםבהם עלול להצט

מהכביש וחומרים מאכלים נוספים.

אם מלח וכימיקלים אחרים משמשים על כבישים

ך, נקה את תא המנוע לפחות אחת לשלושהבאזור

חודשים.

בים חשמלייםכיסס או תתיז מים על רלעולם אל תר

בר עלול לגרום לנזקים.בתא המנוע, הד

אין להביא חלקי פלסטיק וחלקים הסמוכים למצבר

תית (אלקטרוליט מצבר),ע עם חומצה גופרבמג

דוק אותם, להכתימם או לשנות אתהעלולה לס

צבעם.

ע עם חומר זה יש לנגב עםבאו במגחלקים ש

כה או עור צבי ותמיסה מימית של דטרגנטמטלית ר

נייטרלי, ולשטוף בשפע של מים מיד לאחר מכן.

חשוב

הימנע משטיפה בעזרת גלילים או)176

מברשות במתקני שטיפה לרכב. שטוף את

הרכב אך ורק ביד, עם חומרי ניקוי נייטרלים;

יבש באמצעות עור צבי רטוב. אין לנקות רכב

עם מוצרים שוחקים ו/או תכשירי פוליש.

לשלשת ציפורים יש לשטוף מידית והיטב

משום שהחומצה שהם מכילים חריפה במיוחד.

הימנע (עד כמה שאפשר) מלהחנות את הרכב

 אלה,–מתחת לעצים; הסר מיד שרפי צמחים 

משהתייבשו, ניתנים לעתים להסרה רק

באמצעות חומרים שוחקים או פוליש, שאינם

מומלצים מכיוון שהם עשויים לשנות את

הגימור האטום הטיפוסי למשטח הצבוע. אין

להשתמש בנוזל חלונות נקי לניקוי החלון

הקדמי והאחורי; דלל אותו במים לפחות ב-

50% של מים. השתמש במנקה חלונות נקי

אך ורק כאשר יש הכרח לכך עקב

הטמפרטורות בחוץ.
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חשוב

בעת רחיצת החלק התחתון של רכבך)177

או הגלגל, היזהר לא לפצוע את ידיך.

אם רכבך מצויד במגבים בעלי חיישני)178

 כדיOFFגשם, העבר את מתג המגבים למצב 

לנטרל את חיישן הגשם לפני שטיפת הרכב,

כדי להימנע מהפעלה של המגב עם התזת מים

על החלון הקדמי ונזק אפשרי למגב.

הימנע משימוש מופרז במתקני)179

שטיפת מכוניות, משום שהמברשות עלולות

לשרוט את משטחי הצבע ולפגום בברק שלהם.

שריטות ייראו במיוחד לעין על כלי רכב בצבעים

כהים.

לעולם אין לרסס או להתיז מים על)180

רכיבים חשמליים בתא המנוע. הדבר עלול

לפגוע ביכולת ההתנעה של המנוע. היזהר גם

בעת ניקוי תחתית הרכב; היזהר שלא להתיז

מים לתוך תא המנוע.

סוגים מסוימים של ציוד שטיפה במים)181

חמים חושפים את הרכב ללחץ גבוה וחום. אלה

עלולים לגרום לעיוותי חום ונזק בחלקים עשויי

שרפים ברכב, ולהוביל להצפה של פנים הרכב.

לפיכך, שמור על מרחק של כ-70 ס“מ או יותר

בין פיית ההתזה לגוף המכונית. בנוסף,

בשטיפה סביב חלונות הדלתות, החזק את

הפייה במרחק גדול מ-70 ס“מ ובזווית ישרה

למשטח הזכוכית.

לאחר שטיפת הרכב, נהג בו לאט תוך)182

ביצוע מספר לחיצות קלות על דוושת הבלם

כדי לייבש את הבלמים. בלמים שנותרו רטובים

עלולים לגרום לירידה ביכולת הבלימה. בנוסף,

ייתכן שהם יקפאו או יתקלקלו עקב חלודה,

וימנעו תזוזה של הרכב.

בשימוש במתקן שטיפה אוטומטי)183

לרכב, שים לב לפריטים הבאים, ועיין במדריך

למשתמש או התייעץ במפעיל המתקן. אי מילוי

הנוהל הבא עשוי להובל לנזק ברכבך: 1- קיפול

המראות החיצוניות. 2- הסרת האנטנה. 3-

קיבוע זרועות המגבים באמצעות סרט הדבקה.

4-  אם רכבך מצויד בחיישן גשם למגבים,

 כדי לנטרלOFFהעבר את מתג המגבים למצב 

את חיישן הגשם.

