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לקוח יקר,

.JEEP COMPASS  ברצוננו לברך אותך ולהודות לך על בחירת ברכב

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

בספר תמצא מידע, עצות ואזהרות חשובות על שימוש ברכבך וכיצד להגיע לביצועים הטובים על סמך המאפיינים הטכניים שלו.

מומלץ לקרוא את הספר עד סופו לפני נסיעתך הראשונה, כדי להכיר את הבקרים, ומעל הכל, את הבלמים, מערכת ההיגוי ואת תיבת ההילוכים. 
כך גם תוכל

ללמוד את התנהגות הרכב בדרכים שונות.

ספר זה אף מתאר מאפיינים מיוחדים ועצות, וכן מידע חיוני לנהיגה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה של רכבך לאורך זמן.

לאחר קריאתו מומלץ לשמור את הספר בתוך הרכב, כדי שיהיה נגיש בעת הצורך, וכדי שיישאר בתוך הרכב אם יימכר.

בחוברת השירות המצורפת תמצא תיאור של השירותים שחברת סמלת בע"מ מציעה ללקוחותיה, את תעודת האחריות ואת התנאים לשמירה 

על תוקפה.

אנו בטוחים שהספרות ומרכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברת סמלת בע"מ במרכזי השירות שלה.

אנו מאחלים לך קריאה מהנה ונסיעה בטוחה!

ספר נהג זה מתאר את כל גרסאות הרכב. לכן ייתכן כי חלק מההסברים מתייחסים לציוד שאינו מותקן ברכבך.

כל המידע הכלול בספר זה נועד לעזור לך להשתמש ברכבך באופן מיטבי. החברה שוקדת בהתמדה על שיפור רכביה. לכן, היא שומרת על

זכותה לבצע שינויים בדגם המתואר מסיבות טכניות ו/או מסחריות.

למידע נוסף מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
סמלת - היבואנית הרשמית של רכבי פיאט,  

אלפא רומיאו, אבארט, ג'יפ, קרייזלר, דודג', ראב ואיווקו.





אינדקס+מדריך מקוצר בעברית ובערבית
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הודעה חשובה אזהרת התהפכות הקדמה
ספר זה מבוסס על פי המידע העדכני ביותר  כלי רכב פנאי שטח הם בסכנה גבוהה יותר  אנו שמחים לברך אותך עם בחירתך ברכב ג'יפ 

שהיה נגיש בעת הדפסת הספר. לחברה  להתהפכות מאשר סוגי כלי רכב אחרים. לרכב זה  החדש.
ניתנת הזכות לפרסם מהדורות מעודכנות  מרווח גחון ומרכז כבידה גבוהים יותר משל כלי  הייה בטוח בדיוק העבודה, בתכנון הייחודי ובאיכות 

בכל עת. רכב פרטיים. הוא מתפקד טוב יותר בסוגים רבים  ספר הנהג נכתב בסיוע טכנאי שירות ומהנדסים של דרכי שטח. עם זאת, נהיגה לא בטוחה יכולה הגבוהה של הרכב. לגרום לאיבוד שליטה בכל סוג של רכב. בגלל מרכז  ספר נהג זה נכתב בסיוע טכנאי שירות ומהנדסים 
מומחים, על מנת שתוכל ללמוד ולהכיר את  הכבידה הגבוה יותר, הסיכוי להתהפכות עקב איבוד  מומחים כדי שתוכל ללמוד ולהכיר את ההפעלה 

ההפעלה והתחזוקה של רכבך החדש. מסופקים  שליטה הוא גבוה יותר מאשר כלי רכב אחרים. והתחזוקה של רכבך החדש. הספר גם כולל חוברת 
גם חוברת אחריות ומסמכים נוספים עבור הלקוח.  אחריות ומסמכים שונים עבור הלקוח. אנו ממליצים 
מומלץ לקרוא בעיון את המסמכים הללו. הקפדה  לכן, אל תבצע פניות חדות, תמרונים פתאומיים, או  לקרוא ספר זה בעיון רב. הקפדה על ההנחיות 

על ההנחיות וההמלצות בספר זה תסייע להפעלה  כל פעולת נהיגה מסוכנת אחרת, מכיוון שאתה עלול  וההמלצות בספר זה תסייע להפעלה בטוחה 
בטוחה ומהנה של רכבך. לאבד שליטה על רכבך. הפעלה לא בטוחה של רכב  לאחר עיון בספר הנהג, יש לאחסנו ברכב על מנת זה עלולה לגרום להתנגשות, להתהפכות, או לפציעה ומהנה של רכבך. חמורה או קטלנית. נהג בזהירות. הערה:

לאפשר גישה קלה, ויש להעבירו לבעלים הבאים  עם המכירה.לאחר עיון בספר הנהג, יש לאחסנו ברכב על  לאחר עיון בספר הנהג, יש לאחסנו ברכב על 
מנת לאפשר גישה קלה, ויש להעבירו לבעלים 

היצרן יכול לבצע שינויים בתכנון ובמפרטים,  הבאים עם מכירתו�
ולהתקין תוספים או התאמות במוצרים השונים,  מבלי שיהיה חייב להתקינם במוצרים קודמים.כאשר אתה זקוק לשירות, זכור שמרכז השירות  מכיר את רכבך בצורה הטובה ביותר, במרכז ישנם 

ספר הנהג מתאר ומפרט את התפקודים  טכנאים בעלי הכשרה, חלפי MOPAR מקוריים, 
הסטנדרטיים או התפקודים הזמינים לרכישה. לכן,  ותוכל לסמוך על כך שתקבל שירות שיהיה 

ייתכן שחלק מהציוד ומהאביזרים המפורטים בספר  לשביעות רצונך המלאה.
לא כלולים ברכבך. תווית אזהרה מפני התהפכות

אי שימוש בחגורות הבטיחות במושבי הנהג והנוסעים 
עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלנית. בהתנגשות 

בעקבות התהפכות, נוסע לא חגור נמצא בסכנה 
גבוהה יותר למוות באופן משמעותי , מנוסע חגור. חגור 

תמיד את חגורת הבטיחות.
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האחריות שלך לא תכסה חלפים שלא סופקו על ידי  הערה:
היצרן. היא גם לא תכסה את העלות של תיקונים  או התאמות שיש לבצע בגלל התקנה או שימוש הקפד לקרוא את ספר הנהג לפני התחלת  בחלפים, ברכיבים, בציוד, בחומרים או בתוספים הנהיגה ברכבך, ולפני התקנת חלפים/אביזרים  לא מקוריים של היצרן. האחריות גם לא תכסה נוספים, או ביצוע התאמות ברכב�
עלות תיקונים של נזקים או מצב רעוע של הרכב  עקב ריבוי החלפים והאביזרים של יצרנים אחרים 

שנגרם עקב שינויים שבוצעו ברכבך, ושלא תואמים  הזמינים בשוק, היצרן לא יכול להבטיח שבטיחות 
למפרט של היצרן. הנהיגה ברכבך לא תיפגע בגלל התקנה או חיבור 

של חלפים אלו. גם אם חלפים אלו מאושרים 
כיצד להשתמש בספר זה )ברישיון הפעלה כללי, לדוגמה, או שניתן להתקינם 

מידע חיוני בתכנון מאושר(, או אם הופק רישיון הפעלה 
היעזר בתוכן העניינים כדי למצוא את המידע הרצוי. עבור הרכב הספציפי לאחר התקנתם, לא ניתן 

תיאורים ואיורים מסוימים עשויים להיות שונים להניח שבטיחות הנהיגה לא נפגעה. לכן, מומחים 
מהציוד שהותקן ברכבך, זאת מכיוון שמפרט הרכב וסוכנויות לא יישאו באחריות. היצרן יישא באחריות 
תלוי בפריטים ובציוד שהוזמן.רק במידה והחלפים אושרו או הומלצו במפורש על 
ידי היצרן, והותקנו במוסך רשמי של היבואן. כך גם 

האינדקס שנמצא בסוף הספר מכיל רשימה של  לגבי התאמות שיבוצעו ברכב.
הנושאים הכלולים בספר.
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סמלים
עיין בתיאורי הסמלים שבטבלה הבאה, שכן נעשה 

בהם שימוש ברכבך ולכל אורך הספר.
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התרעות ואזהרות
בספר זה תמצא אזהרות מפני אופני פעולה 

שעלולים לגרום להתנגשות, לפציעה ו/או למוות. 
הוא מכיל גם התרעות על פעולות שעלולות לגרום 

נזק לרכבך. אם לא תקרא את הספר בשלמותו 
אתה עלול לפספס מידע חשוב. קרא בעיון את כל 

האזהרות וההתרעות.

התאמות\שינויים ברכב

7

אזהרה 
התאמות או שינויים שיבוצעו ברכב 

זה עלולים להשפיע באופן משמעותי 
על הנסיעה והבטיחות. קיימת סכנת 

התנגשות שעלולה לגרום לפציעה חמורה 
או למוות.
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סקירה קדמית

סקירה קדמית

4 - גלגלים/צמיגים 1 - תא המנוע

5 - מראות חוץ 2 - פנסים ראשיים

6 - דלתות 3 - שמשה קדמית



סקירה אחורית

סקירה אחורית

1 - פנסים אחוריים
2 - מגב החלון האחורי

3 - דלת תא המטען
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לוח מחוונים

 
5 - לוח מחוונים

6 - ידית מגבי השמשה1 - מתג הפנסים הראשיים
7 - תא כפפות2 - פתחי אוורור

3 - ידית רב תפקודית )מאחורי גלגל ההגה(
4 - גלגל הגה



פנים הרכב

פנים הרכב
5 - בקרי אקלים 1 - מתגי חלונות חשמליים

6 - לוח מתגים 2 - מושבים

Uconnect 7 - רדיו 3 - מצב בורר נהיגת שטח - אם קיים
 4 - בחירת מצב בורר ההילוכים 

)אוטומטי\ידני(
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הכר את רכבך

• • מפתחות���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 	
• קירה����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 • ס 	
• מ• תג ההתנעה������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 	

������������������������������������������������������������������������������������������������ 21 •י כנ •יסה והתנעה ללא מפתח 	
22 �������������������������������������������������������������������������������� • תנעה משולבת/ידנית )אם קיימת( • ה 	
22 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	 •הו •דעת ON של הרכב
23 ����������������������������������������������������������������������������� • מנ• עול גלגל הגה אלקטרוני - אם קיים 	
	 •מנ •עול גלגל ההגה - אם קיים��������������������������������������������������������������������������������������������� 23
	 • •מערכת התנעה מרחוק - אם קיימת����������������������������������������������������������������������������������� 23

כי• צד להשתמש בהתנעה מרחוק�������������������������������������������������������������������������������������� 23• צ 	
• 24 ���������������������������������������� הו •דעת ביטול התנעה מרחוק בצד לוח המחוונים- אם קיים  	
כנ •יסה למצב התנעה מרחוק���������������������������������������������������������������������������������������������� 24 •י 	
�������������������������������������������������������������� 25• י יצ• יאה ממצב התנעה מרחוק ללא נסיעה ברכב 	
יצ• יאה ממצב התנעה מרחוק עם נסיעה ברכב���������������������������������������������������������������� 25• י 	
 •25 ����������������������������������������������� • פעלה מרחוק של מגבי שמשה DE-ICER  )אם קיימים( ה 	

• פעלה מרחוק של מערכות נוחות )comfort( - אם קיימות ������������������������������������������ 25 • ה 	
מי •דע כללי����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  25 • 	

• מפתח מקודד������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25•  	
• פתחות חלופיים���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26•  מ 	
• כנות מפתח שלט רחוק��������������������������������������������������������������������������������������������������� 26•  ת 	

 •26 �������������������������������������������������������������������������������������� • מערכת אזעקה לרכב - אם קיימת 	
דר •יכה מחדש של המערכת������������������������������������������������������������������������������������������������ 26 • 	
דר •יכת המערכת������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 • 	

• נט• רול המערכת�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 	
• 27 ���������������������������������������������������������������������������������� ע •קיפה ידנית של מערכת האזעקה 	
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ד •לתות�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27  	
מנ •עולי דלת ידניים��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 	
28 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� מנ• עולי דלת חשמליים 	
כנ• יסה ונסיעה ללא מפתח�������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 	
ש •חרור נעילה אוטומטי של הדלתות עם עצירת הרכב��������������������������������������������������� 30 	
30 ������������������������������������������������������������ מ •ערכת נעילת דלתות אחוריות להגנה על ילדים 	
31 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מ• ושבים 	
31 ���������������������������������������������������������������������������������������������� מו •שבים ידניים )אם קיימים( 	
מו• שבים חשמליים )אם קיימים(���������������������������������������������������������������������������������������� 32 	
33 ����������������������������������������������������������������������������������� חי •מום מושבים קדמיים )אם קיים( 	
34 ����������������������������������������������������������������������������������� או• ורור מושבים קדמיים )אם קיים( 	
34 ���������������������������� מו •שב אחורי מתפצל 40\60 ומתקפל, עם אפשרות לקיפול שטוח  	
מ• שענות ראש������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 	
35 ��������������������������������������������������������������������������������������������� כוו• נון משענות ראש קדמיות 	
• שענות ראש אחוריות������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 מ 	
36 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ג• לגל הגה 	
• מוד הגה מוטה/טלסקופי������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 ע 	
חי• מום גלגל הגה )אם קיים(������������������������������������������������������������������������������������������������ 37 	
37 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מ• ראות 	
37 ������������������������������������������������������������������������������� מראה•  פנימית יום/לילה - אם קיימת 	
38 �������������������������������������������������������������������������������� 	 מ• ראה אלקטרוכרומית - אם קיימת
38 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ • ראות חיצוניות מ 	
מ •ראות חשמליות מתכווננות��������������������������������������������������������������������������������������������� 38 	
39 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� קי• פול מראות 	
חי• מום מראות )אם קיים(���������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 	
מ •ראות איפור מוארות��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 	
ת• אורה חיצונית����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 	
• תג פנסים ראשיים������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40 מ 	
Daytime Running Ligh• ts )תאורה לנהיגה ביום( – אם קיימת������������������������������������������ 40 	
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40 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� הי• דית הרב תפקודית 	
40 ���������������������������������������������������������������������������������� • תג בחירת אלומת אור גבוה/נמוך מ 	
אי• תות בעזרת הפנסים הראשיים�������������������������������������������������������������������������������������� 40 	
40 ������������������������������������������������������������ מ •ערכת פנסים ראשיים אוטומטיים - אם קיימת 	
•קרה אוטומטית של הפנסים הראשיים - אם קיימת���������������������������������������������������� 40 ב 	
41 ������������������������������������������������������� Headlight Off Del •ay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים ( 	
תז• כורת אורות דולקים�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 	
41 ��������������������������������������������������������������������� פנ• סי ערפל קדמיים ואחוריים - אם קיימים 	
פנ• סי איתות�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42 	
סי •יען מעבר נתיב - אם קיים���������������������������������������������������������������������������������������������� 42 	
42 ������������������������������������������������������������������� • קרת גובה הפנסים הראשיים - אם קיימת  ב 	
42 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 	 ת •פקוד הגנה על המצבר
ת• אורה פנימית������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 43 	
43 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� • אורת נוחות פנימית ת 	
מ• גבים ומתזים של השמשה הקדמית��������������������������������������������������������������������������������� 43 	
• פעלת מתזי שמשה קדמית�������������������������������������������������������������������������������������������� 43 ה 	
44 �������������������������������������������������������������������� • ערכת מגבים עם חיישן גשם - אם קיימת מ 	
45 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 	 •מגבי/מתזי החלון האחורי
ת •פקוד הפשרת אדים מהשמשה הקדמית )De-Icer( - אם קיים����������������������������������� 45 	
ב •קרי אקלים���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  45 	
45  ���������������������������������������������������������������������������� • בקרי אקלים  ללא סקירה של מסך מגע 	
49  ���������������������������������������������������������������������������� • קרי אקלים עם סקירה של מסך מגע ב 	
55  ����������������������������������������������������������������������������������������� • פקודי מערכת בקרת אקלים ת 	
55 ����������������������������������������������������������� • קרת טמפרטורה אוטומטית )ATC( - אם קיימת ב 	
• צות להפעלה��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56 ע 	
• חלונות ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 	
58 ������������������������������������������������������������������������������������������������� • תגי החלונות החשמליים מ 	
ת •פקוד פתיחה אוטומטית�������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 	
סג •ירה אוטומטית של החלונות עם הגנה מפני היתפסות���������������������������������������������� 58 	
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א •תחול סגירה אוטומטית���������������������������������������������������������������������������������������������������� 59 	
• תג נעילת חלונות ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59 מ 	
ר •עשי רוח������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 59 	
ג• ג שמש עם הצללה חשמלית - אם קיים��������������������������������������������������������������������������� 59 	
• תיחה מהירה של גג שמש ���������������������������������������������������������������������������������������������� 60 פ 	
• תיחה של גג שמש במצב ידני����������������������������������������������������������������������������������������� 60 פ 	
סג• ירה מהירה של גג שמש ������������������������������������������������������������������������������������������������ 60 	
60 ������������������������������������������������������������������������������������������ סג• ירה של גג שמש במצב ידני 	
• תיחה מהירה לאוורור גג שמש���������������������������������������������������������������������������������������� 60 פ 	
61 ������������������������������������������������������������������������������� • תיחה מהירה של הצללה חשמלית  פ 	
61 �������������������������������������������������������������������������� • תיחה של הצללה חשמלית במצב ידני פ 	
61 ��������������������������������������������������������������������������������� סג •ירה מהירה של הצללה חשמלית  	
61 ���������������������������������������������������������������������������� סג• ירה של הצללה חשמלית במצב ידני 	
• ערכת הגנה מפני היתפסות�������������������������������������������������������������������������������������������� 61 מ 	
• עשי רוח������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 61 ר 	
61 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ת •חזוקת גג השמש 	
מ• כסה תא המנוע�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 	
• תיחת מכסה תא המנוע��������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 פ 	
סג• ירת מכסה תא המנוע����������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 	
62 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	 •דלת תא המטען
62 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� • תיחה פ 	
סג• ירה������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 62 	
63 ������������������������������������������������������������������������������ דל• ת תא מטען חשמלית - אם קיימת 	
• אפייני תא המטען������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64 מ 	
66 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� צ •יוד פנימי 	
66  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� • חסון א 	
67 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� • חזיקי כוסות מ 	
ש• קעים חשמליים ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 	
69 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� מ •מיר מתח - אם קיים 	
ג •גון מטען - אם קיים�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 	

 
 
 
 



להוצאת מפתח החירום, הזז הצידה באמצעות  מפתחות
אגודלך את התפס המתכתי שנמצא בחלק האחורי  של השלט הרחוק, ומשוך החוצה את המפתח סקירה בידך השניה.ברכבך קיימת מערכת התנעת רכב ללא מפתח.  מערכת ההצתה מכילה כניסה לרכב ללא 

מפתח )Remote Keyless Entry(, ומערכת הצתה 
מפתח שלט רחוק  .START/STOP באמצעות לחצן

מערכת הכניסה לרכב ללא מפתח מכילה שלט 
רחוק וכניסה ונסיעה ללא מפתח )אם קיימת(.

הערה:
ייתכן שמפתח השלט רחוק לא ייקלט אם הוא 

הוצאת מפתח החירום נמצא ליד טלפון סלולרי, מחשב נייד או התקנים 
הערה:אלקטרונים אחרים, התקנים אלו עלולים לחסום את  הקליטה האלחוטית של מפתח השלט הרחוק.

שני צדדי מפתח החירום הדו-צדדי יכולים  להיכנס לצילנדרי המנעולים�מפתח שלט רחוק לשחרור נעילת הדלתות ודלת תא המטעןמפתח שלט רחוק משולב עם מפתח רכב ברכבך קיימת מערכת התנעת רכב ללא מפתח.  מערכת זו מכילה מפתח שלט רחוק ולחצן התנעה 
לחץ ושחרר את לחצן שחרור הנעילה בשלט הרחוק,  ללא מפתח. 

כדי לשחרר את נעילת דלת הנהג, או לחץ פעמיים מפתח שלט רחוק כולל גם מפתח חירום, הנמצא  בחלק האחורי של מפתח השלט הרחוק. הערה:
תוך 5 שניות כדי לשחרר את נעילת כל הדלתות  ודלת תא המטען.ייתכן שמפתח השלט הרחוק לא ייקלט אם  מפתח החירום מאפשר כניסה לרכב במקרה 

ניתן להתאים את המערכת כך שכל הדלתות שמצבר הרכב ובטריית מפתח השלט רחוק הוא נמצא ליד טלפון סלולרי, מחשב נייד או  ישתחררו מנעילה בלחיצה הראשונה על הלחצן. יתרוקנו. מפתח החירום נועד גם כדי לנעול את תא התקנים אלקטרונים אחרים, התקנים אלו  למידע נוסף, עיין בנושא "הגדרות Uconnect" בפרק הכפפות. אתה יכול להשאיר את מפתח החירום עלולים לחסום את הקליטה האלחוטית של  "מולטימדיה".איתך כאשר רכבך מוחנה על ידי שירות חניה.מפתח השלט רחוק� השלט הרחוק מאפשר לך לנעול או לשחרר את 
פנסי האיתות יהבהבו כדי להעיד על כך שנעילת  נעילת הדלתות ודלת תא המטען ממרחק של עד 

הדלתות שוחררה. מערכת הכניסה המוארת תופעל. כ- 20 מ'. אין צורך לכוון את השלט לרכב על מנת 
להפעיל את המערכת.
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לחיצה ראשונה על לחצן שחרור הנעילה בשלט 
הרחוק

תפקוד זה מאפשר לתכנת את המערכת כך 
שתשחרר את נעילת דלת הנהג, או את כל 

הדלתות, בלחיצה הראשונה על לחצן שחרור 
הנעילה בשלט הרחוק. למידע נוסף, עיין בנושא 

"הגדרות Uconnect" בפרק "מולטימדיה".
לנעילת הדלתות ודלת תא המטען

לחץ ושחרר את לחצן הנעילה בשלט הרחוק כדי 
הפרדת המכסה באמצעות מטבע הוצאת מפתח החירום לנעול את כל הדלתות ואת דלת תא המטען.

1 - לחצן שחרור מפתח חירוםפנסי האיתות יהבהבו והצופר ישמיע קול לאישור. 
2 - מפתח חירוםלמידע נוסף על תכנות, עיין בנושא "הגדרות 

Uconnect" בפרק "מולטימדיה".
הכנס את הקצה של מפתח החירום, מברג  . 2 שטוח מס' 2, או מטבע לתוך החריץ והפרד החלפת הבטריה במפתח עם השלט הרחוק

בעדינות את שני החלקים שמרכיבים את  סוג הסוללה החלופית המומלצת לשלט הרחוק 
השלט הרחוק. היזהר לא לפגוע באיטום  .CR2032 הוא

השלט. הערה:
•ייתכן שסוללות שמכילות פרכלוראט  	

החלפת סוללה בשלט הרחוק דורשות טיפול מיוחד�
הסר את הסוללה באמצעות סיבוב החלק  . 3 •אל תיגע בקוטבי הסוללה  שנמצאים בצד  	

האחורי )בעוד פני הסוללה כלפי מטה(,  האחורי של השלט או במעגל המודפס�
ודפיקה קלה על משטח קשיח, כמו שולחן.  להוצאת מפתח החירום, הזז הצידה באמצעות  . 1

לאחר מכן החלף את הסוללה. להחלפת  אגודלך את התפס המתכתי שנמצא בחלק 
הסוללה, התאם את הקוטב עם הסימון +  האחורי של השלט הרחוק, ומשוך החוצה את 

לחלק הפנימי של תושבת הסוללה עם אותו  המפתח בידך השניה.
הסימון, שנמצא שבחלק האחורי. היזהר לא 

לגעת בסוללה החדשה באצבעותיך.הוצאת מפתח החירום
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ניתן לשכפל את השלטים הרחוקים במרכז השירות  השמנים הטבעיים שמצויים על העור עלולים לגרום 
המורשה שלך. השכפול מתבצע על ידי תכנות  להיחלשות הסוללה. אם נגעת בסוללה, נקה אותה 

מפתח שלט רחוק "נקי" עבור רכב מסוים. מפתח  באמצעות אלכוהול.
שלט רחוק "נקי" הוא שלט שמעולם לא נעשה בו  לחץ יחדיו את שני החלקים להרכבה מחדש  . 4

שימוש. של מכסה השלט הרחוק.
הערה: תכנות שלטים רחוקים נוספים

הבא עמך את כל המפתחות של הרכב בעת  ניתן לתכנת את השלט הרחוק במרכז השירות 
טיפול במערכת שולל ההתנעה עם מפתח  המורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע"מ.

מקודד במוסך היבואן. מתג התנעהבקשה לקבלת שלטים רחוקים נוספים הערה:
כניסה והתנעה ללא מפתח ניתן להשתמש רק בשלטים רחוקים שתוכנתו 

תפקוד זה מאפשר לנהג להפעיל את ההתנעה  בהתאם לאלקטרוניקת הרכב, כדי לפתוח 
בלחיצת כפתור, כל עוד השלט הרחוק נמצא בתוך  ולהתניע את הרכב� לאחר שמפתח שלט רחוק 

תא הנוסע. תוכנת עבור רכב מסוים, לא ניתן לתכנת מפתח 
ללחצן ההתנעה START\STOP ישנם שלושה מצבי  שלט רחוק עבור רכב אחר�

 OFF ,ON\RUN הפעלה. שלושת המצבים הםSTART/STOP לחצן התנעה
.START-ו

ניתן להעביר את לחצן ההתנעה לאחד מהמצבים 
הבאים: הערה:

OFF אם מצב מתג ההתנעה לא משתנה בלחיצה על 
•המנוע דומם. 	 הלחצן, ייתכן שסוללת השלט הרחוק חלשה או 

•ניתן עדיין להפעיל התקני חשמל מסוימים מרוקנת. במצב זה, ישנה שיטת גיבוי להפעלת  	
)נעילה מרכזית, אזעקה וכד'(.מתג ההתנעה. הנח את חלקו האחורי של השלט 
הרחוק )הצד ההפוך ממיקום מפתח החירום( מול 

ON\RUN הלחצן ENGINE START/STOP, ולחץ להפעלת 
•מצב נהיגה  	 המתג.

•כל התקני החשמל זמינים. 	
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אזהרה 
•בצאתך מהרכב קח עמך את כל  	

המפתחות.
•זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב  	

OFF ברכב שמצויד בכניסה והתנעה ללא 
מפתח.



OFF הערה:
•המנוע דומם. 	 למידע נוסף עיין ב"התנעת המנוע" בפרק ״התחלה 

•ניתן להוציא את המפתח ממתג ההתנעה. 	 והפעלה.״
•ניתן לנעול את עמוד ההגה )כאשר מוציאים את  	 התנעה משולבת\ידנית )אם קיימת(

מתג ההתנעה(. •ניתן עדיין להפעיל התקני חשמל מסוימים ייתכן שהרכב מצויד במתג התנעה משולב\ 	 )נעילה מרכזית, אזעקה וכד׳(.ידני. למתג שלושה מצבי פעולה ציריים וקפציים.  שלושת המצבים הם OFF ,ON\RUN וSTART. מצב 
ON/RUN Start הוא מצב רגעי, כאשר המתג משוחרר ממצב 

•מצב נסיעה. 	 .RUN המתג יחזור אוטומטית למצב ,START

•התקני חשמל מסוימים זמינים. 	 מתג התנעה משולב

Start )הפעלה(         

•התנע את המנוע. 	
מתג ההתנעה מצויד במנגנון אבטחה. אם המנוע 
לא מתניע, צריך להחזיר את מתג ההתנעה למצב 

STOP\OFF לפני חזרה על הליך ההתנעה. 

בדגמים המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית, ניתן 
להוציא את המפתח רק כשידית ההילוכים נמצאת 

.PARK )P(במצב
הודעת ON של הרכב

עם פתיחת דלת הנהג בעת שמתג ההתנעה במצב 
OFF - 1 והמנוע לא פועל(, יישמע אות קולי כדי להזכיר( RUN  ON/RUN - 2 בנוסף .OFF לך להעביר את מתג ההתנעה למצב START - 3

לאות הקולי תופיעה גם ההודעה Vehicle ON )הרכב 
דולק(על לוח המחוונים.
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אזהרה 
•בצאתך מהרכב קח תמיד עמך את מפתח  	

השלט הרחוק ונעל את הרכב.
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול.
•השארת ילדים ברכב ללא השגחה מסוכנת  	

ממספר סיבות. הילד, או אחרים, עלול 
להיפצע באופן חמור או קטלני. יש להזהיר 

ילדים מלגעת בבלם החניה, בדוושת הבלם 
או בבורר ההילוכים.

•אל תשאיר את השלט הרחוק בתוך הרכב  	
או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. 

אל תשאיר את ההתנעה של רכב המצויד 
בתפקוד כניסה ונסיעה ללא מפתח במצב 

ON\RUN. ילד עלול להפעיל בטעות את 
החלונות החשמליים, בקרים אחרים, או 

להניע את הרכב.
•אל תשאיר ילדים או בעלי-חיים בתוך רכב חונה  	

במזג אוויר חם. התחממות של פנים הרכב 
עלולה לגרום פציעות חמורות או מוות.

זהירות! 
רכב לא נעול מהווה הזמנה לגנבים. בצאתך 

מהרכב נעל תמיד את כל הדלתות והוצא את 
השלט הרחוק מהרכב.



מנעול גלגל ההגה - אם קיים הערה:
כשהמנוע פועל, סובב את גלגל ההגה חצי סיבוב  מתגי החלונות החשמליים וגג השמש החשמלי 

ימינה או שמאלה )לכיוון 6 בשעון(, כבה את המנוע  )אם קיים( יישארו פעילים עד ל- 3 דקות מרגע 
והוצא את המפתח. סובב את גלגל ההגה מעט  העברת מתג ההתנעה למצב OFF. פתיחת אחת 

לאיזה כיוון שתרצה עד שהנעילה תשתחרר. מהדלתות הקדמיות תבטל תפקוד זה. ניתן לתכנת 
מערכת התנעה מרחוק -   את התזמון של תפקוד זה.

אם קיימת
המערכת משתמשת בשלט הרחוק כדי    
להתניע את המנוע בנוחות מחוץ לרכב, 

ובצורה בטוחה. למערכת טווח קליטה של 
100 מ'.

הערה:
•ניתן לצייד רכב בתפקוד התנעה מרחוק רק  	

אם הוא בעל תיבת הילוכים אוטומטית�
•הפרעות בטווח בין הרכב לבין השלט הרחוק  	

עלולות להקטין טווח זה�
כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק - אם קיים 

קיים
לחץ פעמיים על לחצן ההתנעה מרחוק  מנעול גלגל הגה אלקטרוני - אם קיים  

שבשלט הרחוק, תוך 5 שניות. לחיצה  ייתכן שרכבך מצויד במנעול חשמלי חכם של גלגל 
שלישית על הלחצן תדומם את המנוע. ההגה. תפקוד זה מונע פעולות היגוי של הרכב 

בעת שההתנעה במצב OFF. נעילת גלגל ההגה 
משתחררת כשמתג ההתנעה במצב ON. אם 

הנעילה לא משתחררת והרכב לא מתניע, סובב 
את ההגה לשני הכיוונים כדי לשחרר את הנעילה. )המשך(
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אזהרה 
•בצאתך מהרכב, העבר תמיד את תיבת  	

ההילוכים האוטומטית להילוך PARK, שלב 
את בלם החניה, העבר את מתג ההתנעה 

למצב OFF, הוצא את מפתח השלט הרחוק 
ונעל אחריך את הרכב. אם הרכב מצויד 
בכניסה ונסיעה ללא מפתח, ודא תמיד 

 ,OFF שהתנעת הרכב ללא מפתח במצב
הוצא את מפתח השלט הרחוק ונעל אחריך 

את הרכב.
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול.
•השארת ילדים ברכב ללא השגחה מסוכנת  	

ממספר סיבות. הילד, או אחרים, עלול 
להיפצע באופן חמור או קטלני. יש להזהיר 

ילדים מלגעת בבלם החניה, בדוושת הבלם 
או בבורר ההילוכים.

זהירות!
רכב לא נעול מהווה הזמנה לגנבים. בצאתך 

מהרכב נעל תמיד את כל הדלתות והוצא את 
השלט הרחוק מהרכב.

אזהרה )המשך(
•אל תשאיר את השלט הרחוק בתוך הרכב  	

או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. 
אל תשאיר את ההתנעה של רכב המצויד 

ON\ בכניסה ונסיעה ללא מפתח במצב
RUN. ילד עלול להפעיל בטעות את החלונות 
החשמליים, בקרים אחרים, או להתניע את 

הרכב.
•אל תשאיר ילדים או בעלי-חיים בתוך רכב חונה  	

במזג אוויר חם. התחממות של פנים הרכב 
עלולה לגרום פציעות חמורות או מוות.



•Remote Start Aborted – Time Expired )התנעה  	 כדי לנהוג ברכב, לחץ על לחצן שחרור מנעילה, 
מרחוק מופסקת –הסתיים הזמן( הכנס את המפתח למתג ההצתה והעבר את מתג 

ההודעות בתצוגת לוח המחוונים ממשיכות להופיע  .ON/RUN ההתנעה למצב
.ON\RUN עד שההתנעה מועברת למצב הערה:

כניסה למצב התנעה מרחוק •עם התנעה מרחוק, המנוע יפעל במשך 15  	
לחץ ושחרר את לחצן ההתנעה מרחוק שבשלט דקות בלבד )השהייה( אלא אם ההתנעה 

.ON/RUN הרחוק פעמיים, תוך 5 שניות. דלתות הרכב יינעלו, הועברה למצב
פנסי החניה יהבהבו פעמיים והצופר יצפצף  •יש להתניע את הרכב עם המפתח רק לאחר  	

פעמיים. )אם זה מוגדר כך(. המנוע יותנע, והרכב  שתי השהיות רצופות�
יישאר במצב התנעה מרחוק במשך 15 דקות. על מנת שתתבצע התנעה מרחוק, התנאים 

הערה:הבאים צריכים להתמלא:
PARK בורר ההילוכים במצב• 	

•אם ישנה תקלה במנוע, או אם מפלס הדלק  	 הודעת ביטול התנעה מרחוק בצג לוח  •הדלתות סגורות 	
נמוך, תתבצע התנעה ולאחר מכן הדממה  המחוונים- אם קיימת  •דלת תא המנוע סגורה 	

של הרכב, תוך 10 שניות� ההודעות הבאות יופיעו  על צג לוח המחוונים אם פעולת  •דלת תא המטען סגורה 	
•פנסי החניה נדלקים ומוסיפים לדלוק בעת  	 ההתנעה מרחוק נכשלה או מופסקת לפני הזמן: •מתג אזהרת החירום כבוי 	

שהרכב במצב התנעה מרחוק� •Remote Start Aborted – Door  Open  )התנעה  	 •מתג הבלימה לא פעיל )דוושת הבלם לא  	
•מסיבות בטיחותיות, פעולת החלונות מרחוק מופסקת – דלת פתוחה( 	 לחוצה(

החשמליים וגג השמש מנוטרלת כאשר  )התנעה  Remote Start Aborted – Hood  Open• 	 •רמת הטעינה של המצבר סבירה 	
הרכב נמצא במצב התנעה מרחוק� מרחוק מופסקת – דלת תא המנוע פתוחה( •הנורית לבדיקת שמן לא נדלקת 	

•Remote Start Aborted – Fuel  Low )התנעה  	 •המערכת לא מנוטרלת בעקבות התנעה  •ניתן להפעיל את המנוע באמצעות השלט 	 	
מרחוק מופסקת – מפלס הדלק נמוך מדי( הרחוק פעמיים רצוף, אולם על מנת שיהיה מרחוק קודמת •חיווי מערכת האזעקה של הרכב מהבהב ניתן להתניע את הרכב לאחר מחזור שלישי, 	  Remote Start  Disabled – Start Vehicle To Reset• 	

STOP\OFF התנעה במצב• 	 START\STOP יש ללחוץ על מתג ההתנעה )התנעה מרחוק מנוטרלת – התנע את הרכב  •מיכל הדלק מלא עד למינימום ההכרחי 	ON\ פעמיים )או להעביר את ההתנעה למצב לביצוע איפוס( •מערכת האזעקה של הרכב לא מהבהבת כדי  	 �)RUN •Remote Start Aborted – Too Cold )התנעה  	 להודיע על גניבה
מרחוק מופסקת – קר מדי(
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אזהרה 
•אל תתניע מנוע או תשאיר אותו פועל באזור  	

סגור. גזי פליטה כוללים פחמן חד-חמצני, 
נטול הצבע והריח. פחמן חד-חמצני הוא רעיל, 
ושאיפה ממנו עלולה לגרום לפציעות חמורות 

או למוות.
•הרחק את השלטים הרחוקים מהישג ידם של  	
ילדים. הפעלה של מערכת ההתנעה מרחוק, 

החלונות, נעילת הדלתות ובקרים אחרים עלולה 
לגרום לפציעות חמורות או למוות.



 :RSS ולתעשייה הקנדית הפטורה מרשיון תקני בתצוגת לוח המחוונים� ליציאה ממצב התנעה מרחוק ללא נהיגה ברכב
ההפעלה אפשרית בתנאי לקיומם של שני התנאים  •בכלי רכב שמצוידים באופציית כניסה  	 לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההתנעה מרחוק, 

הבאים:  Enter-N-Go Passive(- והתנעה ללא מפתח או אפשר השלמת מחזור אחד של 15 דקות של 
התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה ו  .1  Remote Start Active ההודעה ,)Entry Feature התנעה מרחוק.

ההתקן חייב לקלוט כל הפרעה, כולל הפרעה  . 2 Push Start Button — )התנעה מרחוק פעילה  הערה:
שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה - לחץ על לחצן START תופיע בתצוגת לוח  למניעת הדממה בלתי מכוונת של המנוע, 

הערה: המחוונים� המערכת תנטרל את האפשרות של לחיצה אחת 
שינויים או התאמות שלא אושרו באופן מפורש על  הפעלה מרחוק של מערכות נוחות )Comfort( - על לחצן ההתנעה מרחוק למשך 2 שניות, לאחר 
ידי הגוף האחראי לעמידה בתנאים, עשויים לבטל  אם קיימו תקבלת בקשה תקפה להתנעה מרחוק.

את סמכות המשתמש בעת הפעלת הציוד. כאשר ההתנעה מרחוק פעילה, תפקודי חימום ליציאה ממצב התנעה מרחוק עם נסיעה ברכב
מפתח מקודד גלגל ההגה וחימום מושב הנהג יידלקו באופן  לפני תום מחזור ה15 הדקות, לחץ ושחרר את 

מערכת שולל ההתנעה עם המפתח המקודד  אוטומטי במזג אוויר קר. במזג אוויר חם, אוורור  לחצן שחרור הנעילה בשלט הרחוק כדי לשחרר את 
מונעת הפעלה לא מורשת של הרכב באמצעות  המושב של הנהג יפעל אוטומטית כאשר ההתנעה  נעילת הדלתות, מערכת האזעקה )אם קיימת(. 

נטרול המנוע.  מרחוק פועלת. תפקודי מושבים אלה ימשיכו  לאחר מכן, לפני תום מחזור ה15 הדקות, לחץ 
אין צורך לדרוך או להפעיל את המערכת. הפעולה  לפעול במשך הפעלת ההתנעה מרחוק, או עד  ושחרר את לחצן START/ STOP. אם לא קיים לחצן

היא אוטומטית, בין אם הרכב נעול או לא. המערכת  .ON\RUN שההתנעה תועבר למצב START\STOP, הכנס את מפתח השלט רחוק לתוך 
משתמשת בשלט רחוק, בלחצן התנעה ללא  ON\RUN אם מתג ההתנעה והעבר את המתג למצב( De-Icer הפעלה מרחוק של מגבי שמשה

מפתח ובמקלט רדיו, כדי למנוע פעולה לא מורשת  קיימים( הערה:
של הרכב. לכן, ניתן להשתמש רק בשלטים  כאשר ההתנעה מרחוק פועלת והטמפרטורה בחוץ  •לרכבים שלא מצוידים באופציית כניסה  	
רחוקים שתוכנתו בהתאם לרכב כדי לתפעל  היא מתחת ל-4.4°C מגבי שמשה De-Icer יפעלו.   Keyless Enter-N-Go( והתנעה ללא מפתח

ולהתניע את הרכב. המערכת לא תאפשר התנעה  יציאה מהתנעה מרחוק תחזיר מחדש פעולות  Passive Entry Feature —(, מתג ההתנעה חייב 
של המנוע באמצעות מפתח שלט רחוק שאינו  קודמות, למעט אם מגבי שמשה De-Icer פועלים.  להיות במצב ON\RUN בשביל להפעיל את 
תקף. המערכת תדומם את המנוע תוך 2 שניות הטיימר ופעולות מגבי שמשה De-Icer ימשיכו לפעול. הרכב�

•בכלי רכב שלא מצוידים באופציית כניסה  	
מידע כללי  Enter-N-Go Passive( והתנעה ללא מפתח

ההצהרות הבאות מתאימות לכל התקני תדרי   Remote Start Active ההודעה ,)Entry Feature
הרדיו )RF( המצויים ברכב זה: ההתקן מותאם  Insert Key and Turn To Run — )התנעה מרחוק 

לחלק ה15 מתוך חוקי ועדת התקשורת הפדרלית  פעילה - להפעלה הכנס מפתח וסובב( תופיע 
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מערכת אזעקה לרכב - אם קיימתאם נעשה ניסיון להתנעת המנוע במפתח שלט  מפתחות חלופיים
מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב מנטרת את רחוק שאינו תקף. הערה: 

 ,ON\RUN דלתות הרכב, מכסה המנוע, דלת תא המטען ואת לאחר העברת מתג ההתנעה למצב ניתן להשתמש רק בשלטים רחוקים שתוכנתו  תפקוד כניסה והתנעה ללא מפתח, כדי למנוע נורית הבטיחות של הרכב תידלק למשך 3 שניות  בהתאם לאלקטרוניקת הרכב, כדי לפתוח  הפעלה לא מורשת של הרכב. בעת שמערכת לביצוע בדיקה של הנורה. אם היא ממשיכה  ולהתניע את הרכב� לאחר שתוכנת עבור רכב  האזעקה דרוכה, המתגים הפנימיים לשחרור לדלוק לאחר בדיקת הנורה, סימן שיש תקלה  מסוים, לא ניתן לתכנת מפתח שלט רחוק עבור  נעילת הדלתות ודלת תא המטען אינם פעילים. באלקטרוניקת הרכב. נוסף על כך, אם הנורית  רכב אחר� אם האזעקה מופעלת על ידי גורם חיצוני, מערכת מתחילה להבהב לאחר סיום הבדיקה, סימן  האזעקה תספק את האותות החזותיים והקוליים שנעשה שימוש במפתח שלט רחוק שאינו  הבאים:תקף להתנעת המנוע. כל אחד מהמקרים יגרום  להדממת המנוע לאחר 2 שניות.
•הצופר יצפור 	 אם נורית הבטיחות של הרכב נדלקת במהלך 

•פנסי האיתות יהבהבו 	 הפעלה רגילה )המנוע פועל למשך יותר מ- 10 
•נורית הבטיחות בלוח המחוונים תהבהב 	 שניות(, סימן שיש תקלה באלקטרוניקת הרכב. 

דריכה מחדש של המערכתבמקרה זה, פנה בהקדם למרכז שירות מורשה 
אם האזעקה מופעלת על ידי גורם חיצוני ואינה מטעם ס.מ.ל.ת בע"מ לטיפול בבעיה. הערה:

מנוטרלת, מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב  ניתן לשכפל את השלטים הרחוקים במוסך 
תכבה את הצופר לאחר כ- 90 שניות. לאחר מכן  יבואן מורשה� השכפול מתבצע על ידי תכנות 

המערכת תדרוך את עצמה מחדש. מפתח שלט רחוק ״נקי״ עבור רכב מסוים� 
דריכת המערכת מפתח שלט רחוק ״נקי״ הוא שלט שמעולם לא 

לדריכת מערכת אזעקת הבטיחות, פעל באופן  נעשה בו שימוש�
הבא: הבא עמך את כל המפתחות של הרכב בעת טיפול 

ודא שמתג ההתנעה של הרכב נמצא במצב   .1 במערכת שולל ההתנעה עם מפתח מקודד במוסך  כל השלטים הרחוקים שסופקו לך עם הרכב 
.OFF היבואן. תוכנתו לרכב זה.

תכנות מפתח שלט רחוק
ניתן לתכנת את השלטים הרחוקים במרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.
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זהירות!
מערכת שולל ההתנעה עם מפתח מקודד לא 
מתאימה למערכות מסוימות להפעלה מרחוק 

הקיימות בשוק. שימוש במערכות אלה עלול 
לגרום לבעיות בהתנעה ובתפקוד הבטיחות.

זהירות!
•בצאתך מהרכב קח עמך את כל המפתחות. 	
 OFF זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב• 	
ברכב שמצויד בתפקוד כניסה והתנעה ללא 

.Enter-N-Go מפתח



הערה: מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב תוכננה להגן  לנעילת הרכב, פעל באחת הדרכים הבאות: . 2
נעילה ידנית של הדלת לא תנעל או תשחרר על רכבך. עם זאת, באפשרותך ליצור מצבים בהם  •בעת שדלת הנהג או הנוסע פתוחות, לחץ  	
מנעילה את דלת תא המטען�המערכת תפעיל אזעקת שווא. אם התרחשו אחד  על לחצן הנעילה שנמצא על מתג מנעול 

ממקרי הדריכה שתוארו, מערכת אזעקת הבטיחות  הדלת החשמלי בתוך הרכב.
של הרכב תידרך, ללא קשר להיותך בתוך הרכב או  •לחץ על לחצן הנעילה שבמפתח השלט הרחוק. 	

מחוצה לו. אם אתה נשאר ברכב ופותח דלת, תישמע  סגור דלתות פתוחות. . 3
אזעקה. במקרה כזה יש לנטרל את מערכת אזעקת  הבטיחות של הרכב.לנטרול המערכת ניתן לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של 
אם מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב דרוכה אך  הרכב באחת מהדרכים הבאות:

המצבר מתנתק, המערכת תישאר דרוכה בעת  •לחץ על לחצן שחרור הנעילה שבמפתח השלט  החיבור מחדש של המצבר. הפנסים יהבהבו ויישמע 	 הצופר. במקרה כזה יש לנטרל את מערכת אזעקת הרחוק. •העבר את מתג ההתנעה למצב שאינו OFF כדי  הבטיחות של הרכב.	 לנטרל את המערכת .
פעולה ידנית מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב לא תידרך אם הערה:

תנעל את הדלתות באמצעות נעילה ידנית. •צילינדר המנעול של דלת הנהג, ולחצן תא  	
דלתותהמטען שעל מפתח השלט הרחוק, לא יכולים  לדרוך או לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות 

מנעול דלת ידני של הרכב�
לנעילת הדלתות, סובב את מתג הנעילה של כל  •המערכת תישאר דרוכה בעת פתיחה  	

אחת מהדלתות בלוח הדיפון של הדלת, עד שתראה  חשמלית של תא המטען� לחיצה על לחצן 
את מחוון הנעילה. לשחרור הנעילה של הדלתות  תא המטען לא תנטרל את מערכת אזעקת 

הקדמיות, משוך את דלת הידית הפנימית עד למעצור  הבטיחות של הרכב� אם נכנס אדם לרכב דרך 
הראשון, או סובב את לחצן הנעילה עד שלא תראה  )המשך(תא המטען ופותח את אחת הדלתות, תישמע  את מחוון הנעילה. לשחרור הנעילה של הדלתות  האזעקה�
האחוריות, סובב את לחצן הנעילה עד שלא תראה  •כאשר המערכת דרוכה, המתגים הפנימיים  	
את מחוון הנעילה. הדלת תישאר נעולה אם לחצן  של מנעול הדלת החשמלי לא ישחררו את 

הנעילה יהיה במצב נעול )ניתן לראות את מחוון  נעילת הדלתות�
הנעילה( בעת סגירת הדלת. לכן, ודא שמפתח השלט 

27הרחוק לא נמצא בתוך הרכב בעת סגירת הדלת.

אזהרה 
•למען הביטחון האישי שלך ובטיחות בעת  	

התנגשות, נעל את דלתות הרכב לפני תחילת 
הנסיעה, וגם בעת חניה ויציאה מהרכב.

•בצאתך מהרכב קח תמיד עמך את מפתח  	
השלט רחוק ונעל את הרכב. אם הרכב מצויד 

בכניסה והתנעה ללא מפתח, ודא תמיד 
שההתנעה במצב OFF, הוצא את מפתח 

השלט הרחוק ונעל אחריך את הרכב. 
•שימוש בציוד הרכב ללא השגחה עלול לגרום  	

לפציעות חמורות או למוות.
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול. השארת ילדים ברכב 
ללא השגחה מסוכנת ממספר סיבות. 

הילד, או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור 
או קטלני. יש להזהיר ילדים מלגעת בבלם 
החניה, בדוושת הבלם או בבורר ההילוכים.



השלט רחוק, ולמנוע ממערכת הכניסה הפסיבית  כאשר ההתנעה נמצאת במצב OFF או כשהדלתות 
לנעול או לשחרר מנעילה את הרכב� ודלת תא המטען סגורות. אם דלת הנהג פתוחה 

לשחרור הנעילה מצד הנהג כשמתג ההתנעה במצב RUN, יישמע אות קולי כדי 
באמצעות מפתח שלט חכם תקף, ובמרחק של  להזכיר לך להוציא את המפתח.
1.5 מ מידית דלת הנהג, אחוז בידית כדי לשחרר  כניסה ונסיעה ללא מפתח

את נעילת דלת הנהג באופן אוטומטי. מערכת הכניסה הפסיבית מהווה תוספת למערכת 
הכניסה לרכב ללא מפתח של הרכב ותפקוד 

הכניסה ונסיעה ללא מפתח. תפקוד זה מאפשר 
לך לנעול ולשחרר את נעילת הדלתות ודלתית מיכל 

הדלק, ללא צורך בלחיצה על לחצני הנעילה או 
שחרור הנעילה שבמפתח השלט הרחוק.מנעולי דלת חשמליים

הערה:מתגי נעילת הדלת החשמליים נמצאים על כל לוחות 
•למידע נוסף על תכנות ON\ OFF של כניסה הדיפון של הדלתות הקדמיות. השתמש במתג זה  	 אחוז בידית הדלת לשחרור הנעילהכדי לנעול או לשחרר מנעילה את כל הדלתות, דלת   "Uconnect פסיבית, עיין בנושא ״הגדרות הערה:בפרק ״מולטימדיה״�תא המטען ודלתית פתח מילוי הדלק. •אם אתה עוטה כפפות, או אם ירד גשם/שלג  	

אם הוגדרה האפשרות ״שחרור נעילת כל הדלתות  על ידית כניסה לרכב ללא צורך במפתח, 
בלחיצה ראשונה״, תשוחרר נעילת כל הדלתות עם  רגישות שחרור הנעילה עלולה להיפגע וזמן 

אחיזתך בידית דלת הנהג. למידע נוסף על הבחירה בין  התגובה יהיה איטי יותר בהתאם�
האפשרויות ״שחרור נעילת דלת הנהג בלחיצה ראשונה״  •אם הרכב שוחרר מנעילה באמצעות כניסה  	
לבין ״שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה ראשונה״, עיין  פסיבית, אך לא נפתחה דלת תוך 60 שניות, 

בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״. הרכב ינעל עצמו מחדש וידרוך את מערכת 
לשחרור הנעילה מצד הנוסע הקדמי האזעקה )אם קיימת(�

באמצעות מפתח שלט חכם תקף, ובמרחק של  •ייתכן שמפתח השלט רחוק לא ייקלט על ידי  	 מתג לנעילה חשמלית של הדלתות
1.5 מ' מידית דלת הנוסע הקדמי, אחוז בידית כדי  מערכת הכניסה הפסיבית, אם המפתח נמצא  הנעילה החשמלית לא תפעל אם תלחץ על מתג 
לשחרר את נעילת כל הדלתות ודלת תא המטען  ליד טלפון סלולרי, מחשב נייד או התקנים  נעילת הדלת החשמלי בעת שההתנעה נמצאת 

באופן אוטומטי. אלקטרוניים אחרים, התקנים אלו עלולים  במצב ON\RUN, או כשאחת הדלתות פתוחות או 
לחסום את הקליטה האלחוטית של מפתח  דלת תא המטען. זה מונע נעילה לא מכוונת של 

מפתח השלט רחוק בתוך הרכב. המנעולים יפעלו 
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אזהרה )המשך(
•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך  	

הרכב או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. 
אל תשאיר את ההתנעה של רכב המצויד 

בתפקוד כניסה והתנעה ללא מפתח במצב 
ACC או ON\RUN. ילד עלול להפעיל בטעות 
את החלונות החשמליים, בקרים אחרים, או 

להניע את הרכב.



נעילת תא המטען מפתח שלט חכם בתוך הרכב ואינו מזהה מפתח  הערה:
 . 1באמצעות מפתח שלט חכם תקף, ובמרחק של  5 שלט חכם מחוץ לדלת, תשוחרר נעילת הרכב על  כל הדלתות ישוחררו מנעילה בעת אחיזת ידית 
מ' מתא המטען, לחץ על לחצן הנעילה של תפקוד  מנת להתריע על כך לנהג. דלת הנוסע הקדמית, ללא תלות בהגדרות הרצויות 

כניסה ללא מפתח, שנמצא מימין לידית שחרור דלת  הערה: של שחרור נעילת דלת הנהג )״שחרור נעילת דלת 
תא המטען. •נעילת הדלתות תשוחרר רק כאשר מפתח  	 הנהג בלחיצה ראשונה״ או ״שחרור נעילת כל 

הערה: שלט חכם תקף זוהה בתוך הרכב� נעילת  הדלתות בלחיצה ראשונה״(.
לחצן הנעילה של תפקוד הכניסה הפסיבית של  הדלתות לא תשוחרר בכל אחד מהמצבים  מניעת נעילה בלתי מכוונת של הרכב באמצעות 

דלת תא המטען, ינעל את כל הדלתות ואת דלת  הבאים: )FOBIK-Safe( מפתח שלט חכם
תא המטען. תפקוד שחרור הנעילה הנו חלק  •הדלתות ננעלות אוטומטית באמצעות  	 לצמצום האפשרות לנעילה בלתי מכוונת של 

מתפקוד השחרור האלקטרוני של תא המטען. המתגים לנעילת הדלתות� מפתח השלט החכם בתוך הרכב, מערכת כניסה 
•מפתח שלט חכם נמצא במרחק של 5�1 מ'  	 פסיבית מצוידת באפשרות פתיחה אוטומטית 

מידית כניסה לרכב ללא צורך במפתח� של הדלת, אשר תפעל אם מתג ההתנעה נמצא 
•נעשים שלושה ניסיונות לנעול את הדלתות  	 .OFF במצב
באמצעות מתגי הנעילה בלוח הדלת ולאחר  מניעת נעילה בלתי מכוונת (FOBIK-Safe) זמינה 

מכן הדלתות נסגרות� רק בכלי רכב בעלי מערכת כניסה פסיבית. ישנם 
שחרור נעילה/פתיחה של דלת תא המטען שלושה מצבים שמפעילים את החיפוש של תפקוד 

ידית שחרור תא המטען מצוידת בתפקוד נעילה  מניעת הנעילה בכל רכב המצויד במערכת כניסה 
של כניסה פסיבית. באמצעות מפתח שלט חכם  פסיבית:

תקף, ובמרחק של 1.5 מ' מתא המטען, דחוף את  •אחת מדלתות הרכב פתוחות ובקשה לנעילה  	
פתח שחרור אלקטרוני לפתיחת תא המטען/מיקום  פתח שחרור הנעילה האלקטרוני בתא המטען  נעשית על ידי מפתח שלט חכם תקף.

לחצן הכניסה הפסיבית בתא המטען לפתיחה בתנועה אחת. •אחת מדלתות הרכב פתוחות ובקשה לנעילה  	
נעשית באמצעות ידית כניסה לרכב ללא צורך 

במפתח.
•אחת מדלתות הרכב פתוחות ובקשה לנעילה  	

נעשית על ידי המתג בלוח הדלת.
בכל אחד ממצבים אלו, ולאחר סגירת כל הדלתות 

הפתוחות, יתבצע חיפוש של תפקוד מניעת נעילה 
בלתי מכוונת. אם תפקוד מניעת הנעילה מזהה 
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לנעילת הדלתות ודלת תא המטען
ניתן לנעול את דלתות הרכב גם באמצעות לחצן  לחיצה על לחצן הנעילה של מפתח שלט חכם 

הנעילה שבלוח הדלת הפנימי של הרכב. באמצעות אחד מלחצני הנעילה של הכניסה 
שחרור נעילה אוטומטי של הדלתות ביציאה  הפסיבית של הרכב, ובמרחק של 1.5 מ״ מידיות 

מהרכב דלתות הנהג או הנוסע הקדמי.

שחרור הנעילה של הדלתות יתבצע באופן אוטומטי  הערה:
בכלי רכב עם נעילה חשמלית של דלתות, אם: אל תחזיק את ידית הדלת בעת לחיצה על לחצן 

תפקוד שחרור נעילה אוטומטי ביציאה מהרכב  1הנעילה שעל הידית. אחרת, ייתכן שנעילת אחת  .
פועל. הדלתות או כולן תשוחרר.

אל תחזיק בידית הדלת בעת הנעילה
כל הדלתות סגורות.  .2 הערה:

 ,)PARK( בורר ההילוכים לא היה במצב חניה  .3 •לאחר לחיצה על לחצן הנעילה, עליך  	.)PARK(ולאחר מכן הועבר להילוך חניה להמתין במשך 2 שניות לפני שתוכל לנעול 
כל אחת מהדלתות נפתחת.  .4 או לשחרר את נעילת הדלתות, באמצעות 

מערכת נעילת דלתות אחוריות להגנה על ילדים תפקוד הכניסה ללא מפתח של כל אחת 
ליצירת סביבה בטוחה יותר לילדים קטנים במושב מידיות הדלת� באופן זה באפשרותך לבדוק 

האחורי, הדלתות האחוריות מצוידות במערכת אם הרכב נעול באמצעות משיכת אחת 
נעילת דלתות אחוריות להגנה על ילדים.הידיות, וללא חשש שכתוצאה מכך הרכב 

ישחרר את נעילת הדלתות� לנעילה לחץ על לחצן הנעילה שעל ידית הדלת
לשימוש במערכת, פתח את הדלתות האחוריות,  •אם תפקוד כניסה פסיבית נוטרל דרך  ובעזרת להב מברג )או מפתח החירום( סובב את 	 החוגה עד למצב נעילה או שחרור מנעילה. כאשר מערכת Uconnect, הגנת המפתח המתוארת  המערכת פעילה באחת הדלתות, ניתן לפתוח את בפרק ״מניעת נעילה בלתי מכוונת של  אותה הדלת רק באמצעות הידית החיצונית, גם הרכב באמצעות מפתח שלט חכם נותרת  אם המנעול הפנימי אינו נעול.זמינה/פעילה� •מערכת הכניסה הפסיבית לא תפעל אם  	

סוללת מפתח השלט הרחוק מרוקנת�
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מושבים ידניים )אם קיימים(
כוונון ידני של המושבים הקדמיים קדימה/

אחורה
בדגמים המצויידים במושבים ידניים, מוט הכוונון נמצא 

בצד הקדמי של המושבים, ליד הרצפה. 

מושבים
המושבים הם חלק ממערכת הריסון לנוסעים של  תפקוד נעילת דלתות להגנה על ילדים

הרכב. הערה:
•כאשר המערכת פעילה, ניתן לפתוח את  	

אותה הדלת רק באמצעות הידית החיצונית, 
גם אם המנעול הפנימי אינו נעול�

כוונון מושב קדמי •לאחר ביטול פעולת המערכת להגנה על  	
הרם את המוט כשאתה יושב במושב, והזז את  ילדים, בדוק תמיד שהדלת במצב הרצוי, 

המושב לפנים או לאחור.  מתוך הרכב�
שחרר את הידית כאשר המושב מגיע למיקום הרצוי.  •לאחר הפעלת המערכת להגנה על ילדים,  	

לאחר מכן, באמצעות משקל גופך, זוז קדימה או  בדוק תמיד שהדלת במצב הרצוי, מתוך 
אחורה במושב כדי לוודא שתופסני המושב במקומם. הרכב�

•ליציאת חירום, בעת שהמערכת פעילה,  	
סובב את מתג הנעילה של הדלת )עד שחיווי 
נעילת הדלת לא נראה לעין )מצב לא נעול(, 

גלול למטה את החלון ופתח את הדלת 
באמצעות הידית החיצונית�

)המשך(
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אזהרה 
הימנע ממצב של הילכדות נוסעים ברכב בעת 
התנגשות. זכור שכשמערכת נעילת הדלתות 

להגנה על ילדים פעילה )במצב נעול(, ניתן 
לפתוח את הדלתות רק מחוץ לרכב.

אזהרה 
•מסוכן לנסוע באזורי הובלת משאות, בתוך  	

הרכב או מחוצה לו. בעת התנגשות, אנשים 
הנוסעים באזורים אלה הם בעלי סבירות 

גבוהה יותר להיפצע או להיהרג.
•אל תאפשר לאף נוסע לשבת באזור ללא  	

מושב וחגורת בטיחות ברכב, בעת הנסיעה. 
בעת התנגשות, אנשים הנוסעים באזורים 

אלה הם בעלי סבירות גבוהה יותר להיפצע 
או להיהרג.

•ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי. 	
אזהרה 

•קיימת סכנה בכוונון המושב בעת נהיגה.  	
כוונון מושב בעת הנהיגה עלול לגרום לאיבוד 

שליטה על הרכב. קיימת סכנת התנגשות 
וכתוצאה מכך פציעה חמורה או מוות.



הערה:
אם המושבים נשארים מקופלים למשך זמן רב, 
אבזמי חגורות הבטיחות עלולים לעוות את צורת 

כריות המושב. זהו מצב רגיל, וכרית המושב תחזור 
לצורתה המקורית זמן מה לאחר הרמת המושב 

האחורי למצב ישר.
כוונון ידני של גובה המושב )אם קיים(

גובה מושב הנהג יכול להיות מוגבה או מונמך באמו
ידית הטיה לאחור צעות ידית הנמצאת בצד החיצוני של המושב. משוך 

את הידית למעלה כדי להגביה את המושב, או משוך 
אותה למטה כדי להנמיך את גובה המושב.

מושבים חשמליים )אם קיימים(
דגמים מסוימים עשויים להיות מצוידים במושב נהג 

ו\או מושב נוסע חשמלי. מתג המושב החשמלי 
נמצא בצד החיצוני של המושב ליד הרצפה.  קיפול מושב נוסעים לפנים - אם קיים

השתמש במתג כדי להזיז את המושב למעלה,  תפקוד זה מאפשר שטח גדול יותר עבור מטען. 
למטה, קדימה או אחורה. כאשר המושב מקופל למצב שטוח, שטח רצפת 

תא המטען גדל ) דבר שמאפשר למטען ארוך 
להיכנס מתא המטען ולהגיע עד ללוח המחוונים(.  כוונון של המושבים

גב המושב הוא בעל משטח רך כאשר הוא מקופל 
קדימה, אך אינך יכול להשתמש בו כשטח עבודה  הטיה ידנית של מושבים קדמיים 
כאשר המושב מקופל קדימה והרכב לא בנסיעה. לכוונון גב המושב, הרם את הידית שנמצאת בצד 

הרם למעלה את ידית כוונון המושב על מנת לקפל  החיצוני של המושב, הישען לאחור עד שהמושב 
או להחזיר את המושב למקומו. יגיע למיקום הרצוי, ולאחר מכן שחרר את הידית. 

להחזרת המושב למיקום הקודם, הרם את הידית 
מתג המושב החשמלי והישען קדימה. לאחר מכן שחרר את הידית.
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אזהרה )המשך(
•יש לכוונן את המושבים לפני חגירת חגורות  	

הבטיחות, ובעוד הרכב חונה. חגורה שלא 
הותאמה כראוי עלולה לגרום לפציעה חמורה 

או למוות.

אזהרה )המשך(
אל תיסע עם גב מושב מוטה לאחור באופן כזה 

שחגורת הבטיחות לא מונחת על חזך. בעת 
התנגשות אתה עלול להחליק מתחת לחגורת 

הבטיחות. קיימת סכנת פציעה חמורה ואף מוות.

אזהרה 
קיימת סכנה בכוונון מושב בעת הנסיעה. תנועה 

פתאומית של הכיסא עלולה לגרום לאיבוד 
שליטה על הרכב. כוונן את המושבים רק כאשר 

הרכב חונה.



כוונון המושב לפנים או לאחור
ניתן לכוונן את המושב לפנים ולאחור. דחוף את 

מתג המושב קדימה או אחורה, והמושב ינוע 
באותו הכיוון. שחרר את המתג כאשר המושב הגיע 

למיקום הרצוי.
כוונון גובה המושב

ניתן לכוונן את גובה המושב למעלה או למטה. 
מתג כיוונון מושב חשמלי הרם או הורד את מתג המושב, והמושב ינוע 

מתג תמיכה חשמלית לגב מתג הטיית מושב חשמלי באותו הכיוון. שחרר את המתג כאשר המושב הגיע 
למיקום הרצוי.

חימום מושבים קדמיים )אם קיים(הטיית המושב
לחצני הבקרה של  חימום המושבים הקדמיים  ניתן לכוונן את זווית המושב למעלה או למטה. 
נמצאים במערכת Uconnect. הגישה ללחצנים  הרם או הורד את החלק הקדמי של מתג המושב, 
אפשרית דרך מסך הבקרים או מסך האקלים. והחלק הקדמי של כרית המושב ינוע באותו הכיוון.

• פעם אחת  	 הטיית משענת הגב קדימה או אחורה
תמיכה חשמלית לגב – אם קיימת ניתן לכוונן את משענת המושב קדימה ואחורה. 

כלי רכב המצוידים במושבי נהג או במושבי נוסעים דחוף את מתג כוונון המשענת קדימה או אחורה, 
חשמליים, עשויים להיות מצוידים גם בתמיכה לגב והמושב ינוע באותו הכיוון. שחרר את המתג כאשר 

חשמלית. מתג התמיכה לגב ממוקם בצד החיצוני המושב הגיע למיקום הרצוי.
של המושב החשמלי. דחוף את המתג קדימה או 
אחורה כדי להגביר או להקטין את התמיכה לגב. 
דחוף את המתג למעלה או למטה כדי להרים או 

להנמיך את התמיכה לגב.
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לחץ על לחצן חימום המושב 
.HI כדי להפעיל את ההגדרה

• פעם שנייה  לחץ על לחצן חימום המושב 	
.LO כדי להפעיל את ההגדרה

• פעם שלישית  לחץ על לחצן חימום המושב 	
.)OFF( למצב כבוי

אם הרכב מצויד בבקרת טמפרטורה אוטומטית 
עם קונסולה מרכזית, או בבקרת טמפרטורה ידנית, 

מתגי חימום המושבים יימצאו בשורת המתגים 
מתחת למסך הרדיו.

אזהרה 
אל תיסע כשמשענת המושב מוטה לאחור באופן 
כזה שחגורת הבטיחות לא מונחת על חזך. בעת 

התנגשות אתה עלול להחליק מתחת לחגורת 
הבטיחות. קיימת סכנת פציעה חמורה ואף מוות.



אם נבחרה עוצמת חימום HI , המערכת מחליפה 
אוטומטית לעוצמת חימום LO לאחר כ-60 דקות 
של שימוש ממושך. השינוי יוצג בתצוגה. עוצמת 
החימום LO תיכבה אוטומטית לאחר כ-45 דקות.

הערה:
יש להפעיל את המנוע על מנת להפעיל את חימום 

המושבים.
כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק -אם קיימת

בדגמים המצוידים בהתנעה ללא מפתח, ניתן 
אוורור מושבים קדמיים )אם קיים( לתכנת את חימום המושבים כך שיפעל יחד עם 

מאווררים, המותקנים בכרית המושב ובמשענת  ההתנעה.
הגב, מושכים אוויר מתא הנוסע ומניעים אותו דרך  התכנות אפשרי דרך מערכת Uconnect. למידע 
חריצים קטנים בכיסויי המושבים, על מנת לשמור  נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק 
שהטמפרטורה באזור מושב הנהג והנוסע הקדמי  ״מולטימדיה״.

תישאר קרירה במזג אוויר חם. למאווררים שתי 
.LO-ו HI :מהירויות

לחצני האוורור של המושבים הקדמיים ממוקמים 
במערכת Uconnect. הגישה ללחצנים אפשרית דרך 

מסך הבקרים או מסך האקלים.
• אוורור  	

)המשך(
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לבחירה במהירות HI, לחץ על לחצן 
המושב פעם אחת.

• אוורור  לבחירה במהירות LO, לחץ על לחצן 	
המושב פעם שנייה.

• פעם שלישית  	

כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק-אם קיימת
בדגמים המצוידים בהתנעה ללא מפתח, ניתן 

לתכנת את אוורור המושבים כך שיפעל יחד עם 
ההתנעה.

התכנות אפשרי דרך מערכת Uconnect. למידע 
נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק 

״מולטימדיה״.
מושב אחורי מתפצל 40\60 ומתקפל, 

עם אפשרות לקיפול שטוח  
ניתן לקפל את המושבים האחוריים למצב שטוח 

כדי ששטח האחסון יהיה גדול יותר. דבר זה 
מאפשר שטח גדול יותר עבור המטען, בעוד שנותר 

עדיין מקום למושבים האחוריים.
הערה:

לפני קיפול המושב האחורי, ייתכן שיהיה צורך 
להזיז את המושב הקדמי שיהיה ממוקם באמצע. 

ודא שהמושבים הקדמיים ממוקמים קדימה 
ושמשענות הגב ישרות. כך יהיה ניתן לקפל את 

המושב האחורי ביתר קלות.

לחץ על לחצן אוורור המושב 
.)OFF( למצב כבוי

הערה:
יש להתניע את המנוע על מנת להפעיל את 

אוורור המושבים�

אזהרה 
אנשים שאינם מסוגלים לחוש כאב בעור עקב 

גיל מבוגר, מחלות כרוניות, סוכרת, פגיעה בעמוד 
השדרה, טיפול תרופתי, שימוש באלכוהול, עייפות 

או מצב פיזי אחר, חייבים להיות זהירים בעת 
השימוש בחימום המושב. הוא עלול לגרום לכוויות 

אפילו בטמפרטורה נמוכה, בפרט אם הוא פועל 
לאורך זמן.

אזהרה )המשך(
•אל תניח על המושב או על משענת הגב  	

חפצים שעלולים לבודד את החום כגון כיסויים 
או כריות. אחרת, התקן החימום עלול להתחמם 

יתר על המידה. ישיבה במושב שחומם יתר 
על המידה עלולה לגרום לכוויות חמורות, עקב 

הטמפרטורה הגבוהה מדי של פני המושב.

אזהרה )המשך(
•מסוכן ביותר להסיע נוסעים באזור מטען,  	

בפנים או מחוץ לרכב. בעת התנגשות, 
אנשים הנוסעים באזורים אלה הם בעלי 
סבירות גבוהה יותר להיפצע או להיהרג.

•אל תאפשר לאף נוסע לשבת באזור ללא  	
מושב וחגורת בטיחות, ברכב בעת הנסיעה.

)המשך(



להרמת המושב האחורי
הערה:

אם מטען באזור תא המטען מונע נעילה מלאה 
של משענת המושב, אתה תיתקל בקושי  להנמכת המושב האחורי

להחזיר את המושב למיקומו המקורי� משוך את ידית שחרור משענת המושב  . 1
הרם את משענת המושב ונעל אותה במקומה. הנמצאת בקצה העליון החיצוני של המושב.

ידית השחרור תציג מחוון אדום כשמושב במצב לא 
נעול. ברגע שהמושב ננעל, המחוון האדום ייעלם.

הערה:
אל תהפוך את משענות הראש )כך שהצד האחורי 

של משענת הראש יהיה מקדימה( כדי שיהיה לך 
יותר מקום בצד האחורי של הראש.

כוונון משענות ראש קדמיות ידית שחרור מושב אחורי
רכבך מצויד במשענות ראש קדמיות במושב הנהג  1 - ידית שחרור מושב אחורי

ובמושב הנוסע, עם ארבע מצבים.  משענות ראש 2 - ידיות שחרור משענת אחורית
על מנת להרים את משענת הראש משוך אותה  משענות הראש נועדו להפחית את הסיכון לפציעה 

קפל פנימה לחלוטין צד זה של משענת  . 2
כלפי מעלה. על מנת להנמיך את משענת הראש,  במקרה של התנגשות מאחור, באמצעות הגבלת 

המושב האחורית.
לחץ על לחצן הכוונון בבסיס המשענת ודחוף  תנועת הראש. יש לכוונן את המשענות כך שהקצה 

אותה למטה. העליון שלהן נמצא מעל הקצה העליון של האוזן 
כדי לכוונן את משענת הראש קדימה, משוך את שלך.

הקצה העליון של משענת הראש קדימה לכיוון 
הקדמי של הרכב, ושחרר את המשענת כאשר 
היא תגיע למקום הרצוי. כדי לכוונן את משענת 

הראש אחורה, משוך את הקצה העליון 
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אזהרה )המשך( 
•ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי. 	

אזהרה )המשך( 
ודא שהמושב האחורי נעול במקומו. אם המושב 

לא נעול במקומו, הוא לא יספק את היציבות 
הראויה למושבי הבטיחות לילדים ו/או לנוסעים. 

מושב לא נעול היטב עלול להוביל לפציעה 
חמורה.

אזהרה 
•על כל הנוסעים, לרבות הנהג, לוודא  	

שמשענות הראש מותקנות כראוי לפני 
ישיבה במושב או התחלת נסיעה. כך, יהיה 
ניתן להפחית את הסיכון של פגיעה בצוואר 

בעת תאונה.
•אין לכוונן את משענות הראש בעת שהרכב  	
בתנועה. נהיגה ברכב ללא משענת ראש או 

כאשר היא אינה מכווננת כראוי עלולה לגרום 
לפציעה חמורה או למוות בעת התנגשות.



של משענת הראש למצב הכי קדמי ושחרר אותה. 
לאחר מכן משענת הראש תחזור למצב האחורי 

ביותר.

משענות ראש אחוריות
למשענות הראש האחוריות ישנם שלושה מצבים: 

לחצן לכוונון משענת הראש האמצעית למעלה, באמצע ולמטה. למשענת הראש 
הערה:האמצעית קיימים רק שני מצבים: למעלה ולמטה. 
הסרת משענות הראש תתבצע רק על ידי טכנאי כאשר ישנו נוסע במושב האמצעי, משענת הראש  מוסמך, ולמטרות טיפול בלבד. פנה למוסך רשמי צריכה להיות במצב מורם. כאשר לא נמצא נוסע  של היבואן לביצוע ההסרה.במושב האמצעי, משענת הראש יכולה להיות  לחצן לכוונון משענת הראש
מונמכת באופן שיספק לנהג את הראות המרבית.  הערה:
על מנת להרים את משענת הראש, משוך אותה כלפי 

מעלה. על מנת להנמיך את משענת הראש, לחץ על הסרת משענות הראש תתבצע רק על ידי טכנאי 
לחצן הכוונון בבסיס המשענת ודחוף אותה למטה.מוסמך, ולמטרות טיפול בלבד. פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ לביצוע ההסרה.

גלגל הגה
גלגל הגה מוטה/טלסקופי

תפקוד זה מאפשר להטות את עמוד ההגה 
למטה או למעלה, וגם להאריך או לקצר אותו. ידית 
ההטיה/טלסקופית נמצאת מתחת לגלגל ההגה, 

בקצהו של עמוד ההגה.

)המשך(
לחצן לכוונון משענת הראש הצדדית
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אזהרה )המשך( 
•אין לכוונן את משענות הראש בעת שהרכב  	
בתנועה. נהיגה ברכב ללא משענת ראש או 

כאשר היא אינה מכווננת כראוי עלולה לגרום 
לפציעה חמורה או למוות בעת התנגשות.

אזהרה 
•על כל הנוסעים, לרבות הנהג, לוודא  	

שמשענות הראש מותקנות כראוי לפני 
ישיבה במושב או התחלת נסיעה. כך, יהיה 
ניתן להפחית את הסיכון של פגיעה בצוואר 

בעת תאונה.

אזהרה 
עליך להתקין כראוי מחדש את כל משענות 

הראש כדי לשמור על בטיחות הנוסעים ברכב. 



חימום גלגל הגה )אם קיים(
גלגל ההגה כולל גוף חימום העוזר לשמור על ידיים 

חמימות במזג אוויר קר. לתפקוד חימום גלגל ההגה 
ישנה הגדרת טמפרטורה אחת בלבד. מרגע הדלו

קת החימום, הוא יפעל למשך כ-80 דקות או יותר 
לפני שייכבה באופן אוטומטי. משך החימום עשוי 

להשתנות בהתאם לטמפרטורה החיצונית. תפקוד 
חימום גלגל ההגה עשוי להיכבות מוקדם, או לא 

לפעול כלל אם גלגל ההגה כבר חם.
לחצן חימום גלגל ההגה ממוקם במערכת  ידית הטיה/טלסקופית

Uconnect. הגישה ללחצן אפשרית דרך מסך  הבקרים או מסך האקלים.לשחרור נעילת עמוד ההגה, דחוף את הידית  למטה )לכיוון הרצפה(. להטיית עמוד ההגה, הזז 
• פעם אחת  	 את גלגל ההגה למעלה או למטה, בהתאם לצורך. 

להארכת או לקיצור עמוד ההגה, משוך את גלגל 
ההגה החוצה או דחוף אותו פנימה, בהתאם לצורך. 

לנעילת עמוד ההגה במקומו, משוך את הידית 
למעלה עד שהעמוד יהיה במקומו לחלוטין.
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לחץ על לחצן חימום גלגל ההגה 
כדי להפעיל את גוף החימום.

• פעם  מראות	 לחץ על לחצן חימום גלגל ההגה 
מראה פנימית יום/לילה- אם קיימת שנייה כדי לכבות את גוף החימום.

זוהי מראה המחוברת לתושבת, ומכווננת  הערה:
באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון של לחצן  השמשה. אין צורך בכלים על מנת להרכיבה. יש להפעיל את המנוע על מנת להפעיל את חימום  גלגל ההגה.

אפשר לכוונן את המראה שמאלה וימינה, או  להטות אותה למעלה ולמטה לפי בחירת הנהג. יש רכבים המצוידים בהתנעה מרחוק - אם קיימת
לכוונן את המראה למרכז החלון האחורי. בדגמים המצוידים בהתנעה ללא מפתח, ניתן 

לתכנת את חימום גלגל ההגה כך שיפעל יחד עם 
ההתנעה, דרך מערכת Uconnect. למידע נוסף, עיין 

״בהגדרות Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״.

אזהרה 
אל תכוונן את עמוד ההגה במהלך הנהיגה. כוונון 
עמוד ההגה במהלך הנהיגה, או נהיגה עם עמוד 
הגה לא נעול, עלול לגרום לנהג לאבד שליטה על 

הרכב. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה 
חמורה או למוות.

אזהרה 
•אנשים שאינם מסוגלים לחוש כאב בעור  	
עקב גיל מבוגר, מחלות כרוניות, סוכרת, 

פגיעה בעמוד השדרה, טיפול תרופתי, 
שימוש באלכוהול, עייפות או מצב פיזי אחר, 
חייבים להיות זהירים בעת השימוש בחימום 

גלגל ההגה. הוא עלול לגרום לכוויות אפילו 
בטמפרטורה נמוכה, בפרט אם פועל לאורך 

זמן.
•אל תניח על גלגל ההגה חפצים שעלולים  	

לבודד את החום כגון כיסויי הגה או שמיכות, 
מכל סוג או חומר. אחרת, התקן החימום 

עלול להתחמם יתר על המידה.



הערה: •ניתן להדליק או לכבות את תפקודי המראה  	 ניתן להסיט את המראה למצב לילה )לכיוון החלק 
האלקטרוכרומית באמצעות הלחצן הנמצא  המראה הקמורה בצד הנוסע תעניק לך ראייה האחורי של הרכב( כדי להפחית סנוור מפנסי  על המראה� אם נורית ה-LED דולקת,  רחבה יותר לאחור, ובמיוחד לנתיב ליד רכבך.כלי רכב שנוסעים מאחוריך, באמצעות הזזה  העמעום האוטומטי דולק� של הבקר הקטן שמתחת למראה. יש לכוונן את 

המראה כשהיא נמצאת במצב יום )לכיוון השמשה 
הקדמית(.

לחצן עמעום אוטומטי

כוונון מראה לראייה לאחור
מראות חשמליות מתכווננות

לחצן ההפעלה של המראה החשמלית נמצא על מראה אלקטרוכרומית - אם קיימת
דיפון לוח הדלת של הנהג. זוהי מראה המחוברת לתושבת, ומכווננת 

כדי לכוונן את המראה החשמלית החיצונית, בחר באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון של לחצן  בצד הימני או השמאלי באמצעות מתג בורר השמשה. אין צורך בכלים על מנת  להרכיבה.  מראות חיצוניות
המראה , לחץ על מתג כוונון המראה בכיוון הרצוי אפשר לכוונן את המראה שמאלה וימינה, או  כדי לנצל את המראות עד תום, כוונן אותן למרכז  על פי כיוון החיצים.להטות אותה למעלה ולמטה לפי בחירת הנהג. יש  הנתיב הסמוך עם חפיפה קלה של האזור  לכוונן את המראה למרכז החלון האחורי.

הערה: המשתקף במראה הפנימית.
מראה זו מתכווננת באופן אוטומטי למניעת סנוור 

•כדי לכוונן את המראות החשמליות , מתג  	 מפנסי כלי רכב שנוסעים מאחוריך.
�ON/RUN ההתנעה חייב להיות במצב הערה:

•סובב את הבקר למצב ניטרלי כשהמראה  	 •אפשרות זו מבוטלת בעת נסיעה לאחור, על  נמצאת במקום הרצוי, כדי למנוע תזוזה לא 	 מכוונת�מנת לשפר את הראייה לאחור�
38

זהירות
התזת חומר ניקוי ישירות על המראה עלולה 

לגרום לה נזק. לכן, התז חומר ניקוי על מטלית 
ולאחר מכן נגב את המראה.

אזהרה 
כלי רכב ועצמים אחרים נראים במראה הקמורה 

החיצונית רחוקים יותר מאשר במציאות. 
הסתמכות על מראות אלה עלולה לגרום 

להתנגשות עם כלי רכב או עצם אחר. השתמש 
במראה הפנימית כדי לאמוד את הגודל והמרחק 

של רכב שמשתקף במראת הצד הקמורה 
החיצונית.
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חימום מראות - אם קיים קיפול חשמלי של מראות חיצוניות - אם קיים
מראות אלו מחוממות להפשרת כפור  לחצן ההפעלה של קיפול המראות החשמליות 

או קרח. אפשרות זו מופעלת בכל פעם  ממוקם בין לחצני המראות החשמליות L )שמאל( 
שמפעילים את מפשיר האדים בחלון  ו-R )ימין(.

האחורי )אם קיים(. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרי  לחץ על הלחצן פעם אחת והמראות יתקפלו, לחיצה 
אקלים״. על המתג פעם שניה תחזיר את המראות למצב 

מראות איפור מוארותנסיעה רגילה. מראת איפור מוארת נמצאת בכל מגן שמש, סובב איפוס של תפקוד קיפול מראות חיצוניות  את מגן השמש מטה את כיסוי המראה והעלה כדי חשמליות להשתמש בה. האורות יידלקו אוטומטית. סגירת כיסוי במקרים הבאים ייתכן שיהיה צורך באיפוס תפקוד  המראה תגרום לכיבוי האור.הקיפול:לחצן הפעלה של מראה חשמלית •חסימה בלתי מכוונת של תנועת המראות בעת  	 1 - לחצן הפעלת קיפול מראות חשמליות
הקיפול.2 - מתג בחירת המראה

3 - מתג כוונון המראה
•קיפול/פתיחה ידנית בלתי מכוונת. 	

•המראות חוזרות ממצב פתיחה. 	 קיפול מראות
המראות החיצוניות תלויות כך שהן יוכלו להסתובב 

•המראות רועדות ורוטטות במהירות נסיעה  	 קדימה או אחורה ולמנוע נזק. למראה קיימים שלושה 
רגילה. מצבים: קדמי עד הסוף, רגיל ואחורי עד הסוף.

לאיפוס: קפל והחזר את המראה על ידי לחיצה על 
הלחצן )ייתכן שיהיה צורך בלחיצות חוזרות ונשנות(. 

יתבצע איפוס של המראות והחזרתן למצב נסיעה 
מראת איפור מוארת רגיל.

אורות שלולית— אם קיימים
אפשרות הארכה של מגן השמש - אם קיימת מתחת למראות החיצוניות ישנה מנורה קטנה 

אפשרות ההארכה של מגן השמש מאפשרת  המאירה את הקרקע, כשהדלתות לא נעולות או 
גמישות נוספת של מיקום המגן, לחסימת אור  פתוחות, ומפתח השלט רחוק עובד.

השמש.
פתח את מגן השמש.  .1

מראה חיצונית חשמלית מתקפלת



שחרר את התפס המרכזי של המגן. ידית רב תפקודית2 .
סובב את המגן לכיוון החלון הצדדי, לחסימתו. . 3

הידית הרב תפקודית שולטת בפעולות פנסי  הארך את המגן כדי לספק הגנה נוספת מפני אור  . 4
האיתות, בחירת תאורה בפנסים הראשיים, ופנסי  השמש.

עקיפה. הידית הרב תפקודית נמצאת משמאל  לעמוד ההגה.הערה:
ניתן להאריך את להב המגן גם כאשר הוא מכסה 

את השמשה הקדמית, כדי לספק הגנה נוספת 
מפני אור השמש שחודר דרך השמשה.

מתג פנסים ראשיים תאורה חיצונית
כשמתג הפנסים הראשיים במצב OFF )מכובה(,  מתג פנסים ראשיים

סיבוב המתג לכיוון השעון עד למעצור הראשון,  מתג הפנסים הראשיים נמצא בצד 
ידליק את פנסי החניה של הרכב. פעולה זו תאפשר  השמאלי של לוח המחוונים. מתג זה 

ידית רב תפקודית לפנסי החנייה להידלק בצד אחד כאשר הרכב נעול,  שולט בפעולות הפנסיים הראשיים, פנסי 
מתג בחירת אלומת אור גבוה/נמוךבהתאם למצב בו נמצאת ידית האיתות. כשמתג  החניה, הפנסיים הראשיים האוטומטיים-

הפנסים הראשיים במצב OFF )מכובה (, סיבוב 
דחוף את הידית הרב תפקודית לכיוון לוח המחוונים  אם קיימים, עמעום תאורת לוח המחוונים, עמעום 

המתג לכיוון השעון עד למעצור השני, יפעיל את 
כדי להעביר את הפנסים הראשיים לאלומת אור  תאורה חיצונית-אם קיים, תאורה פנימית, פנסי 

הפנסים הראשיים ותאורת לוח המחוונים.
גבוה. משיכת הידית חזרה לכיוון גלגל ההגה תחזיר  ערפל קדמיים ואחוריים )אם קיימים(, בקרת גובה 

את אלומת האור הנמוך. Daytime Running Lights )תאורה לנהיגה  פנסים ראשיים-אם קיימת.
איתות בעזרת הפנסים הראשייםביום( - אם קיימת

התאורה לנהיגה ביום תידלק כשהמנוע מותנע 
באפשרותך לאותת לרכב חולף באמצעות הפנסים  ותישאר דולקת, אלא אם הנהג ידליק את הפנסים 

הראשיים, על ידי משיכה קלה של הידית הרב  .OFF הראשיים ומתג ההתנעה יהיה במצב
תפקודית לכיוונך. אלומת האור הגבוה בפנסים  הראשיים תאיר עד לשחרור הידית.הערה:

מערכת פנסים ראשיים אוטומטיים - ניתן לכבות ולהדליק את התאורה לנהיגה ביום 
אם קיימתבאמצעות מערכת Uconnect , אם זה מותר על 
פי החוק במדינה בה הרכב נקנה� למידע נוסף, 

מערכת זו מפעילה או מבטלת את פעולת הפנסים  עיין ״בהגדרות Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״�
הראשיים בהתאם לתאורת הסביבה החיצונית. 
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•ניתן לתכנת את זמן השהיית הפנסים  	 יובילו לכך שפנסי רכבך יידלקו לזמן רב יותר  כדי להדליק את המערכת ולהפעלה אוטומטית של 
 ,Uconnect הראשיים באמצעות מערכת )כאשר אתה קרוב לרכב(� כמו כן לכלוך,  הפנסים הראשיים, סובב את מתג הפנסים הראשיים 

 "Uconnect למידע נוסף,עיין בנושא ״הגדרות סרטי הדבקה או גורמים אחרים על השמשה  לכיוון השעון עד למעצור האחרון. כאשר המערכת 
בפרק ״מולטימדיה״� הקדמית או על עדשת המצלמה עלולים  פועלת, מערכת ההשהיה של הפנסים הראשיים 

לגרום לפעולה לא תקינה של המערכת. תזכורת אורות דולקיםתפעל גם כן. כך הפנסים הראשיים יישארו דלוקים 
אם הפנסים הראשיים או פנסי החניה דולקים  Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים אחרי שתעביר את מתג ההתנעה למצב OFF עד 

לאחר העברת מתג ההתנעה למצב – OFF, יישמע  ראשיים(ל-90 שניות. לכיבוי מיידי של המערכת האוטומטית, 
אות קולי עם פתיחת דלת הנהג. תפקוד זה )אם מוגדר( מעניק לך תחושת בטחון  .AUTO סובב את המתג למצב שאינו

פנסי ערפל קדמיים ואחוריים - אם קיימים בכך שהפנסים הראשיים יידלקו עד ל-90 שניות,  הערה:
מתגי פנסי הערפל מובנים במתג הפנסים  מהרגע שאתה עוזב את רכבך באזור לא מואר. יש להתניע את המנוע על מנת להפעיל את 

הראשיים. כדי להפעיל את תפקוד ההשהיה, העבר את  מתג  הפנסים במצב האוטומטי�
ההתנעה למצב OFF כשהפנסים הראשיים עדיין  דולקים. לאחר מכן, כבה את הפנסים הראשיים בקרה אוטומטית של הפנסים  תוך 45 שניות. ההשהיה תחל כשמתג הפנסים הראשיים - )אם קיימת(

הראשיים יהיה מכובה. הבקרה האוטומטית של הפנסים הראשיים 
המערכת תבטל את ההשהייה אם תדליק את מספקת תאורה לראייה קדימה בעת נהיגה בלילה, 

הפנסים הראשיים או את פנסי החניה, או שתעביר באמצעות פעולה אוטומטית של אלומת האור 
את מתג ההתנעה למצב ACC או RUN.הגבוה. פעולה זו אפשרית באמצעות מצלמה 

הפנסים הראשיים ייכבו באופן רגיל אם תכבה דיגיטלית שמותקנת על המראה הפנימית לראייה  אותם לפני כיבוי המנוע.לאחור. המצלמה מזהה אורות ייחודיים של כלי רכב 
מתג פנסי ערפל הערה:ומחליפה אוטומטית בין אלומת האור הגבוה לנמוך, 

1 - מתג פנס ערפל קדמי עד אשר הרכב חולף.
2 - מתג פנס ערפל אחורי •כדי להפעיל תפקוד זה, עליך לכבות את  	 הערה:

האורות תוך 45 שניות מהעברת מתג 
הערה: •ניתן להפעיל או לכבות את מערכת הבקרה  ההתנעה למצב OFF� אם מתג הפנסים 	

אם הרכב מצויד רק בפנס ערפל אחורי, יהיה רק  הראשיים במצב AUTO לפני שמתג ההתנעה האוטומטית של הפנסים הראשיים באמצעות 
לחצן אחד במרכז מתג הפנסים הראשיים. לחץ  � למידע נוסף, עיין בנושא  הועבר למצב OFF, אין צורך להעביר את מתג מערכת   Uconnect

פעם אחת כדי להדליק את פנסי הערפל האחוריים,  הפנסים הראשיים למצב off )כבוי( כדי " בפרק ״מולטימדיה״� Uconnect  ״הגדרות
ופעם שנייה כדי לכבות אותם. •כלי רכב עם פנסים ראשיים קדמיים ואחוריים  להפעיל את השהיית הפנסים הראשיים�	

שבורים, מכוסים בוץ, או שראייתם חסומה, 
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להפעלה, סובב את מתג הבקרה עד למספר  מתמשך יישמע אם הרכב ייסע יותר מ 6�1  כדי להפעיל את פנסי הערפל הקדמיים, לחץ על 
המתאים למשקל המטען המופיע בטבלה, ויישר  קילומטר כשפנס האיתות עובד� חציו העליון של מתג הפנסים הראשיים. כדי לכבות 

אותו עם קו המחוון על המתג. •כשהתאורה לנהיגה ביום דולקת ביחד  	 את פנסי הערפל הקדמיים, לחץ על חציו העליון 
עם פנסי האיתות, התאורה לנהיגה ביום  של מתג הפנסים הראשיים פעם שנייה.

תיכבה בצד הרכב בו פנס האיתות מהבהב�  כדי להפעיל את פנסי הערפל האחוריים, לחץ על 
התאורה לנהיגה ביום תידלק שוב כשפנס  חציו התחתון של מתג הפנסים הראשיים. כדי 

האיתות ייכבה� לכבות את פנסי הערפל האחוריים, לחץ על חציו 
סייען מעבר נתיב התחתון של מתג הפנסים הראשיים פעם שנייה.

הזז את הידית לכיוון מעלה או מטה, מבלי שהידית  הערה:
תעבור את המעצור, ופנס האיתות )הימני או  כדי להדליק את אורות הערפל האחוריים, האורות 
השמאלי( יהבהב חמש פעמים לפני שייכבה  הנמוכים או אורות הערפל הקדמיים צריכים להיות 

אוטומטית. דלוקים.
בקרת גובה הפנסים הראשיים - אם  קיימתכשפנסי הערפל דולקים, נדלק מחוון אור בלוח  המחוונים.

מערכת זו מאפשרת לנהג לשמור על גובה נאות  של הפנסיים הראשיים המאירים את פני הכביש, מחווני איתות
והדבר אינו תלוי במשקל המטען של הרכב . הזז את הידית הרב תפקודית מעלה או מטה, 

תפקוד הגנה על המצברמתג הבקרה נמצא על לוח המחוונים ליד בקר העמעום.והחצים בכל צדדיו של צג לוח המחוונים יהבהבו  כדי לסמן פעולה תקינה של פנסי האיתות 
כדי להגן על המצבר, האורות הפנימיים ייכבו  הקדמיים והאחוריים.