אין להשתמש בתכשירי וקס המכילים)184

חומרים בעלי יכולת שחיקה גבוהה.

אין להשתמש במברשת קרצוף ובכלים)185

אחרים העשויים לפגוע בפני השטח של חלקי

פלסטיק.

אין להביא חלקי פלסטיק במגע עם)186

דלק, שמן קל, נוזלי בלמים, שמני מנוע, גריז,

מדללי צבע וחומצה גופרתית (אלקטרוליט

מצברים) העלולים לגרום לסדקים, כתמים או

שינויי צבע בחלקי פלסטיק. חלקי פלסטיק

שבאו במגע עם חומרים אל ה יש לנקות עם

מטלית רכה ותמיסה מימית של חומר ניקוי

נייטרלי, ולשטוף מיד בכמות גדולה של מים.

אין להשתמש במברשות ובמכשירים)187

קשים אחרים על גלגלים. הדבר עלול לשרוט

את הגלגלים.

אל תשתמש בכל חומר ניקוי המכיל)188

חומרים שוחקים, חומציים או בסיסיים. הדבר

עלול לגרום לקילופים, כתמים או שינויי צבע

בציפוי הגלגלים.

אין לנקות ישירות במים חמים)189

באמצעות מכשיר רחיצה בקיטור או כל אמצעי

אחר.

מגע עם מי ים ותכשירים מונעי קפיאה)190

בכבישים עשויה לגרום לקורוזיה. שטוף והסר

חומרים אלה בהקדם האפשרי.

דטרגנטים מזהמים את הסביבה. שטוף)6

את רכבך רק באזורים המצוידים באמצעים

לאיסוף וטיפול בשפכים של פעילויות מסוג זה.
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 335(

ת נגררבי או גריר          עד 3 נוסעים                                              עומס מרגודל צמיג

אחורייםמייםקדאחורייםמיים קד

205R16C 110/108R 8PR(2.4 bar) 35 psi(2.4 bar) 35 psi(2.4 bar) 35 psi(4.5 bar) 65 psi

245/70R16 111S RF(2.0 bar) 29 psi(2.0 bar) 29 psi(2.0 bar) 29 psi(2.9 bar) 42 psi

245/65R17 111S RF(2.2 bar) 32 psi(2.2 bar) 32 psi(2.2 bar) 32 psi(2.9 bar) 42 psi

ך הנקוב.ה של לחץ נמוך או גבוה מדי, תקן לערבדוק את לחצי האוויר בכל הצמיגים כאשר הם קרים; במקר

לאחר התאמת לחץ האוויר בצמיגים, בדוק את הצמיגים לגילוי נזקים ויציאת אוויר. הקפד לשים מכסים על שסתומי הניפוח.
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מצב גלגל

 336((338 (337 

191 (

רשתבעה גלגלים, כאשר נדכב המונע בארבר

החלפה של צמיג אחד, יש להחליף את כולם.

החלפת צמיגים וגלגלים

192 ((193 

בב גלגליםס

כב, תנאיבלאי הצמיגים משתנה לפי מצב הר

הכביש והרגלי הנהיגה של הנהג. כדי לאזן את

הבלאי ולהאריך את חיי הצמיגים, מומלץ להחליף

את מיקומי הצמיגים מיד עם גילוי בלאי חריג, או

מייםכאשר ניכרים הבדלי בלאי בין הצמיגים הקד

לאחוריים.

בעת החלפת מיקומי הצמיגים, חפש סימנים

ך כללרבלאי לא אחיד ונזק. בלאי חריג נובע בדל

כתוצאה מלחץ לא נכון של אוויר בצמיגים, יישור

גוי של הגלגלים, גלגל לא מאוזן או בלימות קשות.ש

תכז שירות מורשה מטעם חברהתייעץ במר

בלאי חריג שלם לבירור הגורס.מ.ל.ת בע“מ ל

סוליות.

194 ((195 

מיקום חיווי בלאי הצמיג.1

חיווי בלאי הצמיג.2

דקים ונזק אחר.בדוק את הצמיגים לגילוי חתכים, ס

החלף את הצמיגים אם יש בהם חתכים עמוקים.

בדוק כל צמיג גם לגילוי פיסות מתכת או אבנים

תקועות.

השימוש בצמיגים בלויים עשוי להיות מסוכן מאד

ב הסיכון המוגבר להחלקה על כביש חלק אועק

ב להיות לפחותרטוב. עומק החריצים בצמיג חיי

רישה המינימלית לשימוש.1.6 מ“מ כדי לעמוד בד

חיוויי בלאי צמיג יופיעו על פני הצמיג כאשר הוא

מתבלה, ומסמנים כי הצמיג אינו עומד עוד

רישות המינימום לשימוש. כאשר חיוויים אלהבד

מופיעים, יש להחליף את הצמיגים בחדשים.