אוטומטית 15 דקות לאחר שמתג ההתנעה הועבר  הערה:
למצב LOCK. זה יקרה אם האורות הפנימיים  •אם אחד הפנסים נשאר דולק אך אינו מהבהב,  	

הודלקו באופו ידני, או בגלל דלת פתוחה. או אם קצב ההבהוב מהיר מדי, בדוק אם יש 
פגם בנורית� אם המחוון אינו דולק עם הזזת 

הידית, תיתכן תקלה במחוון�
•הודעת "Turn Signal On" )פנס איתות  	

פועל( תופיע על צג לוח המחוונים, וצפצוף 
בקרת גובה הפנסים הראשיים
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ישנם נוסעים בכל מושבי הרכב, 
והמטען בתא המטען מחולק 

באופן מאוזן. המשקל הכולל של 
הנוסעים והמטען לא עובר את  2

המשקל המקסימלי שהרכב 
יכול לשאת.

נהג, והמטען בתא המטען 
מחולק באופן מאוזן. המשקל 
הכולל של הנהג והמטען לא  3

עובר את המשקל המקסימלי 
שהרכב יכול לשאת.



בזמן שפנסי החניה או הפנסיים הראשיים דולקים,  תאורה פנימית
סובב את בקר עמעום לוח המחוונים מעלה כדי 

להגביר את בהירות תאורת לוח המחוונים ותאורת  תאורת נוחות פנימית
מחזיקי הכוסות-אם קיימים. האורות הפנימיים נדלקים כשדלת נפתחת. מתגי 

האור בקונסולה העליונה הם עבור תאורת הקריאה.

ידית מגב\מתז השמשה הקדמית

הפעלת מגבי שמשה קדמית
סובב את קצה הידית למעצור הראשון או השני 
למצב ניגוב לסירוגין. מרווח מצב הניגוב לסירוגין 

הראשון הוא 10 שניות. 
מרווח מצב הניגוב לסירוגין השני הוא בהתאם עמעום תאורת לוח המחוונים

למהירות הרכב. סובב למעצור השלישי להפעלת מתגי אורות עליונים
המגב במהירות נמוכה, ולמעצור הרביעי להפעלת  בקרת תאורת סביבה - אם קיימת כדי להגן על המצבר, האורות הפנימיים ייכבו 

המגב במהירות גבוהה. ניתן לשנות את הגדרות תאורת סביבה באמצעות  אוטומטית 15 דקות לאחר שמתג ההתנעה הועבר 
מערכת Uconnect. למידע נוסף, עיין ב״בהגדרות  למצב LOCK. זה יקרה אם האורות הפנימיים 

Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״. הודלקו באופן ידני, או בגלל דלת פתוחה. זה כולל 
מגבים ומתזים של השמשה גם את תאורת תא הכפפות ותאורת אזור תא  הקדמיתהמטען.  כדי להפעיל את התאורה הפנימית שוב, העבר את 

בקרי המגבים ומתזים של השמשה הקדמית  מתג ההתנעה למצב ON\RUN, או סובב את מתג 
ממוקמים בידית המגב\מתז של השמשה  התאורה.

הקדמית, מימין לעמוד ההגה. המגבים הקדמיים  בקרת עמעום תאורת לוח המחוונים
מופעלים באמצעות סיבוב המתג שבקצה הידית.  למידע נוסף, עיין ״במגבי/מתזי החלון האחורי״ בקר עמעום תאורת לוח המחוונים מהווה חלק ממתג  הפנסים הראשיים, והוא נמצא בצד הנהג בלוח המחוונים.

הפעלת מגבי שמשה קדמית בפרק זה.
43



•שימוש בחומר דוחה גשם המכיל שעווה או  	 ערפל
סיליקון עלול להפחית את ביצועי חיישן הגשם� השתמש באפשרות זו כאשר תנאי מזג האוויר 

•ניתן לכבות או להפעיל את תפקוד חיישן הגשם  	 דורשים רק שימושים בודדים של מחזורי ניגוב. לחץ 
באמצעות מערכת Uconnect� למידע נוסף, עיין  את קצה הידית למטה למצב MIST )ערפל(, ושחרר 

״בהגדרות Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״� את הידית להפעלת מחזור ניגוב בודד.
למערכת חיישן הגשם קיימות אפשרויות הגנה על  הערה:

להבי וזרועות המגבים, אשר לא יפעלו במקרים  אפשרות הערפל לא מפעילה את משאבת 
הבאים:הפעלת מתזי שמשה קדמית השטיפה, כך שלא יותז נוזל שטיפה על השמשה 

•שינוי במצב מתג ההתנעה - אם הרכב נמצא  	 עם הפעלת האפשרות. כדי להתיז נוזל שטיפה על  להפעלת המתזים, דחוף את קצה הידית לכיוונך 
השמשה יש להשתמש בתפקוד המתזים. במצב חיישן גשם ומתג ההתנעה עובר ממצב והחזק אותה כל עוד דרושה שטיפה. דחיפת הידית 

OFF למצב ON, המגבים האוטומטיים לא יפעלו בעת מצב ניגוב לסירוגין תפעיל את המגב למשך  מערכת מגבים עם חיישן גשם - אם 
עד שמהירות הרכב תהיה גבוהה יותר מ-5 כמה מחזורי ניגוב, לאחר שהידית תשוחרר. לאחר מכן  קיימת

קמ״ש, או כאשר מתג המגבים יחזור להיות תתחדש הפעולה לסירוגין כפי שנבחרה קודם לכן. המערכת חשה לחות על השמשה ומפעילה 
במצב ניגוב לסירוגין. אוטומטית את המגבים עבור הנהג. אפשרות זו דחיפת הידית בעת כשהיא במצב כבוי תפעיל את 

• תיבת הילוכים במצב סרק )NEUTRAL( -המגב למשך כמה מחזורי ניגוב, ולאחר מכן תכבה  	 יעילה במיוחד למצבים של התזת מים מהכביש 
מערכת חיישן גשם לא תפעל באף מהירות את פעולתם. או התזה של נוזל השטיפה של רכב אחר. סובב  

 ,)NEUTRAL( אם בורר ההילוכים במצב סרק את הידית הרב תפקודית לאחד מארבעת מצבי 
ותפעל רק אם מתג המגבים יוזז ובורר  ההפעלה כדי להפעיל תפקוד זה.

. )NEUTRAL ההילוכים לא יהיה במצב סרק ניתן לכוונן את רגישות המערכת באמצעות הידית. 
חסימה על ידי מצב התנעה מרחוק - ברכבים  מצב השהיה מס' 1 של המגב הוא בעל הרגישות 
המצויידים במערכת התנעה מרחוק, מגבי חיישן  הנמוכה ביותר, ומצב השהיה מס'' 2 של המגב הוא 
הגשם לא יפעלו כשהרכב נמצא במצב התנעה  בעל הרגישות הגבוהה ביותר. אם אינך משתמש 
מרחוק. ברגע שהנהג יעביר את מתג ההתנעה  .OFF במערכת, העבר את מתג המגבים למצב

למצב ON\RUN, מגבי חיישן הגשם יחזרו לפעול אם  הערה:
פעולה זו נבחרה ולא יתקיימו תנאים שימנעו את  •חיישן הגשם לא יפעל כאשר מתג המגבים  	

פעולתו )התנאים שהוזכרו לעיל(. נמצא במצב מהירות נמוכה או גבוהה�
•ייתכן ומצב הרגישות לא יפעל כראוי במקרה של  	

קרח או מים מלוחים שהתייבשו על השמשה� 44

אזהרה 
איבוד ראות פתאומי דרך השמשה עלול להוביל 
להתנגשות. ייתכן שלא תוכל להבחין בכלי רכב 

או במכשולים אחרים בדרך. כדי למנוע התכסות 
פתאומית של השמשה הקדמית בקרח כאשר 

מזג האוויר קר מאוד, חמם את השמשה 
הקדמית באמצעות מפשיר האדים לפני ובמהלך 

השימוש במתזים.

זהירות 
נקה והסר כל הצטברות של שלג המונעת את 
חזרתם של להבי המגבים למצב ״השהיה״. אם 

פעולת המגבים הופסקה אך הלהבים לא יכולים 
לחזור למצב ״השהיה״, עלול להיגרם נזק למנוע 

המגבים.



בקרי אקלים הערה: מגבי/מתזי החלון האחורי
כצעד בטיחותי, המשאבה תפסיק לפעול אם  בקרי אקלים ללא סקירה של מסך מגעבקרי המגבים\מתזים  האחוריים ממוקמים בידית 

המתג לחוץ ליותר מ-20-30 שניות� לאחר  בקרי החימום ומערכת מיזוג האוויר ברכב זה יכולים המגב\מתז של השמשה הקדמית, מימין לעמוד 
שחרור המתג המשאבה תחזור לפעולה רגילה� לכלול שורה של בקרים סיבוביים, מתגים פנימיים  ההגה. למגב האחורי ישנם מצבי פעולה שונים:

ו\או מסך מגע. ניתן להגדיר בקרי נוחות אלו  תפקוד הפשרת אדים מהשמשה הקדמית  •ניגוב לסירוגין 	
להשגת תנאי פנים רצויים. )De-Icer( - אם קיים  •מצב סנכרון )חצי ממהירות המגבים הקדמיים(  	

בקרי אקלים ידניים ייתכן שרכבך מצויד בתפקוד הפשרת אדים   כאשר מגבי השמשה הקדמית פועלים
)De-Icer( הפועל בתנאים הבאים: •מצב רציף 	

•הפעלה באמצעות הפשרת אדים של  	 •בעת נסיעה לאחור: אם המגב הקדמי עובד  	
השמשה הקדמית- הפשרת האדים תפעל  והילוך נסיעה לאחור משולב, המגב יופעל 

אוטומטית במקרה של התנעה ידנית במזג  לניגוב אחד.
אוויר קר, עם הפשרה מלאה של אדי השמשה 

הקדמית, וכשהטמפרטורה החיצונית היא סובב את החלק המרכזי של הידית
מתחת לC 0.6°.כלפי מעלה עד למעצור הראשון כדי 

להפעיל ניגוב לסירוגין, ועד למעצור השני 
•הפעלה באמצעות הפשרת אדים על החלון  	 כדי להפעיל ניגוב רצוף של השמשה האחורית.  

האחורי – הפשרת האדים תפעל אוטומטית 
במקרה של התנעה ידנית במזג אויר קר, להפעלת המתזים, דחוף את הידית   
עם הפשרה מלאה של אדי החלון האחורי, קדימה והחזק אותה כל עוד דרושה 

וכשהטמפרטורה החיצונית היא מתחת לC 0.6°.שטיפה. דחיפת הידית בעת מצב 
ניגוב לסירוגין תפעיל את המגב 

•הפעלה באמצעות התנעה מרחוק )אם  	 למשך כמה מחזורי ניגוב, לאחר 
קיימת( - כאשר התנעה מרחוק פועלת  שהידית תשוחרר. לאחר מכן תתחדש הפעולה 

 ,0.6° Cוהטמפרטורה החיצונית היא מתחת ל לסירוגין, כפי שנבחרה קודם לכן.
הפשרת אדי השמשה הקדמית תתחיל לפעול. 

יציאה מהתנעה מרחוק תחזיר פעולות מחדש, דחיפת הידית בעת שהיא במצב כבוי תפעיל את 
למעט אם הטיימר ופעולות מגבי השמשה המגב למשך כמה מחזורי ניגוב, ולאחר מכן תכבה 

ימשיכו לפעול.את פעולתו.
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 MAX A/C Setting )לחצן קירור מרבי(
לחץ ושחרר את לחצן MAX A/C במסך המגע, או הגדר את לחצן בקרת הטמפרטורה למצב MAX A/C , כדי לשנות את ההגדרה הנוכחית לעוצמת הקירור 

 .MAX A/C תגרום להפסקת פעולת ,MAX A\C הקרה ביותר. לחיצה על הלחצן פעם נוספת או הזזת לחצן בקרת הטמפרטורה ממצב

   A\Cלחצן
לחץ ושחרר את הלחיצה כדי לשנות את ההגדרה הנוכחית. נורית החיווי מאירה כאשר ה-A\C פועל.

לחצן מחזור אוויר
לחץ ושחרר לחצן זה כדי לשנות את המערכת בין מצב מחזור אוויר למצב אוויר חיצוני. ניתן להשתמש במצב מחזור אוויר כאשר האוויר החיצוני מלא בעשן, 

ריחות לא נעימים, אבק או לחות גבוהה.
הערה:

•שימוש ממושך במצב מחזור אוויר עלול לגרום לאוויר ברכב להיות דחוס, ועלולים להיווצר אדים על החלונות. לא מומלץ להשתמש במצב זה למשך זמן רב. 	
•שימוש במצב מחזור אוויר בתנאי מזג אוויר קרים או לחים עלול לגרום להיווצרות של אדים על החלונות, בגלל הצטברות של לחות בתוך הרכב. להפשרת  	

אדים מרבית יש לבחור במצב אוויר חיצוני.
•ניתן להשתמש במצב מחזור אוויר עבור כל המצבים למעט עבור הפשרת אדים. 	

•ניתן לבטל את בחירת מצב A/C באופן ידני, מבלי להפריע לבחירה במצב המסוים. 	

הגדרות הפשרת האדים של השמשה הקדמית
הגדר את לחצן בחירת המצב, למצב הפשרת האדים של השמשה הקדמית; כדי לשנות את ההגדרה של חלוקת זרימת האוויר הקיימת, למצב הפשרת אדים. 
כאשר תפקוד זה עובד, האוויר זורם מהשמשה הקדמית ומפתחי אוורור להפשרת חלונות צד. בחירה בלחצן הפשרת האדים עשויה להגביר את עוצמת זרימת 

האוויר. השתמש במצב הפשרת אדים עם הגדרות טמפרטורה מרביות, כדי להשיג את ההפשרה הטובה ביותר של השמשה הקדמית.
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לחצן הפשרת אדים של החלון האחורי
לחץ ושחרר את לחצן בקרת הפשרת אדים של החלון האחורי ואת חימום המראות החיצוניות )אם קיים( כדי להפעילם. נורית החיווי מאירה כאשר מפשיר 

האדים בחלון האחורי מופעל. הפשרת אדים בחלון האחורי מופסקת אוטומטית לאחר 10 דקות.

בקר הטמפרטורה
בקרת הטמפרטורה מווסת את כמות האוויר שנדחס למערכת בקרת האקלים. ניתן לבחור בטמפרטורה באמצעות בקר הטמפרטורה על לוח הבקרה. 

הטמפרטורות יעלו עם סיבוב הבקר לכיוון השעון. הטמפרטורות ירדו עם סיבוב הבקר נגד כיוון השעון.

בקר המניפה
בקר המניפה מווסת את כמות האוויר שנדחס למערכת מיזוג האוויר. ישנן שבע מהירויות מניפה שונות. כוונון המניפה יגרום להפעלה לעבור ממצב אוטומטי 
למצב ידני. ניתן לבחור במהירויות באמצעות בקר המניפה על לוח הבקרה. מהירות המניפה גוברת, מהמהירות הנמוכה ביותר, עם סיבוב הבקר בכיוון השעון. 

מהירות המניפה פוחתת עם סיבוב הבקר נגד כיוון השעון.

מצב זרימת אוויר מלוח המחוונים
האוויר מוזרם דרך פתחי האוורור בלוח המחוונים. ניתן לכוונן כל פתח אוורור לכיוון הרצוי של זרימת האוויר. ניתן לכוונן את פתחי האוורור במרכז לוח המכשירים 

ובצדדים כלפי מעלה או מטה, ולשני הצדדים, כדי לווסת את כיוון זרימת האוויר. מתחת לפתחי האוורור ממוקמת חוגה לחסימת הזרימה או להתאמת כמות 
האוויר שמוזרם דרך הפתחים.

מצב משולב
האוויר מוזרם דרך פתחי אוורור בלוח המחוונים וברצפה. כמות קטנה של אוויר מוזרמת דרך המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.

הערה:
להגברת הנוחות, ישנו הבדל טמפרטורות בין פתחי האוורור העליונים והתחתונים, כך שאוויר קר יותר מוזרם דרך הפתחים בלוח המחוונים, ואוויר חם יותר דרך 

הפתחים ברצפה.
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מצב זרימת אוויר מפתחים ברצפה
האוויר מוזרם דרך פתחי האוורור ברצפה. כמות קטנה של אוויר מוזרמת דרך המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.

מצב משולב רצפה/הפשרה
אוויר מוזרם דרך הפתחים ברצפה, המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד. הגדרה זו פועלת באופן הטוב ביותר בתנאי קור ושלג, הדורשים חום נוסף 

בשמשה הקדמית. הגדרה זו טובה להבטחת נוחות, בעת הפחתת הלחות מהשמשה הקדמית.



בקרי אקלים עם סקירה של מסך מגע
בקרי החימום ומערכת מיזוג האוויר ברכב זה יכולים 
לכלול שורה של בקרים סיבוביים, מתגים פנימיים ו\
או מסך מגע. ניתן להגדיר בקרי נוחות אלו להשגת 

תנאי פנים רצויים.

7 אינץ'  Uconnect 4 תצוגה אוטומטית של בקרי האקלים במערכת
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4�8  אינץ'   Uconnect 4 תצוגה אוטומטית של בקרי האקלים במערכת
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MAX A/C Button )לחצן קירור מרבי(
לחץ ושחרר את לחצן MAX A/C במסך המגע, כדי לשנות את ההגדרה הנוכחית לעוצמת הקירור הקרה ביותר. לחיצה על הלחצן פעם נוספת, תגרום 

.MAX A/C להפסקת פעולת

   A\Cלחצן
לחץ ושחרר את הלחיצה כדי לשנות את ההגדרה הנוכחית. נורית החיווי מאירה כאשר ה-A\C פועל.

לחצן מחזור אוויר
לחץ ושחרר לחצן זה כדי לשנות את המערכת בין מצב מחזור אוויר למצב אוויר חיצוני. ניתן להשתמש במצב מחזור אוויר כאשר האוויר החיצוני מלא בעשן, 

ריחות לא נעימים, אבק או לחות גבוהה.

הערה:
•שימוש ממושך במצב מחזור אוויר עלול לגרום לאוויר ברכב להיות דחוס, ועלולים להיווצר אדים על החלונות. לא מומלץ להשתמש במצב זה למשך זמן רב. 	
•שימוש במצב מחזור אוויר בתנאי מזג אוויר קרים או לחים עלול לגרום להיווצרות של אדים על החלונות, בגלל הצטברות של לחות בתוך הרכב. להפשרת  	

אדים מרבית יש לבחור במצב אוויר חיצוני.
•ניתן להשתמש במצב מחזור אוויר עבור כל המצבים, למעט עבור הפשרת אדים. 	

•ניתן לבטל את בחירת מצב A/C באופן ידני, מבלי להפריע לבחירה במצב המסוים. 	

לחצן AUTO - אם קיים
מווסת אוטומטית את הטמפרטורה בתוך תא הרכב באמצעות התאמת העוצמה והחלוקה של זרימת האוויר. ניתן להחליף בין מצב אוטומטי למצב ידני 

במערכת זו. למידע נוסף, עיין בנושא ״הפעלה אוטומטית״.
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הפשרת האדים של השמשה הקדמית
לחץ ושחרר את לחצן הפשרת האדים של השמשה הקדמית כדי לשנות את ההגדרה הקיימת של זרימת האוויר למצב הפשרת אדים. כאשר תפקוד זה עובד 
האוויר זורם מהשמשה הקדמית ומפתחי אוורור להפשרת חלונות צד. בחירה בלחצן הפשרת האדים עשויה להגביר את עוצמת זרימת האוויר. השתמש במצב 

הפשרת אדים עם הגדרות טמפרטורה מרביות כדי להשיג את ההפשרה הטובה ביותר של השמשה הקדמית והחלון הצדדי. בעת החלפת המצבים של לחצן 
הפשרת האדים של השמשה הקדמית, מערכת מיזוג האוויר תחזור להגדרה הקודמת.

לחצן הפשרת אדים של חלון אחורי
לחץ ושחרר את לחצן בקרת הפשרת אדים של החלון האחורי ואת חימום המראות החיצוניות )אם קיים(, כדי להפעילם. נורית החיווי מאירה כאשר מפשיר 

האדים בחלון האחורי מופעל. הפשרת אדים בחלון האחורי מופסקת אוטומטית לאחר 10 דקות.

לחצני הגברה והנמכה של טמפרטורה של נהג ונוסע קדמי
מספקים לנהג ולנוסע הקדמי שליטה עצמאית בטמפרטורה. להגדרות טמפרטורה גבוהה יותר, לחץ על הלחצן האדום בלוח הבקרה או במסך המגע, או לחץ 
והחלק את מד הטמפרטורה במסך המגע בכיוון החץ האדום. להגדרות טמפרטורה נמוכה יותר, לחץ על הלחצן הכחול בלוח או במסך המגע, או לחץ והחלק 

את מד הטמפרטורה במסך המגע בכיוון החץ הכחול.

לחצן סנכרון SYNC - אם קיים
לחץ על לחצן SYNC )אם קיים( על מסך המגע או על לוח המחוונים )אם קיים( כדי להחליף בין מצב כבוי למצב מופעל של תפקוד SYNC )סנכרון(. נורית 

החיווי SYNC מאירה כאשר מצב זה מופעל. אפשרות זו מסנכרנת את הגדרת הטמפרטורה בצד הנוסע הקדמי להגדרת הטמפרטורה בצד הנהג. שינוי 
הטמפרטורה בצד הנוסע כשמצב סנכרון מופעל, תכבה אוטומטית תפקוד זה.
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בקרת המניפה
אפשרות זו מווסתת את כמות האוויר שנדחס למערכת בקרת האוויר. ישנן שבע מהירויות מניפה שונות. כוונון המניפה יגרום למעבר ממצב הפעלה אוטומטי 

למצב ידני. ניתן לבחור בכל מהירות באמצעות בקר המניפה בלוח הבקרה או באמצעות הלחצנים במסך המגע.
•לוח בקרה: מהירות המניפה גוברת, מהמהירות הנמוכה ביותר, עם סיבוב הבקר בכיוון השעון. מהירות המניפה פוחתת עם סיבוב הבקר נגד כיוון השעון. 	

•מסך מגע: השתמש בסמל המציין מהירות מניפה נמוכה כדי להפחית את העוצמה. השתמש בסמל המציין מהירות גבוהה כדי להגביר אותה. ניתן לבחור  	
במהירות גם על ידי לחיצה על אזור מד המניפה בין הסמלים.

לחצני בקרי זרימת האוויר
לחץ על הלחצן במרכז לחצן בקר המניפה כדי לשנות את מצב חלוקת זרימת האוויר. ניתן לשנות את מצב חלוקת זרימת האוויר כך שהאוויר יצא מפתחי 

האוורור בלוח המחוונים, הפתחים ברצפה, פתחי המפשיר ומפתחי מפשיר האדים. המצבים הניתנים לבחירה הם:

מצב זרימת אוויר מלוח המחוונים
האוויר מוזרם דרך פתחי האוורור בלוח המחוונים. ניתן לכוונן כל פתח אוורור לכיוון הרצוי של זרימת האוויר. ניתן לכוונן את פתחי האוורור במרכז לוח המכשירים 

ובצדדים כלפי מעלה או מטה, ולשני הצדדים, כדי לווסת את כיוון זרימת האוויר. מתחת לפתחי האוורור ממוקמת חוגה לחסימת הזרימה או להתאמת כמות 
האוויר שמוזרם דרך הפתחים.

Faceplate Knobs

Touchscreen
Button 

Modes Button
 -if Equipped  

Panel Mode
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Bi-Level Modeמצב משולב

האוויר מוזרם דרך פתחי אוורור בלוח המחוונים וברצפה. כמות קטנה של אוויר מוזרמת דרך המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.

הערה:
להגברת הנוחות, ישנו הבדל טמפרטורות בין פתחי האוורור העליונים והתחתונים, כך שאוויר קר יותר מוזרם דרך הפתחים בלוח המחוונים, ואוויר חם יותר דרך 

הפתחים ברצפה.

Floor Mode

מצב זרימת אוויר מפתחים ברצפה
האוויר מוזרם דרך פתחי האוורור ברצפה. כמות קטנה של אוויר מוזרמת דרך המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד.

Mix Mode
מצב משולב רצפה/הפשרה

אוויר מוזרם דרך הפתחים ברצפה, המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד. הגדרה זו פועלת באופן הטוב ביותר בתנאי קור ושלג, הדורשים חום נוסף 
בשמשה הקדמית. הגדרה זו טובה להבטחת נוחות, בעת הפחתת הלחות מהשמשה הקדמית.

לחצן המכבה את בקרת האקלים- אם קיים
לחץ ושחרר לחצן זה כדי לכבות את בקרי האקלים.



מחזור אוויר תפקודי מערכת בקרת אקלים
אין צורך לשנות את ההגדרות כאשר הושגה   .3 כדי למנוע חדירה של עשן, ריחות לא נעימים,   A/C )מיזוג אוויר(

רמת הנוחות. אתה תחווה את היעילות הרבה  לחות גבוהה לתוך הרכב, או אם יש צורך בקירור  ביותר כאשר תאפשר למערכת לתפקד באופן לחצן מיזוג האוויר A/C מאפשר הפעלה או כיבוי  מהיר של פנים הרכב, ניתן לבחור במצב מחזור  אוטומטי.ידניים של המזגן. עם הפעלת מערכת מיזוג האוויר,  אוויר פנימי באמצעות לחיצה על לחצן מחזור  יזרום אוויר קר ויבש מהפתחים לתוך חלל הרכב. 
הערה: האוויר. נורית החיווי של מצב מחזור אוויר מאירה   A/C כדי לחסוך בתצרוכת הדלק, לחץ על לחצן

•אין צורך לשנות את הגדרות הטמפרטורה  	 כאשר מצב זה מופעל. לחיצה נוספת על הלחצן  בכדי לכבות את המזגן, וכוונן ידנית את הגדרות 
עבור כלי רכב חמים או קרים� המערכת  תכבה את מצב מחזור האוויר ותאפשר כניסת  מצב זרימת האוויר והמניפה. ודא שבחרת רק 

מכווננת אוטומטית את הטמפרטורה, מצב  אוויר חיצוני לרכב. במצבי הזרימה של לוח מחוונים, מצב משולב 
זרימת האוויר ומהירות המניפה על מנת  הערה: ומצב רצפה.

לספק תחושת נוחות מידית� במזג אוויר קר, שימוש במצב מחזור אוויר עלול  הערה:
•ניתן לבחור את יחידת המידה של  	 לגרום להתכסות החלונות באדים. ייתכן שמצב  •אם נוצרו אדים על השמשה הקדמית או  	

הטמפרטורה באמצעות מאפיין התכנות� מחזור האוויר לא יהיה זמין )הלחצנים במסך המגע  על חלונות הצד, הפעל את מצב ההפשרה 
אפורים(, אם קיימת האפשרות להיווצרות אדים על  לקבלת נוחות מרבית במצב הפעלה אוטומטית והגבר את מהירות המניפה, בהתאם לצורך� החלק הפנימי של השמשה הקדמית.

ובניסיון התנעה של מנוע קר, מהירות המניפה  •אם ביצועי מערכת המיזוג נמוכים  בקרת טמפרטורה אוטומטית )ATC( - אם 	
תישאר נמוכה עד להתחממות המנוע. מהירות  קיימתמהמצופה, בדוק שלא הצטברו לכלוך או 

המניפה תגבר ותעבור למצב אוטומטי. חרקים על החלק הקדמי של מדחס המזגן 
הפעלה אוטומטית הפעלה ידנית)ממוקם לפני הרדיאטור(� נקה את האזור  לחץ על לחצן AUTO בלוח הבקרה או על לחצן   .1 באמצעות התזה קלה של מים, מהאזור 

ניתן להפעיל את כל תפקודי מערכת זו גם באופן  AUTO במסך המגע, )אם קיים( על לוח בקרת  הקדמי של הרדיאטור ועד למדחס�
ידני. הסמל AUTO בתצוגת ATC הקדמית ייכבה  .)ATC( הטמפרטורה האוטומטית MAX A/C בעת שימוש בהפעלה ידנית של המערכת.מצב כוונן לטמפרטורה הרצויה באמצעות כוונון  . 2 מגדיר ביצוע קירור מרבי. לחץ ושחרר את הלחצן 

לחצני הטמפרטורה של הנהג והנוסע הקדמי. כדי להחליף בין מצב MAX A/C להגדרות הקודמות. 
כאשר הטמפרטורה הרצויה מוצגת, סימן  נורית החיווי מאירה כאשר מצב MAX A/C מופעל. 
שהמערכת השיגה רמת נוחות שתישמר  לחיצה על מהירות מניפה, טמפרטורה, מחזור 

אוטומטית. אוויר או הגדרות מצב, תגרום למעבר למצב הנבחר 
.MAX A/C וליציאה מהגדרת
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התעבות אדים על החלונות עצות להפעלה
חלונות הרכב נוטים להתכסות באדים בחלקם  הערה:

הפנימי במזג אוויר מתון, גשום ו/או לח. כדי להסיר  עיין בטבלה המופיעה בהמשך הפרק עבור הצעות 
את האדים, בחר במצב הפשרה או משולב רצפה/ להגדרות בקרה לתנאי מזג אוויר שונים.

הפשרה, והגדל את מהירות המניפה. אל תשתמש  במצב מחזור אוויר ללא מיזוג אוויר לפרקי זמן הפעלה בקיץ
ארוכים, מאחר והחלונות עלולים להתערפל.יש להגן על מערכת קירור המנוע באמצעות 

כניסת אוויר חיצונינוזל נגד קיפאון באיכות גבוהה. כך תוכל לספק  הגנה מפני היווצרות חלודה והתחממות יתר של 
ודא שכניסת האוויר החיצוני, הממוקם לפני  המנוע. מומלץ להשתמש בנוזל קירור OAT )מסוג 

השמשה הקדמית, חופשית מחסימות כגון עלים.  .)MS.90032
עלים המצטברים באזור כניסת האוויר עלולים  להפחית את זרימת האוויר, ואם ייכנסו למרזבים, הפעלה בחורף

הם עלולים לחסום את ניקוז המים. בחודשי החורף כדי להבטיח ביצועים מרביים של תפקודי החימום 
ודא שכניסת האוויר אינה חסומה על ידי שלג וקרח.וההפשרה, ודא שמערכת הקירור של המנוע 

מסנן אוויר בחלל הרכבפועלת כראוי, ושנעשה שימוש בסוג נוזל הקירור  הנכון עם כמות וריכוז מתאימים. שימוש במצב 
מערכת בקרת האקלים מסננת החוצה אבק  מחזור אוויר במהלך חודשי החורף אינו מומלץ, כיוון 
ואבקנים המצויים באוויר. פנה למרכז שירות  שחלונות הרכב עלולים להתכסות באדים.

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ כדי לטפל במסנן  האוויר של הרכב שלך, ולהחליף אותו בעת הצורך.אחסון לקראת יציאה לחופשה
בכל פעם שאתה מאחסן את רכבך, או מוציא אותו 

משימוש )לדוגמה ביציאה לחופשה( לשבועיים או 
יותר, הפעל את מערכת מיזוג האוויר כאשר תיבת 
ההילוכים בהילוך סרק למשך כחמש דקות, באוויר 
טרי ועם עוצמת מהירות גבוהה של המניפה. בכך 

תבטיח שימוש מספיק של המערכת ותפחית 
למינימום את האפשרות של גרימת נזק למדחס, 

כאשר המערכת תופעל מחדש.
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הגדרות בקרה מזג אוויר

 ל-ON )פועל( ואת מהירות מזג אוויר חם מאד 
ופנים הרכב חם מאד

הגדר את מצב הבקרה 
המניפה לגבוהה. פתח את החלונות לדקה כדי להוציא את האוויר 

החם החוצה. כשתושג רמת הנוחות הרצויה כוונן את הבקרים 
לנוחיותך.

מזג אוויר חם

הדלק  והגדר את מצב הבקרה למצב 

הפעל במצב קריר ושמשי

הגדר את מצב ההגדרה  והפעל את  כדי לשמור תנאי קור ולחות
שהראות דרך החלונות תהיה ברורה.

. אם מתחילים להצטבר אדים 

מזג אוויר קר

הגדר את מצב הבקרה למצב 
על השמשה הקדמית, העבר את הבקרה לכיוון מצב 



כדי לעצור את החלון מפתיחה מלאה בעת הפעלת  חלונות
אפשרות הפתיחה האוטומטית, לחץ לחיצה קצרה  בקרים של חלונות חשמליים

על המתג. הבקרים בדלת הנהג שולטים בחלונות של כל 
לסגירה חלקית של החלון, משוך כלפי מעלה את  הדלתות ברכב.

המתג ושחרר אותו כאשר תרצה לעצור את סגירת 
החלון.

הערה:
•אם החלון נתקל במכשול בזמן הסגירה  	

האוטומטית, הוא יהפוך כיוון ולאחר מכן 
יחזור למטה� הסר את המכשול והפעל שוב 

את המתג כדי לסגור את החלון� תפקוד פתיחה אוטומטית
•כל זעזוע בעקבות תנאי דרך קשים, עלול  	 מתגי החלונות של הנהג והנוסע הקדמי מאפשרים 

לגרום להפיכת כיוון בלתי צפויה של החלון  פתיחה וסגירה של החלונות באופן אוטומטי. לחץ 
בזמן הסגירה האוטומטית� במקרה כזה,  לחיצה קצרה על מתג הפתיחה של החלון והוא 
משוך קלות את המתג והחזק אותו כדי  ייפתח אוטומטית.

לסגור את החלון באופן ידני� לפתיחה חלקית של החלון, לחץ לחיצה קצרה על מתגי חלונות חשמליים
מתג הפתיחה ושחרר אותו כאשר תרצה לעצור  ישנם מתגים על הדיפון של כל אחת מהדלתות, 

את פתיחת החלון. באמצעותם ניתן להפעיל את החלונות החשמליים 
כדי לעצור את החלון מפתיחה מלאה בעת הפעלת של כל נוסע. החלונות יפעלו רק אם מתג ההתנעה 

.ON\RUN או ACC אפשרות הפתיחה האוטומטית, משוך משיכה נמצא במצב
קצרה כלפי מעלה את המתג. הערה:

סגירה אוטומטית של החלונות עם בכלי רכב המצוידים במערכת Uconnect, מתגי 
הגנה מפני היתפסותההפעלה של החלונות החשמליים נשארים פעילים 
משוך כלפי מעלה את מתג הפתיחה של החלון במשך 10 דקות לאחר כיבוי מתג ההתנעה. פתיחת  ושחרר לאחר זמן קצר, והחלון ייפתח אוטומטית.אחת מהדלתות הקדמיות תבטל תפקוד זה. ניתן  לתכנת את משך הזמן. למידע נוסף, עיין בנושא 

״הגדרות Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״.

58

אזהרה 
לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב. אל 

תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך הרכב או 
בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. אל תשאיר 
את ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כניסה 
 .ON\RUN או ACC והתנעה ללא מפתח, במצב

נוסעים, בייחוד ילדים, עלולים להיתפס בחלונות 
בעת הפעלת המתגים. היתפסות זו עלולה לגרום 

לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה 
כאשר החלון כמעט סגור לא קיימת הגנה מפני 

היתפסות. כדי להימנע מפציעות יש להרחיק 
חלקי גוף כמו זרועות, ידיים, אצבעות ועצמים 

אחרים מנתיב הסגירה של החלון.



גג שמש חשמלי עם הצללה אתחול סגירה אוטומטית
חשמלית - אם קיים במקרה וסגירת החלונות האוטומטית מפסיקה 

מתגי גג השמש ממוקמים בין מגני השמש על  לעבוד, כפי הנראה יש לאתחל את המערכת. 
הקונסולה העליונה. לאתחול סגירה אוטומטית:

משוך כלפי מעלה את מתג ההפעלה לסגירה   .1
מלאה של החלון. החזק את המתג למשך שתי 

שניות נוספות לאחר שהחלון נסגר.
לחץ כלפי מטה על מתג ההפעלה לפתיחה  . 2

מלאה של החלון. החזק את המתג למשך שתי 
מתג נעילת חלונות שניות נוספות לאחר שהחלון נפתח במלואו.

רעשי רוחמתג נעילת חלונות
רעשי רוח הנם היווצרות של לחץ על האוזניים, מתג נעילת החלונות ממוקם על דיפון דלת הנהג, 
או שמיעה של רעש חזק כדוגמת רעש מסוקים. ומאפשר נטרול מתגי החלונות של הנוסעים במוו

רעשי רוח צפויים להישמע כאשר נוסעים עם שב האחורי. לנטרול אפשרות זו, לחץ לחיצה קצרה 
מתגי גג שמש חשמלי חלונות פתוחים, או עם גג שמש פנורמי )אם קיים( על מתג נעילת החלונות )נורית החיווי של הלחצן 

1 - מתג הצללה חשמלית פתוח או פתוח חלקית. זוהי תופעה רגילה הניתנת תאיר(. להפעלת אפשרות זו, לחץ לחיצה קצרה 
2 - מתג פתיחה\סגירה של הלוח הקדמי לצמצום. אם רעשי הרוח מתרחשים כאשר נוספת על מתג נעילת החלונות )נורית החיווי של 

3 -  מתג אוורור לוח קדמי החלונות של המושב האחורי פתוחים, פתח את כל הלחצן תיכבה(.
חלונות הרכב בו-זמנית כדי לצמצם את הרעש. אם 

רעשי הרוח מתרחשים כאשר גג השמש פתוח, 
כוונן את פתיחתו כדי לצמצם את הרעש, או פתח 

כל חלון אחר.
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סגירה של גג שמש במצב ידנ י ההצללה תיפתח אוטומטית לפתיחה חלקית 
לסגירת גג השמש, לחץ והחזק את המתג כשהוא לפני שגג השמש ייפתח במלואו(. לחץ על המתג  במצב הסגור. כל שחרור של המתג יעצור את ושחרר אותו שוב, גג השמש ייפתח במלואו וייעצר  תנועת גג השמש, והוא יישאר סגור חלקית עד אוטומטית. פעולה זו נקראת ״פתיחה מהירה״.  ללחיצה נוספת על המתג.בזמן פתיחה מהירה, כל הזזה של המתג תעצור  את גג השמש.

פתיחה מהירה לאוורור גג השמש פתיחה של גג שמש במצב ידנ י
לחץ על לחצן האוורור ושחרר לאחר חצי שנייה. וגג  השמש יעבור ממצב סגור למצב אוורור. פעולה זו עצירת נוחות היא הגדרת העצירה האוטומטית  נקראת ״אוורור מהיר״. בזמן אוורור מהיר, כל הזזה לפתיחת גג השמש. פתיחת הנוחות נועדה  של המתג תעצור את גג השמש .לצמצום רעשי הרוח.

הערה:לפתיחת גג השמש, לחץ והחזק את המתג. גג  השמש ייעצר אוטומטית למצב עצירת נוחות )אם 
•אם ההצללה החשמלית במצב סגור בעת  	 ההצללה החשמלית במצב סגור בעת ההפעלה, 
לחיצה על מתג האוורור, ההצללה תיפתח  ההצללה תיפתח אוטומטית לפתיחה חלקית 

אוטומטית לפתיחה חלקית לפני שגג  לפני שגג השמש ייפתח במלואו(. לחץ ושחרר 
השמש ייפתח למצב אוורור� את המתג שוב לפתיחה מלאה של גג השמש, 

•כשגג השמש נמצא במצב פתיחה מלא  	 ולאחר מכן לעצירה אוטומטית. כל הזזה של המתג 
או חלקי, הפעלת האוורור המהיר אינה  תעצור את גג השמש. גג השמש וההצללה יישארו 

אפשרית� עליך ללחוץ ולהחזיק את מתג  פתוחים חלקית עד ללחיצה נוספת ושחרור המתג.
האוורור כדי להעביר את גג השמש ממצב  סגירה מהירה של גג שמש

פתוח למצב אוורור� תנועת גג השמש  תיעצר אם המתג ישוחרר לפני שגג השמש לחץ על המתג ושחרר אותו לאחר חצי שנייה, וגג  יגיע למצב אוורור�השמש ייסגר אוטומטית מכל מצב. גג השמש פתיחה מהירה של גג שמש ייסגר במלואו וייעצר אוטומטית. פעולה זו נקראת עצירת נוחות ועצירה מלאה הן הגדרות העצירה 
״סגירה מהירה״. בזמן סגירה מהירה, כל הזזה של האוטומטיות לפתיחת גג השמש. עצירת הנוחות 

המתג תעצור את גג השמש.נועדה לצמצום רעשי הרוח.
לחץ על המתג ושחרר אותו לאחר חצי שנייה.  גג 

השמש ייפתח אוטומטית למצב עצירת נוחות )אם 
ההצללה החשמלית במצב סגור בעת ההפעלה, 
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אזהרה 
אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או בקרבה 

לרכב לא נעול. אל תשאיר את מפתח השלט 
הרחוק בתוך הרכב או בקרבתו, או במיקום 

שנגיש לילדים. אל תשאיר את ההתנעה של 
רכב המצויד בכניסה ונסיעה ללא מפתח, במצב 
ACC או ON\RUN. נוסעים, במיוחד ילדים, עלולים 

להיתפס בגג השמש הנפתח בעת הפעלת 
המתג. היתפסות זו עלולה לגרום לפציעה 

חמורה או למוות.
בעת התנגשות, קיימת סכנה גדולה יותר להיזרק 

מהרכב כאשר גג השמש פתוח. אתה עלול גם 
להיפצע פציעה חמורה או למות. הדק תמיד את 
חגורת הבטיחות כראוי וודא שכל שאר הנוסעים 

חגורים גם הם.
אל תאפשר לילדים להפעיל את גג השמש 
הנפתח. אל תאפשר לאצבעות, לחלקי גוף 
אחרים או לחפצים לבלוט החוצה דרך פתח 

החלון הנפתח בגג. אתה עלול להיפצע.



במצבי פתיחה או פתיחה חלקית. זוהי תופעה  הערה: פתיחה מהירה של הצללה חשמלית
רגילה הניתנת לצמצום. אם רעשי הרוח מתרחשים  אם הגג  השמש פתוח, ההצללה תיסגר עד  לחץ על מתג ההצללה ושחרר אותו לאחר חצי 

כאשר החלונות של המושב האחורי פתוחים,  שתגיע למצב פתיחה חלקי� משיכה נוספת של  שנייה וההצללה תיפתח אוטומטית לפתיחה 
פתח את כל החלונות ברכב בו-זמנית כדי לצמצם  המתג תביא לסגירה מלאה ואוטומטית של גג  חלקית ותיעצר אוטומטית. לחיצה נוספת על 

את הרעש. אם רעשי הרוח מתרחשים כאשר גג  השמש ושל ההצללה החשמלית� המתג כאשר ההצללה במצב פתיחה חלקי, תביא 
השמש פתוח, כוונן את פתיחתו כדי לצמצם את  הרעש, או פתח כל חלון אחר.סגירה של הצללה חשמלית  במצב לפתיחה מלאה ולעצירה אוטומטית של ההצללה.  תחזוקה של גג שמש פנורמיידניפעולה זו נקראת ״פתיחה מהירה״. בזמן פתיחה  לסגירת ההצללה, משוך והחזק את המתג כשהוא מהירה, כל הזזה של המתג תעצור את ההצללה.
השתמש בחומרי ניקוי עדינים ללא חומר שוחק  במצב הסגור. שחרור המתג יעצור את תנועת  ובמטלית רכה בלבד לניקוי משטח הזכוכית.פתיחה של הצללה חשמלית  במצב  ההצללה, והיא תישאר סגורה חלקית עד למשיכה  ידני

מכסה תא המנוענוספת של המתג. לפתיחת גג השמש, לחץ והחזק את המתג. 
פתיחת מכסה תא המנוע. מערכת הגנה מפני היתפסות ההצללה תיפתח ותיעצר אוטומטית במצב 

עליך לשחרר את שני התפסיםהפתיחה החלקי. לחיצה נוספת ושחרור המתג  תפקוד זה מאתר כל הפרעה בפתיחת גג השמש 
בזמן תפקוד הסגירה המהירה. אם והתגלתה  משוך בידית שחרור מכסה תא המנוע תביא לפתיחה מלאה אוטומטית של ההצללה.  . 1
הפרעה במסלול גג השמש, הגג יחזור מעצמו  הנמצאת מתחת ללוח המחוונים בצד הנהג.שחרור המתג יעצור את תנועת ההצללה, והיא 
לאחור. במקרה כזה סלק את ההפרעה. לאחר  תישאר פתוחה חלקית עד ללחיצה נוספת על 

מכן, משוך ושחרר את מתג הסגירה של גג השמש  המתג.
לסגירה מהירה. סגירה מהירה של הצללה חשמלית

הערה: משוך את המתג ושחרר אותו לאחר חצי שנייה, וגג 
אם החלון נתקל שלוש פעמים רצופות בהפרעה,  השמש ייסגר אוטומטית מכל מצב. אם גג השמש 
תפקוד ההגנה מפני היתפסות ינוטרל, ויהיה צורך  סגור במלואו, ההצללה תיסגר גם היא ותיעצר 

לסגור את החלון באופן ידני. אוטומטית. פעולה זו נקראת ״סגירה מהירה״. בזמן 
רעשי רוח סגירה מהירה, כל הזזה של המתג תעצור את 

רעשי רוח הנם היווצרות של לחץ על האוזניים, או  ההצללה.
שמיעה של רעש חזק כדוגמת רעש מסוקים. רעשי 

מיקום ידית שחרור מכסה תא המנוע  רוח צפויים להישמע כאשר נוסעים עם חלונות 
)מתחת ללוח המחוונים(פתוחים, או עם גג שמש )אם קיים(
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הערה: צא החוצה מהרכב. תופס הבטיחות של ידית   .2
השתמש בלחצן הנעילה והשחרור מנעילה של השחרור נמצא במרכז מכסה המנוע מאחורי 

הדלת הפנימית על לוח הבקרה של הדלת, או הקצה הקדמי. אחוז במרכז מכסה המנוע 
באמצעות מפתח השלט רחוק כדי לנעול או כשכף ידיך לכיוון האדמה. כדי לפתוח את 

לשחרר מנעילה את דלת תא המטען�  מנעולי מכסה המנוע במלואו, אחוז בתופס הבטיחות 
הדלתות הידניים וצילנדרי נעילת הדלת החיצונית של ידית השחרור ודחוף אותה לכיוון צד הנוסע 

לא ינעלו או ישחררו מנעילה את דלת תא המטען�הקדמי.

דלת תא המטען
פתיחה

שחרור נעילה/פתיחה של דלת תא המטען
ניתן לפתוח את דלת תא המטען באמצעות המתג 

על הקונסולה העליונה, או באמצעות הידית החיצונית.
סגירההמתג בקונסולה העליונה יפתח את דלת 

החזק בידית משיכת דלת תא המטען כדי להוריד  תא המטען כשתא המטען נעול או משוחרר 
את דלת תא המטען. שחרר את הידית כשדלת תא  מנעילה. כדי לפתוח את תא המטען באמצעות 

המטען נסגרת מאליה. הידית החיצונית, דלת תא המטען צריכה להיות 
משוחררת מנעילה. מנעולי הדלתות הידניים 

סגירת מכסה תא המנוע�

סגירת דלת תא המטען
1 - ידית משיכה של דלת תא המטען פתיחת דלת תא המטען
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זהירות 
על מנת למנוע אפשרות לנזק, אל תטרוק את 

מכסה המנוע כדי לסגור אותו. הנמך את מכסה 
המנוע למרחק של כ- 30 ס״מ מעל תא המנוע 
ותן לו ליפול. ודא שמכסה המנוע סגור היטב על 

ידי שני התפסים. לעולם אל תנהג כשמכסה המנוע 
אינו סגור היטב ותפוס על ידי שני התפסים.

אזהרה 
ודא שהמכסה נעול היטב לפני תחילת הנסיעה. 

אם הוא אינו נעול היטב, הוא עלול להיפתח 
כאשר הרכב בתנועה ולחסום את שדה הראייה 

שלך לפנים. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום 
לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה 
נהיגה כשדלת תא המטען פתוחה תאפשר 

כניסה של גזים רעילים לתוך רכבך. אתה ונוסעי 
הרכב יכולים להיפגע מאדי גזים אלו. ודא שדלת 

תא המטען סגורה בעת הפעלת הרכב.



•ישנם חיישני היתפסות צמודים לצד דלת  	 של Uconnect( ויישמע צפצוף. למידע נוסף, עיין  הערה:
תא המטען� לחץ קל לכל אורך רצועות אלו  בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״. ודא שיש לך את המפתח לפני סגירת דלת תא 
יגרמו לדלת תא המטען לחזור למצב פתוח� הערה: המטען, משום שייתכן ודלת תא המטען תינעל.

•אם יהיו מספר הפרעות במהלך מחזור  	 •ודא שהמפתח ברשותך לפני סגירת דלת תא  	 דלת תא מטען אוטומטית -אם קיימת
פעילות אחד של דלת תא המטען החשמלי,  המטען, משום שייתכן ודלת תא המטען תנעל� דלת תא המטען יכולה להיפתח או 

המערכת תיעצר אוטומטית� במקרה  •השתמש בלחצן הנעילה והשחרור מנעילה  	 להיסגר על ידי מפתח השלט רחוק, 
שהדבר קורה, דלת תא המטען חייבת  של הדלת הפנימית, על לוח הבקרה של  הידית החיצונית, המתג בקונסולה 

להיפתח או להיסגר באופן ידני� הדלת, או באמצעות מפתח השלט רחוק  העליונה, ומתג דלת תא המטען הנמצא בצד 
•דלת תא המטען החשמלי לא תפעל  	 כדי לנעול או לשחרר מנעילה את דלת  השמאלי העליון של דלת תא המטען כשדלת תא 

 � בטמפרטורות מתחת  או מעל  65°Cתא המטען� ידית משיכת דלת תא המטען  -30°C המטען פתוחה.
ודא שהסרת כל הצטברות של שלג או קרח  וצילינדרי נעילת הדלת החיצונית לא ינעלו  השתמש באחת מהדרכים הבאות:

מדלת תא המטען, לפני לחיצה על אחד  או ישחררו מנעילה את דלת תא המטען�
כאשר דלת תא המטען סגורה במלואה, דלת תא 

ממתגי דלת תא המטען החשמלית� נעילת הרכב המטען תיפתח.
•אם דלת תא המטען נותרה פתוחה במשך  	 כאשר דלת תא המטען פתוחה במלואה, דלת תא 
זמן רב, ייתכן שיהיה צורך לסגור את דלת  המטען תיסגר.
תא המטען ידנית כדי לאפס את תפקודי  כאשר דלת תא המטען בתנועה, היא תהפוך את 

דלת תא המטען� כיוון פעולתה.
•בוכנות הגז תומכות בפתיחת דלת תא המטען�  	 מפתח השלט רחוק והמתג בקונסולה העליונה 
אולם היות ולחץ הגז יורד עם הטמפרטורות,  יפתחו את דלת תא המטען כשדלת תא המטען 

ייתכן ויהיה צורך לעזור לבוכנות כאשר פותחים  את דלת תא המטען במזג אוויר קר�הערה:נעולה. כדי לפתוח את תא המטען באמצעות  •דלת תא המטען לא תיפתח או תיסגר באופן הידית החיצונית, דלת תא המטען צריכה להיות  	
•לפני נסיעה, בדוק את לוח המחוונים כדי  	 חשמלי אם בורר ההילוכים במצב נסיעה או משוחררת מנעילה. לחץ על הלחצן במפתח השלט 

לראות אם מופיעה הודעה או מחוון אזהרה  אם מהירות הרכב  היא מעל ל-0 קמ״ש�הרחוק פעמיים תוך 5 שניות, כדי לפתוח או לסגור 
שדלת תא המטען או דלת אחרת פתוחה�  את דלת תא המטען.

•אם דבר כלשהו מפריע לדלת תא המטען  אם לא תעשה זאת ייתכן שדלת תא המטען 	 תישאר פתוחה שלא במכוון בעת הנסיעה�החשמלית בעת סגירה או פתיחה, דלת תא כאשר לחצן דלת תא המטען במפתח השלט רחוק  המטען תחזור אוטומטית למצב סגור או נלחץ פעמיים, פנסי האיתות יהבהבו פעמיים כדי  פתוח, במידה ותהיה התנגדות מספקת�להודיע שדלת תא המטען פתוחה או סגורה )אם  אושרה הגדרת אורות איתות עם נעילה בהגדרות 
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אזהרה 
בעת הפעלה חשמלית, קיימת אפשרות לפציעה 

ונזק למטען. ודא שנתיב התנועה של דלת תא 
המטען פנויה. ודא שדלת תא המטען סגורה 

ותפוסה היטב לפני נהיגה.



כשהדלת האחורית פתוחה, הרם את החלק  . 3 עלולה לגרום לתפקוד גילוי מכשול של דלת תא  •אם דלת תא המטען החשמלי שלך נסגרה  	
העליון של מדף תא המטען הקרוב ביותר  המטען לפעול, להפסיק או לשנות את כיוון הפעולה  והעברת את ידית ההילוכים לנסיעה, דלת 

למושבים האחוריים. החשמלית. תא המטען תמשיך להיסגר חשמלית� אולם 
הזז את הפינים הנמצאים מחוץ למדף, והסר   . 4כל תזוזה של הרכב יכולה לגרום לזיהוי 

את המדף האחורי דרך הדלתות האחוריות תוך  מכשול�
כדי משיכה מעלה והחוצה. •אם ידית שחרור דלת תא המטען החשמלי  	

ניתן לאחסן את המדף האחורי באזור תא    . 5נלחצת כשדלת תא המטען החשמלי 
המטען, או מאחורי משענות המושבים  נפתחת, המנוע יפסיק לפעול כדי לאפשר 

הקדמיים. הפעלה ידנית�
•אם ידית שחרור דלת תא המטען החשמלי  מאפייני תא המטען	 נלחצת כשדלת תא המטען החשמלי 

מדף אחורי ניתן להזזה נסגרת, דלת תא המטען תעבור למצב 
כדי להסיר את המדף האחורי, פעל באופן הבא: פתיחה מלאה

נתק את שני התפסים התומכים במדף בלוו   .1
לאות.

קישורים התומכים במדף האחורי
1 - תפסים הערה:
2 - לולאות אפשר למערכת החשמלית לפתוח את דלת תא 

פין מדף אחוריהמטען. לחיצה או דחיפה ידנית של דלת תא המטען  קיפול המושבים האחוריים   .2
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אזהרה 
•נהיגה כשדלת תא המטען פתוחה תאפשר  	

כניסה של גזים רעילים לתוך רכבך. אתה 
ונוסעי הרכב יכולים להיפגע מאדי גזים אלו. 
ודא שדלת תא המטען סגורה בעת הפעלת 

הרכב.
•אם אתה חייב לנסוע כשדלת תא המטען  	

פתוחה, ודא שכל החלונות סגורים ושמניפת 
בקרת האקלים פועלת בעוצמה גבוהה. אל 

תשתמש במצב מחזור אוויר.

אזהרה 
עשויה להתרחש פציעה או נזק למטען אם דבר 
מה נמצא בנתיב התנועה של דלת תא המטען. 

ודא שנתיב התנועה של דלת תא המטען פנוי 
לפני הפעלת תא המטען.



כדי לשנות את מצב רצפת תא המטען, משוך 
את ידית רצפת תא המטען כלפי מעלה, משוך 

את הרצפה החוצה, והנח את החלק האחורי של 
הרצפה במצב הרצוי. הורד את החלק הקדמי של 

הרצפה למקום.

תוויות ניתנות להסרה במדף האחורי
רצפת תא המטען

למערכת רצפת תא המטען יש קיבולת העמסה 
רצפת תא מטען מורמת - )דלת תא מטען חשמלית( של 181 ק״ג.

1 - דלת תא מטען מוגבהת מצבי רצפת תא המטען
2 - דלת תא מטען מוגבהת לגובה המקסימלי ניתן לכוונן את רצפת תא המטען לשלושה מצבים 

כדי להגביה את דלת תא המטען במלואה, משוך  שונים כדי ששטח אזור תא המטען יהיה גדול יותר. 
את ידית הרצפה מעלה, משוך את הרצפה החוצה,  מצבי רצפת תא המטען המצבים הם: עליון, מרכזי ותחתון.

ולאחר מכן הנח את הרצפה בצורה אנכית כשהחלק  1 - מצב עליון הערה:
התחתון מוכנס לחלק העליון של תושבות הרצפה.  2 - מצב מרכזי דחוף את החלק העליון של הרצפה מטה בחוזקה המצב התחתון לא קיים ברכבים המצויידים בצמיג  3 - מצב תחתון כדי שהרצפה תישאר במצב זה.חלופי קומפקטי או בצמיג חלופי בגודל מלא. המצב  המרכזי לא קיים ברכבים המצויידים בצמיג חלופי 

הרמת רצפת תא המטען בגודל מלא.
על מנת להרים את רצפת תא המטען כדי להגיע 
לערכת חירום לתיקון צמיג, או לצמיג החלופי )אם 
קיים(, משוך כלפי מעלה את ידית דלת רצפת תא 

המטען.
אל תרים את הרצפה מעבר לנקודת ההתנגדות. 

ברכבים המצויידים בדלת תא מטען חשמלית, 
משיכת הרצפה מעלה בכוח, עלולה לגרום לנזק 

לרצפה ולדיפון לוח הרכב.
רצפה תא המטען מורמת באופן מלא
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ניתן לקפל את המושבים האחוריים למצב שטוח 
כדי ששטח האחסון יהיה גדול יותר. דבר זה 

מאפשר שטח מורחב יותר עבור המטען, בעוד 
שנותר עדיין מקום למושבים האחוריים.  למידע 

נוסף עיין בנושא״ מושבים״ בפרק ״הכר את רכבך״.
ווים לקשירת המטען ולולאות

יש להשתמש בהתקנים לקשירה הנמצאים באזור 
רצפת תא המטען כדי לוודא שהמטען מאוחסן 

בבטחה כשהרכב נוסע.
הלולאות לקשירת המטען נמצאות על לוחות הדיפון.

תא אחסון אחורי

אחסון ציוד פנימי
תא כפפות

תא הכפפות נמצא בלוח המחוונים בצד הנוסע.

תאי אחסון אחוריים
תאי האחסון האחוריים נמצאים בחלק האחורי של 

תא כפפות הרכב או בצדדי רצפת תא המטען.
כדי לפתוח את תא הכפפות, משוך ושחרר את 

הידית.
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אזהרה )המשך( 
משקל ומיקום המטען והנוסעים יכול לשנות את 
מרכז הכבידה של הרכב ואת השליטה ברכב. כדי 

להימנע מאיבוד שליטה שעלול לגרום לתאונה, 
ציית להנחיות אלו בעת העמסת מטען ברכבך:

•אל תישא מטען החורג מהעומס המרבי  	
המותר הכתוב במדבקה על הדלת 

השמאלית, או בקורה המרכזית של דלת 
שמאל.

•דאג תמיד שהמטען יהיה מחולק באופן מאוזן  	
ברצפת תא המטען. הנח חפצים כבדים  

נמוך ורחוק ככל האפשר.
•הנח כמה שיותר חפצים לפני הסרן האחורי.  	

יותר מדי משקל או משקל שמונח באופן 
לא מאוזן על, או מאחורי הסרן האחורי, יכול 

לגרום לטלטול הרכב.
•אל תעמיס מזוודות או מטען גבוה יותר  	

מהחלק העליון של משענת המושב. דבר זה 
עלול לפגוע בראות, או שהחפץ עלול להיות 

מושלך בעת עצירה פתאומית או במהלך 
תאונה.

אזהרה 
•ההתקנים לקשירת מטען לא יכולים לשמש  	
כנקודות עיגון בטוחות לרצועת הקשירה של 

מושב בטיחות לילד. במהלך עצירה פתאומית 
או תאונה, התקן הקשירה יכול להשתחרר 

וכתוצאה מזה מושב הבטיחות לילד ישתחרר 
גם כן. הילד עלול להיפצע קשה. השתמש רק 

בנקודות העיגון עבור קשירת מושב בטיחות 
לילד.

•על מנת להבטיח הגנה מפני פציעות אישיות,  	
אסור להסיע נוסעים באזור תא המטען 

האחורי. אזור תא המטען האחורי נועד לצורכי 
נשיאת מטען בלבד, ולא עבור הנוסעים 
שצריכים לשבת במושבים ולהשתמש 

בחגורות הבטיחות.
)המשך(



תא אחסון מתחת למושב הקדמיקונסולת תא אחסון
דגמים מסוימים עשויים להיות מצוידים באזור לפתיחה, משוך את הרצועה והרם את המכסה.

אחסון מתחת לכרית המושב הקדמי. משוך את  ניתן לכוונן את משענת היד של הקונסולה 
לולאת כרית המושב מעלה כדי לפתוח את שטח  המרכזית קדימה או אחורה באמצעות משיכה 

האחסון. לכיוון הרצוי עד שהידית ננעלת במקומה.

הערה:
לפני סגירת המושב ודא שהחפצים לא מפריעים 

לתפס. משוך את כרית המושב מטה אחרי הסגירה 
מחזיקי כוסות קדמייםכדי לוודא שהתפס נעול.

ישנם שני מחזיקי כוסות )אם קיימים( עבור  מחזיקי כוסות
המושבים האחוריים במשענת היד המרכזית.

שקעים חשמליים
רכבך מצויד בשקעים חשמליים 12 וואט. ניתן 

להשתמש בהם כדי להטעין פלאפונים, אביזרים 
אלקטרוניים קטנים והתקנים חשמליים אחרים 

הצורכים מעט חשמל. השקעים החשמליים קונסולה מרכזית
מסומנים על ידי הסמל ״מפתח״ או ״בטריה״ כדי  ישנם שני מחזיקי כוסות עבור המושבים הקדמיים בקונסולה המרכזית יש אזור אחסון בו ניתן לאחסן 

לציין איך השקע מופעל. שקעים חשמליים עם פלאפונים,  PDA או אביזרים קטנים אחרים. בקונסולה המרכזית.
הסמל ״מפתח״ פועלים כאשר מתג ההתנעה 

נמצא במצב ON או ACC, בעוד ששקעים חשמליים 
עם הסמל ״בטריה מחוברים ישירות למצבר 

ופועלים כל הזמן.
הערה:

•צריך לנתק או לכבות את כל ההתקנים  	
המחוברים לשקעים חשמליים עם הסמל 

״מצבר״ כשהמנוע לא פועל כדי שהבטריה 
לא יתרוקן�
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אזהרה
ודא שכרית המושב נעולה היטב במקומה לפני 

שימוש במושב. אחרת, המושב לא יספק את 
היציבות הראויה לנוסעים. מושב לא נעול היטב 

עלול להוביל לפציעה חמורה.

אזהרה
אל תפעיל את הרכב כשמכסה קונסולת האחסון 
פתוח. נסיעה עם מכסה קונסולת האחסון פתוח 

יכולה לגרום לפציעה בעת תאונה.



•כדי לוודא שמצית הסיגריות יפעל נכון, חובה  	
�Mopar להשתמש בשקע מצית של חברת

שקע חשמלי באזור תא המטען האחורי

הערה: השקע החשמלי הקדמי נמצא בקונסולה המרכזית 
שקע החשמל באזור תא המטען האחורי יכול  של לוח המחוונים.

לעבור ממצב של הפעלה רק בהתנעת הרכב או 
למצב של הפעלה באמצעות המצבר, כך שהוא 
יפעל כל זמן שהמצבר פועל. פנה למרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.

שקע חשמלי קדמי
בנוסך לשקע החשמלי הקדמי, ייתכן שקיים גם 

שקע חשמלי הנמצא באזור תא המטען האחורי, 
אם קיים.
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זהירות
שקעי החשמל נועדו אך ורק לתקעים לאביזרי 

עזר. אל תכניס שום דבר אחר תקעים לשקעים 
החשמליים, הדבר יגרום נזק לשקע וישרוף את 

הנתיך. שימוש לא נכון בשקע החשמל יגרום נזק 
שלא יהיה מכוסה במסגרת האחריות המוגבלת 

לרכב חדש.

אזהרה
למניעת פציעה חמורה ואף מוות:

•הכנס לשקע רק התקנים המתאימים לשקע  	
12 וולט.

•אל תיגע בשקע עם ידיים רטובות. 	
•סגור את המכסה כשהשקע לא בשימוש  	

בעת נסיעה.
•שימוש לא נכון בשקע לגרום למכת חשמל  	

ולתקלה חשמלית.

זהירות
•ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צורך  	
חשמל ממצבר הרכב, אפילו כשאינו בשימוש 

)למשל טלפונים סלולריים וכו׳(. בסופו של 
דבר אם הם יהיו מחוברים במשך זמן ארוך, 

של הפעלה רק בהתנעת הרכב או למצב של 
הפעלה באמצעות המצבר, כך שהוא יפעל 

כל זמן שהמצבר פועל.
•ציוד הצורך מתח רב )כגון, מתקני קירור,  	

שואבי אבק, פנסים וכו׳( יקצר את חיי 
המצבר אפילו מהר יותר. בשקע מצית של 

.Mopar חברת
•אחרי שימוש באביזרים הצורכים חשמל  	
רב, או במשך זמן רב כשהרכב לא פועל 

)והאביזרים מחוברים(, חובה לנסוע עם הרכב 
מספיק זמן בשביל שהמחולל יטעין את 

מצבר הרכב מחדש.



ממיר מתח-אם קיים

גגון מטען - אם קיים
אסור שהמטען שנישא על הגג עם מנשא יחרוג  מיקום ממיר מתח
מעבר ל-68 ק״ג, וכמו-כן, יש לחלק אותו באזור  ממיר מתח של 230 וולט, בעל הספק 150 ואט ממוקם 

המטען באופן שיהיה מאוזן. הנמצא בצד האחורי של הקונסולה המרכזית כדי 
חובה להשתמש במוטות רוחביים כאשר שמים  להמיר מתח DC למתח AC. שקע זה יכול לספק זרם 

מטען על הגגון. בדוק את הרצועות לעיתים קרובות  לפלאפונים, מכשירים אלקטרוניים והתקנים אחרים, 
כדי לוודא שהמטען קשור היטב. ולהתקנים צורכים חשמל רב כמו התקנים הצורכים 

הערה:עד 150 וואט. מספר קונסולות וידאו מתקדמות עשויות 
ניתן לקנות מוטות רוחביים במרכז שירות מורשה  לחרוג ממגבלת כוח זה, כמו גם מכשירי חשמל רבים.

מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ בעל חלפי MOPAR מקוריים.כדי להדליק את שקע ממיר המתח, חבר את ההתקן. 
מנשאים חיצוניים לא יגדילו את יכולת העומס השקע ייכבה אוטומטית כשההתקן לא מחובר.

המרבי של הרכב. ודא שסך כל הנוסעים והמטען לממיר המתח הגנה מובנית מפני עומס יתר ,והוא 
בתוך הרכב, כולל המטען על הגגון, חורג מקיבולת ייכבה אוטומטית אם זרם החשמל עובר את  

העומס המרבית של הרכב.מגבלת ה – 150 וואט. ממיר המתח יתאפס 
אוטומטית ברגע שההתקן האלקטרוני לא יהיה מחובר 

לשקע. כדי להימנע מהעמסת יתר על המעגל 
החשמלי, בדוק מהי צריכת החשמל של ההתקנים 

)המשך( האלקטרונים לפני שימוש בממיר.
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אזהרה
•למניעת פציעה חמורה ואף מוות: 	

•אל תכניס חפצים לשקעים. 	
•אל תיגע בשקע עם ידיים רטובות. 	

•סגור את המכסה כאשר לא נעשה שימוש. 	
•שימוש לא נכון בשקע יכול לגרום למכת  	

חשמלה ולתקלה חשמלית.

אזהרה
המטען חייב להיות קשור היטב לפני נסיעה. 

מטען שלא קשור היטב יכול לעוף מהרכב 
במיוחד במהירות גבוהה, ולגרום  לפציעה ונזק 

לרכוש. מלא אחר האזהרות של גגון המטען בעת 
נשיאת מטען על גגון הרכב.

זהירות
•כדי למנוע נזק לגגון המטען ולרכב, אל תחרוג  	

מקיבולת העומס המרבית של גגון המטען. 
ודא שמטען כבד יחולק באופן אחיד ככל 

האפשר, ושהמטען יהיה קשור כראוי.
•מטען ארוך שאורכו מגיע עד לשמשה  	

הקדמית כמו לוחות עץ או גלשנים , צריך 
להיות קשור היטב בחלק הקדמי והאחורי 

של הרכב.
•הנח שמיכה או אמצעי הגנה אחר בין שטח  	

הגג למטען.
•סע במהירות נמוכה יותר ובצע פניות  	

בזהירות, בעת נסיעה עם מטען ארוך או כבד 
על גגון המטען. רוח חזקה המתרחשת באופן 

טבעי או עקב משאית שנוסעת ליד, יכולה 
לגרום למטען לנוע מעלה באופן פתאומי. 
הדבר נכון בעיקר לגבי מטען שטוח וגדול, 

ונזק עלול להיגרם למטען או לרכבך, כתוצאה 
מכך.



70

זהירות )המשך(
•תחילה יש לאבטח את המטען למוטות  	

הרוחביים, ואילו לולאות הקשר שמתחת 
למנשא ישמשו כנקודות קשירה נוספות, 

במידת הצורך. לולאות הקשירה משמשות 
אך ורק כנקודות קשירה נוספות. אל 

תשתמש במנגנון מותחן רצועה ביחד עם 
לולאות הקשירה. בדוק את הרצועות לעיתים 

קרובות כדי לוודא שהמטען קשור היטב.
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מד מהירות  .3 2.  תצוגת לוח המחוונים סקירת לוח המחוונים
•מציג את מהירות הרכב 	 •תצוגת לוח המחוונים מספקת תצוגה דינמית  	 מד סל״ד . 1

מד דלק 4לנהג. למידע נוסף, עיין בנושא ״תצוגת לוח  . •מציג את מהירות המנוע בסיבובים לדקה  	
•המד מראה את רמת הדלק במיכל הדלק מחוונים״ בפרק ״הכר את לוח המחוונים״. 	 )RPMx1000(

ON/RUN כשמתג ההתנעה במצב



•סמל משאבת מיכל הדלק מצביע לצד הרכב  	
היכן שנמצאת דלתית פתח מילוי הדלק.

5 .   מד טמפרטורה
•מד הטמפרטורה מראה את טמפרטורת נוזל  	

הקירור. כאשר המד נמצא בטווח הנורמלי, 
הדבר מציין שמערכת קירור המנוע עובדת 

היטב.
•המד ככל הנראה יצביע על טמפרטורה גבוהה  	
יותר בעת נהיגה במזג אוויר חם או בעת נהיגה 

הערה:בשיפוע הר. אסור שהמד יחרוג מעבר לטווח  הנורמלי
נוריות האזהרה יידלקו לזמן קצר לבדיקת נורות 

בהתנעת המנוע בפעם הראשונה�
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אזהרה
מערכת  קירור מנוע חמה היא דבר מסוכן. אתה 

ואנשים אחרים עלולים להיכוות קשות מנוזל 
קירור. במקרה שהרכב מתחמם יתר על המידה, 

ייתכן וייווצר צורך לפנות למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.

זהירות
נהיגה כאשר מערכת הקירור חמה עלולה לגרום 

נזק לרכב. אם מד הטמפרטורה נמצא במצב 
חם )H(, עצור בצד הדרך. העבר את הרכב למצב 

סרק כשמיזוג האוויר מכובה, עד שהמחוג יחזור 
 ,)H( לטווח הנורמלי. אם המחוג נשאר במצב

כבה מיד את המנוע ופנה למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ לטיפול.



לוח המחוונים – מנוע דיזל

לוח מחוונים בסיסי – מנוע דיזל

75



לוח מחוונים פרימיום – מנוע דיזל
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מד מהירות  .3 תצוגת לוח המחוונים . 2 סקירת של לוח המחוונים
• מציג את מהירות הרכב 	 •תצוגת לוח המחוונים מספקת תצוגה דינמית  	 מד סל״ד . 1

מד דלק 4לנהג. למידע נוסף, עיין בנושא ״תצוגת לוח  . •מציג את מהירות המנוע בסיבובים לדקה  	
•המד מראה את רמת הדלק במיכל הדלק מחוונים״ בפרק ״הכר את לוח המחוונים״. 	 )RPMx1000(

ON/RUN כשמתג ההתנעה במצב



• סמל משאבת מיכל הדלק מצביע לכיוון צד  	
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הערה:
נוריות האזהרה יידלקו לבדיקת נורות בהתנעת  הרכב, היכן שנמצאת דלתית פתח מילוי הדלק.

המנוע בפעם הראשונה� 5.   מד טמפרטורה
תצוגת לוח המחוונים -אם קיימת  •מד הטמפרטורה מראה את טמפרטורת נוזל  	

ייתכן שרכבך מצוייד בתצוגת לוח המחוונים, אשר  הקירור. כאשר המד נמצא בטווח הנורמלי, 
מציעה מידע מועיל לנהג. כשמתג ההתנעה נמצא  הדבר מציין שמערכת קירור המנוע עובדת 

במצב STOP\OFF, סגירה\פתיחה של הדלת תפעיל  היטב.
את התצוגה ותציג במד המרחק את המספר  •המד ככל הנראה יצביע על טמפרטורה גבוהה  	
הכולל של הקילומטרים. תצוגת לוח המחוונים  מיקום תצוגת לוח מחוונים בסיסיתיותר בעת נהיגה במזג אוויר חם או בעת נהיגה 

נועדה להציג לך מידע חשוב על מערכות הרכב  בשיפוע הר. אסור שהמד יחרוג מעבר לטווח 
ותפקודיו. על ידי שימוש בתצוגה הדינמית לנהג,  הנורמלי.

הנמצאת בלוח המחוונים, לוח המחוונים יכול 
להראות לך כיצד המערכות עובדות ולהזהיר אותך 

כשהן לא עובדות. הבקרים המותקנים בגלגל ההגה 
מאפשרים לך לגלול ולהיכנס לתפריטים הראשיים 

ולתפריטי משנה. אתה יכול להגיע למידע הספציפי 
שאתה רוצה ולבצע בחירות וכוונונים.

מיקום תצוגת לוח המחוונים 
והבקרי ם

מיקום תצוגת לוח מחוונים - פרימיום תצוגת לוח המחוונים מספקת תצוגה דינמית 
תצוגת לוח המחוונים מציגה את פרטי התפריט  לנהג.

הבאים: במידה והם קיימים:
•מד מהירות 	

•נתוני רכב 	
•מערכות סיוע לנהג 	

•תצרוכת דלק 	
•נסיעה 	

זהירות
נהיגה כאשר מערכת הקירור חמה עלולה לגרום 

נזק לרכב. אם מד הטמפרטורה נמצא במצב 
חם )H(, עצור בצד הדרך. העבר את הרכב למצב 

סרק כשמיזוג האוויר מכובה, עד שהמחוג יחזור 
 ,)H( לטווח הנורמלי. אם המחוג נשאר במצב

כבה מיד את המנוע ופנה למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בעמ״ לטיפול.

אזהרה
מערכת קירור מנוע חמה היא דבר מסוכן. אתה 

ואנשים אחרים עלולים להיכוות קשות מנוזל 
קירור. במקרה שהרכב מתחמם יתר על המידה, 

ייתכן שיווצר צורך לפנות למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת בע"מ. 



פריטי תפריט בתצוגת לוח המחוונים •לחצן חץ למטה 	 •Stop/Start )עצור\התחל( אם קיים 	
הערה: לחץ ושחרר את  את לחצן החץ למטה כדי  •שמע 	

הצג בלוח המחוונים מציג פריטי תפריט במרכז לוח  לגלול למטה ולהיכנס לתפריטים הראשיים 
  

+ •הודעות 	
המחוונים. פריטי תפריט יכולים להשתנות על פי  ולתפריטי משנה. •הגדרת מסך 	

התפקודים ברכבך. •לחצן חץ ימין 	 •הגדרות רכב מד מהירות	 לחץ ושחרר את לחצן החץ הימני כדי  לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה, המערכות מאפשרות לנהג לבחור מידע באמצעות   
עד אשר כותרת התפריט של מד המהירות מוצגת עד אשר כותרת התפריט של מד המהירות מוצגת  להגיע למסכי המידע או מסכי תפריטי לחיצה על הלחצנים הבאים המותקנים בגלגל 

המשנה של פריט מהתפריט הראשי.
להגיע למסכי המידע או מסכי תפריט
המשנה של פריט מהתפריט הראשי. +

בתצוגת לוח המחוונים. ההגה:
•לחצן חץ שמאל 	

משוך ושחרר את לחצן הOK כדי לשנות את יחידת 
לחץ ושחרר את לחצן החץ השמאלי כדי  המידה של מד המהירות מ MPH לקמ״ש )או להיפך(. 

נתוני רכב )מידע על התפקודים ללקוח( להגיע למסכי המידע או מסכי תפריטי 
המשנה של פריט מהתפריט הראשי.

לחץ ושחרר את לחצן החץ השמאלי  
להגיע למסכי המידע או מסכי תפריט
+המשנה של פריט מהתפריט הראשי.

לחץ ושחרר את לחצני החצים למעלה או למטה, 
עד אשר כותרת התפריט של נתוני הרכב מוצגת  •לחצן OK )אישור( בלוח המחוונים. משוך ושחרר את לחצני החץ 	

ימינה או שמאלה כדי לעבור בין תפריטי המשנה  לחץ ושחרר את לחצן ה-OK כדי להגיע\לבחור 
של נתוני הרכב, ומלא אחר הוראות המופיעות בכל  למסכי מידע או מסכי תפריטי המשנה של פריט 

מסך על פי הצורך.  OK-מהתפריט הראשי. לחץ והחזק את לחצן ה
לחץ אוויר בצמיגיםלשניה אחת כדי לאפס תפקודים מוצגים\נבחרים  . 1

•אם לחץ האוויר בכל צמיגי הרכב תקין, יופיע סמל שניתן לאפס. 	
עם ערכי לחץ האוויר בצמיג בכל פינות הסמל. לחצני בקרה בתצוגת המחוונים

•אם לחץ האוויר נמוך באחד הצמיגים, ההודעה  	
Inflate Tire To XX )נפח את הצמיג עד ...( תופיע 

ביחד עם סמל הרכב וערכי לחץ האוויר של  •לחצן חץ למעלה 	
הצמיגים בכל אחת מפינות הסמל, כאשר לחץ  לחץ ושחרר את לחצן החץ למעלה כדי 

לגלול למעלה ולהיכנס לתפריטים הראשיים 
  +

האוויר של הצמיג עם לחץ האוויר הנמוך, יופיע 
בצבע שונה מערכי לחץ האוויר של הצמיגים בצבע שונה מערכי לחץ האוויר של הצמיגים  ולתפריטי משנה.

האחרים.
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נתוני הנסיעה במיכל. כשהמרחק המשוער הוא פחות  •אם מערכת הלחץ בצמיגים זקוקה לטיפול,  	
לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה,   LOW מ-48 ק״מ, צג הטווח יציג את ההודעה תופיע הודעה בדבר צורך בטיפול במערכת 

עד אשר כותרת התפריט נתוני נסיעה תופיע  FUEL )מפלס דלק נמוך(. אחרי הוספת כמות   "Service Tire בקרת לחץ האוויר בצמיגים
בתצוגת לוח המחוונים. החלף בין לחצני החץ  משמעותית של דלק לרכב, הודעת מפלס דלק  Pressure System"

הימני והשמאלי כדי לבחור בנסיעה A או B. נתוני  נמוך תפסיק להופיע, ותופיע הודעה חדשה  •מערכת הלחץ בצמיגים עובדת אך ורק  	
הנסיעה יציגו את הדברים הבאים: שתציג את מפלס הדלק החדש. לא ניתן לאפס  כמערכת מידע ולא ניתן לאפס אותה

•מרחק: מציג את מרחק הנסיעה הכולל של  	 .OK את המפלס באמצעות לחצן •למידע נוסף עיין ״במערכת לחץ האוויר״  נסיעה A או B מאז האיפוס האחרון.	 הערה: •ממוצע תצרוכת דלק - הצג מראה את תצרוכת )TPMS( בפרק ״בטיחות״. 	 שינוי משמעותי בסגנון הנהיגה או במטען שמועמס 
הדלק הממוצעת  )MPG או 100 ק"מ/L או  טמפרטורת נוזל קירור  .2

על הרכב, ישפיעו מאד על המרחק בפועל שהרכב 
ק"מ/L ( של נסיעה A או B מאז האיפוס האחרון. יכול לנסוע, בלי קשר לערך המפלס המוצג.מציג את טמפרטורת נוזל הקירור בפועל.

•זמן שעבר- מראה את הזמן הכולל של הנסיעה  	 •ממוצע - הצג מראה את תצרוכת הדלק  	 טמפרטורת תיבת ההילוכים - תיבת   �3
מנסיעה A או B מאז האיפוס האחרון.  ) L/או ק"מ L/או 100 ק"מ MPG( הממוצעת הילוכים אוטומטית בלבד

החזק את לחצן OK כדי לאפס את תפקוד המידע. מאז האיפוס האחרון. מציג את טמפרטורת תיבת ההילוכים בפועל.
Stop/Start )עצור\התחל( - אם קיים

•נוכחי - הצג מראה את תצרוכת הדלק  	 טמפרטורת שמן המנוע לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה, 4 .
  )L /או ק"מ L/או 100 ק"מ MPG( הנוכחית עד אשר שם התפריט STOP\START יופיע בתצוגת מציג את טמפרטורת מפלס השמן.

לוח המחוונים.בזמן הנהיגה. מתח המצבר . 5
שמע מערכות סיוע לנהג מציג את מתח המצבר בפועל.

לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה,  לחץ ושחרר את לחצני החצים למעלה או למטה,  שירות . 6
עד אשר שם התפריט שמע יופיע בתצוגת לוח  עד אשר כותרת התפריט סיוע לנהג תופיע  מציג את הנסועה והימים מאז הטיפול האחרון.

המחוונים. בתצוגת לוח המחוונים. תצרוכת דלק
הודעות בזכרון   LANESENSE מערכת התרעה על סטייה מנתיב לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה, 

לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה,  - אם קיימת עד אשר כותרת התפריט תצרוכת דלק תופיע 
עד אשר סמל תפריט ההודעות יופיע בתצוגת לוח  הצג בלוח המחוונים מציג את הגדרות מערכת  בתצוגת לוח המחוונים. לחץ והחזק בלחצן OK כדי 

המחוונים. תפקוד זה מראה את מספר הודעות  LANESENSE הנוכחית. המידע שיוצג תלוי במצב  לאפס את תפקוד תצרוכת דלק ממוצעת.
האזהרה השמורות בזכרון. לחיצה על לחצני החץ  מערכת LANESENSE ובתנאים שצריכים להתקיים.  •מפלס - הצג מראה את המרחק המשוער  	

השמאלי או הימני יאפשרו לך לגלול את ההודעות  למידע נוסף, עיין בנושא ״מערכת LaneSense - אם  שהרכב יכול לנסוע עם כמות הדלק שנותרה 
השמורות בזכרון. 79קיימת״ בפרק ״התנעה והפעלה״.



•אבטחה 	 שחזור ברירת מחדל )שחזור כל ההגדרות  הגדרת מסך
•בטיחות וסיוע 	 להגדרות ברירת מחדל( לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה, 

•פנסים 	 •כן 	 עד אשר סמל תפריט ההודעות יופיע בתצוגת לוח 
•לא 	 •דלתות ונעילההמחוונים. משוך ושחרר את לחצן ה – OK  כדי  	

הילוך נוכחי - אם קיים להיכנס לתפריטי המשנה ומלא אחר הוראות 
• מצפן )אם קיים( 	 •On )פעיל(המופיעות על המסך על פי הצורך. תפקוד הגדרת  הערה:	 •Off )הגדרת ברירת מחדל( מסך מאפשר לך לשנות את המידע המופיע על  	

רוב הגדרות הרכב יעברו לרדיו אם קיים מסך  מגע של הרדיו, למידע נוסף עיין ״בהגדרות מרכזלוח המחוונים וגם את מיקומו. •ללאהגדרת מסך עבור פריטים הנבחרים על ידי  Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״�	 •מצפןהנהג 	
תצוגה •כותרת התפריטשמאל עליון 	

באמצעות בחירה בתצוגה, ניתן לבחור בהגדרות  •ללא •תאריך	 הבאות:	 •טמפרטורה חיצונית 	 •מצפן )הגדרת ברירת מחדל( 	
•שפה: בחר את השפה בה המידע\אזהרות יהיו  	 •זמן )הגדרת ברירת מחדל( 	 •טמפרטורה חיצונית 	

מוצגים.
•נתוני שמע 	 •תאריך •פעולה חוזרת של ניווט: מציג מידע הקשור 	 	 A מרחק נסיעה• למצב הניווט.	 •זמן 	

B מרחק נסיעה• 	
Units )יחידות מידה( •מצב ההתנעה 	

•מד מהירות 	
באמצעות בחירה ביחידות, ניתן לבחור את יחידות  המידה שיהיו בשימוש בעת הצגת ערכים שונים. הגדרות רכב - אם קיימותימין עליון •ללא האפשרויות הן:לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה, 	 עד אשר שם התפריט נתוני רכב יופיע בתצוגת  •מצפן 	

•US )ארה״ב( 	 לוח המחוונים. תפריט זה מאפשר לך לשנות את  •טמפרטורה חיצונית )הגדרת ברירת מחדל( 	
•Metric )מטרי( 	 ההגדרות הבאות עבור: •תאריך: 	

•מותאם: מאפשר להגדיר בנפרד שינויים עבור  	 •תצוגה 	 •זמן יחידות מידה למדידת טמפרטורה, מרחק, 	 •Units )יחידות מידה( 	
צריכה ולחץ אוויר בצמיגים. •מצב ההתנעה 	

•Clock and Date )תאריך ושעה( 	
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Lights )תאורה( •רגישות מערכת אזהרת התנגשות )אם קיימת(:  	 Clock and Date )תאריך ושעה(
על ידי בחירה בתאורה, ניתן לבצע את ההתאמות  בחירה במידת :״המוכנות״ של המערכת  באמצעות בחירה בשעון ותאריך, ניתן להגדיר את 

הבאות: להתערב בהתחשב במרחק הרכב למכשול. השעון ואת התאריך. האפשרויות הן:
•תאורת סביבה )אם קיימת(: כוונן את רגישות  	 •מגבי חיישן גשם )אם קיים(: מפעיל\מפסיק  	 •הגדרת זמן: כוונון שעות\דקות 	

התאורה בדלתות ובקונסולה העליונה. את ההפעלה האוטומטית של המגבים במקרה  •הגדרת פורמט: כוונון השעון 12 שעות או 24  	
•השהיית כיבוי פנסים: הגדר את השהיית כיבוי  	 שיורד גשם. שעות

הפנסים הראשיים אחרי כיבוי המנוע. •עוצמת מערכת התרעה על סטייה מנתיב   	 •הגדרת התאריך: כוונן את היום\חודש\שנה 	
• רמת הרגישות של הפנסים הראשיים: כוונן את  	 LANESENSE )אם קיימת(: בחירת מידת הכוח  אבטחה

בהירות הפנסים הראשיים. שתופעל על גלגל ההגה כדי להחזיר את הרכב 
•אורות כניסה: מפעיל את פנסי האיתות בעת לנתיבו באמצעות מערכת היגוי חשמלית, בזמן נטרול כרית אוויר של מושב הנוסע: ניתן לנטרל את  	 שחרור הרכב מנעילה.שהמערכת פועלת.כרית האוויר של מושב הנוסע אם עליך להתקין את  מושב הבטיחות לילד בכיסא הקדמי.

•אזהרת מערכת ההתרעה על סטייה מנתיב  •תאורה ביום )אם קיימת(: מפעיל\מכבה את 	 	 התאורה לנהיגה ביום.)אם קיימת(: בחירת מידת ״המוכנות״ של בטיחות וסיוע המערכת להתערב.באמצעות בחירה בבטיחות וסיוע, ניתן לבצע את 
•פנסי פנייה )אם קיימים(: מפעיל\מכבה את  	 ההתאמות הבאות:

•עוצמת צליל: ישנן 4 אפשרויות: מכובה, נמוך,  פנסי הפנייה.	 •מערכת סיוע לחניה )אם קיימת(: בחירת סוג  בינוני, חזק.	
•אור גבוה אוטומטי: הפעל/נטרל את האור  	 .ParkSense המידע שתספק מערכת

•טיפול בבלימה )אם קיים(: תפקוד זה מאפשר  הגבוה האוטומטי בפנסים הראשיים.	 •עוצמת מערכת סיוע לחניה קדמית )אם  לך את ההפעלה של הליך ביצוע טיפול 	
דלתות ונעילה במערכת הבלימה.קיימת(: בחירת עוצמת הצפצוצים של מערכת  

ParkSense באמצעות בחירה בדלתות ונעילה, ניתן לבצע את •Auto Park Brake )אם קיים(: מאפשר לך  	
ההתאמות הבאות: •עוצמת מערכת סיוע לחניה אחורית )אם  להפעיל/לנטרל את ההפעלה האוטומטית של 	 •שחרור נעילה אוטומטי של הדלתות: שחרור קיימת(: בחירת עוצמת הצפצוצים של מערכת   	 בלם החניה.

ParkSense נעילה אוטומטי של הדלתות בעת יציאה •אזהרת מהירות: הגדרת מגבלת המהירות של  	
מהרכב. •FCW Warning )מערכת אזהרת התנגשות(  הרכב )קמ״ש או מ״ש(, מסופקת אזהרה חזותית  	 •אורות ונעילה : מפעיל את פנסי האיתות בעת בחירת במצבי ההפעלה של מערכת אזהרת  	 וקולית )הצגת הודעה וסמל על הצג(. נעילת הדלתות.התנגשות פלוס. •סייען זינוק בעלייה: הפעלה/כיבוי מערכת סייען  	

זינוק בעלייה.
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מכך הרכב ייתקע עקב מחסור בהספקת חשמל,  שייעלמו הקווים המפרידים )איור( שניתן לראות על צג  •צפירה עם נעילה מרחוק: מפעיל/מכבה את  	
או שלא יתניע מחדש לאחר עצירה, תוצג הודעה.  לוח המחוונים. לאחר מכן המצפן יתפקד באופן תקין. הצופר בעת לחיצה על לחצן המנעול על 
כאשר הפחתת העומס פועלת, ההודעה ״ הגנה  סטייה - )אם קיימת(  Firstמכובה(, ״( Off :המפתח. האפשריות הן
על המצבר עובדת״ או ״במצב הגנה על מצבר״  סטיית מצפן היא ההפרש בין הצפון המגנטי לצפון   "Second Pressבלחיצה ראשונה(, ו״( "Press

תופיע על תצוגת לוח המחוונים.  הגאוגרפי. כדי לפצות על ההפרש, יש להגדיר  )בלחיצה שניה(.
הודעות אלו מראות שמצבר הרכב נמצא במצב  את הסטייה לאזור שבו הרכב נוסע, לפי האזור  •צפירה עם התנעה מרחוק )אם קיימת(:  	

טעינה נמוך ונוסף לכך שהוא ממשיך לאבד טעינה  על המפה. לאחר שהוגדר כראוי, המצפן יפצה  מפעיל\מכבה את הצופר בעת התנעת המנוע 
חשמלית בקצב שמערכת הטעינה לא יכולה  אוטומטית על ההפרשים בעת הכיול, ויספק את  מרחוק באמצעות המפתח.

להתגבר עליו. כייוון הצפון המדויק ביותר. •שחרור הדלת מנעילה: מאפשר לך לבחור  	
הערה: הערה: בין  שחרור מנעילה של כל הדלתות או רק 

•מערכת הטעינה אינה תלויה בהפחתת  	 הרחק חומרים מגנטיים מהחלק העליון של לוח  שחרור מנעילה של הדלת בצד הנהג, בלחיצה 
עומסים� מערכת הטעינה מאבחנת את  המחוונים, כגון טלפון נייד, מחשב נייד וגלאי  הראשונה על לחצן שחרור מנעילה על המפתח.

עצמה באופן קבוע� רדאר� מודול המצפן נמצא במקום זה, והדבר  •Auto Driver Comfor )מערכת נוחות אוטומטית  	
•אם נורית מערכת הטעינה דולקת ייתכן  	 יכול לגרום להפרעה לחיישן המצפן, ולקריאה  לנהג ( )אם קיימת(: מפעיל\מכבה את מערכת 
שקיימת תקלה במערכת� למידע נוסף,  שגויה� בקרת האקלים האוטומטית בעת התנעת הרכב. 

עיין בנושא ״נורית מערכת הטעינה״ בנושא  מצב הגנה על המצבר מופעל/הודעת  •מפתח בזכרון )אם קיים( מפעיל\מכבה את  	
״נוריות אזהרה והודעות״, שבפרק ״הכר את  מצב הגנה על המצבר -  פעולות  המפתח השמור בזכרון.

לוח המחוונים״� להפחתת עומס חשמלי )אם קיים( מצפן
העומסים החשמליים שעשויים להיפסק )אם  הרכב מצויד בחיישן מצבר חכם )IBS( כדי לבצע  באמצעות בחירה מצפן, ניתן לשנות את ההגדרות 

קיימים(, ואפשרויות ברכב שעשויות להיות  בקרה נוספת של המערכת החשמלית ומצב מצבר  הבאות:
מושפעות כתוצאה מההפחתה בעומסים: הרכב. כיול - )אם קיים(

•חימום מושבים/אוורור מושבים/חימום גלגל  	 במקרים בהם חיישן המצבר החכם מוצא תקלה  המצפן מבצע כיול עצמי, ולכן אין צורך להגדיר את 
ההגה במערכת הטעינה, או מצב המצבר מדרדר, יינקטו  •מחזיקי כוסות מחוממים/קרים - אם קיימיםפעולות להפחתת עומס חשמלי כדי להאריך את המצפן באופן ידני.  כשהרכב חדש ייתכן שהמצפן  	 זמן ומרחק הנהיגה של הרכב, על ידי הפחתת לא יהיה יציב, וצג לוח המחוונים יציג קווים מפרידים 

•מפשיר אדים אחורי וחימום המראות 	 הכוח או כיבוי עומס חשמלי שאין בו צורך.)איור( עד שהמצפן יכויל. ניתן לכייל את המצפן על  ידי  השלמת סיבוב אחד או יותר של 360 מעלות 
הפחתת העומס החשמלי תפעל רק כשהמנוע  )באזור ללא עצמים גדולים מתכתיים או מגנטיים(, עד 

פועל.  אם קיימת סכנה שהמצבר יתרוקן וכתוצאה 
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כיצד לפעול כאשר מופיעה הודעה על  HVAC מערכת• מחשב נסיעה	
נקיטת פעולה להפחתת עומס חשמלי  150W AC מערכת ממיר מתח• לחץ ושחרר את לחצני החיצים למעלה או למטה, 	

עד אשר סמל נסיעה A או נסיעה B יופיע על )״מצב הגנה על המצבר פועל״ או ״מצב  •מערכות שמע וטלמתיקה 	
תצוגת לוח המחוונים )החלף בין שמאל לימין כדי הגנה על המצבר״( איבוד טעינה של המצבר עשוי להצביע על אחד 

לבחור בנסיעה A או נסיעה B(. לחץ על הלחצן  במהלך נסיעה:מהמצבים הבאים:
ושחרר אותו, להצגת מידע על הנסיעה. •מערכת הטעינה לא יכולה להעביר מספיק  •הפחת עומסים חשמליים במידת האפשר:	 	

)A נסיעה( Trip A חשמל למערכת הרכב מפני שהעומסים 
כבה אורות מיותרים )פנימיים או חיצוניים( •מציג את מרחק הנסיעה שחלף עבור נסיעה A החשמליים גדולים מדי עבורה. המערכת   - 	

בדוק אם יש התקנים שניתן לחבר ליציאות   מאז האיפוס האחרון.ממשיכה לפעול כרגיל.  -
USB 150 אוW , +12V  ,הפעלת כל צרכני החשמל של הרכב )לדוגמה• 	 A מציג את זמן הנסיעה שחלף עבור נסיעה• 	

בדוק את הגדרות מערכת HVAC )עוצמת   - מאז האיפוס האחרון.הגדרות מירביות של מערכת HVAC, תאורה  
המניפה, טמפרטורה( פנימית וחיצונית, עומס יתר של שקעי חשמל 

)B נסיעה( Trip B בדוק את הגדרות הרדיו )עוצמת השמע(+12V, 150W AC ויציאת USB( בעת תנאי נהיגה  -   B מציג את מרחק הנסיעה הכולל של נסיעה• 	 מסוימים )נהיגה בעיר, גרירה, עצירות תכופות(.
מאז האיפוס האחרון. לאחר נסיעה: •התקנת אפשרויות כגון תאורה נוספת, מתגים  	

•בדוק אם הותקן ציוד לאחר הרכישה )תאורה  •מציג את זמן הנסיעה הכולל של נסיעה B מאז 	 	 קשיחים, מערכות שמע, אזעקות והתקנים 
האיפוס האחרון.נוספת, מתגים קשיחים, מערכות שמע,  דומים.