איור  420

איור  419
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196 (

התקני אחיזה לשלג

(שרשראות שלג)

ך להשתמש בהתקני אחיזה לשלגאם יש צור

כבות רק על גלגלי(שרשראות שלג), ודא שהן מור

ההינע (אחוריים) בהתאם להוראות היצרן.

בו כוח ההינעבעה גלגלים שכב בעל הינע בארבר

כבהמחולק בעדיפות לגלגלים האחוריים, ודא הר

של התקני אחיזה לשלג (שרשראות שלג) על

נסיעה עם צמיגים בלויים, ניזוקים או335) 

מנופחים שלא כהלכה עלולה להוביל לאובדן

שליטה או לפיצוץ של צמיג, העלולים להוביל

להתנגשות ולפציעות חמורות ואף קטלניות.

זכור כי יכולות אחיזת הכביש של רכבך336) 

תלויות גם בתקינות לחץ האוויר בצמיגים.

אם הלחץ נמוך מדי, הצמיג יתחמם יתר337) 

על המידה ועלול להינזק באופן חמור.

לעולם אל תמסור חישוקי סגסוגת338) 

150לצביעה הדורשת טמפרטורות של מעל  

°C .התכונות המכניות של הגלגל עלולות

להיפגע.

הגלגלים האחוריים.

השתמש רק בהתקני אחיזה לשלג (שרשראות

כביםשלג) המיועדים לשימוש עם הצמיגים המור

כב:  השימוש בגודל או בסוג לא מתאים שלבר

התקני אחיזה לשלג (שרשראות שלג) עשוי לגרום

כב.נזק לגוף הר

תכז שירות מורשה מטעם חברצור קשר עם מר

כבה של התקני אחיזהס.מ.ל.ת בע“מ לפני הר

לשלג (שרשראות שלג).

ביים להתקני אחיזה לשלגהגבהים המר

(שרשראות שלג) רשומים להלן.

תגובה שרשרגודל גלגלגודל צמיג

בי [מ“מ]מר

205R16C
16x6 J

22
16x6 JJ

245/70R1616x7 J22

245/65R1717x7 1/2J22

אזהרה
ח.השימוש בצמיגי שלג מומלץ בנהיגה על שלג וקר

כב צמיגי שלגבות הנהיגה, הרכדי לשמור על יצי

בעת הגלגלים.בגודל ותבנית סוליה זהה בכל אר

מת בלאי העולה על 50% אינםצמיגי שלג בר

כשירים לשימוש כצמיגי שלג. אין להשתמש

בצמיגים שאינם עומדים במפרט.

החוקים והתקנות לגבי השימוש בצמיגי שלג

)’רישה לשימוש, סוג, וכו(מהירות נסיעה, ד

משתנים. ברר מהם החוקים והתקנות התקפים

באזור בו בכוונתך לנהוג, וציית להם.

כבות אומי גלגלים בעלות אוגן,כבך מוראם בר

כבתה של הרהחלף אותן באומים חרוטיות במקר

ה.גלגלי פלד

בנהיגה עם התקני אחיזה לשלג (שרשראות שלג)

על הצמיגים, אל תעלה על מהירות של 50 קמ“ש.

כים שאינן מכוסות בשלג, הסר מידרבהגיעך לד

את התקני אחיזה לשלג (שרשראות שלג).

197 ((203  (202  (201  (200  (199 (198 

החוקים והתקנות לגבי השימוש בהתקני אחיזה

לשלג (שרשראות שלג) משתנים. ציית תמיד

ביתלחוקים ולתקנות החלים במקום. במר

המדינות, אסור על פי חוק להשתמש בהתקני

אחיזה לשלג (שרשראות צמיגים) בכבישים שאינם

מכוסים בשלג.

איור  421
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השתמש תמיד בצמיגים זהים בגודל,191) 

בסוג וביצרן, וללא הבדלים ברמת הבלאי.

השימוש בצמיגים שונים זה מזה בגודל, בסוג,

ביצרן, ברמת הבלאי או בלחץ האוויר יעלה את

טמפרטורת השמן בדיפרנציאל ויקשה על

העברת הכוח, עד כדי גרימת נזק למערכת

ההינע. בנוסף לכך, עומסי היתר שיופעלו על

מערכת ההנעה יגרמו לנזילות שמן, לנעילה של

חלקים נעים או לבעיות חמורות אחרות.

הימנע משימוש בצמיגים בגודל שונה192) 

מהרשום, ובשימוש משולב בצמיגים מסוגים

שונים, העלולים להשפיע על בטיחות הנהיגה.

גם גלגל בעל חישוק בגודל זהה והיסט193) 

שווה, עדיין ייתכן שצורתו לא תאפשר הרכבה

תקינה ברכב. התייעץ במרכז שירות של פיאט

בטרם תשתמש בגלגלים שברשותך.

(A) אם הצמיגים מסומנים בחיצים194) 

המצביעים על כיוון הסיבוב הנכון, החלף את

הצמיגים הקדמיים והאחוריים בצדו האחד של

הרכב בנפרד מן הצמיגים הקדמיים והאחוריים

בצדו השני של הרכב. שמור כל צמיג בצד

המקורי בו הותקן ברכב. בעת הרכבת הצמיגים,

ודא שהחיצים מצביעים על הכיוון בו יסתובבו

הגלגלים כשהרכב נע קדימה. צמיג המורכב

בכיוון הפוך מכיוון החץ לא יספק ביצועים

מיטביים.

הימנע משימוש משולב בצמיגים מסוגים195) 

שונים. השימוש בצמיגים מסוגים שונים עשוי

לפגוע בביצועי הרכב ובבטיחות הנסיעה.

אם דירוג מהירות הנסיעה של צמיגי196) 

החורף נמוך מזה הרשום במסמכי הרכב, אין

לעבור את המהירות המרבית הרשומה של

הצמיגים המורכבים ברכב.

אל תרכיב התקני אחיזה לשלג197) 

(שרשראות שלג)  לפני שיש בהם צורך. הדבר

יגרום לבלאי מואץ של הצמיגים ושל הכביש.

לאחר נסיעה של 300-100 מטר, עצור198) 

והדק שנית את התקני האחיזה לשלג

(שרשראות שלג).

נהג בזהירות ואל תעלה על מהירות של199) 

50 קמ“ש. זכור שתכליתם של התקני אחיזה

לשלג (שרשראות שלג)  אינה למנוע תאונות.

עם הרכבת התקני אחיזה לשלג200) 

(שרשראות שלג), ודא שהם אינם פוגעים

בדיסקת הגלגל או בגוף הרכב.

גלגלי אלומיניום עלולים להינזק מנסיעה201) 

עם השרשראות שלג. בעת הרכבת שרשראות

שלג על גלגלי אלומיניום, ודא שאין חלקים של

התקני האחיזה לשלג (שרשראות שלג)

היכולים לבוא במגע עם הגלגלים.

בעת התקנה ופירוק של שרשראות שלג,202) 

היזהר מפציעה של ידיים וחלקי גוף אחרים

מקצוות חדים בגוף הרכב.

התקן שרשראות שלג רק על הצמיגים203) חשוב

תווצקהשכ ,ןתינה לככ םתוא קדהו ,םיירוחאה

מאובטחים היטב.
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CO2......................273תצרוכת דלק/פליטת 

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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Vehicle Identificationכב (מספר זיהוי ר

Number - VIN(

בע כפי שמוצג באיור.כב מוטמספר זיהוי הר

כבבקות הרמד

כבלוחית קוד מידע ר

כב ממוקמת כפי שמוצג באיור.לוחית קוד מידע הר

בהזמנת חלפים, אנא השתמש במספר זה.

קוד דגם.1

קוד דגם מנוע.2

בת הילוכיםקוד דגם תי.3

יחס הילוכים סופי.4

כבקוד צבע מר.5

קוד פנים.6

קוד אופציה.7

דגם/מספר מנוע

בעים על גוףדגם המנוע ומספר המנוע מוט

המנוע כפי שמוצג באיורים.

בתהלוחית מציגה קוד דגם, דגם מנוע, דגם תי

.’הילוכים, קוד צבע גוף, וכו

איור  423

איור  422

איור  424

איור  425
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מפרטי מנוע

4NI5דגם מנוע

סוג מנוע יורו 5 / יורו 6

4 בטוררים צילנד’מס

2,442 סמ“קנפח כולל

86.0 מ“מחקד

105.1 מ“מפעימה

עילי כפולגל זיזים

ה אלקטרוניתהזרקה ישירהכנת תערובת

 ב-3,500 סל“ד(*) 133 ב-3,500 סל“ד, 113) קוו”טEECבי (הספק מר

 ב- 2,500 סל“ד (*)  Nm 430 ב-1500 - 2,500 סל“ד, Nm 380) ניוטון מטרEECבי (מומנט מר

שינויים או תיקונים במערכת הדלק שלא בוצעו כהלכה, או שאינם לוקחים בחשבון את המפרט הטכני עלולים לגרום תקלות שיובילו לסכנת שריפה.339)  