אזעקות( ואת המפרטים שלו, אם קיימים  •מחזורי נסיעה חריגים )נסיעות קצרות מלוות  זמן הנסיעה	 )צרכני חשמל וכיבוי ההתנעה(. מציג את הזמן הכולל שנסע הרכב מאז האיפוס בחניה לפרקי זמן ממושכים(. •בצע הערכה של מחזורי הנהיגה האחרונים  	 •הרכב חנה למשך פרק זמן ממושך )שבועות,  	 .ACC האחרון, בעת שמתג ההתנעה נמצא במצב )מרחק שנסע הרכב, משך הנסיעה והחניה(. חישוב זמן הנסיעה יתחיל מרגע העברת מתג חודשים(.
•המצבר הוחלף לאחרונה ולא נטען לחלוטין. 	.START או ON ההתנעה למצב •אם ההודעה מופיעה במשך מספר נסיעות,  	

וביצוע הערכה של הרכב ושל סגנון הנהיגה לא  •המצבר התרוקן בעקבות צרכן חשמל שנשאר  כדי לאפס תפקוד נסיעה	
סייע בזיהוי המקור לתקלה, הרכב צריך לקבל  האיפוס יתרחש רק אם נבחר תפקוד שניתן פועל בעת שהרכב חנה. טיפול. •נעשה שימוש ממושך במצבר בעת שהמנוע  לאיפוס )מודגש(. לחץ על הלחצן OK והחזק אותו 	 לחוץ על מנת להעלים את התפקוד שניתן לאיפוס לא פעל, על מנת להפעיל את הרדיו, התאורה,  מהתצוגה.המטענים וההתקנים הניידים בעלי מתח +12V,כגון  שואבי אבק, קונסולות משחקים והתקנים דומים. 
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נורות האזהרה והמחוונים הבאים יתריעו על  נוריות חיווי ואזהרה אדומות נוריות אזהרה/חיווי והודעות
מצב ברכב שעלול להפוך לבעיה רצינית. נורות  נורית אזהרת תזכורת חגורת הבטיחות נורית האזהרה/חיווי נדלקת בלוח המחוונים ביחד 

מסוימות יידלקו בעת התנעת הרכב כדי לוודא שהן  כל הנוריות הפעילות יוצגו ראשונות, אם הן זמינות.  עם הודעה ייעודית ו/או אות קולי )אם זמין(. חיוויים 
פועלות כראוי. אם נורה מסוימת נשארת דולקת  ייתכן שתפריט הבדיקה של המערכת יוצג באופן  אלה נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג, וככאלה לא 
אחרי התנעת הרכב, הסתכל על נורת האזהרה  שונה, בהתאם לאפשרויות הציוד ולמצב הנוכחי  ניתן להתייחס אליהם כאל ממצים ו/או חלופיים 

המתאימה למידע נוסף. של הרכב. נוריות מסוימות הינן אופציונליות וייתכן  למידע הכלול בספר הנהג שאותו מומלץ לקרוא 
שלא יופיעו. בעיון רב, על כל פנים. עיין תמיד במידע בפרק זה 

אם חלה תקלה ברכב.

Å
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מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת תזכורת חגורת הבטיחות

נחגרת במהלך בדיקת הנורית, יישמע אות קולי. במידה וחגורת הבטיחות של הנהג לא נחגרת לאחר שלב בדיקת הנורית או במהלך הנסיעה, 
כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON\RUN, הנורית תידלק למשך 8-4 שניות לצורך בדיקת תקינותה. אם חגורת הבטיחות של הנהג לא 
נחגרת במהלך בדיקת הנורית, יישמע אות קולי. במידה וחגורת הבטיחות של הנהג לא נחגרת לאחר שלב בדיקת הנורית או במהלך הנסיע

הנורית תהבהב או תישאר דולקת, ויישמע אות קולי. למידע נוסף, עיין בנושא ״מערכות ריסון לנוסעים״ בפרק ״בטיחות״.
Ç

נורית אזהרת כרית אוויר

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת כרית אוויר
עם העברת מתג ההתנעה למצב ON\RUN, הנורית נדלקת למשך 8-4 שניות לצורך בדיקת תקינותה. אם הנורית לא נדלקה, נשארת 

דולקת או נדלקת במהלך הנסיעה, יש לדאוג לבדיקה של מערכת כריות האוויר בהקדם האפשרי. אם זוהתה תקלה בנורית האזהרה, היא 
תידלק ויישמע אות קולי. היא תוסיף לדלוק עד שהתקלה תטופל. אם הנורית נדלקת וכבית לסירוגין, או נשארת דולקת במהלך הנסיעה, דאג תידלק ויישמע אות קולי. היא תוסיף לדלוק עד שהתקלה תטופל. אם הנורית נדלקת וכבית לסירוגין, או נשארת דולקת במהלך הנסיעה, ד

לבדיקה של הרכב בהקדם האפשרי. למידע נוסף, עיין בנושא ״מערכות ריסון לנוסעים״ בפרק ״בטיחות״.
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נורית אזהרת בלמים

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת הבלמים
נורית זו מנטרת אפשרויות שונות במערכת הבלמים, כולל בקרת מפלס נוזל הבלמים והפעלת בלם החניה. אם הנורית נדלקת, סימן שבלם 

החניה מופעל, כשמפלס נוזל הבלמים נמוך, או שישנה בעיה בעתודת המערכת למניעת נעילת הגלגלים.
אם הנורית דולקת כאשר בלם החניה אינו מופעל ומפלס הנוזל תקין, ישנה אפשרות שמערכת ABS/ESC זיהתה שישנה תקלה במערכת 

הבלמים ההידראולית או במגבר הבלם. במקרה כזה, הנורית תישאר דולקת עד לתיקון התקלה. אם התקלה היא במגבר הבלם, בכל לחיצה 
.ABS על דוושת הבלם תורגש פעימה עקב הפעלת מערכת

מערכת הבלימה הכפולה נותנת גיבוי בלימה במקרה של כשל חלקי במערכת ההידראולית. נזילה בכל אחד מחלקי המערכת תזוהה לאחר 
ירידת המפלס במכל נוזל הבלמים ותדליק את נורית הבלמים.

הנורית תישאר דלוקה עם לתיקון התקלה.
הערה:

הנורית עשויה להבהב לזמן קצר בזמן סיבובים חדים שמשנים את מצב מפלס נוזל הבלמים. במקרה כזה, הרכב חייב לעבור טיפול ומפלס 
הנוזל חייב להיבדק.

אם זוהה כשל במערכת הבלמים, נדרש טיפול מיידי.

נדלקת, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת.  עוצמת בלימה אלקטרונית )EBD(. במקרה של: 
בע״מ. תקלה במערכת EBD, נורית אזהרת מערכת 

הנורית תידלק גם בזמן הפעלת בלם החניה כאשר  הבלמים תידלק יחד עם נורית בקרה ABS. יש לתקן 
.ON\RUN מתג ההתנעה במצב את מערכת ABS באופן מיידי.

הערה: ניתן לבדוק את תקינות נורית אזהרת הבלמים על 
נורית זו מציינת רק שבלם החניה מופעל� היא  ON\ למצב OFF ידי העברת מתג ההתנעה ממצב

אינה מציינת את עוצמת הבלימה� RUN. הנורית אמורה להידלק ל- 2 שניות ולאחר 
מכן להיכבות, אלא אם בלם החניה פועל או אם 

זוהתה תקלה במערכת הבלמים. אם הנורית לא כלי רכב המצוידים במערכת ABS )מערכת למניעת 
נעילת גלגלים(, מצוידים גם במערכת חלוקת 

אזהרה 
הנהיגה ברכב כאשר נורית אזהרת הבלמים 

האדומה דולקת היא מסוכנת. ייתכן וחלק 
ממערכת הבלמים אינו פועל. מרחק הבלימה 
עשוי להיות ארוך יותר. עלולה לקרות תאונה. 

הבא את הרכב לבדיקה באופן מיידי.
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מה זה אומר נורית אדומה

נורית מערכת אזעקה

שאזעקת הרכב תנוטרל.
הנורית תהבהב במהירות למשך כ- 15 שניות כאשר מערכת האזעקה נדרכת. לאחר מכן הנורית תמשיך להבהב בקצב איטי יותר עד 

שאזעקת הרכב תנוטרל. 	
נורית אזהרת לחץ שמן

מה זה אומר נורית חיווי אדומה

נורית אזהרת לחץ שמן
נורית זו תידלק כאשר לחץ השמן במנוע נמוך. אם הנורית נדלקת בעת נסיעה, עצור את הרכב ודומם מיד את המנוע. יישמע צליל התרעה 

כאשר הנורית תידלק.
אל תפעיל את הרכב עד שמקור הבעיה ייפתר. נורית זו אינה מציינת את מפלס השמן במנוע. יש לבדוק את מפלס שמן המנוע בתא המנוע.

נורית אזהרת חום מנוע

נורית אזהרת חום מנוע
נורית זו מזהירה מפני התחממות יתר של המנוע. כאשר הטמפרטורה עולה ומד הטמפרטורה מגיע לסף, יישמע אות קולי יחיד ותידלק הנורית, 

אם הגעה לרמת הסף שהוגדרה. אם הנורית נדלקת בזמן נסיעה, עצור בזהירות בצד הדרך. אם מערכת מיזוג האוויר )A/C( פועלת, הפסק 
את פעולתה. העבר את ידית ההילוכים למצב סרק )N(. אם קריאת הטמפרטורה אינה יורדת למצב הרגיל, דומם את המנוע מיד ופנה למרכז 

שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ לקבלת סיוע. למידע נוסף, עיין בנושא ״אם המנוע מתחמם יתר על המידה״ בפרק ״במקרה חירום״.

נורית מערכת אזעקה



87

נורית אזהרת טמפרטורת שמן

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת טמפרטורת שמן
נורית זו תידלק כאשר טמפרטורת שמן המנוע גבוהה מדי. אם הנורית נדלקת בעת נסיעה, עצור את הרכב ודומם מיד את המנוע.

נורית מערכת הטעינה

מה זה אומר נורית אדומה

נורית מערכת הטעינה
נורית זו מאירה כאשר המצבר לא נטען כראוי. אם הנורית נשארת דולקת בעת שהמנוע פועל, ייתכן שישנה תקלה במערכת הטעינה. 

פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ בהקדם האפשרי. ייתכן שישנה תקלה במערכת החשמלית של הרכב או ברכיב הקשור פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ בהקדם האפשרי. ייתכן שישנה תקלה במערכת החשמלית של הרכב או ברכיב הקש ú
למערכת.

אם נדרשת התנעת חירום בעזרת כבלים, עיין בנושא ״התנעה באמצעות כבלי עזר״ בפרק ״במקרה חירום״.
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)ETC( נורית בקרת מצערת אלקטרונית

מה זה אומר נורית אדומה

)ETC( נורית בקרת מצערת אלקטרונית
נורית זו מציינת כי ישנה תקלה במערכת בקרת המצערת האלקטרונית. אם זוהתה תקלה בעת שהמנוע פועל, היא תישאר דלוקה או 

תהבהב, בהתאם לאופי התקלה. עצור את הרכב בבטחה, העבר את מתג ההתנעה למצב OFF ושלב את בורר תיבת ההילוכים להילוך חניה 
)PARK(. הנורית אמורה להיכבות. אם הנורית ממשיכה לדלוק בזמן שמנוע הרכב פועל, לרוב הרכב יהיה כשיר לנהיגה. עם זאת, מומלץ 

לפנות למרכז שירות בהקדם האפשרי.
אם הנורית ממשיכה להבהב כשמנוע הרכב פועל, יש צורך בטיפול מידי: ייתכן שהרכב ייאבד מעוצמת המנוע ויש צורך לגרור אותו. הנורית 

תידלק לזמן קצר כאשר מתג ההתנעה עובר למצב ON\RUN לצורך בדיקת תקינותה. אם הנורית לא נדלקת במהלך ההתנעה, פנה למרכז 
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.

נורית אזהרת הגה כוח חשמלי

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת הגה כוח חשמלי
נורית זו מסמלת את תפקוד האזהרה של מערכת EPS )מערכת הגה כוח(. למידע נוסף, עיין בנושא ״הגה כוח״ בפרק ״התנעה ונהיגה״.

נורית אזהרת הגה כוח חשמלי

אזהרה 
המשך נסיעה עם תגבור מופחת יכול לסכן אותך 
ואת אחרים. יש להביא את הרכב לתיקון בהקדם 

האפשרי.
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נורית אזהרת טמפרטורת תיבת הילוכים

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת טמפרטורת תיבת הילוכים
נורית זו מציינת כי טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים גבוהה מדי. מצב זה עלול לקרות עקב שימוש רב. אם הנורית נדלקת בזמן נסיעה, עצור 

בזהירות בצד הדרך. לאחר מכן, העבר ידית בורר ההילוכים למצב סרק ואפשר למנוע לפעול במהירות סרק עד לכיבוי הנורית.

נורית אזהרת תקלה בתיבת ההילוכים

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת  תקלה בתיבת ההילוכים
נורית זו תידלק )ביחד עם הודעה על צג לוח המחוונים וצפצוף( כדי להתריע על בעיה בתיבת ההילוכים. פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

ס.מ.ל.ת. בע״מ, אם ההודעה עדיין מופיעה אחרי התנעת המנוע מחדש.

אזהרה 
נסיעה ממושכת כאשר נורית אזהרת 

טמפרטורת תיבת ההילוכים דולקת, עלולה 
לגרום לרתיחת הנוזל, שיגלוש לכיוון המנוע החם 

או רכיבי הפליטה, ולגרום לשריפה.

זהירות 
נסיעה ממושכת כאשר נורית אזהרת 

טמפרטורת תיבת ההילוכים דולקת, תגרום לנזק 
חמור לתיבת ההילוכים ולכשל.
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נורית אזהרה דלת פתוחה

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת דלת פתוחה
נורית זו תידלק כאשר אחת הדלתות פתוחה או לא סגורה לחלוטין. 

הערה:
אם הרכב בנסיעה, יישמע גם אות קולי.

נורית אזהרת דלת תא מטען פתוחה

מה זה אומר נורית אדומה

נורית אזהרת דלת תא מטען פתוחה
נורית זו תידלק כאשר דלת תא המטען של הרכב פתוחה.

הערה:
אם הרכב בנסיעה, יישמע גם אות קולי.

נורית אזהרת דלת תא מנוע פתוחה

נורית אזהרת דלת תא מנוע פתוחה
נורית זו תידלק כאשר דלת תא המנוע פתוחה או לא סגורה לחלוטין.
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נוריות חיווי ואזהרה צהובות 
נורית אזהרת תקלה במנוע 

מה זה אומר נורית צהובה

)MIL( נורית בדיקת רכב/חיווי תקלה
נורית בדיקת רכב/חיווי תקלה היא חלק ממערכת אבחון התקלות של הרכב הנקראת OBD II. המערכת מבקרת מערכות בקרת פליטה. 

הנורית תידלק כאשר מתג ההתנעה במצב ON, לפני התנעת המנוע. אם הנורית לא נדלקת בהעברת מתג ההתנעה למצב ON\RUN, יש 
לדאוג לתיקונה. מצבים מסוימים כמו מכסה פתח מילוי דלק חסר או רופף, או איכות דלק ירודה, וכו׳ עלולים לגרום להידלקות הנורית לאחר 
התנעת המנוע. במקרה שהנורית ממשיכה לדלוק במהלך סגנונות נהיגה שונים, יש להביא את הרכב לבדיקה. ברוב המקרים הרכב ימשיך 

בנסיעה רגילה ולא יהיה צורך בגרירה.
נורית MIL עשוייה להבהב בעת שהמנוע פועל, כדי להתריע  על תקלה חמורה שיכולה לגרום לאיבוד עוצמת מנוע מיידית, או תקלה חמורה 

בממיר הקטליטי. במקרה כזה יש לפנות מיד למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.

אזהרה 
כאשר קיימת תקלה בממיר הקטליטי כפי 
שהוזכר לעיל, הטמפרטורות יכולות להיות 

גבוהות יותר מאשר הטמפרטורות הנמדדות 
במצבי הפעלה רגילים. מצב זה עלול לגרום 

לשריפה בנסיעה איטית או בעת החניה מעל 
משטחים דליקים כגון עץ, עלים יבשים, קרטונים 
וכו׳. קיימת סכנת מוות או פציעה חמורה לנהג, 

לנוסעים או לאחרים בסביבה.

זהירות 
נסיעה ממושכת בעת שנורית בדיקת רכב/חיווי 

תקלה )MIL( דולקת, עלולה לגרום נזק למערכת 
הבקרה של המנוע,  וגם להשפיע על תצרוכת 

הדלק ועל הנהיגה ברכב. אם הנורית מהבהבת, 
סימן שהמנוע עומד לאבד מעוצמתו ושעומד 
להיגרם נזק חמור לממיר הקטליטי. פנה מיד 
למרכז שירות  מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ 

לטיפול בבעיה.
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)ESC( נורית חיווי מערכת בקרת יציבות

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי מערכת בקרת יציבות )ESC( - אם קיימת
נורית זו, הממוקמת בלוח המחוונים, דולקת כאשר מתג ההתנעה יועבר למצב ON\RUN. הנורית צריכה להיכבות כאשר המנוע פועל. אם 
נורית החיווי ESC דולקת באופן קבוע כאשר המנוע בפעולה, סימן שהתגלתה תקלה במערכת. אם הנורית נשארת דולקת לאחר מספר 

מחזורי הפעלה של מתג ההתנעה, והרכב נסע מספר ק״מ במהירות גבוהה מ- 48 קמ״ש, הבא את הרכב בהקדם למרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ לבדיקה ולטיפול בתקלה.

.ON\RUN נדלקות לזמן קצר בכל פעם שמתג ההתנעה מועבר למצב ESC OFF -ו ESC נוריות החיווי• 	
•בכל פעם שמתג ההתנעה מועבר למצב ON\RUN, מערכת ESC תופעל גם כן, אפילו אם כובתה קודם לכן. 	

•נורית ESC תהבהב בעת התרחשות אירוע של מערכת ESC )איבוד אחיזה (. 	
•מערכת ESC תפיק רעשי זמזום או נקישות כאשר היא פעילה. תופעה זו הנה רגילה. הרעשים ייפסקו כאשר המערכת מפסיקה לפעול,  	

בסיום התמרון שגרם להפעלתה.
הערה:

.ESC הנורית מציינת שקיים אירוע פעיל של מערכת

נורית חיווי נטרול מערכת בקרת יציבות )ESC OFF(- אם קיימת

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי נטרול מערכת בקרת יציבות )ESC( - אם קיימת
נורית זו מסמלת שמערכת בקרת היציבות כבויה.
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נורית אזהרת מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

מה זה אומר נורית צהובה

נורית אזהרת מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים
נורית האזהרה נדלקת, כדי לציין שלחץ האוויר בצמיגים נמוך מהערך המומלץ ו/או שחל איבוד לחץ איטי. בנסיבות אלה, אין ערובה לחיי 

שירות ארוכים של צמיגים ולתצרוכת דלק נמוכה.
אם אחד הצמיגים או יותר נמצאים במצב זה, התצוגה תציג חיווי התואם לכל צמיג, ברצף.

ייתכן שהמערכת לא תוכל לאתר או להתריע מפני  כאשר נדלקת נורית האזהרה, יש לעצור את הרכב 
 TPMS לחץ אוויר נמוך בצמיגים. תקלה במערכת ולבדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהקדם האפשרי. 

עלולה להיגרם מסיבות שונות, הכוללות התקנה של  נסיעה ברכב עם לחץ אוויר נמוך בצורה משמעותית 
צמיגים חלופיים או גלגלים שמונעים את פעולתה  בצמיגים, יכולה לגרום לחימום יתר של הצמיג 

התקינה של המערכת. יש לוודא תמיד שהמערכת  ולכשל. לחץ אוויר נמוך בצמיג יכול גם לגרום לעליה 
פועלת כהלכה לאחר התקנה של צמיגים חלופיים  בתצרוכת הדלק, לבלאי מהיר של הצמיג, ולירידה 
או גלגלים ברכבך, כדי לוודא שמערכת בקרת לחץ  באחיזת הכביש ובמרחק העצירה.
אוויר בצמיגים תמשיך לפעול כראוי לאחר התקנת  יש לזכור כי מערכת TPMS אינה מהווה תחליף 

הצמיגים החלופיים. לתחזוקה רגילה של הצמיג, ובאחריות הנהג לשמור 
על לחץ אוויר תקין בצמיגים, גם אם לחץ האוויר אינו  כל צמיג, כולל צמיג חלופי )אם סופק(, חייב להיבדק 

נמוך מספיק לכדי להדליק את נורית אזהרה של  לפחות פעם בחודש כאשר הוא קר ומנופח ללחץ 
המערכת. המומלץ על ידי היצרן, כפי שמופיע בתווית לחצי 

הרכב שלך מצויד גם בחיווי תקלה במערכת  הניפוח או על לוחית הרכב. )אם ברכבך קיימים 
בקרת לחץ אוויר בצמיגים )TPMS( כדי להתריע  צמיגים שונים מאלו המופיעים בתווית יצרן הרכב, 

שהמערכת לא פועלת כראוי. נורית החיווי של  עליך לוודא את לחץ הניפוח הנכון לצמיגים אלה(.
המערכת משולבת עם נורית האזהרה מפני לחץ  הרכב מצויד במערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים 

אוויר נמוך בצמיגים. הנורית תהבהב למשך דקה אם  )TPMS( כאמצעי בטיחות נוסף. מערכת זו מתריעה 
תזוהה תקלה במערכת, ולאחר מכן תמשיך לדלוק.  על לחץ אוויר נמוך באופן משמעותי באחד הצמיגים 

)המשך( פעולה זו תחזור על עצמה עם כל מחזור התנעה של  או יותר, על ידי הדלקה של נורית האזהרה.
הרכב, כל עוד התקלה קיימת. כאשר הנורית דולקת, 

זהירות 
אל תמשיך לנהוג עם צמיג אחד או מספר צמיגים 

ריקים מאוויר, מכיוון שהם עלולים לשבש את 
השליטה ברכב. עצור את הרכב אך הימנע מבלימה 

חדה ומתנועות היגוי פתאומיות. תקן מיד את 
הצמיג באמצעות ערכת התיקון המיועדת לכך 

ופנה למרכז שירות בהקדם האפשרי.

זהירות 
מערכת TPMS תוכננה עבור הגלגלים והצמיגים 
המקוריים של הרכב. היא מותאמת ללחצים של 

גודל הצמיגים המותקנים ברכבך. שימוש בצמיגים 
ובגלגלים לא מקוריים או בעלי גודל, סוג ו/או 

סגנון שונה, עלול לגרום לפעולה בלתי רצויה של 
המערכת או נזק לחיישנים.
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מה זה אומר נורית צהובה

 )DPF( נורית חיווי מסנן חלקיקי דיזל 
 כאשר תאורת הנורית קבועה, עומס הפילטר הוא מעבר לטווח המצוין.

)ABS( נורית חיווי מערכת למניעת נעילת גלגלים

מה זה אומר נורית צהובה

)ABS( נורית חיווי מערכת למניעת נעילת גלגלים
נורית זו מבקרת את מערכת ABS. הנורית תידלק כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON\RUN. היא תמשיך לדלוק למשך 4 שניות נוספות.

אם הנורית נשארת דולקת בעת הנסיעה, ייתכן וקיימת תקלה בחלק שמונע את נעילת הגלגלים. יש לבדוק ולתקן את המערכת. אולם, 
במקרה כזה מערכת  הבלמים הרגילה מתפקדת כרגיל אם נורית אזהרת הבלמים אינה דולקת.

אם נורית ABS דולקת, פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ לבדיקה ולתיקון התקלה בהקדם האפשרי, כדי ליהנות מיתרונות 
מערכת ABS. אם נורית הבקרה אינה נדלקת כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON\RUN, בדוק את תקינות הנורה במרכז השירות.

זהירות )המשך(
גלגלים לא מקוריים יכולים לגרום נזק לחיישנים. 

שימוש בחומרי איטום לתקרים בצמיג שאינם 
.TPMS מקוריים עלול לגרום נזק לחיישן המערכת

)המשך(

 )DPF( נורית חיווי מסנן חלקיקי דיזל

זהירות )המשך(
לאחר שימוש בחומר איטום לא מקורי, מומלץ 
להביא את הרכב למרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת. בע״מ כדי לבדוק את תפקוד החיישן.
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נורית תקלה בבלם חניה אלקטרוני 

מה זה אומר נורית צהובה

נורית  אזהרת תקלה בבלם חניה אלקטרוני
נורית זו מציינת שישנה תקלה בבלם החניה האלקטרוני ושיש צורך בתיקון. פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ

נורית אזהרה של מפלס דלק נמוך

מה זה אומר נורית צהובה

נורית אזהרה של מפלס דלק נמוך
.60L 51 אוL 6.6 , תלוי אם גודל המיכל הואL  5.6 אוLנורית חיווי מפלס דלק נמוך תידלק אם מפלס הדלק יהיה מתחת ל

נורית חיווי  נוזל הפחתת גזי פליטה )DEF( אם קיימת

    נורית צהובה

)DEF( נורית חיווי  נוזל הפחתת גזי פליטה
נורית חיווי נוזל הפחתת גזי פליטה )DEF( תידלק, אם מפלס נוזל הפחתת גזי פליטה ברכב נמוך. 
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נורית חיווי מים בדלק - אם קיימת

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי מים בדלק 
״נורית חיווי מים בדלק״ תידלק כאשר מזוהים מים במסנני הדלק. אם נורית חיווי מים בדלק נשארת דולקת, אל תתניע את המנוע לפני 

שאתה מנקז את המים ממסנני הדלק, כדי למנוע נזק למנוע.

נורית Wait to Start )המתן להתנעה( )אם קיימת(

מה זה אומר נורית צהובה

נורית Wait to Start )המתן להתנעה(
נורית Wait to Start )המתן להתנעה( תידלק לכ – 2 שניות כשההתנעה מועברת למצב RUN.  הנורית יכולה להישאר דלוקה במשך זמן ארוך 

יותר כשהטמפרטורות קרות יותר בזמן ההפעלה. הרכב לא יתניע כל עוד הנורית דולקת. למידע נוסף, עיין בנושא ״התנעת המנוע״ בפרק 
״התנעה והפעלה״.

הערה:
ייתכן שנורית Wait to Start )המתן להתנעה( לא תידלק אם טמפרטורת סעפת היניקה תהיה מספיק חמה.

נורית חיווי ניתוק דלק

נורית חיווי ניתוק דלק
הנורית תידלק אחרי התרחשות של תאונה, ואחרי שהמערכת ניתקה את הדלק

נורית צהובה
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נורית חיווי מכסה מילוי דלק רופף

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי מכסה מילוי דלק רופף )אם קיימת(
הנורית תידלק כשמכסה מילוי דלק רופף. סגור היטב את מכסה המילוי כדי שהנורית תיכבה. אם הנורית לא כבית, פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.

נורית חיווי מפלס נוזל קירור נמוך

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי מפלס נוזל קירור נמוך
נורית זו תידלק כדי להתריע שמפלס נוזל הקירור נמוך.

נורית חיווי תקלה במערכת Stop/Start - אם קיימת

נורית צהובה

Stop/Start נורית חיווי תקלה במערכת
נורית זו מציינת שישנה תקלה במערכת Stop/Start ושיש צורך בטיפול.
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נורית תקלה במערכת אזהרת התנגשות מלפנים )FCW( - אם קיימת

מה זה אומר נורית צהובה

נורית  חיווי תקלה במערכת אזהרת התנגשות מלפנים
.FCW נורית זו מציינת שישנה תקלה במערכת

נורית  חיווי נטרול מערכת אזהרת התנגשות מלפנים - אם קיימת

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי נטרול מערכת אזהרת התנגשות מלפנים - אם קיימת
נורית זו מציינת שמערכת אזהרת ההתנגשות מלפנים כבויה.

נורית תקלה בוו הגרירה - אם קיימת מכובה

נורית צהובה

נורית תקלה בוו הגרירה - )אם קיים( 
האור יידלק כאשר קיימת תקלה עם וו הגרירה. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.
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נורית חיווי LaneSense - אם קיימת

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי LaneSense - אם קיימת
נורית מערכת LaneSafe דולקת באור צהוב קבוע כאשר היא מזהה מצב של סטייה מהנתיב.

הנורית מהבהבת בצהוב כאשר המערכת מזהה נורית מערכת LaneSafe דולקת באור צהוב קבוע.
למידע נוסף, עיין בנושא ״מערכת LaneSense - אם קיימת״ בפרק ״התנעה ונהיגה״.

נורית חיווי מפלס נוזל שטיפה נמוך

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי מפלס נוזל שטיפה נמוך
נורית זו נדלקת כאשר מפלס נוזל הניקוי לשמשות נמוך.

נורית חיווי תקלה במגביל המהירות הפעיל

נורית צהובה

נורית חיווי תקלה במגביל המהירות הפעיל
הנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה במגביל המהירות הפעיל.



100

)ACC( נורית חיווי תקלה במערכת בקרת שיוט אדפטיבית

מה זה אומר נורית צהובה

)ACC( נורית חיווי תקלה במערכת בקרת שיוט אדפטיבית
נורית זו תידלק כאשר מערכת בקרת השיוט האדפטיבית אינה פועלת וזקוקה לטיפול. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרת שיוט אדפטיבית 

)ACC( - אם קיימת״ בפרק ״התנעה ונהיגה״.

נורית חיווי מערכת האזעקה

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי מערכת האזעקה
הנורית תידלק כאשר מערכת האזעקה של הרכב תזהה שנעשה ניסיון לפרוץ לרכב.

נורית חיווי תקלה במערכת LaneSense - אם קיימת

נורית צהובה

LaneSense נורית חיווי תקלה במערכת
נורית זו תידלק כאשר מערכת  LaneSense אינה פועלת וזקוקה לטיפול. פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.
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נורית חיווי תקלה במערכת 4WD - אם קיימת

מה זה אומר נורית צהובה

4WD נורית חיווי תקלה במערכת
אם הנורית ממשיכה לדלוק, או נדלקת במהלך הנסיעה, סימן שמערכת 4WD אינה פועלת כראוי. יש לבדוק ולתקן את המערכת. מומלץ 

להסיע את הרכב למרכז שירות  מורשה מטען ס.מ.ל.ת. בע״מ הקרוב, לבדיקה באופן מיידי.

נורית חיווי 4WD Low )תחום הנעה נעול(

מה זה אומר נורית צהובה

נורית חיווי 4WD Lock )תחום הנעה נעול(
נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה בארבעה גלגלים נעול. גלי ההינע הקדמיים והאחוריים ננעלים יחדיו, ומכריחים את 

הגלגלים הקדמיים והאחוריים להסתובב באותה המהירות.
למידע נוסף על הנעת ארבעה גלגלים ולשימוש נכון, עיין בנושא ״הנעת ארבעה גלגלים - אם קיימת״, בפרק ״התנעה והפעלה״.

נורית חיווי 4WD Low - )תחום הנעה נמוך( אם קיים

נורית צהובה

נורית חיווי 4WD Low )תחום הנעה נמוך(
נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה בארבעה גלגלים נמוך. גלי ההינע הקדמיים והאחוריים ננעלים יחדיו, ומכריחים את 
הגלגלים הקדמיים והאחוריים להסתובב באותה המהירות. מצב זה מספק הפחתת גלגל שיניים נוספת, המאפשרת העברת מומנט מוגבר 

לגלגלים.
למידע נוסף על הנעת ארבעה גלגלים ולשימוש נכון, עיין בנושא ״הנעת ארבעה גלגלים - אם קיימת״, בפרק ״התנעה והפעלה״.



נוריות חיווי ואזהרה ירוקות 
נורית חיווי פנסים ראשיים/חניה דולקים    
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מה זה אומר      נורית ירוקה

נורית חיווי פנסים ראשיים/חניה דולקים
נורית זו תידלק יחד עם הפעלת הפנסים הראשיים או פנסי החניה.

נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים - אם מותקנים

מה זה אומר      נורית ירוקה

נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים
נורית זו נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים דולקים.

נורית אזהרת מחווני איתות

מה זה אומר      נורית ירוקה

נורית אזהרת מחווני איתות
עם הפעלת ידית האיתות על ידי דחיפתה למטה )מחוון שמאל( או למעלה )מחוון ימין(, נוריות החיווי בצורת חצים בלוח המחוונים מהבהבות 

כדי לסמן את הדלקת פנס האיתות השמאלי או הימני.
הערה:

אות קולי קבוע יישמע אם מחוון האיתות לא נכבה לאחר נסיעה של יותר מ-1.6 ק״מ.
אם אחת מנוריות החיווי מהבהבת בקצב מהיר, בדוק אם קיימת נורית איתות חיצונית תקולה.



נורית חיווי מערכת Stop/Start פעילה - אם קיימת
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מה זה אומר   נורית ירוקה

נורית חיווי מערכת Stop/Start פעילה
הנורית תידלק כאשר מערכת Stop/Start תהיה במצב פעיל של הדממה אוטומטית.

נורית חיווי  אלומת אור גבוה אוטומטי- אם קיים

מה זה אומר   נורית ירוקה

נורית חיווי  אלומת אור גבוה אוטומטי
נורית זו מציינת שהפנסים הראשיים האוטומטיים פועלים באלומת אור גבוה.

נורית חיווי הגדרת בקרת שיוט - אם קיימת

מה זה אומר   נורית ירוקה

נורית חיווי הגדרת בקרת שיוט 
נורית זו תידלק כאשר נקבעה מהירות למערכת בקרת השיוט. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרת שיוט - אם קיימת״ בפרק ״התנעה והפעלה״.
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נורית הגדרת בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( ללא רכב מזוהה מלפנים )אם קיימת(

מה זה אומר   נורית ירוקה

נורית הגדרת בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( ללא רכב מזוהה מלפנים
נורית זו תידלק כאשר נקבעה מהירות למערכת בקרת השיוט ולא זוהה רכב מלפנים. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרת שיוט אדפטיבית 

)ACC( - אם קיימת״ בפרק ״התנעה והפעלה״.

נורית הגדרת בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( עם זיהוי רכב מלפנים )אם קיימת(

מה זה אומר   נורית ירוקה

נורית בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( עם זיהוי רכב מלפנים 
 - )ACC( נורית זו תידלק כאשר נקבעה מהירות למערכת בקרת השיוט וזוהה רכב מלפנים. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרת שיוט אדפטיבית

אם קיימת״ בפרק ״התנעה ונהיגה״.



נורית חיווי LaneSense - אם קיימת
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מה זה אומר נורית ירוקה

LaneSense נורית חיווי
נורית חיווי מערכת LaneSafe דולקת בירוק כהה כאשר שני סימוני הנתיב זוהו, והמערכת תספק התרעות חזותיות בצג בלוח המחוונים 

ואזהרת תנודה של גלגל ההגה אם מתבצעת סטייה בלתי מכוונת מהנתיב. למידע נוסף, עיין בנושא ״מערכת LaneSense - אם קיימת״ 
בפרק ״התנעה והפעלה״.

נוריות חיווי ואזהרה לבנות
נורית חיווי  LaneSense - אם קיימת

מה זה אומר נורית לבנה

 LaneSense נורית חיווי
כאשר מערכת LaneSense מופעלת, נורית החיווי של המערכת נדלקת בלבן, כאשר זוהו רק סימוני הנתיב הימני או השמאלי, או אף אחד 
מהם. נורית החיווי תהפוך לירוקה כאשר שני הנתיבים מזוהים והמערכת מוכנה לספק התרעות חזותיות בצג לוח המחוונים במקרה של 

סטייה בלתי מכוונת מהנתיב. למידע נוסף, עיין בנושא ״מערכת LaneSense - אם קיימת״ בפרק ״התנעה והפעלה״.

נורית חיווי בקרת שיוט מוכנה לפעולה

מה זה אומר נורית לבנה

נורית חיווי בקרת שיוט מוכנה לפעולה
נורית זו תידלק כאשר מערכת בקרת השיוט פועלת, אך המהירות עוד לא נקבעה.



נורית חיווי הגדרת מהירות שיוט
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מה זה אומר נורית לבנה

נורית הגדרת מהירות שיוט
נורית זו תידלק כאשר נקבעה מהירות למערכת בקרת השיוט. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרת שיוט - אם קיימת״ בפרק ״התנעה והפעלה״.

נורית חיווי בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( מוכנה לפעולה - אם קיימת

נורית לבנה

נורית חיווי בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( מוכנה לפעולה - אם קיימת
נורית זו תידלק כאשר בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( הופעלה ומוכנה לפעולה. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( - אם 

קיימת״ בפרק ״התנעה והפעלה״.

נורית חיווי הפעלה של מגביל מהירות פעיל

נורית לבנה

נורית חיווי הפעלה של מגביל מהירות פעיל
נורית זו תידלק כאשר מגביל המהירות הפעיל במצב הפעלה, אך המהירות להפעלתו טרם הוגדרה. 
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נורית חיווי בקרת מדרון )HDC( - אם קיימת
מה זה אומר נורית לבנה

)HDC( נורית חיווי בקרת מדרון
נורית זו מסמלת את הפעלת מערכת בקרת המדרון. הנורית תידלק ברציפות כאשר המערכת דרוכה. ניתן לדרוך את המערכת רק כאשר 

תיבת ההילוכים משולבת במצב 4WD LOW, ומהירות הרכב לא גבוהה מ- 48 קמ״ש. אם תנאים אלו לא מתקיימים בעת הפעלת בקרת 
המדרון, נורית החיווי של המערכת תהבהב.

נוריות חיווי ואזהרה כחולות
נורית חיווי אלומת אור גבוה

מה זה אומר נורית כחולה

נורית חיווי אלומת אור גבוה
נורית זו מציינת שהפנסים הראשיים פועלים באלומת אור גבוה. דחוף קדימה את הידית הרב תפקודית כדי להפעיל את אלומת האור הגבוה. משוך 

כלפיך את הידית כדי להפעיל את האורות הנמוכים. באפשרותך לאותת לרכב אחר באמצעות אלומת האור הגבוה, על ידי משיכה קלה של הידית כלפיך.

אם אחת מהמערכות זקוקה לטיפול, מערכת  OBD II - זהירותמערכת אבחון ברכב האבחון ברכב OBD II תדליק את נורית חיווי תקלה 
•נסיעה ממושכת בעת שנורית חיווי תקלה  	 רכב זה מצויד במערכת אבחון מתוחכמת הנקראת 

)MIL(. היא גם תאחסן בזיכרון את קודי האבחון 
דולקת, עלולה לגרום נזק למערכת הפליטה,  OBD II. מערכת זו מבקרת את מערכות הפליטה, 

ומידע נוסף, בכדי לסייע לטכנאי השירות לבצע 
להשפיע על תצרוכת הדלק ועל הנהיגה ברכב.  המנוע ותיבת ההילוכים האוטומטית. כאשר 

את תיקון התקלות. למרות שהרכב יהיה בדרך כלל 
הרכב חייב לקבל טיפול לפני ביצוע בדיקות  מערכות אלו פועלות כראוי, ביצועי הרכב כמו 

במצב נסיעה ולא יהיה צורך לגרור אותו, יש לפנות 
במערכת הפליטה. תצרוכת הדלק יהיו טובים יותר, וזיהום האוויר יעמוד 

למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ, 
•אם הנורית מהבהבת בעת שהמנוע פועל, סימן  	 בתקנות משרד התחבורה.

לבדיקה ולתיקון התקלה בהקדם האפשרי.
שהמנוע עומד לאבד מעוצמתו ושעומד להיגרם 
נזק חמור לממיר הקטליטי. פנה מיד למרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ לטיפול בבעיה.



בדיקת מערכת הפליטה ותכנות  אבטחת רשת של מערכת אבחון ברכב 
תחזוקה OBD II

ייתכן שבמקומות מסוימים צטרך, על פי חוק,   OBD II רכבך צריך להיות מצויד במערכת האבחון
לבצע  בדיקה של מערכת הפליטה ברכב אם לא  בשילוב עם יציאת רשת שמאפשרת גישה למידע 
תבצע את הבדיקה ייתכן שלא תוכל לקבל רישיון  על הביצועים של מערכת הפליטה. ייתכן שטכנאי 

לרכב. שירות יהיו זקוקים לגישה למידע זה כדי לסייע לך 
מערכת OBD II בדרך כלל תהיה מוכנה  באבחון התקלה ובטיפול ברכב.

למידע נוסף עיין  בנושא ״אבטחת רשת״ בפרק 
״מולטימדיה״.
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•נורית MIL תהבהב כ-10 שניות ולאחר מכן  	
הנורית תישאר דולקת עד שתעביר את מתג 
ההתנעה למצב OFF או שתתניע את המנוע. 

 OBD II-אם זה קורה זה אומר שמערכת ה
ברכבך לא מוכנה לפעולה  ואתה לא צריך 
ללכת לעשות את בדיקת מערכת הפליטה 

והתחזוקה.
•נורית MIL לא תהבהב כלל, הנורית תידלק עד  	 לפעולה. ייתכן שהמערכת לא תהיה 

שתעביר את מתג ההתנעה למצב OFF או  מוכנה לפעולה אם רכבך עבר טיפול 
שתתניע את המנוע. אם זה קורה זה אומר  לאחרונה, או אם מצבר הרכב התרוקן 

שמערכת ה-OBD II ברכבך מוכנה לפעולה,  או הוחלף לאחרונה. אם מערכת OBD II תקבע  
ואתה כן צריך ללכת לעשות את הבדיקה  שהרכב לא מוכן לבדיקת מערכת הפליטה 

למערכת הפליטה והתחזוקה. והתחזוקה, ייתכן שרכבך לא יעבור את הבדיקה.
אם מערכת OBD II לא מוכנה לפעולה, פנה  אתה יכול לבצע בדיקה פשוטה של ההצתה ברכבך 
למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ  לפני ביצוע הבדיקה במקום המורשה. עליך לעשות 

לטיפול. אם רכבך עבר טיפול לאחרונה או שמצברו   BODאת הדברים הבאים כדי לבדוק אם מערכת ה
התרוקן או הוחלף, כל מה שאתה צריך לעשות זה  II ברכבך מוכנה:
לנסוע כרגיל כדי שמערכת OBD II תתעדכן. תוכל  העבר את מתג ההתנעה למצב ON, אבל אל  . 1

לדעת אם המערכת מוכנה אחרי ביצוע מחדש של  תתניע את המנוע.
רצף הבדיקות שהוזכר לעיל. הערה:

בין אם מערכת ה-OBDII ברכבך מוכנה לפעולה או  לא, אם נורית MIL דולקת בזמן הפעלה רגילה של אם תתניע את המנוע תצטרך לעשות את הבדיקה  הרכב, אתה צריך לבדוק את הרכב במרכז שירות מחדש.
ברגע שמתג ההתנעה יהיה במצב ON, אתה  מורשה  מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ לפני ביצוע בדיקה 2 .

 )MIL( למערכת הפליטה והתחזוקה. אתה יכול להיכשל תראה שמופיע סמל ״נורית חיווי תקלה
בבדיקת מערכת הפליטה והתחזוקה אם נורית MIL כחלק מבדיקת נוריות רגילה.

דולקת כשהמנוע עובד. אחד מ-2 הדברים הבאים יקרו כ-15 שניות   .3
לאחר מכן:

אזהרה
 OBD חיבור ציוד ליציאת הרשת של מערכת• 	
II יתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך, ורק כדי 

לאבחן ולטפל ברכבך.
•אם מחובר ציוד לא מאושר ליציאת הרשת  	

של מערכת האבחון, כמו למשל מכשיר 
רישום של התנהגות הנהג, עלולים להתרחש 

המצבים הבאים:
•מערכות רכב, כולל מערכות בטיחות שונות,  	

עלולות להיפגע. הנהג גם עלול לאבד את 
השליטה ברכב ולגרום לתאונה שתסתכם 

בפציעות חמורות או קטלניות.
•תתאפשר גישה, או גישה למשתמשים  	

אחרים, למידע המאוחסן במערכות הרכב 
שלך, כולל מידע אישי.
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158 ��������������������������������������������������������������������������������������������� • הסעת בעלי חיים  	
158 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 	 •עצות בטיחות 
158 �������������������������������������������������������������������������������������������������� • הסעת נוסעים  	
158 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	 •גזי פליטה
• בדיקות בטיחות שיש לבצע בתוך הרכב������������������������������������������������������  159 	
11069110690 ���������������������������������� • בדיקות בטיחות תקופתיות שיש לבצע מחוץ לרכב  	



מערכת ABS מיועדת לשימוש עם גלגלים מקוריים  מערכות בטיחות
של OEM. שינויים עלולים לגרום לביצועים נמוכים 

של המערכת.  )ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים
נורית אזהרת מערכת למניעת נעילת גלגליםמערכת זו מסייעת לנהג לשמור על יציבות הרכב  והשליטה בבלמים בתנאי בלימה קשים. המערכת 

נורית האזהרה הצהובה תידלק כאשר מתג  מונעת אוטומטית את נעילת הגלגלים ומגדילה את 
ההתנעה מועבר למצב ON\RUN. היא תמשיך  אחיזת הרכב בכביש בעת בלימה.

לדלוק למשך 4 שניות נוספות. מערכת ABS עורכת תהליך בדיקה עצמית עם 
אם הנורית נשארת דולקת או נדלקת בעת  כל הפעלה של הרכב, כדי לבדוק את תקינותה. 

הנסיעה, תיתכן תקלה בחלק שמונע את נעילת  במהלך הבדיקה, ייתכן שתשמע רעשי נקישה 
הגלגלים. יש לבדוק ולתקן את המערכת. אולם,  קלים ורעשי מנוע.