אזהרה

ב עוצמהכב עם מנוע ר(*)   ר
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כבמידות הר

Clubתצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים 

איור  426
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ך                                    אור                                   ייחוס

חבכב בעל פגוש רר1)*(

ת מגן אחוריכב  המצויד במסגר2) ר*(

כב עשויים להשתנות בהתאם לציוד המותקן בו.כו הכולל וגובהו הכולל של הראור

1,520 מ“ממייר קדרוחב צ1

1,785 מ“מ, 1,815 מ“מ (*)רוחב כולל2

865 מ“ממימפשק קד3

3,000 מ“מבסיס גלגלים4

מפשק אחורי5
1,330 מ“מללא פגוש אחורי

1,410 מ“מעם פגוש אחורי

ך כוללאור6
5,195 מ“מללא פגוש אחורי

5,275 מ“מעם פגוש אחורי

)2001 מ“מ, 205 מ“מ (*מרווח גחון (ללא מטען)7

גובה כולל (ללא מטען)8
)1,7751 מ“מ, 1,780 מ“מ (*

)1,7902 מ“מ (*

1,515 מ“מרוחב ציר אחורי9

1,850 מ“מך תא מטעןאור10

1,470 מ“מרוחב תא מטען11

)8451 מ“מ, 850 מ“מ(*גובה תא מטען12

רדיוס פניה מינימלי

’6.3 מכבמר

’5.9 מגלגל
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סת תא נוסעים כפולגיר

איור  426
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ך                                    אור                                   ייחוס

חבכב בעל פגוש רר)*(

רדיוס פניה מינימלי

’6.3 מכבמר

’5.9 מגלגל

1,520 מ“ממייר קדרוחב צ1

1,785 מ“מ, 1,815 מ“מ (*)רוחב כולל2

865 מ“ממימפשק קד3

3,000 מ“מבסיס גלגלים4

מפשק אחורי5
1,340 מ“מללא פגוש אחורי

1,420 מ“מעם פגוש אחורי

ך כוללאור6
5,205 מ“מללא פגוש אחורי

5,285 מ“מעם פגוש אחורי

200 מ“מ, 205 מ“מ (*)מרווח גחון (ללא מטען)7

1,775 מ“מ, 1,780 מ“מ (*)גובה כולל (ללא מטען)8

1,515 מ“מרוחב ציר אחורי9

1,520 מ“מך תא מטעןאור10

1,470 מ“מרוחב תא מטען11

)845 מ“מ, 850 מ“מ (*גובה תא מטען12
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כבביצועי הר

חבכב עם פגוש ר    רחבכב ללא פגוש ר   ר                        פריט

179 קמ“ש169 קמ“שביתמהירות מר 

Clubתצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים 

חבכב עם פגוש ר                                          רחבכב ללא פגוש רר                        פריט

בה אוטומטיתתיבה ידניתתי

גירסת תא נוסעים כפולגירסת תא נוסעים כפולגירסת תא נוסעים כפולגירסת תא נוסעים כפולגירסת תא נוסעים כפול

173 קמ“ש174 קמ“ש169 קמ“שביתמהירות מר 

177 קמ“ש(1)179 קמ“ש

ב עוצמהכב עם מנוע ר(*)   ר
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משקלים

חבכב עם פגוש ררחבכב ללא פגוש ר רמשקלים בק“ג  

ב אחוריסה ללא מושגיר(*) 

מפרט הנגרר מתייחס להמלצת היצרן

1,8201,840ללא ציוד אופציונלימשקל עצמי

1,9001,925עם ציוד אופציונלי

2,850בי מותרמשקל כולל מר

1,260מי:סרן קדבי על הסרניםמשקל מר

1,840 סרן אחורי:

3,000גרור עם בלמים:בייםמשקלי גרור מר

750גרור ללא בלמים:

120בי על היצולעומס מר

5,820ביב כולל מרמשקל משול

34הבי של התקן הגרירמשקל מותר מר

4 נוסעים, 2 נוסעים(*)בהמספר מקומות ישי

Clubתצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים תצורת תא נוסעים 
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2WD Hi-Riderמשקלים בק“ג  

)AS&Gכת עצור וסע (כב עם מער ר(*) 

1,765ללא ציוד אופציונלי

משקל עצמי
1,860עם ציוד אופציונלי

(1*)1,855

2,800בי מותרמשקל כולל מר

בי על הסרניםמשקל מר
1,260מי:סרן קד

1,840 סרן אחורי:

בייםמשקלי גרור מר
2,700גרור עם בלמים:

750גרור ללא בלמים:

110בי על היצולעומס מר

5,450ביב כולל מרמשקל משול

34הבי של התקן הגרירמשקל מותר מר

5 נוסעיםבהמספר מקומות ישי

ת תא נוסעים כפולתצור
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)AS&Gכת עצור וסע (כב עם מער ר (*2)

בת הילוכים ידנית                                                                                      תי

חבכב עם פגוש ררחבכב ללא פגוש רר

4WDמשקלים בק“ג  

1,8701,875ללא ציוד אופציונלי

(2*) 1,835 ,1,840(2*) 1,850 ,1,855

משקל עצמי
1,9651,955עם ציוד אופציונלי

(2*) 1,915 ,1,920(2*) 1,950 ,1,955

2,9002,905בי מותרמשקל כולל מר

(2*) 2,850(2*) 2,850

בי על הסרניםמשקל מר
1,260מי:סרן קד

1,840 סרן אחורי:

בייםמשקלי גרור מר
3,100גרור עם בלמים:

750גרור ללא בלמים:

125בי על היצולעומס מר

5,950 , 5,900 (*2)  ביב כולל מרמשקל משול

34הבי של התקן הגרירמשקל מותר מר

5 נוסעיםבהמספר מקומות ישי
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סאות לשווקים ספציפייםגיר  (*2)

בת הילוכים אוטומטית                                                                                      תי

חבכב עם פגוש ררחבכב ללא פגוש רר

4WDמשקלים בק“ג  

1,8701,875ללא ציוד אופציונלי

(2*) 1,855

משקל עצמי
1,9651,955עם ציוד אופציונלי

(2*) 1,955

2,9002,910בי מותרמשקל כולל מר

(2*) 2,850

בי על הסרניםמשקל מר
1,260מי:סרן קד

1,840 סרן אחורי:

בייםמשקלי גרור מר
3,100גרור עם בלמים:

750גרור ללא בלמים:

125בי על היצולעומס מר

5,950 ביב כולל מרמשקל משול

34הבי של התקן הגרירמשקל מותר מר

5 נוסעיםבהמספר מקומות ישי
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פריט

כתכב עם מערר)AS&Gכת עצור וסע (כב עם מערפרט לר                                               

)AS&Gעצור וסע (כב לשווקים ספציפייםרכבכל כלי הר

מערכת חשמלמערכת חשמלמערכת חשמלמערכת חשמלמערכת חשמל

V 12 מתח משמלי

 מצבר
JIS(95D31L, 115D31L(*)115D31LT-105סוג (

5HR(64 Ah, 72 Ah(*)72 Ah72 Ahהספק ( 

(*)A, 130 A(*)130A95 A, 130 A 95הספק אלטרנטור

(*) אופציונלי

כז שירות של פיאט עם החלפת המצבר.) יש ליצור קשר עם מרAS&Gכת עצור וסע (כב עם מערבר
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205R16C 8PR 110/108R245/70R16 111S RF245/65R17 111S                        צמיגים

צמיגים וגלגליםצמיגים וגלגליםצמיגים וגלגליםצמיגים וגלגליםצמיגים וגלגלים

 
גלגל

16x6JJ, 16x6J16x7J17x7 1/2Jגודל

38 מ“מהיסט

גודל צמיג
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בוליםנפחי מילוי וקי

איור  428

 כמות למילוי        מס                                   פריטים
                            

נוזלים וחומרי סיכה

7.7  ליטרנוזל קירור מנוע

1
ה)(כולל 0.65 ליטר במיכל העתוד

10.9 ליטרבת הילוכים אוטומטית (1)נוזל תי

PARAFLU UPלפי מפרט טכני 
No  F101.M01 (1)

TUTELA TRANSMISSION GI/PAלפי מפרט טכני 

No  F001 .A16

אם קיים)1(
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8.0 ליטראגן שמן

0.3 ליטרמסנן שמןשמן מנוע4

0.1 ליטרמצנן שמן

4.2 ליטרנוזל שטיפה7

2.2 ליטרבת הילוכים ידנית, 5 הילוכים (1)שמן תי

בת הילוכים ידנית, 6 הילוכים (1)שמן תי

תשמן תמסור
Super Select 4WD II1.34 ליטר

       כמות למילוי        מס                                   פריטים
                            

נוזלים וחומרי סיכה

2
0.56 ליטרנוזל בלמים

ה)(כולל 0.23 ליטר במיכל העתוד

ךלפי הצורנוזל מצמד (1)3

ךלפי הצורנוזל הגה כוח6

 TUTELA TOP 4/Sלפי מפרט טכני 
No  F001 .A93

 TUTELA GI/Zלפי מפרט טכני 
No  F001 .A16

 SELENIA MULTIPOWER C3לפי מפרט טכני 
No F129.F11

TUTELA TRANSMISSION GEARSYNTH Z3לפי 
No F001 .A16מפרט טכני  

TUTELA TRANSMISSION GEARSYNTH Z4לפי 

No F002 .A16מפרט טכני  

TUTELA TRANSMISSIONעבור 5 הילוכים ידני: 

GEARSYNTH Z3  לפי מפרט טכני No F001 .A16

TUTELA TRANSMISSIONעבור 6 הילוכים ידני: 

GEARSYNTH Z4פי מפרט טכני   לNo F002 .A16

אם קיים)1(

TUTELA TRANSMISSION AXLE Z לפי מפרט טכני
No F002 .A16

TUTELA TRANSMISSION AXLE Z-LSלפי מפרט 
No F003 .A16טכני  

2.3 ליטר2WDשמן דיפרנציאל

4WD
1.2 ליטרמיקד               

2.3 ליטר                     אחורי

’540-500 גרכת מיזוג)גז קירור (מער

Easy Select 4WD1.15ליטר    
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נוזלים וחומרי סיכה

מפרטמאפייניםחומר סיכה
נוזלים וחומרי

תדירות החלפה
סיכה מקוריים

בהתאם לתכניתSAE 5W-309.55535-S3SELENIA MULTIPOWER שמן מנוע

הטיפולים התקופתייםMS-11106C3או ACEA C3(DPF)עם מסנן חלקיקים 

F129.F11לפי מפרט טכני (DPF)ללא מסנן חלקיקים 

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.

מפרטי חומרים

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.

ת האחריות.רישות המפרטים, עלול לגרום נזק למנוע שלא יכוסה במסגרהשימוש במוצרים שאינם עומדים בד204)   

חשוב
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מפרטמאפייניםחומר סיכה
נוזלים וחומרי

יישום סיכה מקוריים

שמן סינתטי
9.55550-AV 6

בת הילוכיםנוזל לתי

ATFאוטומטית

בת הילוכיםשמן לתישמן סינתטי

SAE 75W-80 API GL-3
9.55550-MZ 9

ת ידנית 5 הילוכים ותמסור

שמן סינתטי
9.55550-MZ 10

בת הילוכיםשמן לתי

SAE 75W-80 API GL-4תידנית 6 הילוכים ותמסור

שמן סינתטי 
9.55550-MZ 10

בתת לתישמן תמסור 

 SAE 75W-80 API GL-4הילוכים אוטומטית 

שמן דיפרנציאלשמן סינתטי

SAE 80 API GL-5
9.55550-DA 12

4WD  ו-2WDכב  לר

ב משטחים רLSD ללא 

שמן דיפרנציאלשמן סינתטי

 SAE 80 API GL-59.55550-DA 134כב לרWD בעל  

 LSDב משטחים ר

נוזל בלמים
DOT 4

בקרי בלמים9.55597

ראולי ומצמד הידMS. 90039או  נוזל מצמד

ATF9.55550-AG 4 שמן סינתטי הגה כוח

 TUTELA TRANSMISSION

GEARSYNTH Z3 לפי מפרט
No F001 .A16 טכני 

 TUTELA TRANSMISSION GI/PA

No F001 .A16 לפי מפרט טכני 

TUTELA TRANSMISSION

GEARSYNTH Z4 לפי מפרט
No F002 .A16 טכני 

TUTELA TRANSMISSION

GEARSYNTH Z4 לפי מפרט
No F002 .A16 טכני 

TUTELA TRANSMISSION

AXLE Z לפי מפרט טכני
 No F002 .A16

TUTELA TRANSMISSION

AXLE Z-LS לפי מפרט טכני
 No F003 .A16

TUTELA TOP 4/Sלפי מפרט 
No F001 .A93טכני 

TUTELA GI/Zלפי מפרט   טכני 
No F001 .A16

שמנים ומשחות סיכה

תכת העברלמער

תנועה
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מפרטמאפייניםחומר סיכה
נוזלים וחומרי