במקרה כזה מערכת הבלימה הרגילה מתפקדת  כרגיל אם נורית אזהרת הבלמים אינה דולקת.המערכת מופעלת בעת בלימה, כאשר היא מזהה  את נעילתו של גלגל אחד או יותר. תנאי דרך כגון 
אם נורית ABS דולקת, פנה למרכז שירות  מורשה  קרח, שלג, חצץ, בליטות בכביש, פסי מסילות 

מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ לבדיקה ולתיקון התקלה  רכבת, לכלוך או עצירות פתאומיות, עלולים להגדיל 
בהקדם האפשרי, כדי ליהנות מיתרונות מערכת  .ABS את הסיכויים להפעלת מערכת

ABS. אם הנורית לא נדלקת עם העברת מתג  ההתנעה למצב ON\RUN, תיתכן תקלה. דאג כאשר מערכת ABS מופעלת, ייתכנו גם המצבים  לבדוק ולתקן את הנורית בהקדם האפשרי.הבאים:
•רעש מנוע של ABS )ייתכן שהרעש ימשיך  מערכת בלמים עם בקרה אלקטרונית 	 לאחר העצירה(.

ברכבך מותקנת מערכת בלמים מתקדמת עם בקרה  •צלילי נקישה של שסתומי סולנואיד. אלקטרונית )EBC( הכוללת מערכת חלוקת עוצמת 	
בלימה אלקטרונית )EBD(, מערכת למניעת נעילת  •תנועות קלות של הדוושה. 	
גלגלים )ABS(, מערכת סיוע לבלמים )BAS(, סייען  •תורגש לחיצה קלה כלפי מטה על דוושת  	
 ,)TCS( מערכת בקרת אחיזה ,)HSA( זינוק בעליה הבלמים לקראת סוף העצירה.

מערכת בקרת יציבות )ESC( ומערכת למניעת  .ABS מצבים אלו הנם מאפיינים רגילים של מערכת
התהפכות )ERM(.  מערכות אלו עובדות יחדיו לשיפור 

יציבות הרכב ולבקרת היגוי בתנאי נהיגה שונים.
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אזהרה
•מערכת ABS מכילה ציוד אלקטרוני מתוחכם  	
שעלול להיות מושפע מהתקנה לא נכונה של 

מכשירי רדיו או מגלים גבוהים של שידוריו. 
ייתכן שהמערכת תיאבד מיכולת הבלימה 

שלה. התקנת ציוד מסוג זה צריכה להתבצע 
על ידי טכנאים מוסמכים לכך.

•פעולות ״פמפום״ של המערכת למניעת  	
נעילת הגלגלים יפחיתו את יעילות בלימתה, 

ועלולים לגרום לתאונה. ה״פמפום״ גם מגדיל 
את מרחק העצירה. לחץ בחוזקה על הדוושה 
כאשר אתה צריך להאט או לעצור את הרכב.

•מערכת ABS לא יכולה למנוע את פעולת  	
החוקים הפיזיקליים על הרכב. כמו כן, היא 

אינה יכולה להגביר את הבלימה או את 
יעילות ההיגוי מעבר למתאפשר על ידי מצב 

בלמי הרכב, הצמיגים או אחיזת הכביש.
•מערכת ABS אינה יכולה למנוע תאונות, כולל  	
אלו הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת 

יתר לרכב אחר או מהחלקה על משטח 
רטוב. 

•אין לנצל את היכולות של רכב המצויד  	
במערכת ABS בצורה בלתי זהירה או 
מסוכנת, העלולה לסכן את בטיחות 

המשתמש או את בטיחותם של אחרים.



)DST( מומנט היגוי דינמי על דוושת הבלם עד לעצירה )אל ״תפמפם״ את  ייתכן שרכבך גם מצויד בבלימה מוגברת בחירום 
 ,EPS-ו ESC מערכת זו היא תפקוד של המערכות הדוושה(. אל תרפה מדוושת הבלם כל עוד יש צורך  )RAB(, עזרה לבלימה בגשם )RBS(, בקרת ייצוב 
אשר מספקות מומנט לגלגל ההגה בתנאי נסיעה  בכך. מערכת BAS תחדל לפעול ברגע שתשחרר  .)DST( ומומנט היגוי דינמי ,)TSC( גרור
מסוימים, בהם מערכת ESC מזהה חוסר יציבות  את דוושת הבלם. )TCS( מערכת בקרת אחיזה

של הרכב. המומנט שגלגל ההגה מקבל נועד לעזור  מערכת זו עוקבת אחר סחרור כל אחד מהגלגלים 
לנהג להבין את אופן ההיגוי המיטבי כדי לשמור על  המניעים. אם מתגלה סחרור באחד הגלגלים, 
יציבות הרכב. ההודעה היחידה שמקבל הנהג על כך  המערכת מפעילה לחץ בלמים על הגלגל)ים( 

שההתרעה פעילה, היא המומנט בגלגל ההגה. המסתחרר, ו/או מקטינה את כוח המנוע כדי 
הערה: לספק האצה ויציבות מוגברים. אפשרות של 

אפשרות DST נועדה רק לעזור לנהג להבין את אופן  מערכת בקרת האחיזה נקראת BLD - בלימת 
הפעולה הנכון באמצעות הפעלת מומנט חלש  דיפרנציאל מוגבלת, אפשרות הדומה לדיפרנציאל 

בגלגל ההגה. לכן, היעילות של אפשרות זו תלויה  מוגבל החלקה, ומבקרת את סחרור הגלגלים על 
ברגישות הנהג ובתגובה הכללית למומנט המורגש.  הסרן המניע. אם אחד הגלגלים על הציר מסתובב 

חשוב להבין שאפשרות זו לא תשלוט בהיגוי של  מהר יותר מהשני, המערכת תפעיל כוח בלימה על 
הרכב, כלומר הנהג עדיין אחראי על השליטה ברכב. הגלגל המסתחרר. זה יאפשר מומנט גדול יותר על 

מערכת חלוקת עוצמת בלימה אלקטרונית  הרכב שיופעל על הגלגל הלא מסתחרר. מערכת זו 
)EBD(תישאר פעילה גם אם מערכת בקרת היציבות או 

מערכת זו מנהלת את החלוקה של מומנט בקרת האחיזה פועלות באופן חלקי. נורית אזהרת בלמים
הבלימה בין הסרן הקדמי והאחורי, באמצעות  )BAS( נורית האזהרה האדומה תידלק כאשר מתג מערכת סיוע לבלמים

הגבלת לחץ הבלימה על הסרן האחורי. באופן זה,  ההתנעה מועבר למצב ON\RUN. היא תמשיך מערכת ה-BAS נועדה לשפר את ביצועי הבלימה 
המערכת מונעת החלקה של הגלגלים האחוריים  לדלוק למשך 4 שניות נוספות.של הרכב בזמן בלימת פתע. המערכת מזהה 
שעלולה לגרום לאי יציבות של הרכב. כמו כן, היא  אם הנורית נשארת דולקת או נדלקת בעת מצב של בלימת פתע על ידי מדידת שיעור וכמות 
 ,ABS מונעת את נעילתו של הסרן האחורי על ידי הנסיעה, ייתכן וקיימת תקלה במערכת הבלמים. הפעלת הבלמים, ואז מפעילה לחץ אופטימלי על 

לפני הסרן הקדמי. יש לבדוק ולתקן את המערכת. אם הנורית לא הבלמים. באופן זה ניתן לקצר את מרחקי הבלימה. 
מערכת למניעת התהפכות  )ERM(מערכת BAS משלימה את המערכת למניעת   ,ON\RUN נדלקת עם העברת מתג ההתנעה למצב מערכת זו מונעת את הינתקות הגלגל מהדרך נעילת גלגלים )ABS(. לחיצה מהירה מאוד של  ייתכן שישנה תקלה בנורית. דאג לבדוק ולתקן את  באמצעות מעקב תמידי אחר תנועות ההגה הבלמים מפעילה את מערכת BAS. כדי ליהנות  הנורית בהקדם האפשרי. ומהירות הנסיעה.מיתרונות מערכת זו, עליך להפעיל לחץ רציף 
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אזהרה
מערכת BAS לא יכולה למנוע מחוקי הטבע 

לפעול על הרכב. כמו כן, היא לא יכולה להגביר 
את יכולת האחיזה מעבר למתאפשר על ידי 
תנאי הדרך. מערכת BAS אינה יכולה למנוע 

תאונות, כולל אלו הנובעות ממהירות יתר 
בפניות, מקרבת יתר לרכב אחר או מהחלקה 

על משטח רטוב. אין לנצל את היכולות של רכב 
המצויד במערכת BAS בצורה בלתי זהירה או 

מסוכנת, העלולה לסכן את בטיחות המשתמש 
או את בטיחותם של אחרים.



מערכת בקרת יציבות )ESC(כאשר המערכת מאתרת תמרון הגה ומהירות 
מערכת זו משפרת את השליטה בכיווניות ואת נסיעה אשר עלולים לגרום להרמת גלגל, היא 

יציבות הרכב במצבי נהיגה שונים. ESC מתקנת מפעילה את הבלם המתאים ואף יכולה להקטין 
היגוי יתר או חוסר היגוי של הרכב על ידי הפעלת את עוצמת המנוע כדי להפחית את הסיכוי של 

הבלמים על הגלגל המתאים כדי להתנגד למצב של הרמת גלגל. המערכת תפעל רק במקרה של 
היגוי יתר/חסר. המערכת גם עשויה להקטין את תמרוני היגוי חזקים במיוחד. היא אינה יכולה 

עוצמת המנוע כדי לעזור לרכב לשמור על המסלול למנוע הרמת גלגל הנובעת מסיבות אחרות כגון 
הרצוי.תנאי הדרך, נסיעה בדרך לא סלולה, היתקלות 

ESC משתמשת בחיישנים כדי לקבוע את המסלול במכשולים או ברכבים אחרים.
הרצוי, ומשווה אותו למסלול בו נע הרכב. כאשר 

שני המסלולים לא תואמים, מערכת ESC מפעילה 
כוח בלימה על הגלגל המתאים בכדי לעזור לרכב 

לחזור לנתיב הרצוי במקרים של היגוי יתר/חסר.
•היגוי יתר - כאשר הרכב פונה יותר מהמתאים  	

למצב ההגה.
•היגוי חסר - כאשר הרכב פונה פחות  	

מהמתאים למצב ההגה.
)המשך( נורית חיווי ESC, הממוקמת בלוח המחוונים, 

תתחיל להבהב ברגע שמערכת ESC מופעלת. 
הנורית מהבהבת גם כאשר מערכת TCS מופעלת. 
אם נורית החיווי ESC מתחילה להבהב בזמן האצה, 
הרפה מעט מדוושת ההאצה והפעל את המצערת 

מעט ככל האפשר. ודא שמהירות הנסיעה וסגנון 
הנהיגה שלך תואמים את תנאי הדרך.

112

אזהרה
קיימים גורמים רבים העלולים לגרום להרמת 

גלגל או להתהפכות, כמו העמסה לא נכונה של 
הרכב, תנאי הדרך והנהיגה. מערכת ERM לא 
יכולה למנוע כל הרמת גלגל או התהפכות - 

בייחוד אלו הנובעים מגורמים כגון נסיעה בדרך 
לא סלולה, היתקלות במכשולים או בכלי רכב 

אחרים. אין לנצל את היכולות של רכב המצויד 
במערכת ERM בצורה בלתי זהירה או מסוכנת, 

העלולה לסכן את בטיחות המשתמש או את 
בטיחותם של אחרים.

אזהרה
מערכת ESC לא יכולה למנוע מחוקי הטבע 

לפעול על הרכב. כמו כן, היא לא יכולה להגביר 
את יכולת האחיזה מעבר למתאפשר על ידי 
תנאי הדרך. מערכת ESC אינה יכולה למנוע 

תאונות, כולל אלו הנובעות ממהירות יתר 
בפניות, מקרבת יתר לרכב אחר או מהחלקה 

על משטח רטוב. המערכת גם לא יכולה למנוע 
תאונות הנובעות מאיבוד שליטה על הרכב, בגלל 
סגנון נהיגה שאינו מתאים לתנאי הדרך. רק נהג 

מיומן וזהיר יכול למנוע תאונות. אין לנצל את 
היכולות של רכב המצויד במערכת ESC בצורה 

בלתי זהירה או מסוכנת, העלולה לסכן את 
בטיחות המשתמש או את בטיחותם של אחרים.
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הערה: אזהרה )המשך(
בעת נהיגה עם שרשראות שלג או בעת התנעה 

•שינויים שבוצעו ברכב, או אי תחזוקה של  כשהרכב נמצא בשלג עמוק, חול או חצץ, ייתכן 	
שיהיה צורך בסחרור גבוה יותר של הגלגלים. ניתן הרכב, עלולים לשנות את מאפייני ההיגוי 

לעשות זאת על ידי לחיצה זמנית על לחצן “ESC Off" ולהשפיע על ביצועי מערכת ESC. שינויים 
באופן זמני כדי להיות במצב כבוי חלקי. ברגע שאין שבוצעו במערכת ההיגוי, במתלים, במערכת 

יותר צורך בלהיות במצב ״כיבוי חלקי״, הדלק  באופן הבלמים, שינוי סוג וגודל הצמיגים או גודל 
זמני את לחצן ESC. ניתן לעשות זאת כשהרכב הגלגלים, עלולים להשפיע על ביצועי מערכת 

בתנועה.ESC. צמיגים בעלי לחץ אוויר או בלאי לא 
שווים עלולים גם הם להשפיע על ביצועי 

המערכת. שינויים שבוצעו ברכב או תחזוקה 
 ,ESC לקויה שהקטינו את יעילות מערכת

לחצן ESC OFF )מכובה( עלולים להגדיל את הסכנה של איבוד שליטה 
ESC On מצב על הרכב, התהפכות הרכב ופציעה או מוות.

מצב פעולה רגיל של המערכת. המערכת תהיה 
במצב זה בכל התנעה של המנוע. יש להשתמש 
במצב זה ברוב תנאי הנהיגה. בשאר המצבים יש 

להשתמש רק במצבים מסוימים, המפורטים בפרק   ESC מצבי פעולת מערכת
זה. הערה:

מצב Partial Off )כיבוי חלקי( בהתאם לדגם הרכב ולמצב הפעולה, למערכת 
המצב החלקי נועד לחוויית נהיגה יותר ספורטיבית.  ESC ישנם מספר מצבי פעולה.

Full off )מכובה באופן מלא( )דגמי הנעה  מצב זה עשוי לשנות את סף ההפעלה של 
לארבעה גלגלים בלבד( המערכות TCS ו-ESC, כדי לאפשר לסחרור גבוה 

מצב נהיגה זה נועד לנהיגה בדרכי שטח,  מהרגיל של הגלגלים. מצב זה מועיל במיוחד אם 
כשתפקודי היציבות של מערכת ESC עלולים  הרכב תקוע.

לצמצם את יכולת התמרון של הרכב עקב תנאי  כדי לבחור במצב החלקי, לחץ לרגע קצר על 
השטח.  כדי לבחור במצב הכבוי, לחץ על הלחצן  הלחצן ESC Off ונורית החיווי של הלחצן תידלק. 
ESC Off והחזק אותו לחוץ 5 שניות כאשר הרכב  כדי להפעיל שוב את המערכת, לחץ לרגע קצר על 

עומד במקום והמנוע פועל. הלחצן ESC Off ונורית החיווי של הלחצן תיכבה.

אזהרה
כאשר המערכת במצב כיבוי חלקי, מערכת 

TCS המשולבת במערכת ESC )מלבד אפשרות 
ההחלקה המוגבלת( מנוטרלת, ונורית החיווי 

ESC Off תידלק. במצב זה, אפשרות הפחתת 
כוח המנוע של TCS מנוטרלת, ויציבות הרכב 

המוצעת על ידי מערכת ESC מופחתת.
בקרת ייצוב הגרור )TCS( מנוטרלת כאשר 
מערכת ESC נמצאת במצב הכיבוי החלקי.



ודא שמהירות הנסיעה וסגנון הנהיגה שלך תואמים  לאחר 5 שניות, נורית החיווי של ESC Off תידלק, 
את תנאי הדרך. ותופיע הודעה בלוח המחוונים.

הערה: במצב זה מערכות ESC ו – TCS מכובות, למעט 
 ,ON בכל פעם שמתג ההתנעה מועבר למצב• 	 אפשרות ההחלקה המוגבלת של TSC, עד שהרכב 

נוריות מערכת ESC נדלקות לזמן קצר� מגיע למהירות של 64 קמ״ש. המערכת תחזור 
•בכל פעם שמתג ההתנעה מועבר למצב ON, להיות במצב ״כיבוי חלקי״ במהירות של 64 קמ״ש,  	 מערכת ESC תופעל גם כן, אפילו אם כובתה כפי שהוסבר בעמוד הקודם. TCS נותרת כבויה.  קודם לכן�כשמהירות הרכב היא מתחת ל-48 קמ״ש, מערכת  נורית חיווי הפעלת ESC\נורית חיווי תקלה   ESC תכבה. מערכת ESC מושבתת במהירויות 

•מערכת ESC תפיק רעשי זמזום או נקישות  	 ESC OFF ונורית חיווי נמוכות של רכב כדי לא להפריע לנהיגה בשטח, 
כאשר היא פעילה� תופעה זו הנה רגילה�  נורית החיווי והאזהרה של מערכת ESC דולקת  אולם המערכת תחזור לפעול כשהרכב מגיע 

הרעשים ייפסקו כאשר המערכת מפסיקה  בלוח המחוונים כאשר מתג ההתנעה  למהירות שהיא מעל ל-64 קמ״ש. נורית החיווי של 
לפעול, בסיום התמרון שגרם להפעלתה� מועבר למצב ON. הנורית צריכה  ESC OFF תמיד תדלוק כש-ESC מכובה.

נורית החיווי ESC( ESC OFF מכובה(  להיכבות כאשר המנוע פועל.  כדי להפעיל שוב את מצב ESC ON, לחץ לרגע 
מסמנת שהנהג בחר להפעיל את  אם נורית החיווי ESC דולקת באופן  קצר על הלחצן ESC Off. פעולה זו תחזיר את 

מערכת ESC במצב מופחת. קבוע כאשר המנוע בפעולה, סימן  מערכת ESC למצב הפעולה.
שהתגלתה תקלה במערכת. אם הנורית נשארת  הערה:

דולקת לאחר מספר מחזורי הפעלה של מתג  ההודעה ESC OFF" (ESC)" )כבויה( תופיע ויישמע 
ההתנעה, והרכב נסע מספר ק״מ במהירות גבוהה   PARK צליל התרעה, כשידית ההילוך עוברת למצב

מ- 48 קמ״ש, הבא את הרכב בהקדם למרכז  מכל מצב אחר ואז מועברת ממצב PARK. הצליל 
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע"מ ולטיפול  יישמע גם אם ההודעה נמחקה קודם לכן.

בתקלה.
נורית הפעלת ESC/נורית חיווי תקלה, הממוקמת 
בלוח המחוונים, תתחיל להבהב ברגע שהצמיגים 

איבדו אחיזה ומערכת ESC מופעלת. הנורית 
מהבהבת גם כאשר מערכת TCS מופעלת. אם 
נורית החיווי והתקלה של מערכת ESC מתחילה 

להבהב בזמן האצה, הרפה מעט מדוושת ההאצה 
והפעל את המצערת מעט ככל האפשר. 114

אזהרה
במצב הכיבוי של ESC, תפקודי הפחתת 

המומנט והיציבות מנוטרלים. במקרה חירום 
של תמרונים חדים, מערכת ESC לא תפעל כדי 
לשלוט ביציבות. מצב ESC( ESC OFF מכובה( 

נועד לנהיגה בדרכי שטח בלבד.



HDC נטרול מערכת HDC תנאים להפעלת בקרת ירידה במדרון )HDC( - אם 
מערכת HDC מנוטרלת ואינה זמינה אם אחד  כדי להפעיל את מערכת בקרת הירידה במדרון  קיימת

מהמצבים הבאים מתרחש: לחץ על הלחצן HDC, אך קודם לכן התנאים הבאים 
.HDC הנהג לוחץ על לחצן• 	 חייבים להתקיים:

.4WD Low מערכת ההינע נמצאת במצב• 	.4WD Low מערכת ההינע יצאה ממצב• 	
•מהירות הרכב פחותה מ- 12 קמ״ש. 	

•דלת הנהג נפתחה. 	 •בלם החניה החשמלי )EPB( משוחרר 	
•מהירות הרכב גבוהה מ-40 קמ״ש )מערכת  	 •דלת הנהג סגורה. 	

HDC מנוטרלת באופן מיידי(. HDC הפעלת
משוב חוזר לנהג: ברגע שהמערכת הופעלה, היא תפעל באופן 

בלוח המחוונים מופיע סמל HDC, ועל גבי לחצן  אוטומטי בעת ירידה במדרון בעל שיפוע תלול 
המערכת נדלקת נורית LED, אשר מספקת משוב  מספיק )שיפוע גדול יותר מ-8%(. המהירות 
.HDC חוזר לנהג אודות המצב הנוכחי של מערכת המוגדרת למערכת HDC ניתנת לבחירה על ידי הנהג, 
•הסמל ונורית החיווי שבלוח המחוונים יידלקו  	 וניתנת לכוונון באמצעות הבלם ודוושת ההאצה. בקרת ירידה במדרון )טריילהוק(

וישארו דלוקים כאשר מערכת HDC מופעלת או  התערבות הנהג: זמינה. זהו מצב פעולה רגיל של המערכת.בקרת הירידה במדרון נועדה לנסיעה במהירות  הנהג יכול לעקוף את פעולת מערכת HDC על ידי   .4WD Low נמוכה בדרכי שטח, כאשר הרכב בהילוך
•נורית החיווי תהבהב למשך מספר שניות ולאחר  	 הפעלת המצערת או הבלם בכל זמן. המערכת שולטת במהירות הרכב בנסיעה במורד, 

מכן תיכבה כשהנהג לוחץ על לחצן המערכת  HDC ביטול פעולת מערכת בתנאי נהיגה שונים. המערכת שולטת לשם כך 
HDC כאשר תנאי ההפעלה אינם מתקיימים. מערכת HDC מנוטרלת, אבל נשארת זמינה, אם  במערכת הבלמים.

מתג בקרת ירידה במדרון נמצא  על לחצן -Selecאחד מהמצבים הבאים מתרחש: למערכת HDC ישנם שלושה מצבים:
Terrain )בורר נהיגת שטח( בחלק הימני העליון.  HDC הנהג עוקף את מהירות מערכת• 	 מצב off )האפשרות אינה זמינה ולא תופעל(. . 1

באמצעות המצערת או דוושת הבלם.
מצב Enabled )האפשרות זמינה ומוכנה אך  •מהירות הרכב גבוהה מ- 12 קמ״ש אך עדיין 2.  	

נמוכה מ- 40 קמ״ש.תנאי ההפעלה לא מתקיימים, או שהנהג 
•הרכב נוסע בירידה במדרון שאינו מספיק תלול עוקף את המערכת באמצעות דוושת הבלמים  	 )שיפוע קטן יותר מ-8%(, על משטח אופקי, או או המצערת(.

בעליה במדרון. מצב Active )האפשרות זמינה ושולטת   .3
)המשך( .P בורר ההילוכים מועבר למצב חניה• 	 במהירות הרכב באופן פעיל(.
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אזהרה
תפקיד מערכת בקרת הירידה במדרון נועד רק 

בשביל לעזור לנהג לשלוט במהירות הרכב בזמן 
נהיגה במורד.



•מערכת HSA תפעל בהילוך אחורי ובכל  	
ההילוכים הקדמיים. המערכת לא תפעל אם 

הרכב נמצא בהילוך סרק או בהילוך חניה. 
בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, אם דוושת 

המצמד לחוצה מערכת HSA תישאר פעילה. Hill start assist )סייען זינוק בעליה(
מערכת HSA מתוכננת לסייע לנהג בעת התחלת 
הנסיעה ממצב עצירה בשיפוע. אם הנהג משחרר 

את דוושת הבלם בעת שהרכב עומד בשיפוע, 
המערכת תשמור לזמן קצר את לחץ הבלימה 
שהופעל. אם הנהג אינו מפעיל את המצערת 

במהלך זמן קצר זה, המערכת תשחרר את לחץ 
הבלימה והרכב יתדרדר במורד המדרון.

התנאים הבאים חייבים להתקיים כדי שמערכת 
HSA תהיה פעילה:

•התפקוד חייב להיות מופעל 	
•הרכב חייב להיות במצב עצירה. 	

HSA הפעלה ונטרול מערכת •בלם החניה חייב להיות משוחרר. 	
ניתן להפעיל או לכבות תפקוד זה. לשינוי ההגדרות 

•דלת הנהג חייבת להיות סגורה. הקיימות, פעל באופן הבא:	 HSA גרירה עם
•למידע נוסף על נטרול המערכת דרך הגדרות  	 •הרכב חייב לעמוד על פני מדרון מספיק תלול. מערכת  HSA תסייע בנוסף, במניעת הידרדרות 	

 "Uconnect עיין בנושא ״הגדרות ,Uconnect לאחור במהלך גרירת גרור. •ההילוך המשולב חייב להיות תואם לכיוון  	
בפרק ״מולטימדיה״. הנסיעה של הרכב במעלה השיפוע )לדוגמה, 

)RBS( עזרה לבלימה בגשם רכב שפניו כלפי מעלה נמצא בהילוך קדמי, 
מערכת זו משפרת את יכולת הבלימה בתנאי  רכב הנוסע לאחור במעלה השיפוע משולב 

כביש רטוב. היא מפעילה לחץ נמוך על הבלמים  להילוך אחורי(.
כדי לייבש אותם מטיפות מים שהצטברו. המערכת 

מופעלת כאשר מערכת המגבים של השמשה 
הקדמית פועלים במהירות גבוהה או נמוכה.
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אזהרה )המשך(
הנהג חייב לשים לב לתנאי הנסיעה והוא 

האחראי לשמירה על מהירות נסיעה בטוחה.

אזהרה 
ייתכנו מצבים כגון עליות קלות, כאשר הרכב 

עמוס, או בזמן גרירת גרור, אשר בהם המערכת 
 HSA לא תופעל ותיתכן הידרדרות קלה. מערכת
אינה תחליף לפעולות נהיגה פעילה. זוהי תמיד 

אחריות הנהג לשמור על המרחק מכלי רכב 
אחרים, מאנשים ועצמים אחרים, והכי חשוב - 
להפעלה בטוחה של הבלמים בכל תנאי הדרך. 

יש להקדיש תמיד את תשומת הלב המרבית 
לנהיגה ולשמירה על השליטה ברכבך. אי ציות 

להנחיות האלה יכול לגרום להתנגשות או 
לפציעה חמורה.

אזהרה 
•אם אתה משתמש בבקר בלימת גרור עם  	

הגרור שלך, ניתן להפעיל ולשחרר את בלמי 
הגרור באמצעות מתג הבלימה. במקרה 

כזה, כאשר דוושת הבלם משתחררת, ייתכן 
שלא יופעל מספיק לחץ בלימה כדי להחזיק 

את הרכב והגרור על המדרון. כדי למנוע 
הידרדרות במורד בזמן חידוש ההאצה, הפעל 

ידנית את בלמי הגרור לפני שתשחרר את 
דוושת הבלם.

•HSA אינה מהווה תחליף לבלם החניה. הפעל  	
תמיד את בלם החניה בעת יציאה מהרכב. 

.PARK ודא גם שתיבת ההילוכים במצב
•אי ציות להנחיות האלה יכול לגרום  	

להתנגשות או לפציעה חמורה.



כדי שהנהג ידע שהמערכת פועלת כשורה. חיישני  כאשר המערכת פועלת, הנהג לא ירגיש בה ואין 
המערכת פועלים כאשר הרכב משולב באחד  צורך בהתערבותו במערכת.

מהילוכי הנסיעה הקדמיים או האחורי, ונכנסת  )RAB( בלימה מוגברת בחירום
למצב המתנה כאשר תיבת ההילוכים נמצאת  מערכת זו  מפחיתה את הזמן הדרוש להגיע 

במצב חניה. לבלימה מלאה במקרה של בלימת חירום. 
אזור הגילוי של המערכת מכסה כנתיב אחד  המערכת מזהה מצב חירום לפי מהירות שחרור 

מכל צד של הרכב )3.8 מ׳(. אורך האזור מתחיל  המצערת על ידי הנהג. מערכת בקרת הבלימה של 
מהמראה החיצונית ונמשך עד כ-3 מטרים מעבר  מערכות עזר לנהיגה הרכב )EBC( תכין את מערכת הבלמים לעצירת 

לפגוש האחורי של הרכב. המערכת מנטרת את  חירום.
שני הצדדים של הרכב כאשר הוא מגיע למהירות   - )BSM( מערכת לניטור שטחים מתים )TSC( בקרת ייצוב גרור

של 10 קמ״ש ומעלה, ותתריע לנהג אם קיימים כלי  אם קיימת
מערכת זו נעזרת בחיישנים ברכב כדי לזהות גרור 

רכב באזורים אלו. המערכת לניטור שטחים מתים משתמשת בשני  חיישני רדאר הממוקמים בפגוש האחורי, כדי המטלטל בצורה קיצונית ותפעל בצורה הנכונה כדי  הערה:לזהות כלי רכב )פרטיים, משאיות, אופנועים וכד׳( לנסות ולהפסיק את הטלטול. המערכת מופעלת  •המערכת לניטור שטחים מתים לא מתריעה הנכנסים לשטחים המתים מהחלק האחורי/קדמי/באופן אוטומטי מיד עם הזיהוי של הגרור המטלטל  	 לנהג על כלי רכב מתקרבים אשר אינם צידי של הרכב.בצורה קיצונית. הערה:
נמצאים באזורים המנוטרים� המערכת אינה יכולה להפסיק את הטלטול של 

•אזורי הניטור של המערכת לא משתנים  	 כל הנגררים. נהג בזהירות כאשר אתה גורר גרור, 
אם רכבך גורר גרור� לכן, ודא שהנתיב פנוי  ופעל על פי הוראות היצרן. למידע נוסף, עיין בנושא 

עבורך ועבור הגרור שלך באופן, ויזואלי  ״גרירת גרור״ בפרק ״התנעה והפעלה״.
לפני שתעבור נתיב� אם הגרור או חפץ אחר  כאשר מערכת TCS פעילה, נורית החיווי והתקלה 

)למשל, אופניים, ציוד ספורטיבי( בולט  של מערכת ESC תהבהב, עוצמת המנוע עשויה 
מצידי רכבך, ייתכן שנורית האזהרה של  לרדת ותיתכן תחושה של הפעלת הבלמים בחלק 

מערכת BSM תישאר דלוקה כל זמן שהרכב  מהגלגלים, כדי לנסות להפסיק את הטלטול של 
נמצא בהילוך הקדמי, ושיהיה צורך לנטרל   ESC מנוטרלת כאשר מערכת TSC הגרור. מערכת

את המערכת באופן ידני כדי להימנע מזיהוי  במצב חלקי או במצב כבוי.
שגוי� למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות  עם הפעלת הרכב, נורית האזהרה של מערכת 

Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״� BSM תידלק לרגע בשתי מראות הצד החיצוניות, 
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אזהרה 
אם מערכת TSC מופעלת בזמן הנסיעה, האט 
את הרכב, עצור במקום הבטוח הקרוב ביותר, 
ושנה את עומס המטען של הגרור כדי למנוע 

טלטול.



בנוסף להתרעה הצלילית, אם מערכת השמע  •ייתכן שבעת הפעלת המערכת לניטור  	
פועלת היא תושתק. שטחים מתים )BSM( נוריות חיווי האזהרה של 

המראה הצדדית יהבהבו וייכבו כשאופנוע או 
כל עצם קטן אחר, יישאר לצד הרכב במשך 

זמן ממושך )יותר מכמה שניות(�
אזור החיישנים בפגוש האחורי צריך להיות תמיד 

נקי משלג, קרח, בוץ ומלכלוך כדי שמערכת ניטור 
השטחים המתים תפעל כראוי. אל תחסום את 

אזור החיישנים בחפצים זרים כגון מדבקות, מנשא 
זיהוי מהצד לאופניים וכד׳.

זיהוי מאחור
כלי רכב המגיעים מאחוריך באחד מצידי הרכב,  מיקום נורית אזהרה

ונכנסים לאזור הגילוי בהפרש מהירויות של עד 48 
קמ״ש. מערכת הניטור מנטרת את אזור הגילוי משלושה 

כיוונים אפשריים )מהצד, מאחור, מלפנים( בזמן 
הנסיעה כדי לזהות אם נדרשת התרעה. במידה וכן, 

המערכת תפעיל התרעה.
זיהוי מהצד

כלי רכב אשר נוסעים באחד מצידי הרכב ונכנסים 
לאזור הגילוי. מיקום החיישן )צד הנהג מוצג(

המערכת לניטור שטחים מתים )BSM( תציג 
התראות חזותיות במראה הצדדית המתאימה, על 

פי העצם שזוהה. אם מחוון כיוון הופעל, והוא תואם 
זיהוי מאחור להתראה הנוכחית בצד הרכב, יישמע גם צליל 

התרעה. בעת שמופעל מחוון כיוון ומזוהה עצם 
באותו צד ובאותה עת, יופעלו שתי ההתרעות: 

החזותיות והקוליות. 
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מערכת הניטור לשטחים מתים תוכננה כך שלא  עקיפת תנועה
תתריע בפני עצמים דוממים כמו מעקות צד,  אם אתה עוקף רכב אחר בנסיעה איטית יחסית 

תמרורים, קירות, עצים וכד׳. למרות זאת, ייתכן  מתחת ל-16 קמ״ש, והרכב נשאר בשטח המת 
שהמערכת תתריע על עצמים אלו. זוהי פעולה  כ- 1.5 שניות, נורית האזהרה תידלק. אם הפרש 

תקינה ולא נדרש תיקון למערכת. המהירות בין שני הרכבים הוא מעל ל-16 קמ״ש, 
נורית האזהרה לא תידלק.

תנועה נגדית

עצמים דוממים לפני ביצוע עקיפה
המערכת לא תתריע לך על עצמים הנעים בכיוון 

ההפוך לכיוון נסיעתך.
הערה:

ייתכן שבעת הפעלת המערכת לניטור שטחים 
מתים )BSM( נוריות חיווי האזהרה של המראה 

הצדדית יהבהבו וייכבו כשאופנוע או כל עצם קטן 
אחר יישאר באזור קורה B של הרכב במשך זמן 

ממושך )יותר מכמה שניות(.

לאחר ביצוע עקיפה

אזהרה
המערכת לניטור שטחים מתים נועדה לסייע 

לנהג לזהות עצמים בשטחים מתים. המערכת 
לא נועדה לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניים או 
בעלי חיים. אפילו אם רכבך מאובזר במערכת 

הניטור, הבט תמיד במראות הרכב, הבט מעבר 
לכתף והשתמש בפנסי האיתות לפני ביצוע 

מעבר נתיב. אחרת, קיימת סכנת פציעות 
חמורות או קטלניות.



נורית/קול התרעה על עצמים בשטחים מתים כאשר המערכת פועלת והרכב נמצא בהילוך   )RCP( התרעה על תנועה חוצה מאחור
בעת הפעלת מצב חיווי/צליל התרעה על עצמים  אחורי, מופיעות התראות קוליות וחזותיות לנהג,  אפשרות זו נועדה לסייע לנהג כאשר הוא יוצא 

בשטחים מתים, מערכת  תציג התרעות  BSMומופחתת עוצמת השמע של הרדיו. מחניה בה אזור הראייה שלו מוגבל או חסום. סע 
חזותיות במראה החיצונית התואמת לאובייקט  באיטיות ובזהירות החוצה מהחניה עד שהחלק 

שזוהה. אם מחוון כיוון הופעל, והוא תואם להתרעה  האחורי של הרכב יהיה חשוף. המערכת תוכל 
הנוכחית בצד הזה של הרכב, יישמע גם צליל  לזהות אם קיים רכב מתקרב ולהתריע לנהג.

התרעה. בעת שמופעל מחוון כיוון ומזוהה עצם 
באותו צד ובאותה עת, שתי ההתרעות יופעלו. 
בנוסף להתרעה הצלילית, אם מערכת השמע 

פועלת היא תושתק.
הערה:

מערכת השמע תושתק גם בעת שמערכת 
BSM מפיקה התרעה צלילית�

כאשר המערכת פעילה במצב התרעת תנועה 
חוצה מאחור )RCP(, המערכת תציג התרעות  מצבי פעולה

חזותיות וצליליות בעת זיהוי מכשולים. בעת   .Uconnect קיימים שלושה מצבי פעולה במערכת שנשמעת התרעה צלילית, עוצמת השמע תופחת. אזורי הגילוי ביציאה מחניה אם מופעל איתות חירום, המערכת תתעלם ממנו. למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק  המערכת תתריע תמיד באמצעות צליל התרעה.״מולטימדיה״.המערכת מנטרת את אזורי הזיהוי האחוריים משני  צדדיו של הרכב, עבור עצמים הנעים לכיוון הרכב 
הפסקת פעולה של התרעה על עצמים נורית התרעת שטחים מתים בלבד )הגדרת  במהירות של לפחות 5 קמ״ש, ועד למהירות של 32 

בשטחים מתיםברירת מחדל( קמ״ש, כמו בנסיעה באזורי חניה.
כאשר המערכת כבויה, לא יופיעו התרעות חזותיות בעת הפעלת מצב התרעה על עצמים בשטחים  הערה:

או קוליות ממערכת ניטור שטחים מתים וממערכת מתים, מערכת BSM תציג התראות חזותיות במראה  התרעה על תנועה חוצה מאחור.החיצונית התואמת לאובייקט שזוהה. אך, כאשר באזורי חניה, כלי רכב נוסעים עלולים להיות  המערכת פעילה במצב התרעת תנועה חוצה מוסתרים על ידי כלי רכב חונים. אם החיישנים  מאחור )RCP(, המערכת תציג התרעות חזותיות חסומים על ידי עצמים או כלי רכב אחרים,  וצליליות בעת זיהוי מכשולים. בעת שנשמעת המערכת לא תוכל לסייע לנהג.
התרעה צלילית, מערכת השמע תושתק.
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אזהרה
מערכת התרעה על תנועה חוצה מאחור היא 
לא מערכת גיבוי לנהג. היא נועדה לסייע לנהג 

לזהות כלי רכב הנוסעים באזורי חניה. נהגים 
חייבים להיזהר בעת נסיעה לאחור גם בעת 

השימוש במערכת RCP. בדוק תמיד היטב את 
האזור שמאחורי הרכב, הבט לאחור, וודא שאין 
הולכי רגל, בעלי חיים, רכבים אחרים, מכשולים 
או שטחים מתים, לפני נסיעה לאחור. אחרת, 

קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.



הערה: הערה:
המערכת מנטרת את המידע מהחיישנים  המערכת לניטור שטחים מתים תזכור את מצב 

הקדמיים וממערכת הבלימה האלקטרונית  הפעולה הנוכחי בעת הדממת המנוע. בכל פעם 
)EBC(, כדי לחשב את הסיכוי לתאונה מלפנים�  שהרכב מופעל, המערכת תחזור למצב בו הייתה 
כאשר המערכת מחליטה שיש סכנה לתאונה,  כאשר הוא הודמם.
היא מספקת התרעות קוליות וחזותיות לנהג  חיישן חסום

ועלולה להפעיל בלימת אזהרה� אם המערכת מזהה פעילות משובשת בעקבות 
אם הנהג אינו נוקט בפעולת בלימה, המערכת  זיהום או גוף זר, תופיע הודעה שתזהיר אותך לגבי 

תפעיל את הבלמים באופן מוגבל כדי לעזור להאט  החיישן החסום, ומחווני האזהרה במראות הצדדיות 
אזהרת המערכתאת הרכב ולהפחית את הסיכוי לתאונה מלפנים.  ידלקו. מחווני האזהרה ימשיכו לדלוק עד שהחיישן 
אם הנהג נוקט פעולה ובולם, והמערכת מזהה כי  כאשר המערכת מזהה שההתנגשות עם הרכב כבר לא יהיה חסום. ראשית  הסר את מה שחוסם  הוא מנסה למנוע תאונה באמצעות בלימה אך  מלפנים כבר אינה סבירה, הודעת האזהרה תיעלם.את החיישנים לאחר מכן, אפס את המערכת  הוא אינו בולם מספיק חזק, היא תעזור ותגביר את  הערה:באמצעות העברת מתג ההתנעה ממצב ON למצב  עוצמת הבלימה כדי למנוע את התאונה. .ON ואחרי זה העבר אותו שוב למצב OFF

•המהירות המינימלית להפעלת המערכת  	 אם המערכת מופעלת במהירות הנמוכה מ- 42   )FCW( היא 2 קמ״ש�התרעת התנגשות מלפנים קמ״ש, היא עשויה להפעיל בלימה חלקית או  עם אפחות )אם קיימת(
•המערכת עשויה לזהות עצמים אחרים  	 מירבית כדי למנוע את הסיכוי להתנגשות מלפנים.  מלבד כלי רכב, כמו שלטי דרך או מחסו־התרעת התנגשות מלפנים )FCW( עם  תפקוד  אם המערכת בולמת את הרכב בלימה מלאה, היא  מים שנמצאים בשדה הראייה� אלו מקרים התערבות תשאיר את הרכב נייח למשך שתי שניות, ולאחר 

תקינים ומעידים על פעולה תקינה של המערכת מזהירה את הנהג מפני סכנה של התנגו מכן תשחרר את הבלמים.
המערכת�שות עם הרכב שמלפנים באמצעות התרעות קוו

ליות וחזותיות )בתצוגת לוח המחוונים(. היא עשויה 
•לא מומלץ לבדוק את פעולת המערכת�  	 גם לבלום מעט כדי להזהיר את הנהג במקרה של 

לצורך מניעת מקרים כאלו, המערכת  סכנת התנגשות מלפנים. ההתרעות והבלימה 
תפסיק את פעולתה לאחר 4 מקרים של  מאפשרות לנהג מספיק זמן להגיב ולמנוע תאונה 

בלימה אקטיבית תוך מחזור התנעה יחיד�  אפשרית.
הבלימה האקטיבית של מערכת התרעת 

התנגשות מלפנים )FCW( תנוטרל עד 
למחזור ההתנעה הבא�
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הערה: הערה: •מערכת ההתרעה להתנגשות מלפנים נועדה  	
•המערכת תחזור למצב האחרון שנבחר לאחר  	 מצב מערכת FCW נשמר בזכרון מהתנעה רכב אחת לפעול בתנאי נסיעה על כביש בלבד� אם 

העברת מתג ההתנעה למצב כבוי� לשנייה. אם המערכת נמצאת במצב OFF )לא פעיל( הרכב נוסע בשטח, יש לבטל את פעולת 
•המערכת עלולה לא להגיב לעצמים מסוימים,  	 היא תשאר במצב מכובה כאשר הרכב יותנע מחדש.המערכת כדי למנוע התרעות מהסביבה 
כגון עצמים גבוהים,  עצמים המחזירים אור  שינוי רגישות מערכת FCW ומצבי ההפעלהשאינן נחוצות�

מהקרקע עצמים שלא בנתיב הנסיעה או  ניתן לשנות את הגדרות הרגישות של מערכת 
רחוקים מאוד, תנועה נגדית, או כלי הרכב  ההתרעה להתנגשות מלפנים וואת הפעלתה דרך 
הנוסעים באותה המהירות או גבוהה יותר� מערכת Uconnect. למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות 
•אם מערכת FCW מנוטרלת, תופיע המילה  	 Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״.

Unavailable )לא זמין( על הצג  התרעה מוגבלת של המערכתמצב ״בינוני״ הוא הגדרת ברירת המחדל של מערכת   "Full On" היא במצב FCW ההתרעה, ומערכת FCW Limited אם בלוח המחוונים מוצגת ההודעה Functionality )תפקוד המערכת FCW מוגבל( או FCW )פעילה באופן מלא(/ באופן זה המערכת יכולה  Limited Functionality Clean Front Windshield )תפקוד להזהיר אותך מפני התנגשות אפשרית עם הרכב  FCW הגדרות
המערכת FCW מוגבל, נקה את השמשה הקדמית(, שמלפניך באמצעות התרעות קוליות/חזותיות, ולבצע  תפריט ההגדרות של מערכת ההתרעה להתנגשות 

ייתכן שמשהו מפריע למערכת לפעול כראוי. על בלימה אוטונומית. .Uconnect מלפנים נמצאת בהגדרות
אף שניתן עדיין לנהוג ברכב בתנאים רגילים, ייתכן המצב ״רחוק״ של מערכת ההתרעה מאפשר לה  הערה:

שהבלימה האקטיבית לא תהיה זמינה לחלוטין. כאשר להזהיר את הנהג מפני התנגשות אפשרית עם הרכב   "Full Onמצב ברירת המחדל של המערכת הוא ״
התנאים אשר הגבילו את התפקוד אינם קיימים יותר, שמלפנים באמצעות התרעות קוליות/חזותיות, כאשר  )פועלת באופן מלא(, מצב זה מאפשר למערכת 

המערכת תחזור לתפקוד מלא. אם הבעיה נמשכת, הרכב רחוק מרכבך יותר מאשר ההגדרה ״בינוני״.  להזהיר ולבצע בלימה אוטונומית במקרה שקיימת 
פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.אפשרות זו מספקת את זמן התגובה הטוב ביותר כדי  אפשרות להתנגשות מלפנים.

למנוע התנגשות אפשרית.
FCW אזהרת תקלה במערכת שינוי מצב מערכת FCW ״לאזהרה בלבד״ ימנע 

אם המערכת מפסיקה את פעולתה ובלוח המחוונים שינוי מצב המערכת ל״קרוב״ מאפשר לה להזהיר  מהמערכת לבצע בלימה אוטונומית , או  לספק 
מוצגת ההודעה:אותך מפני התנגשות אפשרית עם הרכב שמלפנים  סיוע בלימה נוסף אם הנהג אינו בולם חזק מספיק 

כאשר אתה קרוב אליו. אפשרות זו מספקת זמן  •)FCW לא זמין דרוש טיפול( FCW Unavailable במקרה שקיימת אפשרות להתנגשות מלפנים. 	 תגובה קצר יותר מאשר האפשרויות ״רחוק״ ו״בינוני״, 
Service Required שינוי מצב מערכת FCW ל-off )מכובה( מנטרל את 

ובכך מתאפשרת חוויית נהיגה דינאמית יותר.
כנראה שקיימת תקלה פנימית במערכת. למרות  המערכת, במקרה כזה לא תינתן שום אזהרה ולא 

שעדיין ניתן לנהוג ברכב, פנה למרכז שירות מורשה  תופעל בלימה אוטונומית במקרה שקיימת אפשרות 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ  כדי לתקן את התקלה. להתלהתנגשות.
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אזהרה
מערכת אזהרה זו לא נועדה למנוע התנגשות 

בעצמה והיא אינה יכולה לזהות את כל המקרים 
המובילים להתנגשות. הנהג הוא בעל האחריות 
על הרכב, והוא השולט בהגה ובבלמים. אי ציות 

לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.



הערה: הערה: מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים 
בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את  כאשר נורית האזהרה האזהרה ללחץ אוויר נמוך  )TPMS(
מידת הלחץ ל- 4psi מעל ללחץ הקר המומלץ, כדי  בצמיגים נדלקת, יש להעלות את לחץ האוויר ללחץ   )TPMS( מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים

לכבות את נורית האזהרה. המומלץ לצמיג קר כדי שהנורית תיכבה. מזהירה את הנהג מפני לחץ אוויר נמוך בצמיגים 
הערה: על בסיס הלחץ המומלץ לצמיג קר.

בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את  לחץ האוויר בצמיגים עשוי להשתנות בהתאם 
מידת הלחץ ל- 4psi מעל ללחץ הקר המומלץ, כדי  לטמפרטורה החיצונית. בכל ירידה של 6.5°C הלחץ 

לכבות את נורית האזהרה. יורד ב- 1psi. כלומר, כאשר הטמפרטורה יורדת, גם 
המערכת תעודכן אוטומטית ונורית האזהרה  לחץ האוויר בצמיגים יורד. מילוי לחץ אוויר ייעשה 

תיכבה, כאשר המערכת תקבל את לחצי הצמיגים  כאשר הצמיג קר, כלומר לאחר שהרכב לא נסע 
המעודכנים. לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה צורך  במשך שלוש שעות לפחות, או שנסע פחות מ- 

לנסוע ברכב למשך כ- 10 דקות ובמהירות של 24  1.6 ק״מ לאחר פרק זמן של שלוש שעות.  אסור 
קמ״ש. שלחצי אוויר בצמיגים קרים יעלו על לחצי האוויר 

לדוגמה, מידת הלחץ המומלצת לצמיג קר ברכבך  המוטבעים על דפנות הצמיג. למידע נוסף על ניפוח 
 .33 psi שחנה למשך יותר משלוש שעות( היא( נכון של האוויר בצמיגים, עיין בנושא ״צמיגים״ 

אם הטמפרטורה החיצונית היא 20°C והלחץ  בפרק ״שירות ותחזוקה״. לחץ האוויר בצמיג יעלה 
האמיתי בצמיג הוא psi 28, כאשר הטמפרטורה  במהלך נהיגה ברכב. זה נורמלי ולא צריך לבצע כל 

תרד ל- 7°C-, הלחץ ירד לכ- psi 24. לחץ אוויר זה  כוונון לעלייה זו בלחץ.
נמוך מספיק כדי להדליק את נורית האזהרה ללחץ  )המשך(המערכת תזהיר את הנהג מפני לחץ אוויר נמוך,  אוויר נמוך בצמיגים. נסיעה במצב כזה תגרום  אם הלחץ ירד מתחת לסף האזהרה מכל סיבה, גם 

ללחץ לעלות חזרה ל- psi 28, אך הנורית תמשיך  עקב השפעת הטמפרטורה החיצונית או שחרור 
לדלוק. הנורית תיכבה רק לאחר ניפוח האוויר ללחץ  טבעי של אוויר דרך הצמיג. המערכת תמשיך 

המומלץ. להתריע לנהג על לחץ אוויר נמוך כל עוד התנאים 
הללו מתקיימים, ולא תפסיק עד אשר לחץ האוויר 

בצמיגים יתוקן לערך הנכון.
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זהירות
מערכת TPMS תוכננה עבור הגלגלים והצמיגים 

המקוריים של הרכב. היא מותאמת ללחצים 
של גודל הצמיגים המותקנים ברכבך. שימוש 
בצמיגים ובגלגלים לא מקוריים או בעלי גודל, 

סוג ו/או סגנון שונה, עלול לגרום לפעולה בלתי 
רצויה של המערכת או נזק לחיישנים. חיישני 

מערכת TPM לא נועדו עבור צמיגים לא מקורים. 
צמיגים אלו יכולים לגרום לפעילות משובשת של 
כל המערכת ולנזק בחיישנים. מומלץ להשתמש 

בצמיגים מקוריים כדי להבטיח פעילות תקינה 
.TPM של מערכת
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האוויר בכל הצמיגים, ולנפח כל צמיג על פי הלחץ  גם אם לחץ האוויר אינו נמוך מספיק מכדי 
המומלץ לצמיג קר. ברגע שהמערכת תקבל את זהירות )המשך( להדליק את נורית האזהרה של המערכת.

לחצי האוויר המעודכנים, היא תתעדכן אוטומטית  •שינויי טמפרטורה עונתיים ישפיעו על לחץ  	 •שימוש בחומר איטום לאחר מסירת הרכב  	
ונורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים תיכבה. האוויר, ומערכת TPMS תעקוב אחר לחץ   .TPMS עלול לגרום נזק לחיישן המערכת

האוויר האמיתי בצמיג� הערה:לאחר שימוש בחומר איטום לא מקורי, 
בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל מומלץ להביא את הרכב למרכז שירות  מערכת בסיסית

את מידת הלחץ ל- 4psi מעל ללחץ הקר המומלץ, מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ כדי לבדוק את   )TPMS( מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים כדי לכבות את נורית האזהרה. לקבלת מידע זה, תפקוד החיישן. משתמשת בטכנולוגיית אלחוט ביחד עם חיישנים 
ייתכן שיהיה צורך לנסוע ברכב למשך כ- 10 דקות  אלקטרוניים, המותקנים על חישוקי הגלגלים כדי  •לאחר בדיקה או התאמה של לחצי האוויר  	

ובמהירות של 24 קמ״ש. לעקוב אחר הלחץ בצמיגים. החיישנים שמהווים  בצמיגים, עליך תמיד להתקין בחזרה את 
חלק משסתום הניפוח של הצמיג, משדרים את  אזהרת תקלה במערכת TPM שסתום הצמיג. כך תימנע חדירת לחות 

הלחץ בצמיג אל יחידת הקליטה. ולכלוך לשסתום, שעלולה לגרום נזק לחיישן 
תקלה במערכת לאחר שהתגלה כשל במערכת,  .TPMS – ה
נורית האזהרה תהבהב במשך 75 שניות, ולאחר  הערה:

מכן תישאר דלוקה. יש חשיבות רבה לבדוק באופן סדיר את הלחץ  הערה:
בכל הצמיגים ולשמור על הלחץ הנכון� •TPMS לא נועדה להחליף טיפול רגיל בצמיגים, או   יישמע גם צליל אזהרה. בכל מחזור התנעה, 	

מערכת TPMS מכילה את המרכיבים הבאים: התרעה זו תחזור על עצמה, כל עוד הכשל קיים. כדי להתריע על כשל הצמיג או במצבו.
נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים תיכבה  •יחידת קליטה 	 •אין להשתמש ב-TPMS כמד לחץ בזמן ניפוח  	

כשמצב הכשל לא יתקיים יותר. כשל במערכת  •4 חיישני מעקבהצמיגים. 	
עלול לקרות עקב אחד מהמצבים הבאים: •נסיעה ברכב עם לחץ אוויר נמוך בצורה  •נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים	 	

תקלה עקב מכשירים אלקטרוניים סמוכים או   .1 משמעותית בצמיגים, יכולה לגרום לחימום יתר 
נהיגה בקרבת מכשירים הפועלים על תדר רדיו אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים של הצמיג ולכשל. לחץ אוויר נמוך בצמיג יכול 

.TPM זהה לתדר של חיישני מערכת כשלחץ האוויר בצמיג אחד או יותר,  גם לגרום לעליה בתצרוכת הדלק, לבלאי מהיר 
מארבעת הצמיגים, יהיה נמוך,  של הצמיג ולירידה באחיזת הכביש, ולהגדלת 

נורית אזהרת לחץ הצמיגים תידלק  מרחק העצירה.
 LOW TIRE“ בלוח המחוונים, הודעה •יש לזכור כי TPMS אינה מהווה תחליף  	
PRESSURE" )לחץ צמיג נמוך( תופיע על לוח  לתחזוקה רגילה של הצמיג, ובאחריות 

המחוונים ויישמע אות קולי. במקרה שזה קורה, יש  הנהג לשמור על לחץ אוויר תקין בצמיגים 
לעצור את הרכב בהקדם האפשרי, לבדוק את לחץ  באמצעות מד מתאים, 



אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים TPMS תתעדכן אוטומטית ונורית אזהרת   .5 התקנה מאוחרת של חלונות כהים שמשפיעה   .2
נורית אזהרת לחץ הצמיגים תידלק  לחץ אוויר נמוך בצמיגים תיכבה אחרי תיקון  על אותות גלי הרדיו.

בלוח המחוונים ויישמע אות קולי  והחלפת הצמיג המקורי והרכבתו בחזרה ברכב  שלג או קרח על הגלגלים או על בתי הגלגלים.  .3
כשלחץ האוויר  באחד או יותר מארבעת  במקום הצמיג החלופי, כל עוד מידת הניפוח  שימוש בשרשראות לגלגלים ברכב. . 4

הצמיגים נמוך. בנוסף, תופיע ההודעה  של אחד מארבעת הצמיגים אינה נמוכה יותר 
מהמידה המומלצת.  לקבלת מידע זה, ייתכן  שימוש בגלגלים/צמיגים שלא מצוידים בחיישני  Tire Low )לחץ אוויר נמוך בצמיג( בלוח המחוונים, 5. 

יחד עם איור המציג את ערכי הלחץ של כל צמיג  שיהיה צורך לנסוע ברכב למשך כ- 10 דקות  .TPMS

בעל לחץ אוויר נמוך, בצבעים שונים. ובמהירות של 24 קמ״ש. רכבים עם צמיג חלופי קומפקטי או צמיג חלופי 
מערכת פרימיום )אם קיימת( בגודל מלא שאינו מתאים

 )TPMS( מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים לצמיג החלופי הקומפקטי או לצמיג החלופי  . 1
משתמשת בטכנולוגיית אלחוט ביחד עם חיישנים  בגודל מלא שאינו מתאים, לא קיימים חיישני 
אלקטרוניים, המותקנים על חישוקי הגלגלים כדי  לחץ אוויר. לכן, מערכת בקרת לחץ האוויר 
לעקוב אחר הלחץ בצמיגים. החיישנים שמהווים  בצמיגים )TPMS( לא תוכל לבקר את לחץ 
חלק משסתום הניפוח של הצמיג, משדרים את  האוויר בצמיג החלופי.

הלחץ בצמיג אל יחידת הקליטה. בעת התקנת צמיג חלופי או צמיג בגודל   .2
הערה: מלא שאינו מתאים, במקום אחד הצמיגים 

יש חשיבות רבה לבדוק באופן סדיר את הלחץ שברכב שמידת הניפוח שלו נמוכה מהמומלץ, 
בכל הצמיגים ולשמור על הלחץ הנכון�יישמע אות קולי , אזהרת לחץ אוויר נמוך 

אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים  TIRE LOW“ מכילה את המרכיבים הבאים:בצמיגים תידלק, ותופיע ההודעה TPMS מערכת במקרה שזה קורה, עליך לעצור את הרכב בהקדם PRESSURE” )לחץ אוויר נמוך( עם מחזור  •יחידת קליטה 	 האפשרי ולנפח את הצמיגים בעלי לחץ אוויר ההתנעה הבא. •4 חיישני מעקב 	
הנמוך )הצמיגים המופיעים באיור הגרפי בלוח  לאחר נסיעה ארוכה מ- 10 דקות ובמהירות   .3

•הודעות שונות של מערכת בקרת לחץ האוויר,  המחוונים בצבעים שונים( על פי הלחץ המומלץ 	 גבוהה מ- 24 קמ״ש, נורית האזהרה תהבהב 
לצמיג קר. ברגע שהמערכת תקבל את לחצי שיופיעו על צג לוח המחוונים. למשך 75 שניות, ולאחר מכן תישאר דלוקה 

האוויר המעודכנים, היא תתעדכן אוטומטית, ערכי  •נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים 	 באופן קבוע.
לחץ האוויר המופיעים באיור בלוח המחוונים יפסיקו  עם כל מחזור התנעה, ישמע אות קולי ונורית   .4
להידלק ויחזרו לצבעם המקורי, ונורית אזהרת לחץ  אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים תהבהב 

אוויר נמוך בצמיגים תיכבה. למשך 75 שניות ולאחר מכן תישאר דולקת.
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עם כל מחזור התנעה,  יישמע אות קולי נורית  . 4 שלג או קרח על הגלגלים או על בתי הגלגלים.  .3 הערה:
האזהרה תהבהב למשך 75 שניות ולאחר מכן  שימוש בשרשראות לגלגלים ברכב.  .4 תישאר דלוקה באופן קבוע, תופיע ההודעהבעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את  שימוש בגלגלים/צמיגים שלא מצוידים בחיישני   .5 SYSTEM TPM SERVICE )טפל במערכת TPM( מידת הלחץ ל- 4psi מעל הלחץ הקר המומלץ, כדי  .TPMS בצג  לוח המחוונים למשך חמש שניות, ולאחר לכבות את נורית האזהרה.
מכן יופיעו קווים מפרידים )- -( במקום ערכי  רכבים עם צמיג חלופי קומפקטי או צמיג חלופי  לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה צורך לנסוע ברכב 

הלחץ. בגודל מלא שאינו מתאים למשך כ- 10 דקות ובמהירות של 24 קמ״ש.

ברגע שתתקן או תחליף את הצמיג המקורי   .5 לצמיג החלופי הקומפקטי או לצמיג החלופי  . 1 TPMS אזהרת תקלה במערכת
ותרכיב אותו בחזרה ברכב במקום הגלגל  בגודל מלא הלא מתאים, לא קיימים חיישני  לאחר שהתגלה כשל במערכת, נורית האזהרה 

החלופי, מערכת TPM תתעדכן אוטומטית.  לחץ אוויר אוויר. לכן, מערכת בקרת לחץ  תהבהב במשך 75 שניות, ולאחר מכן תישאר 
בנוסף, נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך תיכבה  האוויר בצמיגים )TPMS( לא תוכל לבקר את  דלוקה, יישמע גם צליל אזהרה. בנוסף, תופיע 

ובאיור הגרפי על צג לוח המחוונים יופיעו ערכי  לחץ האוויר בצמיג החלופי. ההודעה SERVICE TPMS SYSTEM )טפל במערכת 
לחץ אוויר חדשים במקום הקווים המפרידים  בעת התקנת צמיג חלופי או צמיג בגודל מלא  . 2 TPMS( בתצוגת לוח המחוונים למשך חמש שניות, 

)- -(, כל עוד מידת הניפוח של אחד מארבעת  לא מתאים, במקום אחד הצמיגים שברכב  ולאחר מכן יופיעו קווים מפרידים)- -( במקום ערכי 
הצמיגים אינה נמוכה יותר מהמידה המומלצת.  שמידת הניפוח שלו נמוכה מהמומלץ, עם  הלחץ.כדי לציין אילו חיישנים לא נקלטים על ידי 

לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה צורך לנסוע  מחזור ההתנעה הבא, נורית אזהרת לחץ אוויר  המערכת.
ברכב למשך כ- 10 דקות ובמהירות של 24  נמוך תידלק ויישמע אותו קולי. בנוסף, האיור  כל עוד הכשל קיים, התרעה זו תחזור על עצמה 

קמ״ש. הגרפי בלוח המחוונים עדיין יציג צבע שונה  בכל מחזור התנעה. אם הכשל כבר לא קיים, 
ויסמן את ערך לחץ האוויר. נורית אזהרת לחץ אוויר תפסיק להבהב, וההודעה 

לאחר נסיעה ארוכה מ- 10 דקות ובמהירות   .3 )TPMS טפל במערכת(  SERVICE TPMS SYSTEM
גבוהה מ- 24 קמ״ש, נורית האזהרה תהבהב  לא תופיע בתצוגה, וערכי הלחץ יופיעו במקום 

למשך 75 שניות ולאחר מכן תישאר דלוקה  הקווים המפרידים. כשל במערכת עלול לקרות עקב 
 SERVICE באופן קבוע. בנוסף, תופיע ההודעה אחד מהמצבים הבאים:
SYSTEM TPM )טפל במערכת TPM( בתצוגת  תקלה עקב מכשירים אלקטרוניים סמוכים או   .1
לוח המחוונים למשך חמש שניות, ולאחר מכן  נהיגה בקרבת מכשירים הפועלים על תדר רדיו 
יופיעו קווים מפרידים)- -( במקום ערכי הלחץ. .TPM זהה לתדר של חיישני מערכת

התקנת חלונות כהים שמשפיעה על אותות   .2
גלי הרדיו.
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מערכות ריסון לנוסעיםביטול מערכת - TPM )אם קיימת(
ציוד הבטיחות החשוב ביותר ברכבך כולל את ניתן לנטרל את פעולת המערכת אם מחליפים 

מערכות הריסון:את כל הגלגלים עם הצמיגים בגלגלים ללא חיישני 
מאפיינים של מערכות ריסון לנוסעיםTPMS, כמו למשל גלגלי וצמיגי חורף. על מנת לנטרל את מערכת TPMS, תחילה עליך 

•מערכות חגורות בטיחות 	 להחליף את כל צמיגי הרכב בכאלו שאינם מצויידים 
 )SRS( מערכות ריסון נוספות• 	 בחיישני לחץ אוויר. לאחר מכן, סע ברכב למשך 10 

•מערכות ריסון לילדיםדקות ובמהירות גבוהה מ- 24 קמ״ש. המערכת  	
תשמיע צליל, נורית האזהרה תהבהב למשך 

דגמים מסוימים עשויים להיות מצוידים במערכות  תווית אזהרה על מגן השמש של הנוסע הקדמי75 שניות ולאחר מכן תישאר דלוקה. ההודעה   הבטיחות שמתוארות בפרק זה, וייתכן שהן   )TPM טפל במערכת( SERVICE TPM SYSTEM
אופציונליות בדגמים אחרים. ודא זאת עם מרכז  אם ילד בין הגילאים 2 ל-12 )שלא יושב במושב תופיע בצג לוח המחוונים, ולאחר מכן יופיעו קווים   .2 שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ. בטיחות הפונה לאחור( חייב לשבת במושב מפרידים במקום ערכי הלחץ. הנוסע הקדמי, הזז את הכיסא לאחור ככל הערות בטיחות חשובות עם מחזור ההתנעה הבא, לא יישמע האות הקולי 

האפשר והשתמש במושב בטיחות לילד  קרא בעיון את המידע בנושא, על מנת להשתמש   SERVICE ולא תופיע ההודעה TPM של מערכת
שמתאים )למידע נוסף, עיין בנושא ״מושבי  במערכות הריסון בצורה נכונה ולשמור על בטיחותך  TPM SYSTEM )טפל במערכת TPM(, אך הקווים 

בטיחות לילדים״ בפרק זה(. ועל בטיחות הנוסעים ברכב. המפרידים )- -( יישארו במקום ערכי הלחץ.
להלן מספר צעדים בהם תוכל לנקוט כדי להוריד  ילדים שאינם גדולים מספיק לחגור את חגורת כדי להפעיל שוב את המערכת, החלף את כל  . 3

הבטיחות היטב )למידע נוסף, עיין בנושא צמיגי הרכב בכאלו המצוידים בחיישני לחץ אוויר.  את הסיכון לפגיעה מכריות האוויר:
״מושבי בטיחות לילדים״ בפרק זה(, יש לחגור לאחר מכן, סע ברכב למשך 10 דקות ובמהירות  ילדים מתחת לגיל 12 צריכים להיות חגורים  . 1 בהתקן ריסון מתאים במושב האחורי, או גבוהה מ- 24 קמ״ש. המערכת תשמיע צליל, נורית  תמיד במושב האחורי. במושבי הגבהה שמקובעים למקום באמצעות האזהרה תהבהב למשך 75 שניות ולאחר מכן 

חגורות הבטיחות. ילדים גדולים יותר שלא תיכבה. ההודעה  SERVICE TPM SYSTEM )טפל 
משתמשים במושבי בטיחות או הגבהה, במערכת TPM( תופיע בצג לוח המחוונים ולאחר 
צריכים לשבת במושב האחורי חגורים היטב מכן יופיעו ערכי הלחץ במקום הקווים המפרידים. 

בחגורת הבטיחות.עם ההתנעה הבאה, תיעלם גם ההודעה 
מהתצוגה, בתנאי שלא התגלה כשל.

אל תאפשר לילד להזיז את חגורת הבטיחות   .4
מהכתף אל מאחורי גבו או מתחת לידו.
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חיווי ראשון קרא את ההוראות בנוגע למושבי הבטיחות   .5
אם הנהג לא חגור בעת שמתג ההתנעה מועבר  לילדים בעיון כדי לוודא שימוש נכון.

למצב START או ON/RUN, יישמע אות קולי  כל הנוסעים חייבים לחגור תמיד את חגורות  . 6
למשך מספר שניות. אם, באותו המצב, הנהג  הבטיחות שלהם כראוי.

או הנוסע הקדמי אינם חגורים, נורית ההתרעה  יש להזיז את מושב הנהג והנוסע הקדמי  . 7
של תפקוד התזכורת תידלק ותישאר קבועה עד  לאחור ככל האפשר כדי לאפשר לכריות האוויר 

שהנהג והנוסע הקדמי יחגרו את חגורות הבטיחות.  מערכות חגורות בטיחות מרווח פתיחה.
התזכורת במושב הנוסע הקדמי לא פעילה כאשר  יש לחגור חגורות בטיחות אפילו אם אתה נהג  אל תישען על הדלת או על החלון. אם רכבך  המושב ריק.8.  מיומן ואפילו בנסיעות קצרות. ייתכן שנהג אחר  רצף תזכורת חגורות הבטיחותמצויד בכריות אוויר צד והן נפתחות, כריות הצד  יפגע בך. תאונה יכולה להתרחש ברחוב ליד הבית  ייפתחו בחוזקה לתוך המרווח בין הנוסעים לבין 

רצף תזכורת חגורת הבטיחות מופעל כאשר  או הרחק מהעיר. הדלת, והנוסעים עלולים להיפגע כתוצאה מכך.
הרכב נוסע במהירות הגבוהה ממהירות נקובה,  מחקרים מראים שחגורות הבטיחות מצילות חיים  אם יש צורך לשנות את מערכת כריות האוויר  והנהג או הנוסע הקדמי אינם חגורים )אם מושב 9.  ויכולות להקטין את חומרת הפגיעות במקרה  הנוסע הקדמי מצויד בתפקוד התזכורת, תזכורת ברכבך כדי להתאימה לאדם בעל מוגבלות,  של התנגשות. חלק מהפגיעות הקשות ביותר  חגורת הבטיחות במושב הנוסע הקדמי לא תהיה פנה למרכז שירות מתרחשות כאשר הנוסע מושלך מן הרכב. חגורות 
פעילה כאשר המושב ריק( הרצף מתחיל על ידי  הבטיחות מקטינות באופן משמעותי את הסיכון  .
הבהוב של נורית ההתרעה והשמעת אות קולי  שמישהו יושלך מהרכב בזמן התנגשות, וכן את 

לסירוגין. ברגע שהרצף הושלם, נורית ההתרעה  האפשרות להיפגע מהתנגשות מחלקי הרכב בתא 
נשארת דולקת עד לחגירת חגורות הבטיחות.  הנוסעים של הרכב. כולם חייבים להיות חגורים 

רצף התזכורת עשוי לפעול שוב בהתאם למהירות  ברכב בכל זמן.
הרכב, ועד שחגורות הבטיחות במושב הנהג  )BeltAlert( מערכת תזכורת חגורות בטיחות

והנוסע הקדמי חגורות. על הנהג להזכיר לשאר  הנוסעים ברכב לחגור את חגורות הבטיחות שלהם.תזכורת לחגירת חגורות בטיחות במושב הנהג  והנוסע הקדמי - )אם קיימת(
Ç תפקוד זה נועד להזכיר לנהג ולנוסע הקדמי 

)אם המושב שלו מצויד בתזכורת( לחגור את 
חגורות הבטיחות. התפקוד פעיל כל עוד מתג 

ההתנעה נמצא במצב START או ON/RUN.)המשך(
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אזהרה )המשך(
כרית אוויר הנפתחת במושב הנוסע הקדמי 

עלולה לגרום למוות או לפציעות חמורות לילדים 
עד גיל 12, כולל אלו שיושבים במושב הבטיחות 

הפונה לאחור.

אזהרה 
•לעולם אל תתקין מערכת ריסון לילד הפונה  	
לאחור, על מושב שמוגן בכרית אוויר פעילה 
לפניו. אחרת, קיימת סכנת מוות או פגיעות 

חמורות לילד.
•השתמש במושב בטיחות לילד הפונה לאחור  	

רק במושב האחורי.



מתקן המתיחה של חגורות הבטיחות ננעל רק  שינוי מצב
במקרה של בלימת פתע או התנגשות. במצב רגיל,  אם הנהג או הנוסע הקדמי מתירים את חגורות 
רצועת הכתף חופשית לנוע בהתאם לגופך. אולם,  הבטיחות שלהם בעת שהרכב בנסיעה, רצף 

במקרה של התנגשות, החגורה ננעלת ומונעת  תזכורת חגורות הבטיחות יתחיל עד לחגירת 
השלכה של הנוסע בתוך הרכב ומחוצה לו, ואת  חגורות הבטיחות.

הסכנה של פציעה כתוצאה מכך. התזכורת במושב הנוסע הקדמי לא פעילה 
כאשר המושב ריק. ייתכן שהתזכורת תופעל אם 

יהיה מטען כבד או בעל חיים על מושב הנוסע 
הקדמי, או אם המושב מוטה לחלוטין לאחור )אם 

האפשרות קיימת(. מומלץ לעגן בעלי חיים במושב 
האחורי )אם קיים( בהתקן ריסון מתאים או בארגז 

נסיעה, הניתן לעיגון באמצעות חגורת הבטיחות 
של הרכב, ולאבטח היטב את המטען.

ניתן להפעיל או לבטל את פעולת התזכורת במרכז 
השירות. חברת FCA US LLC ממליצה לא לבטל 

את פעולת התזכורת.
הערה:

אם בוטלה פעולת התזכורת והנהג או הנוסע 
הקדמי אינם חגורים, נורית ההתרעה של התזכורת 

תידלק ותישאר דלוקה עד לחגירת חגורות 
הבטיחות במושבים אלה.

חגורות מותניים/כתף
לכל המושבים ברכב ישנה חגורת מותניים/כתף.

)המשך(
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אזהרה
•הסתמכות על כריות האוויר בלבד עלולה  	

להוביל לפציעות חמורות במקרה של 
התנגשות. כריות האוויר, בשילוב עם 

חגורות הבטיחות, מאבטחות אותך למושב. 
בהתנגשויות מסוימות, ייתכן שכריות האוויר 

כלל לא ייפתחו. חגור תמיד את חגורת 
הבטיחות, גם אם הרכב מצויד בכריות אוויר.

•בעת התנגשות, אתה והנוסעים ברכבך  	
עלולים להיפצע פציעות חמורות אם אתם 

לא חגורים כראוי. אתה עלול להיפגע מחלקי 
הרכב בתא הנוסעים של הרכב או מנוסעים 

אחרים, או להיזרק אל מחוץ לרכב. ודא תמיד 
שאתה ושאר הנוסעים ברכב חגורים כראוי.
•מסוכן לנסוע באזורי הובלת משאות, בתוך  	

הרכב או מחוצה לו. בעת התנגשות, אנשים 
הנוסעים באזורים אלה הם בעלי סבירות 

גבוהה יותר להיפצע או להיהרג.
•אל תאפשר לאף נוסע לשבת באזור ללא  	

מושב וחגורת בטיחות, ברכב בעת הנסיעה.

אזהרה )המשך(
•ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי. כדי  	

להפחית את הסיכון לפציעות במקרה של 
התנגשות, כל הנוסעים, כולל הנהג, חייבים 
לחגור את חגורות הבטיחות, גם אם הרכב 

מצויד בכריות אוויר במושבים שלהם.
•חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה  	
לגרום לפציעות חמורות יותר בעת התנגשות. 

עלולות להיגרם פגיעות פנימיות, או שאתה 
אפילו עלול להחליק החוצה מהחגורה. 

עקוב אחר ההוראות כדי לחגור את חגורת 
הבטיחות שלך כהלכה, ולשמור גם על 

הנוסעים ברכב בטוחים.
•אין להשתמש בחגורת בטיחות אחת עבור  	

שני אנשים. הם עלולים להתנגש אחד בשני 
בזמן תאונה ולהיפגע באופן חמור. לעולם אל 
תשתמש בחגורת מותניים/כתף או בחגורת 

מותניים לחגירת יותר מאדם אחד, ללא קשר 
לגודלו.



המצוידים במושב אחורי(. אחוז בלוחית ומשוך 
החוצה את החגורה. משוך את לוחית האבזם 

לאורך מתקן המתיחה במידת הצורך, כדי 
לאפשר לחגורה להקיף את המותניים שלך.

משיכת לוחית אבזם חגורת הבטיחות

לאחר שמשכת את החגורה במידה מספקת,   .3
הכנס את הלוחית לתוך האבזם עד להישמע 

צליל נקישה.

הוראות שימוש בחגורת מותניים/כתף
היכנס לרכב וסגור את הדלת. הישען לאחור  . 1 )המשך(

וכוונן את המושב.
לוחית האבזם של חגורת הבטיחות נמצאת  . 2

מעל משענת הגב של המושב הקדמי, 
הכנסת לוחית האבזם לתוך האבזם וליד הזרוע שלך במושב האחורי )בכלי רכב 

130

אזהרה
•חגורת מותניים שמונחת גבוה מדי עלולה  	

להגדיל את הסיכון לפציעה בעת התנגשות. 
העוצמה של החגורה לא תיספג במותניים או 

בעצמות האגן, אלא באזור הבטן. ודא תמיד 
שהחלק התחתון של חגורת הביטחון מונח 

נמוך על מותניך ומהודק היטב.
•חגורת בטיחות מפותלת עלולה לא להגן עליך  	
כראוי. בעת התנגשות היא אף עלולה לחתוך 

אותך. ודא שחגורת הבטיחות מונחת ללא 
פיתולים על גופך. אם אין באפשרותך ליישר 

חגורת בטיחות מפותלת, פנה למרכז שירות 
לביצוע התיקון.

•חגורת בטיחות שנחגרה לתוך האבזם הלא  	
נכון לא תגן עליך כראוי. חגורת מותניים 

הנחגרת גבוה מדי יכולה להגדיל את הסכנה 
של פגיעה בזמן התנגשות. הקפד לחגור 

אותה לתוך האבזם הקרוב אליך ביותר.
•חגורה רופפת מדי לא תגן עליך כראוי.  	

במקרה של בלימת פתע, אתה עלול לנוע 
קדימה במידה מסוכנת. הדק את חגורת 

הבטיחות לגופך.

אזהרה )המשך(
•אין לחגור את חגורת הבטיחות מתחת לזרוע  	

שלך. בעת התנגשות, גופך עלול להיחבט 
במשטחים הפנימיים של הרכב ולהגביר 

את הפגיעה בראש ובצוואר. כמו כן, עלולות 
להיגרם פגיעות פנימיות. הכתף חזקה יותר 

מהצלעות ויכולה לספוג מהלומות בצורה 
טובה יותר.

•חגורת כתף שמונחת מאחוריך לא תגן עליך  	
כראוי בעת התנגשות. יש סיכוי גדול יותר 

לפגיעת ראש בעת התנגשות אם אתה לא 
חוגר את חגורת הכתף שלך. יש להשתמש 

בחגורת הכתף והמותניים ביחד.
•חגורה פרומה או קרועה עלולה להיקרע  	

בעת התנגשות ולהשאיר אותך ללא הגנה. 
בדוק את המערכת באופן שוטף, חפש 

אחר חתכים, פרימה, או חלקים רופפים. 
יש להחליף מיד חלקים פגומים. אל תפרק 

את מערכת חגורות הבטיחות ואל תבצע 
בה שינויים. יש להחליף את מערכות חגורות 

הבטיחות לאחר התנגשות.



פעולת הליך יישור חגורת מותניים/כתף  מקם את חגורת המותניים באופן הדוק לרוחב   .4
מפותלת המותניים, מתחת לבטן. משוך את חגורת 

פעל באופן הבא כדי להחזיר למצב ישר את חגורת  המותניים כדי להסיר ממנה רפיון. ניתן להרפות 
המותניים/כתף המפותלת. את חגורת המותניים במידה והיא הדוקה מדי, 

מקם את האבזם קרוב ככל האפשר אל נקודת   . 1באמצעות הטיית האבזם ומשיכת חגורת 
התפס. המותניים. חגורת מותניים מהודקת מקטינה 

במרחק של כ- 15-30 מעל האבזם, אחוז את האפשרות שתחליק מתחת לחגורה   .2 וסובב את החגורה ב- 180 מעלות כדי ליצור במקרה של התנגשות.
קיפול אשר מתחיל מיד מעל האבזם.

החלק את האבזם מעלה מעל החגורה   .3
נקודת עיגון עליונה מתכווננת המקופלת. החגורה המקופלת חייבת להיכנס 

ככלל, אם אתה נמוך מהממוצע, עדיף שמיקום  לחריץ האבזם.
נקודת העיגון בחגורה יהיה נמוך יותר. אם אתה  המשך להחליק את האבזם כלפי מעלה, עד  גבוה מהממוצע, עדיף שמיקום נקודת העיגון 4.  בחגורה יהיה גבוה יותר. לאחר שחרור לחצן העיגון, אשר הוא עובר את האזור המקופל והחגורה  הזז אותו כלפי מעלה או מטה כדי לוודא שהוא נעול כבר לא מפותלת.

היטב. נקודת עיגון עליונה מתכווננת של חגורת כתף
הערה:חגורת הכתף במושב הנהג והנוסע הקדמי ניתנת מתיחת חגורת המותניים

לכוונון כלפי מעלה או מטה, כדי שתהיה מונחת  הנח את חגורת הכתף על החזה כאשר קיים  . 5
נקודת העיגון העליונה המתכווננת מצוידת  כראוי, הרחק מצווארך. לחץ על לחצן השחרור כדי  בה מינימום רפיון, או כלל לא, כך שתרגיש 

באפשרות ״העלאה קלה״. אפשרות זו מאפשרת  לשחרר את העיגון, והזז אותו כלפי מעלה או מטה  בנוח והחגורה לא תהיה מונחת על הצוואר. 
את הרמת נקודת העיגון העליונה ללא צורך  למצב המתאים ביותר עבורך. מתקן המתיחה יסיר כל רפיון מחגורת 

בלחיצה על לחצן השחרור. כדי לוודא שנקודת  הבטיחות.
העיגון נעולה במקומה, הזז את העיגון כלפי מטה, 

כדי לשחרר את החגורה, לחץ על הלחצן  עד שהוא נעול במקום.6 .
האדום שבאבזם. החגורה תימשך אוטומטית 

למצב מאוחסן. במידת הצורך החלק מטה את 
האבזם כדי לאפשר לחגורה לחזור למקומה, 

במלואה.
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לאחר שמשכת את החגורה במידה מספקת,  . 2
הכנס את הלהב לתוך האבזם עד להישמע 

צליל נקישה.

הכנסת לשונית האבזם הקטנה לתוך התפס

מקם את חגורת המותניים באופן הדוק לרוחב  5 
המותניים, מתחת לבטן. משוך את חגורת 

המותניים כדי להסיר ממנה רפיון. ניתן להרפות  משיכת לוחית אבזם חגורת הבטיחות החוצה
את חגורת המותניים במידה והיא הדוקה מדי,  שב אחורה במושב משוך את לוחית האבזם   .3

באמצעות הטיית האבזם ומשיכת חגורת  לאורך מתקן המתיחה במידת הצורך, כדי 
המותניים. חגורת מותניים מהודקת מקטינה  לאפשר לחגורה להקיף את המותניים שלך.

את האפשרות שתחליק מתחת לחגורה  לאחר שמשכת את החגורה במידה מספקת,  במקרה של התנגשות. 4 חגורת בטיחות אמצעית במושב האחורי 
הכנס את הלוחית לתוך התפס עד להישמע  הנח את חגורת הכתף על החזה, כך שתרגיש הוראות הפעלה  6 צליל נקישה. בנוח והחגורה לא תהיה מונחת על הצוואר. ייתכן שחגורת הבטיחות האמצעית במושב האחורי 

מתקן המתיחה יסיר כל רפיון מחגורת מצוידת בחגורת בטיחות עם לשונית אבזם קטנה 
הבטיחות.ותפס. אם אם הם קיימים הם צריכים להיות 

תפוסים כל הזמן. אם לשונית האבזם והתפס 
מתנתקים חובה לחבר אותם לחגורת המושב 

האחורי המרכזי בו יושב הנוסע.
אחוז בלשונית האבזם הקטנה ומשוך את   .1

חגורת הבטיחות מעל למושב.
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אזהרה
•חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה  	
לגרום לפציעות חמורות יותר בעת התנגשות. 

עלולות להיגרם פגיעות פנימיות, או אפילו 
או שאתה אפילו עלול להחליק החוצה מהו
חגורה. עקוב אחר ההוראות כדי לחגור את 

חגורת הבטיחות שלך כהלכה, ולשמור גם על 
הנוסעים ברכב בטוחים.

•הנח את חגורת הכתף על החזה כאשר  	
כאשר קיים בה מינימום רפיון, או כלל לא, כך 
שתרגיש בנוח והחגורה לא תהיה מונחת על 
הצוואר. מתקן המתיחה יהדק אותה במידה 

הנכונה.
•כוונון לא נכון של חגורת הבטיחות עלול  	
להפחית את היעילות שלה במקרה של 

התנגשות.



חגורות ביטחות ואישה הרה

ניתוק התפס עם לשונית חגורת הבטיחות הכנסת להב האבזם לתוך האבזם
חגורות ביטחות ואישה הרה

נשים הרות חייבות לחגור חגורות בטיחות, מכיוון 
שהחגורות מפחיתות משמעותית את סכנת 

הפציעות עבורן ועבור עובריהן.
יש למקם את החגורה צמוד ומתחת לבטן, ולרוחב 

עצמות המותניים החזקות. יש להניח את חגורת 
הכתף מעבר לחזה והרחק מהצוואר. אין להניח את 

חגורת הכתף מאחורייך או מאחורי הזרוע.
קדם מותחנים של חגורות הבטיחות

חגורות הבטיחות של המושבים הקדמיים מצוידים 
במתקן קדם-מתיחה שמתוכנן לבטל את חופש  הכנסת להב האבזם לתוך האבזם
החגורה במקרה של התנגשות. מתקן זה משפר 

כדי לשחרר את החגורה, לחץ על הלחצן  את ביצועי החגורה, על ידי כך שהוא מבטיח 7 .
שהחגורה תהיה מהודקת היטב סביב הנוסע האדום שבאבזם.

מוקדם ככל האפשר, במקרה של התנגשות.  כדי לשחרר את לשונית האבזם הקטנה  8 
קדם-מותחנים פועלים ביעילות ללא תלות במימדי  מהתפס הקטן, הכנס את לשונית האבזם 

הנוסע, כולל אלו שבמושבי בטיחות לילדים. למרכז החריץ האדום הנמצא בתפס הקטן.
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אזהרה
•אם לשונית האבזם הקטנה והתפס הקטן  	

לא מחוברים היטב בזמן שהנוסע משתמש 
בחגורת הבטיחות, חגורת הבטיחות לא תוכל 
לספק את הריסון המתאים והדבר יגדיל את 

הסיכון לפציעה בעת התנגשות.
•ודא שמתקן המתיחה של חגורת הבטיחות  	

לא מפותל כשאתה מחבר מחדש את 
לשונית האבזם הקטנה לתפס הקטן. 

אם החגורה מפותלת מפותלת, בצע את 
הפעולה שהוזכרה מקודם, לעיל לניתוק 
לשונית האבזם הקטנה והתפס הקטן, 

שחרר את הפיתול וחבר את לשונית האבזם 
הקטנה והתפס הקטן מחדש.



כמו כן, מערכת הריסון לנוסעים מדליקה את נורית  ייתכן שמערכת כריות האוויר ברכבך כוללת את  הערה:
האזהרה של כריות האוויר בלוח המחוונים למשך  הרכיבים הבאים: מתקן זה אינו מהווה תחליף לחגירה נכונה של 

4 עד 8 שניות לבדיקת תקינותן, בעת שמתג  רכיבי מערכת כריות האוויר החגורה על ידי הנוסע. חגורת הבטיחות צריכה 
ההתנעה במצב ON/RUN. הנורית כבית לאחר סיום  )ORC( בקר מערכת ריסון• 	 להיות מונחת היטב ובצורה מהודקת.

בדיקת התקינות. במידה ותתגלה תקלה באחד  •נורית אזהרת כרית אוויר 	 מרכיבי המערכת, נורית כריות האוויר תידלק רגעית קדם-המותחנים מופעלים על ידי יחידת הבקרה  או ברציפות. צליל התרעה יחיד יישמע במידה של מערכת הריסון לנוסעים )ORC(. בדומה לכריות  •עמוד וגלגל הגה 	
והנורית נדלקת לאחר ההתנעה.האוויר, מתקנים אלה מיועדים לשימוש חד-פעמי.  •לוח מחוונים 	 אם הופעלו כריות האוויר או קדם-המותחנים, יש 

המערכת מכילה גם אבחונים שידליקו את נורית  •מגני ברכיים 	 להחליף אותם בחדשים.
אזהרת כריות האוויר בלוח המחוונים, אם ישנה  •כריות אוויר במושבים הקדמיים 	 תקלה שעלולה להשפיע על המערכת. האבחון מערכת ניהול אנרגיה )אם קיימת(

גם מאחסן בזיכרון את אופי התקלה. על אף שאין מערכת חגורת הבטחות של המושב הקדמי וייתכן  •לחצן אבזם חגורות הבטיחות 	
סיבה לבצע פעולות תחזוקה במערכת כריות שגם מערכת חגורת הבטיחות של המושב האחורי  •כריות אוויר צד נוספות 	 האוויר, במקרים הבאים פנה מיד למרכז שירות מצוידות במערכת ניהול אנרגיה היכולה להקטין עוד  •חיישני פגיעה קדמיים וצידיים 	 לתיקון המערכת.יותר את הסיכון של פציעה במקרה של התנגשות. 

•קדם מותחנים של חגורות הבטיחות 	 •נורית האזהרה של כריות האוויר לא נדלקת מערכת חגורות הבטיחות מצוידת במכלול מותחן  	 במהלך 4 עד 8 השניות לאחר העברת מתג המתוכנן לשחרר את החגורה בצורה מבוקרת. •חיישני מסילת מושב  	
.ON/RUN ההתנעה למצב )SRS( נורית אזהרת כרית אווירמערכות ריסון נוספות

•נורית האזהרה נשארת דולקת לאחר פרק הזמן דגמים מסוימים עשויים להיות מצוידים במערכות  	 מערכת הריסון לנוסעים מנטרת את 
הבטיחות שמתוארות בפרק זה, וייתכן שהן 

אופציונליות בדגמים אחרים. ודא זאת עם מרכז 
מוכנות המעגלים האלקטרוניים של 
מערכת כריות האוויר, בכל עת שמתג מערכת כריות האוויר, בכל עת שמת

של 4 עד 8 שניות.
•נורית האזהרה נדלקת לסירוגין או נשארת נורית האזהרה נד 	 Å

קבועה במהלך הנסיעה.ההתנעה נמצא במצב START או /ONהשירות שלך.
RUN. אם מתג ההתנעה נמצא במצב OFF או  מערכת כריות האוויר צריכה להיות מוכנה להגן 

ACC, מערכת כריות האוויר לא תפעל וכריות האוויר  עליך בעת התנגשות. מערכת הריסון לנוסעים 
לא ייפתחו. )ORC( מבקרת את המעגלים הפנימיים ואת 

למערכת כריות האוויר קיימת גם מערכת גיבוי החיווט המחבר שקשור לרכיבים החשמליים של 
שתנפח את כריות האוויר גם אם המצבר חלש או מערכת כריות האוויר.

נותק לפני פתיחת הכריות.
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ס.מ.ל.ת. בע״מ. למידע נוסף בנוגע לנורית אזהרת  הערה:
תקלה בנורית כריות אוויר עיין בפרק ״הכר את לוח  אם מד המהירות, מד הסל״ד או כל מד אחר 

המחוונים״ בספר נהג זה. הקשור למנוע לא עובד, ייתכן שגם מערכת הריסון 
כריות אוויר קדמיות לנוסעים תהיה מנוטרלת. ייתכן שכריות האוויר לא 

רכבך מצויד בכריות אוויר קדמיות ובחגורות  יגנו עליך במקרה כזה. פנה למרכז שירות בהקדם 
מותניים/כתף במושבים הקדמיים. כריות האוויר  האפשרי לטיפול בתקלה במערכת כריות האוויר.

הקדמיות הן תוספת למערכות הריסון של חגורות 
הבטיחות. כרית האוויר של הנהג נמצאת במרכז 

גלגל ההגה. כרית האוויר של הנוסע הקדמי נמצאת 
בלוח המחוונים מעל תא הכפפות. התוויות ״כרית 

אוויר SRS" או ״כרית אוויר״ מוטבעות על כיסוי 
הכריות.

מאפייני כריות האוויר הקדמיות של הנהג 
והנוסע הקדמינורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר

למערכת כריות האוויר המתקדמת יש כריות לנהג אם זוהתה תקלה בנורית אזהרת כרית 
האוויר, אשר יכולה להשפיע על מערכת 

הריסון הנוספת )SRS(, נורית אזהרת הריסון הנוספת )SRS(, נורית אזהרת 
ולנוסע הקדמי המתנפחות בצורה רב-שלבית. 
המערכת פועלת לפי חומרת ההתנגשות המזוהה המערכת פועלת לפי חומרת ההתנגשות המזו Å

על ידי מערכת הריסון לנוסעים, אשר מקבלת מידע תקלה בנורית כריות אוויר תידלק בלוח 
מחיישני ההתנגשות הקדמיים )אם קיימים( או המחוונים. נורית אזהרת תקלה בנורית 

מרכיבים אחרים של המערכת.כריות אוויר תמשיך לדלוק כל עוד התקלה קיימת. 
השלב הראשון של הניפוח מופעל מיד ברגע בנוסף, יישמע צליל בודד כדי להתריע על כך  מיקום כרית אוויר קדמית וכרית אוויר לברכיים

ההתנגשות שדורשת פתיחה של כרית האוויר. שנורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר נדלקה  1 - כריות האוויר הקדמיות של הנהג והנוסע הקדמי עוצמת הניפוח היא חלשה יותר במקרים בהם וזוהתה תקלה. אם נורית אזהרת תקלה בנורית  חומרת ההתנגשות נמוכה. עוצמת ניפוח חזקה יותר כריות אוויר נדלקת  באופן קבוע או לסירוגין בעת  3 - מגני ברכיים של הנהג
2 - מגני ברכיים של הנוסע הקדמי

3 - מגני ברכיים של הנהג משמשת למקרים בהם חומרת ההתנגשות גבוהה.נהיגה פנה מיד למרכז שירות מורשה מטעם 
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אזהרה
התעלמות מנורית האזהרה של כריות האוויר 

בלוח המחוונים פירושה שכריות האוויר לא יגנו 
עליך בעת התנגשות. אם הנורית לא נדלקת 
לבדיקת תקינותה או נשארת דולקת לאחר 
התנעת הרכב, או אם היא נדלקת במהלך 

נסיעה, פנה מיד למרכז שירות  מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת. בע״מ לטיפול במערכת כריות האוויר.

אזהרה
•ישיבה קרובה מדי לגלגל ההגה או ללוח  	

המחוונים בעת פתיחה של כרית האוויר, 
עלולה לגרום לפציעה חמורה, ואף למוות. 

כריות האוויר זקוקות למרווח פתיחה. הישען 
לאחור, כך שתוכל לאחוז בהגה בקלות או 

לגעת בלוח המחוונים.
•אין להניח מושב בטיחות לילד הפונה לאחור  	
מול כרית אוויר. כרית אוויר הנפתחת במושב 

הנוסע הקדמי עלולה לגרום למוות או 
לפציעות חמורות לילדים עד גיל 12, כולל אלו 

היושבים במושב הבטיחות הפונה לאחור.
•השתמש במושב בטיחות לילד, הפונה לאחור  	

רק במושב האחורי.