יישום סיכה מקוריים

CUNA NC 956-169.55523נוזל קירור

ASTM D 3306  אוMS. 90032מנוע

PARAFLU UPלפי מפרט טכני 
F101-M01 (1) .No

תכשיר הגנה עבור
מקרנים

PARAFLU UP, למרות שהמוצרים עשויים להיות בצבעים שונים. ניתן להשתמש ב-PARAFLU UPבב באופן מלא את המוצר המשמש למילוי התחלתי עם (1) ניתן לער

בית של 1 ליטר. מעל לכמות זו, אנו ממליצים על החלפה מלאה של נוזל הקירור, באחוזים הרשומים.להשלמת החסר, עד לכמות מר
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צריכת דלק/פליטת מזהמים

ב                                                                               שימוש משול

צריכת דלקק“מ)ֻ’(גרCO2 בת הילוכיםתי            פריט

 (ליטר 100 ק“מ)

2WD Hi-Rider
1666.3בה ידנית 6 הילוכיםתיAS&Gעם 

1857.0בה אוטומטית 5 הילוכיםתיAS&Gללא 

1696.4בה ידנית 6 הילוכיםתיAS&Gעם 

4WDבה ידנית 6 הילוכיםתי
1736.6

AS&Gללא 
192 ,188(*)(*)7.3 ,7.1

בה אוטומטית 5 הילוכיםתי
1897.2

(*)203 ,197(*)7.7 ,7.5

כב לשווקים ספציפיים(*)  ר

כב עצמו לא נבדק, ובאופן בלתי נמנע קיימיםכב המדובר. הרבות כלשהי לצריכת הדלק של הרמזות על התחייהתוצאות הרשומות לעיל אינן מביעות או מר

ה מזאת, סגנון הנהיגה של הנהג ותנאי הכביש והתנועה, כמוכב זה כולל שינויים מסוימים. יתרהבדלים בין מכונית למכונית מאותו הדגם. בנוסף, ייתכן שר

כב.מת התחזוקה שלו ישפיעו על צריכת הדלק של הרכב ורגם היקף השימוש בר
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                                                                                                                           שימוש  בנהיגה עירונית

צריכת דלקק“מ)ֻ’(גרCO2 בת הילוכיםתי            פריט

 (ליטר 100 ק“מ)

2WD Hi-Rider
1667.5בה ידנית 6 הילוכיםתיAS&Gעם 

1858.1בה אוטומטית 5 הילוכיםתיAS&Gללא 

1697.6בה ידנית 6 הילוכיםתיAS&Gעם 

4WDבה ידנית 6 הילוכיםתי
1738.1

AS&Gללא 
192 ,188(*)(*)9.0 ,9.7

בה אוטומטית 5 הילוכיםתי
1898.4

(*)203 ,197(*)9.2 ,8.9

כב לשווקים ספציפיים(*)  ר

כב עצמו לא נבדק, ובאופן בלתי נמנע קיימיםכב המדובר. הרבות כלשהי לצריכת הדלק של הרמזות על התחייהתוצאות הרשומות לעיל אינן מביעות או מר

ה מזאת, סגנון הנהיגה של הנהג ותנאי הכביש והתנועה, כמוכב זה כולל שינויים מסוימים. יתרהבדלים בין מכונית למכונית מאותו הדגם. בנוסף, ייתכן שר

כב.מת התחזוקה שלו ישפיעו על צריכת הדלק של הרכב ורגם היקף השימוש בר
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                                                                                                                           שימוש  בנהיגה בינעירונית

צריכת דלקק“מ)ֻ’(גרCO2 בת הילוכיםתי            פריט

 (ליטר 100 ק“מ)

2WD Hi-Rider
1665.6בה ידנית 6 הילוכיםתיAS&Gעם 

1856.4בה אוטומטית 5 הילוכיםתיAS&Gללא 

1695.7בה ידנית 6 הילוכיםתיAS&Gעם 

4WDבה ידנית 6 הילוכיםתי
1735.7

AS&Gללא 
192 ,188(*)(*)6.3 ,6.2

בה אוטומטית 5 הילוכיםתי
1896.5

(*)203 ,197(*)6.8 ,6.7

כב לשווקים ספציפיים(*)  ר

כב עצמו לא נבדק, ובאופן בלתי נמנע קיימיםכב המדובר. הרבות כלשהי לצריכת הדלק של הרמזות על התחייהתוצאות הרשומות לעיל אינן מביעות או מר

ה מזאת, סגנון הנהיגה של הנהג ותנאי הכביש והתנועה, כמוכב זה כולל שינויים מסוימים. יתרהבדלים בין מכונית למכונית מאותו הדגם. בנוסף, ייתכן שר

כב.מת התחזוקה שלו ישפיעו על צריכת הדלק של הרכב ורגם היקף השימוש בר
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