כאשר המערכת לריסון נוסעים מזהה התנגשות  ייתכן שרכב זה מצויד במתג חגורות בטיחות של 
הדורשת פתיחה של כריות האוויר, יישלח אות ליחידות  הנהג ו/או הנוסע הקדמי, אשר מזהה מקרה בו 

הניפוח. כמות גדולה של גז לא רעיל מוזרמת מיד כדי  הנהג או הנוסע הקדמי לא חגורים. מתג האבזם 
לנפח את כריות האוויר הקדמיות. של חגורת הבטיחות עשוי לכוונן את קצב הניפוח 

כיסוי מרכז גלגל ההגה והחלק הימני העליון של לוח  של כריות האוויר המתקדמות.
המחוונים מופרדים ומתקפלים, כך שכריות האוויר יכולות  ייתכן שרכב זה מצויד בחיישני מסילת מושב 

להיפתח במלואן. הכריות נפתחות במלואן בפחות  עבור מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי, היכולים 
מהזמן שלוקח למצמץ בעיניים. לאחר מכן הן מתרוקנות  להתאים את קצב הניפוח של כריות האוויר 

במהירות כדי לרסן את הנהג והנוסע הקדמי. המתקדמות בהתאם למצב המושב.
נטרול תפקוד כרית האוויר של מושב הנוסע )אם 

קיים( הפעלת כריות האוויר הקדמיות
המערכת מאפשרת לנהג לנטרל )לכבות( את כרית  כריות האוויר הקדמיות מתוכננות לספק הגנה 

האוויר המתקדמת של המושב הקדמי, אם עליך  נוספת בשילוב עם חגורות הבטיחות. אין הן 
להתקין את מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי.  מקטינות את הסכנה לפציעה כתוצאה מהתנגשות 

עליך לעשות את הפעולה הזאת אך ורק אם זה  אחורית, צדדית או במקרה של התהפכות הרכב. 
הכרחי להתקין את מושב הבטיחות לילד במושב  לא בכל תאונה חזיתית יופעלו כריות האוויר 

הקדמי ילדים עד גיל  12 או צעירים יותר חייבים תמיד  הקדמיות, גם אם נגרם נזק לרכב במהלך התאונה. 
להיות חגורים במושב האחורי. סטטיסטיקת תאונות  לדוגמה, בעת בהתנגשויות בעמודים, התנגשות 

מעידה כי הילדים בטוחים יותר במושב האחורי מאשר  גחון, התנגשות זוויתית. 
במושב הקדמי. )למידע נוסף, עיין בנושא ״מושבי  למרות זאת, תלוי בסוג ובמיקום התאונה ברכב, ייתכן 

בטיחות לילדים״ בפרק זה(. שכריות האוויר הקדמיות ייפתחו גם בתאונה עם כלי 
רכב שאמנם קטן אך מסוגל לגרום להאטה חזקה.

מאחר והחיישנים מודדים את האטת הרכב, במהלך 
תקופת זמן מסוימת מהירות הרכב והנזק לבדם  )המשך(
אינם מספיקים כדי להחליט אם כריות האוויר היו 

צריכות להיפתח או לא.
חגירת חגורות הבטיחות חשובה לשיפור הבטיחות 
)המשך(שלך בכל סוג של התנגשות, לשמירה על מיקומך 

במושב כך שיהיה מרחוק מכרית האוויר.
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אזהרה
•אין להניח חפצים על כריות האוויר בלוח  	

המחוונים ובגלגל ההגה או בסביבתן, מאחר 
ואלו עלולים לגרום לפגיעות חמורות במקרה 

של תאונה שתגרום לפתיחת כריות האוויר.
•אין להניח חפצים על כיסויי כריות האוויר  	

או בסביבתן, ואל תנסה לפתוח אותן ידנית. 
אתה עלול לגרום נזק לכריות ולהיפגע, מכיוון 

שהן עלולות לא להיות תקינות. כיסוי המגן 
של כרית האוויר מתוכנן להיפתח רק בעת 

התנפחות הכרית.

אזהרה )המשך(
הסתמכות על כריות האוויר בלבד עלולה להוביל 
לפציעות חמורות במקרה של התנגשות. כריות 
האוויר, בשילוב עם חגורות הבטיחות, מרסנות 

אותך  כראוי למושב. בהתנגשויות מסוימות ייתכן 
שכריות האוויר כלל לא ייפתחו. חגור תמיד את 
חגורת הבטיחות, גם אם הרכב מצויד בכריות 

אוויר.

אזהרה
כאשר כרית האוויר המתקדמת של המושב 

הקדמי מנוטרלת, והיא לא תיפתח בעת 
התנגשות.



  Passenger Air Bag DISABLE נורית חיווי • 	

ניתן להדליק או לנטרל את כרית האוויר המתקדמת 
של המושב הקדמי על ידי בחירת הפעולה הרצויה 
בתפריט צג לוח המחוונים. למידע נוסף איך להגיע 

לצג לוח המחוונים, עיין בנושא ״תצוגת לוח מחוונים״ 
בפרק ״הכר את לוח המחוונים״.

תפקוד נטרול כרית האוויר של מושב הנוסע 
כולל את הדברים הבאים:

)ORC( בקר מערכת ריסון• 	
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)OFF) )כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי 
מנוטרלת )מכובה(. נורית כתומה תידלק 

בקונסולה המרכזית
 )Passenger Air Bag ENABLE( ON נורית חיווי • 	

•שתי נוריות המחוונים נדלקות בזמן הנהיגה. 	
•שתי נוריות המחוונים כבות בזמן הנהיגה. 	
אחרי שהסתיימה הבדיקה העצמית, צריכה 

להידלק כל פעם רק נורית  חיווי אחת של כרית 
האוויר של מושב הנוסע .

)כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי  פועלת 
דולקת- נורית כתומה תידלק

•Å נורית אזהרת תקלה בכרית אוויר- 	
המערכת מנטרת את מוכנות המעגלים 

האלקטרוניים של מערכת כריות האוויר בכל עת 
 .ON/RUN או START שמתג ההתנעה נמצא במצב

מערכת הריסון תדליק בקונסולה המרכזית את 
 Passenger Air Bag DISABLE( נורית חיווי כרית האוויר של הנוסע הקדמי פעילה  נורית חיווי

)Air bag ENABLE – ON( ואת נורית חיווי כרית  
 Air bag( אוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת

DISABLE – OFF(, למשך 5 עד 8 שניות לבדיקה 
עצמית כשמתג ההתנעה  נמצא במצב START או 

ON\RUN. אחרי הבדיקה העצמית, הנהג והנוסע 
יוכלו לדעת מה מצב כרית האוויר המתקדמת של 

מושב הנוסע הקדמי על פי נורית החיווי שתדלק. אם 
אחד מהדברים הבאים מתרחשים, עליך לפנות מיד 

למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ לבדיקת 
מערכת כריות האוויר.

•שתי נוריות החיווי לא דלוקות במהלך הבדיקה  	
ON\ או START העצמית כשמתג ההתנעה במצב

.RUN
•שתי נוריות החיווי נשארות דלקות אחרי התנעת הרכב. 	

•שתי נוריות המחוונים נשארות כבויות אחרי  	
התנעת הרכב.

OFF( )כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי 
מנוטרלת )מכובה(

 )Passenger Air Bag DISABLE )OFF( נורית חיווי
)כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי מנוטרלת 

)מכובה( נורית כתומה נדלקת בקונסולה המרכזית 
ומציינת לנהג ולנוסע במושב הקדמי כשכרית 

האוויר המתקדמת של המושב הקדמי מנוטרלת. 
 )Passenger Air Bag DISABLE )OFF( נורית חיווי

)כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי, 
מנוטרלת ) מכובה( דולקת, כדי להודיע שכרית 

האוויר המתקדמת של המושב הקדמי לא תיפתח 
במקרה של התנגשות. לעולם אל תניח שכרית 

האוויר של המושב הנוסע הקדמי מנוטרלת אלא 
אם ראית את נורית החיווי )כרית האוויר של מושב 

הנוסע הקדמי מנוטרלת )מכובה( דולקת בקונסולה 
המרכזית.

אזהרה )המשך(
•כרית אוויר המתקדמת המנוטרלת של  	

המושב הקדמי לא תעניק לנוסע הקדמי הגנה 
נוספת  בנוסף לחגורת הבטיחות.

•אתה יכול להתקין את מושב הבטיחות לילד  	
במושב הקדמי רק אם בקונסולה המרכזית 

 Passenger Air Bag( דולקת נורית החיווי
(OFF( DISABLE )כרית האוויר של מושב 

הנוסע הקדמי מנוטרלת )מכובה(, המודיעה 
שכרית האוויר המתקדמת  של המושב 

הקדמי מנוטרלת.
•בעת התנגשות, אתה והנוסעים ברכבך  	

עלולים להיפצע פציעות חמורות אם אתם לא 
חגורים כראוי. אתה עלול להיפגע מהחלקים 
הפנימיים של הרכב או מנוסעים אחרים, או 

להיזרק אל מחוץ לרכב. ודא תמיד שאתה 
ושאר הנוסעים ברכב חגורים כראוי.

אזהרה
אם מתרחש אחד מהמצבים שהוזכרו לעיל, 

המראה שיש בעיה עם נורית החיווי של כרית 
האוויר של מושב הנוסע, כרית האוויר המתקדמת 

של מושב הנוסע תשאר במצב האחרון שנבחר 
)DISABLED או ENABLED( )מנוטרל או מופעל(.



 Passenger Air Bag ENABLE ON נורית חיווי 
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נטרול )פעולת( כרית האוויר המתקדמת 
)OFF( של מושב הנוסע הקדמי )כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי פועלת

על מנת לנטרל את פעולת המתקדמת של מושב   Passenger Air Bag ENABLED )ON( נורית חיווי
הנוסע הקדמי, כנס לתפריט הראשי של צג לוח  )כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי פועלת 

המחוונים הנמצא בלוח במחוונים, על ידי לחיצה על  )נורית כתומה בקונסולה המרכזית( מודיע לנהג 
לחצני החצים למעלה ולמטה, הנמצאים על גלגל  ולנוסע במושב הקדמי כשכרית האוויר המתקדמת 

ההגה, ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות: של מושב הנוסע הקדמי הופעלה. נורית חיווי 
)ON( Passenger Air Bag ENABLE )כרית האוויר 

של מושב הנוסע הקדמי פועלת )עובדת( דולקת 
כדי להודיע שכרית האוויר המתקדמת של המושב 
הקדמי  תיפתח במקרה של התנגשות. לעולם אל 

תניח שכרית האוויר של המושב הנוסע הקדמי 
פועלת, אלא אם ראית את נורית החיווי )כרית האוויר 

של מושב הנוסע הקדמי פועלת דולקת בקונסולה 
המרכזית.

מידע פעולה

גלול למעלה או למטה 
ל-״התקנות לרכב״

לחץ על OK )אישור( על 
גלגל ההגה של הרכב 

 Vehicle" -כדי להיכנס ל
Settings״ )הגדרות רכב(״

גלול למעלה או למטה 
באמצעות לחצני החיצים 
על גלגל ההגה כדי לבחור 
ב- Security ״)אבטחה(״

 OK לחץ על לחצן
)אישור( על גלגל ההגה 

כדי לבחור ב״אבטחה״

מידע פעולה

 OK לחץ על לחצן
)אישור( על גלגל ההגה 

 Passngerכדי לבחור ב-״
AIRBAG" )כרית אוויר 

של הנוסע(

הערה: גלול למעלה או למטה ל 
גלול אם כרית האוויר   "Passenaer AIRBAG-
המתקדמת של נוסע  OFF" )כרית אוויר של 
המושב הקדמי הייתה  מושב הנוסע מנוטרלת( 

ENABLEDבמצב   " )מכובה( F ו (O Fר( ״ אי
)הופעלה( קודם לכן, ברירת 
המחדל תהיה שהמערכת 

 )ON( תהיה במצב דולק
והנהג יהיה חייב לגלול 

למטה כדי לבחור במצב 
OFF )מכובה(

לחץ על לחצן OK )אישור( 
על גלגל ההגה כדי לבחור על גלגל ההגה כדי לבחור 
 Passenaer AIRBAG"-ב

OFF" )כרית אוויר של 
מושב הנוסע מנוטרלת( 

איור ״OFF" )מכובה(

גלול למעלה או למטה 
כדי לבחור ב-״YES" )כן( 

לאישור

אזהרה
•אין להניח מושב בטיחות לילד הפונה  	

לאחור מול כרית אוויר. כרית אוויר הנפתחת 
במושב הנוסע הקדמי, עלולה לגרום למוות 

או לפציעות חמורות לילדים עד גיל 12, או 
צעירים יותר, כולל אלו שיושבים במושב 

הבטיחות הפונה לאחור.
•השתמש במושב בטיחות לילד הפונה לאחור  	

רק במושב האחורי.
•ילדים מתחת ועד לגיל 12 צריכים להיות  	

חגורים תמיד במושב האחורי.



ביצוע הפעולות שהוזכרו בטבלה בעמוד זה ובעמוד 
הקודם, ינטרלו את כרית האוויר המתקדמת של 

 Passenger Air Bag מושב הנוסע הקדמי נורית חיווי
 (DISABLE )OFF כרית האוויר של מושב הנוסע 

הקדמי מנוטרלת דולקת כדי לציין שכרית האוויר 
המתקדמת של המושב הקדמי לא תיפתח במקרה 

של התנגשות.
הכשרת פעולת כרית האוויר המתקדמת של 

)ON – מושב הנוסע הקדמי )מצב פעיל
כנס לתפריט הראשי של צג לוח המחוונים, הנמצא 

בלוח במחוונים, על ידי לחיצה על לחצני החצים 
הנמצאים על גלגל ההגה למעלה ולמטה , לאחר מכן 

בצע את הפעולות הבאות:
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מידע פעולה

הערה:  OK לחץ על לחצן
אם פעולה זו לא תושלם )אישור( על גלגל ההגה 

תוך דקה, הפעולה תיכנס  כדי לבחור ב״YES" )כן(
למצב של השהייה ויהיה 

עליך לחזור שוב על 
התהליך.

תשמע אות קולי אחד 
בזמן שנורית החיווי 

 Passenger AIRBAG
OFF )כרית האוויר של 
מושב הנוסע מכובה ( 
נדלקת במשך 4 עד 5 

שניות כדי לאשר שכרית 
האוויר המתקדמת של 

מושב הנוסע הקדמי 
נוטרלה.

נורית חיווי  
(Passenger Air Bag(

)כרית האוויר   )OFF
של מושב הנוסע הקדמי 
מכובה( תישאר דולקת  
באופן רצוף  בקונסולה 

המרכזית כדי לציין שכרית 
האוויר המתקדמת של 

המושב הקדמי מנוטרלת 
.)OFF(

מידע פעולה

גלול למעלה או למטה 
ל-״התקנות לרכב״

לחץ על OK )אישור( על גלגל 
ההגה של הרכב כדי להיכנס 

 "Vehicle Settings "-ל
)הגדרות רכב(״ 

גלול למעלה או למטה 
באמצעות לחצני החצים 

על גלגל ההגה כדי לבחור 
ב- Security ״)אבטחה( ״

מידע פעולה

 OK לחץ על לחצן
)אישור( על גלגל ההגה 

כדי לבחור ב״אבטחה״

 OK לחץ על לחצן
)אישור( על גלגל ההגה 
כדי לבחור ב״כרית אוויר 

של מושב הנוסע״

הערה: גלול למעלה או למטה כדי 
אם כרית האוויר  לבחור ב"הכשרת כרית 

המתקדמת של נוסע  )ON( "אוויר של הנוסע
המושב הקדמי הייתה 

 DISABLED במצב
)מנוטרלת( קודם לכן, 
ברירת המחדל תהיה 

שהמערכת תהיה במצב 
מכובה )OFF( והנהג יהיה 

חייב לגלול למטה כדי 
לבחור במצב ON )פעיל(

 OK לחץ על לחצן
)אישור( על גלגל ההגה 
כדי לבחור ב״כרית אוויר 

של מושב הנוסע פעילה״



כריות אוויר צדדיות נוספות המתקדמת של המושב הקדמי תיפתח במקרה 
רכבך מצויד בשני סוגים של כריות אוויר צדדיות  של התנגשות.

נוספות:
כריות אוויר צד נוספות שמותקנות במושב  . 1

)SABs(: ממוקמות בתפר הצידי של המושבים 
הקדמיים. הכריות מסומנות על ידי התווית 

AIRBAG SRS או  AIRBAG שמחוברת לתפר 
החיצוני של המושבים.

מגני ברכיים
מגני הברכיים מסייעים להגן על הברכיים של הנהג 

והנוסע הקדמי, ולמקם אותם בתנוחה הנוחה 
תווית של כריות אוויר צד נוספות שמותקנות   ביותר בעת פתיחת כריות האוויר הקדמיות.

במושב הקדמי

הכריות מסייעות להקטין את סכנת הפציעה במהלך 
התנגשויות צד מסוימות  בנוסף להגנה שמספקות 

חגורות הבטיחות והשלדה.
כאשר הכריות נפתחות הן יוצאות דרך התפר הצדדי  של המושב, לתוך המרווח שבין הנוסע לבין הדלת. ביצוע הפעולות  שהוזכרו בטבלה לעיל, כרית  הכריות נפתחות במהירות ובעוצמה, כך שנוסעים האוויר המתקדמת של מושב הנוסע הקדמי. כרית  עלולים להיפגע אם הם לא יושבים כראוי במושבם, אוויר נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוסע  או אם ישנם עצמים במסלול הפתיחה של הכריות. הקדמי פעילה, דולקת כדי לציין שכרית האוויר 
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הערה:  OK לחץ על לחצן
אם פעולה זו לא תושלם )אישור( על גלגל ההגה 

תוך דקה, היא תיכנס  כדי לבחור ב״YES" )כן(
למצב של השהייה ויהיה 

עליך לחזור שוב על 
התהליך.

יישמע אות קולי אחד 
בזמן שנורית החיווי כרית 
האוויר של מושב הנוסע 

דולקת במשך 4 עד 5 
שניות כדי לאשר שכרית 
האוויר המתקדמת  של 

מושב הנוסע הקדמי 
נדולקת.

נורית חיווי כרית האוויר 
של מושב הנוסע 

הקדמי דולקת ,תישאר 
דולקת  באופן רצוף  

בקונסולה המרכזית כדי 
להודיע שכרית האוויר 

המתקדמת של המושב 
הקדמי פעילה.

אזהרה
•אין להניח מושב בטיחות לילד הפונה  	

לאחור מול כרית אוויר. כרית אוויר הנפתחת 
במושב הנוסע הקדמי עלולה לגרום למוות 
או לפציעות חמורות לילדים עד גיל 12, או 

צעירים יותר כולל אלו שיושבים במושב 
הבטיחות הפונה לאחור.

•השתמש במושב בטיחות לילד הפונה לאחור  	
רק במושב האחורי.

•ילדים מתחת ועד לגיל 12 צריכים להיות  	
חגורים תמיד במושב האחורי.

אזהרה
•אין לחתוך, לקדוח או להתעסק עם מגני  	

הברכיים באף צורה.
•אין להתקין אביזרים על מגני הברכיים כמו  	

נוריות אזעקה, רכיבי סטריאו שונים, מכשירי 
קשר וכד׳.



כריות האוויר צד והווילון תוכננו לפעול במקרים של  הכריות מתנפחות כלפי מטה ומכסות את שני  ילדים הם אף בסיכון גבוה יותר להיפצע מכרית 
התנגשויות צד מסוימות. המערכת לריסון הנוסעים  החלונות שבצד הפגיעה. הכרית שנפתחת פורצת  אוויר נפתחת.
)ORC( קובעת אם יש צורך בפתיחת כריות האוויר  דרך התפר ומכסה את החלון. הכריות נפתחות 

בצד מסוים שנפגע, או במקרה של התהפכות,  במהירות ובעוצמה, כך שנוסעים עלולים להיפגע 
על פי סוג וחומרת הפגיעה. בהתנגשויות צדדיות,  אם הם לא יושבים כראוי במושבם, או אם ישנם 

החיישנים הצדדיים מסייעים למערכת הריסון  עצמים במסלול הפתיחה של הכריות. ילדים הם 
לנוסעים, לקבוע את התגובה הרצויה להתנגשות.  אף בסיכון גבוה יותר.

המערכת מכוילת, כך שהיא יכולה לנפח את כריות 
האוויר צד בעת התנגשות צדדית ברכב בעוצמה   :)SABICs( 2.  כריות אוויר צד נוספות מסוג וילון

שמצריכה את פתיחת הכריות. בהתנגשויות  ממוקמות מעל החלונות הצדדיים, ומסומנות 
צדדיות, כריות האוויר צד נפתחות באופן עצמאי,  .AIRBAG או SRS AIRBAG גם הן בתווית

כאשר התנגשות בצד שמאל תנפח את כרית 
האוויר השמאלית והתנגשות בצד ימין תנפח את 

כרית האוויר הימנית בלבד. פגיעה ברכב בלבד אינה 
בהכרח סיבה מספיק טובה לפתיחת כריות האוויר.

ייתכן שכריות האוויר צד לא ייפתחו כלל, לרבות 
בהתנגשויות שמתרחשות בזוויות מסוימות, 

או במקרים בהם ההתנגשות לא פוגעת בתא 
הנוסעים. הכריות הקדמיות עשויות להיפתח בעת 

בהתנגשות גחון או בהתנגשות זוויתית.
כריות האוויר צד הן תוספת למערכות הריסון של 

חגורות הבטיחות. הכריות נפתחות במלואן בפחות  )SABICs( מיקום תווית של כריות אוויר צד מסוג וילון
מהזמן שלוקח למצמץ בעיניים. כריות האוויר מסייעות להקטין את האפשרות 

של פגיעת ראש או פגיעות אחרות של הנוסעים, 
בהתנגשויות צד מסוימות, במושבים הצדדיים 

הקדמיים והאחוריים, בנוסף להגנה שמספקות 
חגורות הבטיחות והשלדה.
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אזהרה
אין להשתמש בכיסויי מושבים או להניח חפצים 
בינך לבין כריות האוויר צד. הם עלולים לפגוע בך 

בעת פתיחת הכריות ולגרום לפגיעות חמורות.
אזהרה

•אל תערום ציוד או מטען באופן שיחסום את  	
נתיב הפתיחה של כריות האוויר וילון. אזור זה 

צריך להישאר פנוי מכל מכשול.
•על מנת שכריות הוילון יעבדו כראוי, אל  	

תתקין אביזרים ברכבך שעלולים לשנות את 
הגג. אל תתקין גג שמש לא מקורי ברכבך. 

אל תתקין על הגג מנשאים שדורשים הברגה 
קבועה )באמצעות ברגים או מסמרים(. אין 

לקדוח בגג הרכב מכל סיבה שהיא.



•מגני ברכיים 	
•כריות אוויר במושבים הקדמיים 	

•כריות אוויר צד נוספות 	
•חיישני פגיעה קדמיים וצידיים 	

•קדם מותחנים של חגורות הבטיחות 	
•חיישני מסילת מושב 	

•לחצן אבזם חגורות הבטיחות 	

אם כריות האוויר נפתחות
כריות האוויר מתוכננות להתרוקן מיד לאחר התנפחותן. הערה:

הערה:ייתכן שלא יהיה ניתן לראות את כיסויי הכריות בתוך 
כריות האוויר הקדמיות ו/או כריות אוויר צד לא יופעלו התפר של המושב, אך הם ייפתחו עם פתיחת  בכל סוג של התנגשות. אין פירוש הדבר שקיימת כרית האוויר. תקלה במערכת כריות האוויר.בעת מקרים מסוימים של התנגשות צד או  התהפכות, כריות האוויר צד עשויות להקטין את 

אם נקלעת לתאונה הדורשת הפעלה של כריות  האפשרות שהנוסעים יושלכו מהרכב באופן חלקי 
האוויר, עלולים לקרות הדברים הבאים: או מלא דרך החלונות, במקרים מסוימים של 

•החומר ממנו עשויות כריות האוויר עלול לגרום  	 התנגשוית צדדיות.
לגירוי ו\או לאדמומיות בעור הנוסעים בעת פתיחה  מערכת הריסון לנוסעים (ORC) מבקרת את 
של כריות האוויר. הגירויים דומים לכוויות כתוצאה  המעגלים הפנימיים ואת החיווט המחבר שקשור 
מחיכוך בחבל או מהחלקה על רצפת חדר כושר.  לרכיבים החשמליים של מערכת כריות האוויר, כפי 
הם אינם נגרמים כתוצאה ממגע עם חומר כימי.  שמתואר למטה:

הם אינם קבועים ולרוב נרפאים במהירות. עם 
זאת, אם הפגיעות לא נרפאו תוך מספר ימים או רכיבי מערכת כריות האוויר

אם קיימות שלפוחיות, פנה לקבלת טיפול רפואי  )ORC( בקר מערכת ריסון• 	
בהקדם האפשרי. •נורית אזהרת כרית אוויר 	

•כאשר הכריות מתרוקנות, ייתכן שתראה  	 •עמוד וגלגל הגה חלקיקים דמויי עשן. חלקיקים אלו הינם תוצר 	
לוואי רגיל של תהליך הפעלת החנקן הבלתי  •לוח מחוונים 	 )המשך(
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אזהרה )המשך(
הסתמכות על כריות האוויר צד בלבד עלולה 

להוביל לפציעות חמורות במקרה של התנגשות. 
כריות האוויר צד, בשילוב עם חגורות הבטיחות, 

מאבטחות אותך למושב. בהתנגשויות מסוימות, 
ייתכן שכריות האוויר צד כלל לא ייפתחו. חגור 

תמיד את חגורת הבטיחות, גם אם הרכב מצויד 
בכריות אוויר צד.

אזהרה
•נוסעים, לרבות ילדים, הנמצאים קרוב  	

מדי לכריות האוויר עלולים להיפגע קשות 
או להיהרג. לנוסעים ברכב ובעיקר לילדים 

אסור להישען או להירדם על דלתות ,חלונות 
צדדיים או האזור בו כריות האוויר הצדדיות 

נפתחות, אפילו אם הם יושבים במושב 
בטיחות לפעוט או ילד.

•חגורות הבטיחות )ומושבי הבטיחות לילדים,  	
אם יש בהם צורך( הן חיוניות להגנה על 

בטחונך בכל התנגשות. הן גם מסייעות לך 
לשמור על מקומך במושב בעת התנפחות 
הכריות. לקבלת הגנה מיטבית של הכריות, 
הנוסעים חייבים לחגור את החגורות כראוי 

ולשבת זקופים במושבם. ילדים צריכים 
לשבת במושבי בטיחות או במושבי הגבהה 

שמתאימים לגודלם.

אזהרה
•כריות האוויר זקוקות למרווח פתיחה. אל  	
תישען על הדלת או על החלון. שב זקוף 

ובמרכז מושבך.
•קרבה מוגזמת לכריות האוויר צד בזמן  	

פתיחתן עלולה לגרום לפגיעה קשה ואף 
למוות.



וימשיכו לאותת. על מנת להזיז את רכבך לצד  לסוג ההתנגשות אם להפעיל את מערכת התגובה  רעיל המשמש לניפוח הכריות. חלקיקים 
הדרך, עליך לבצע את הליך איפוס המערכת.  המתקדמת, באופן הבא: זערוריים אלו עלולים לגרות את העור, העיניים, 

•הפסקת אספקת הדלק למנוע. 	 האף והגרון. אם אתה סובל מגירוי בעור או 
•הפעלת פנסי החירום עד להתרוקנות המצבר בעיניים, שטוף את האזור במים קרים. אם אתה  	

או עד לכיבוי לחצן פנסי החירום. ניתן לנטרל סובל מגירוי באף או בגרון, שאוף אוויר צח. אם 
את פנסי אזהרת החירום באמצעות לחיצה על הגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי. אם 

לחצן הפנסים.חלקיקים אלו נדבקים ללבוש, נקה את הבגד 
•הדלק את האורות הפנימיים, אשר יישארו  לפי הוראות היצרן. 	 אל תיסע ברכב לאחר שכריות האוויר הופעלו. 

דולקים עד להתרוקנות המצבר או במשך 15  אחרת, אם תהיה מעורב בהתנגשות נוספת תיוותר 
דקות מהתערבות מערכת תגובה מתקדמת  ללא כריות האוויר להגנה.

בעת תאונה.
•פתיחת הדלתות עם נעילה חשמלית. 	

•כבה את מחמם מסנן סולר )אם קיים( 	
HVAC כבה את מנוע מאוורר• 	

.HVAC סגור את פתח הזרימה של• 	
תהליך איפוס מערכת תגובה מתקדמת בעת 

תאונה
אחרי התרחשות של אירוע וכשהמערכת פועלת,  תופיע הודעה בנוגע לניתוק הדלק . העבר את הערה:

•ייתכן שלא יהיה ניתן לראות את כיסויי  	MAR\ACC\ או AVV\START מתג ההתנעה ממצב
ON\RUN למצב STOP\OFF\LOCK. בדוק בזהירות הכריות בתוך התפר של המושב, אך הם 

שאין דליפה של דלק בתוך תא המנוע ועל הרצפה ייפתחו עם פתיחת כרית האוויר�
ליד המנוע וליד מיכל הדלק, לפני איפוס המערכת  •לאחר כל מקרה של התנגשות יש לקחת את  	

והתנעת המנוע. הרכב למוסך שירות באופן מיידי�
ייתכן שפנסי האיתות השמאלי והימני הנמצאים מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה

על לוח המחוונים, יאותתו בהתאם לאופי האירוע,  אם לאחר התנגשות, מערכת התקשורת והחשמל 
נשארות תקינות, מערכת הריסון תקבע בהתאם 
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הלקוח יראה פעולת הלקוח

הערה:
יש לבצע כל שלב במשך 2 שניות לפחות

1. העבר את מתג 
STOP\ ההתנעה למצב

OFF\LOCK )פנס 
האיתות חייב להיות 

 )Neutral( במצב סרק

פנס האיתות הימני  2. העבר את מתג 
BLINKS מהבהב MAR\ ההתנעה למצב

פנס האיתות השמאלי  A CC\ON\RUN
 OFF מכובה

פנס האיתות הימני במצב  3. העבר את מתג 
ON SOLID )עובד באופן   ON האיתות הימני למצב

קבוע(. )פועל( 
פנס האיתות השמאלי 

.BLINKS מהבהב

פנס האיתות הימני  4. העבר את פנס 
OFF מכובה האיתות למצב סרק.

פנס האיתות השמאלי 
BLINKS מהבהב

אזהרה
כריות אוויר וקדם מותחנים שהופעלו לא יוכלו 
להגן עליך במקרה של התנגשות נוספת. דאג 

להחלפת הכריות, קדם המותחנים ומותחני 
הנעילה על ידי מרכז שירות מורשה מטעם 

ס.מ.ל.ת. בע״מ. כמו כן, טפל גם במערכת הריסון 
.)ORC( לנוסעים



טיפול במערכת כריות האוויר

)המשך(

אם הליך איפוס לא הושלם תוך 60 שניות, פנסי 
האיתות יהבהבו ויהיה צורך לבצע את הליך האיפוס 

שוב על מנת לסיים את התהליך בהצלחה.
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הלקוח יראה פעולת הלקוח

הערה:
יש לבצע כל שלב במשך 2 שניות לפחות

פנס האיתות הימני   5. העבר את 
    BLINKS מהבהב מתג האיתות 

פנס האיתות השמאלי במצב   ON השמאלי למצב
ON SOLID )עובד באופן קבוע(. )פועל (

פנס האיתות הימני מהבהב  6. העבר את פנס 
  BLINKS האיתות למצב 

פנס האיתות השמאלי   סר ק
OFF מכובה

  ON  פנס האיתות הימני במצב 7. העבר את מתג 
SOLID )עובד באופן קבוע(. האיתות הימני למצב 

פנס האיתות השמאלי מהבהב  ON )פועל (
BLINKS

פנס האיתות הימני   8. העבר את פנס 
  OFF מכובה האיתות למצב 

פנס האיתות השמאלי מהבהב  סר ק
BLINKS

 ON פנס האיתות הימני במצב 9. העבר את מתג 
SOLID )עובד באופן קבוע(. האיתות השמאלי למצב 

פנס האיתות השמאלי במצב  ON )פועל( 
ON SOLID )עובד באופן קבוע(.

OFF פנס האיתות הימני מכובה 10. העבר את מתג 
פנס האיתות השמאלי   האיתות השמאלי למצב 

OFF מכובה ON )פועל( 
פנס האיתות חייב 
להיות במצב סרק 

)Neutral(

הלקוח יראה פעולת הלקוח

הערה:
יש לבצע כל שלב במשך 2 שניות לפחות

11. העבר את מתג 
STOP\ ההתנעה למצב

 OFF\LOCK

12. העבר את מתג 
MAR\ ההתנעה למצב

כעת המערכת אופסה מחדש  ACC\ON\RUN )עליך 
וניתן להתניע את המנוע.  להשלים רצף שלם 

תוך דקה אחרת, יהיה 
צורך לחזור על הרצף 

שוב(. 

מהבהבי החירום מכוו
בים )באופן ידני(.

אזהרה
שינויים באחד החלקים של מערכת כריות האוויר 

עלולים לגרום לכשל בהפעלתה בעת הצורך. 
אתה עלול להיפגע ללא תמיכת כריות האוויר. 

אל תשנה את הרכיבים,  או החיווט ואל תוסיף 
סמלים או תוויות מכל סוג על הכיסוי האמצעי 

של גלגל ההגה, או על גבי החלק הימני של לוח 
המחוונים. אל תשנה את הפגוש הקדמי או את 

מבנה הרכב, ואל תוסיף מדרגות צד לא מקוריות. 
אל תבצע תיקונים באחד הרכיבים של מערכת 
כריות האוויר בעצמך. יש בכך סכנה. יש להודיע 

לכל מי שמטפל ברכבך שמותקנות בו כריות 
אוויר.



מושבי בטיחות לילדים - הסעת ילדים  •האם חגורות הבטיחות של הנהג והנוסעים היו  	
בטוחה מהודקות.

•כמה נלחצו דוושות ההאצה או הבלמים, אם  	
בכלל,

•ובאיזו מהירות נסע הרכב. 	
•נתונים אלו עשויים לסייע להבין טוב יותר את  	
הנסיבות להתרחשות של תאונות או פציעות.

הערה:
המידע מתועד רק אם התקיימה תאונה. לא 

מתועדים נתונים בנסיעה רגילה ולא מתועדים 
נתונים אישיים כגון שם, מין, גיל ומיקום התאונה. 

תווית אזהרה על מגן השמש של הנוסע הקדמי אולם גורמים אחרים, כמו גורמי  אכיפת החוק, 
כל נוסע ברכב חייב להיות חגור, כולל ילדים  יכולים להצליב את המידע המתועד באמצעות 

ותינוקות. התקן האירופי EC/2003/20 דורש שימוש  המתעד, עם המידע שנאסף בעת חקירת תאונה.
.EC תקין בכל מערכות הריסון, בכל מדינות על מנת לקרוא את המידע הזה, יש צורך בציוד 

ילדים עד גובה 1.5 מ׳ ועד גיל 12 או צעירים יותר,  מיוחד, ובגישה לרכב ולמתעד. רק יצרני הרכב 
חייבים תמיד להיות חגורים במושב האחורי.  ויחידות חוק מסוימות המצוידות במכשירים אלו,  )EDR( מתעד נתוני הרכב

סטטיסטיקת תאונות מעידה כי הילדים בטוחים  יכולים לקבל גישה לרכב ולמתעד, ולקרוא את  ברכב מותקן מתעד נתוני הרכב )EDR(. המטרה 
יותר במושב האחורי מאשר במושב הקדמי. הנתונים. המרכזית של מתעד נתוני הרכב הוא לרשום, 

במספר מצבי תאונה או כמעט תאונה, כגון פעולת 
כריות האוויר או פגיעה במכשול, נתונים אשר יסייעו 

להבין כיצד פעלו מערכות הרכב. המתעד נועד 
לרשום נתונים הקשורים לדינמיות הרכב ולמערכת 

הבטיחות למשך פרק זמן קצר, בדרך כלל עד 30 
שניות. רשימת המידע שמתועד ברכב זה:
•כיצד מערכות מסוימות ברכב תפקדו. 	

)המשך(
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אזהרה )המשך(
•אל תנסה לשנות את החלקים של המערכת.  	

שינויים אלו עלולים לגרום לניפוח בלתי 
מתוכנן של הכריות או לפעולה בלתי תקינה. 
הבא את הרכב למרכז שירות מורשה מטעם 

ס.מ.ל.ת בע״מ לצורך טיפול בכריות. אם יש 
צורך לטפל במושב הנהג, לרבות התפר 
החיצוני וכרית המושב )הסרה או שחרור/
חיזוק של בורגי החיבור של המושב(, יש 

לעשות זאת במרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת בע״מ. יש להשתמש רק באביזרים 

למושב מקוריים של היצרן. התאמת מערכת 
כריות האוויר לאנשים בעלי מוגבלות תתבצע 
במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ 

בלבד.

אזהרה
לעולם אל תתקין מערכת ריסון לילד הפונה 
לאחור, על מושב שמוגן בכרית אוויר פעילה 
לפניו. אחרת, קיימת סכנת מוות או פגיעות 

חמורות לילד.



באירופה מאפייניהם של מושבי הבטיחות מוסדרים 
בתקן ECE-R44 המחלק אותם לחמש קבוצות משקל:

מושבי בטיחות אוניברסליים לילדים
•האיורים הבאים מציגים את כל אחד מסוגי  	

המושבים האוניברסליים. מוצגים גם ההתקנים בדוק את הכתוב בתווית מושב הבטיחות. תווית 
הטיפוסיים. התקן את מושב הבטיחות לפי מושב בטיחות מאושר לשימוש, חייבת לכלול סוג, 

הוראות היצרן המצורפות אליו.מידע מאושר וסימן בקרה. התווית חייבת להיות 
מוצמדת למושב הבטיחות לילד באופן קבוע. אל 

•מושבי בטיחות עם בסיס ISOFIX זמינים  	 ישנם סוגים שונים של מושבי בטיחות המותאמים 
תסיר את התווית ממושב הבטיחות.

להתקנה בטוחה במושב, ללא שימוש בחגורות  לגדלים שונים: מפעוט בן יומו ועד לילד שהוא 
הבטיחות של הרכב. כמעט גדול מספיק בשביל לשבת חגור בחגורת 

הבטיחות למבוגרים. התנוחה הבטוחה ביותר 
לילד היא נסיעה במושב הפונה לאחור. תנוחה זו 
היא המגנה ביותר במקרה של תאונה. עיין תמיד 
בהוראות היצרן, כדי לוודא שמושב הבטיחות אכן 

מתאים לילדך. מלא בקפידה אחר כל ההוראות 
והאזהרות שמופיעות בחוברת ההדרכה של מושב 

הבטיחות, ועל התוויות שמוצמדות למושב.
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משקל קבוצת גיל

עד 10 ק״ג קבוצה 0

עד 13 ק״ג קבוצה +0

9-18 ק״ג קבוצה 1

15-25ק״ג קבוצה 2

22-36  ק״ג קבוצה 3

אזהרה )המשך(
•השתמש במושב בטיחות לילד הפונה לאחור  	

רק במושב האחורי.
•כרית אוויר נפתחת במושב הנוסע הקדמי  	
עלולה לגרום למוות או לפציעות חמורות 

לילדים עד גיל 12, כולל אלו שיושבים במושב 
הבטיחות הפונה לאחור.

•בהתנגשות, ילד לא חגור עלול להיות מושלך  	
בתוך הרכב. הכוח הדרוש לאחוז בתינוק 

על הברכיים עלול להיות כה רב שלא תוכל 
לאחוז בתינוק, לא משנה עד כמה חזק אתה. 

הילד עלול להיפצע קשות ואף למות. כל ילד 
שנוסע ברכב חייב לשבת במושב בטיחות 

המתאים למידותיו.

אזהרה
סכנה חמורה! אין להניח מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור, מול כרית האוויר. למידע נוסף 

הסתכל בתוויותהנמצאות על מגן השמש 
ובמסגרת הפנימית של הדלת. פתיחה של כרית 

האוויר בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות 
וקטלניות ללא תלות בעוצמת הפגיעה. מומלץ 

תמיד להסיע ילדים במושב בטיחות מתאים, 
המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה הילד 

מוגן היטב בעת תאונה. 

אזהרה
אם בכל זאת עליך להסיע ילד במושב בטיחות 

הפונה לאחור, שמותקן במושב הקדמי, יש 
לנטרל את כריות האוויר הקדמית והצדדית בצד 
הנוסע )בדגמי יצוא מסוימים, אם קיימות(, דרך 
תפריט ההגדרות . על מנת לוודא שהנטרול אכן 

התבצע, יש לבדוק אם מתגי נוריות האזהרה 
דולקות על לוח המחוונים. בנוסף,יש להזיז את 
מושב הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי שמושב 

הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירים.



קבוצה 2 קבוצה 0 ו- +0

איור ג איור א
ילדים במשקל 15 עד 25 ק״ג אשר גדלו מעבר  מומחי בטיחות ממליצים על הסעת ילדים כאשר 

לגודל המותר עבור קבוצה 1, יכולים לשבת במושבי  פניהם מופנים לאחור כמה זמן שניתן. ילדים עד 13 
הבטיחות המותרים לקבוצה 2. ק״ג חייבים לשבת במושב בטיחות המופנה לאחור 

כפי שמוצג באיור ג, מושבי הבטיחות בקבוצה 2  כמו שמוצג באיור א׳. מושב זה תומך בראשו של 
נועדו למקם נכון את הילד ביחס לחגורת הבטיחות  הילד ומפחית את המתח המופעל על הצוואר, 

הרלוונטית, כדי שרצועת הכתף תעבור על חזה  במקרה של האצה פתאומית או תאונה.
הילד ולא על צווארו, וכדי שרצועת החיק תעבור על  מושב הבטיחות המופנה לאחור מחובר לרכב 

האגן ולא על הבטן. באמצעות חגורות הבטיחות, כפי שמוצג באיור א׳, 
קבוצה 1 ואת התינוק יש לחגור ברתמה של המושב עצמו.

איור ב
ילדים במשקל 9 עד 18 ק״ג שייכים לקבוצה 1, 
ויכולים לשבת במושב בטיחות המופנה קדימה 

)כמו באיור ב׳(. מושב מסוג זה מיועד לילדים 
מבוגרים יותר אשר גדלו מעבר לגודל המותר עבור 

קבוצה 0 או 0+.
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אזהרה 
•אין להניח מושב בטיחות לילד הפונה לאחור  	
מול כרית אוויר. כרית אוויר הנפתחת במושב 

הנוסע הקדמי עלולה לגרום למוות או 
לפציעות חמורות לילדים עד גיל 12, כולל אלו 

שיושבים במושב הבטיחות הפונה לאחור.
•עליך לנטרל תמיד את כרית האוויר של  	

הנוסע הקדמי בעת התקנת מושב בטיחות 
הפונה לאחור במושב הקדמי.



קבוצה 3

איור ד
ילדים במשקל 22 עד 36 ק״ג אשר גבוהים מספיק 
לכדי להשתמש בחגורת הכתף למבוגרים, יכולים 

לשבת במושבי הבטיחות המותרים לקבוצה 3. 
במושבי הבטיחות לילד המותרים לקבוצה 3, חגורת 

המותניים מהודקת לאגן הילד. הילד צריך להיות 
מספיק גבוה כדי שחגורת הכתף תעבור על החזה 

ולא על הצוואר.
באיור ד׳ מוצגת דוגמה למושב בטיחות לילד 

מקבוצה 3 אשר נמצא במיקום הנכון במושב 
האחורי.
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אזהרה
•התקנה לא נכונה של מושב הבטיחות לילד  	

עלולה לגרום לכשל בתפקודו. הוא עלול 
להשתחרר בעת התנגשות, והילד עלול 
להיפצע אנושות ואף למות. עקוב אחר 

הוראות היצרן של מושב הבטיחות בעת 
התקנתו ברכב.

•לאחר התקנת המושב ברכב, אל תזיז את  	
מושב הרכב לפנים או לאחור מכיוון שחיבורי 
מושב הבטיחות עלולים להשתחרר כתוצאה 

מכך. הסר את מושב הבטיחות לפני כוונון 
מיקום מושב הרכב. לאחר התאמת המיקום 

החדש של המושב, התקן שוב את מושב 
הבטיחות לילד.

•כאשר מושב הבטיחות לילד אינו בשימוש,  	
עגן אותו ברכב באמצעות חגורת הבטיחות 
או באמצעות עיגוני ISOFIX, או הסר אותו 
מהרכב. אל תשאיר את המושב משוחרר 

ברכב. במקרה של עצירה פתאומית או 
תאונה, המושב עלול לפגוע בנוסעים או 

במשענות הגב, ולגרום לפציעות חמורות.
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תאימות המושבים לשימוש 
במערכת מושבי בטיחות אוניברסליים

בהתאם לתקן אירופי EC/2000/3, התאמתו של כל 
מושב להתקנת מושב בטיחות אוניברסלי מוצגת 

בטבלה הבאה:

טבלת מיקום מושב בטיחות אוניברסלי לילד

מושב מרכזי אחורימושב קדמי קבוצת משקל
מושב אחורי צדדי כרית האוויר של הנוסע  כרית אוויר של הנוסע  

הקדמי מנוטרלת הקדמי פעילה

U/UF U/UF U X קבוצה 0 עד 10 ק״ג

U/UF U/UF U X קבוצה 0 עד 13ק״ג

U/UF U/UF U X קבוצה 9 עד 18 ק״ג

U/UF U/UF U X קבוצה II 15-25 ק״ג

U/UF U/UF U X קבוצה III 22-36 ק״ג

•X = המושב אינו מתאים להסעת ילדים  	 מפתח האותיות שבטבלה:  •U = מתאים למושבי בטיחות אוניברסליים  	
בקבוצת גיל/משקל זו. •UF = מתאים למערכות ריסון מסוג ״אוניברסלי״  	 שאושרו לקבוצת גיל/משקל זו.

הפונות לפנים שאושרו לקבוצת גיל/משקל זו.
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אזהרה

אזהרת נטרול כרית האוויר של מושב הנוסע 



קבוצה 1 מוצג באיור ה׳. מושבים אלו זמינים גם  חגורות בטיחות עבור ילדים מבוגרים יותר
עבור הקבוצות האחרות. ילדים שגובהם עולה על 1.50 מ׳ יכולים לחגור 

ISOFIX זיהוי מיקום העיגונים של חגורת בטיחות רגילות במקום לשבת במושבי 
נקודות העיגון התחתונות הן מוטות עגולים  הבטיחות.

הממוקמים מאחורי כרית המושב במקום המפגש  בצע את בדיקת חמשת השלבים הבאה כדי 
עם המשענת, מתחת לסמלי העיגון שמופיעים על  להחליט אם הילד יכול להשתמש בחגורות 
המשענת. ניתן לראות אותם כאשר אתה מתכופף  הבטיחות של הרכב, או אם עליו להמשיך 
במושב האחורי כדי להתקין את המושב. ניתן לחוש  להשתמש במושב הבטיחות המיועד לקבוצות 2 

בהם בקלות אם מעבירים את האצבעות במקום  ו- 3:
החיבור של המושב עם המשענת. ISOFIX מערכת ריסון לילד מסוג האם הילד יכול לשבת זקוף כאשר גבו נשען  . 1

במלואו על משענת הגב?
האם הילד יכול לקפל את ברכיו בקצה המושב   .2

בנוחות, כאשר הוא עדיין נשען על המשענת?
האם רצועת הכתף של חגורת הבטיחות   .3

נמצאת בין הצוואר לבין זרועו של הילד?
האם רצועת המותניים ממוקמת נמוך ככל   4
האפשר, ונוגעת בירכיו של הילד ולא בבטנו?
האם הילד יכול לשבת בצורה זו כל הנסיעה? . 5

איור ה אם התשובה לאחת השאלות האלו היא ״לא״, על 
 .ISOFIX רכבך מצויד במערכת ריסון הנקראת הילד להיעזר במושב בטיחות המתאים לקבוצה 2 

מיקום עיגון תחתון מערכת זו מאפשרת התקנה של מושבי בטיחות  או 3. אם הילד משתמש בחגורת המותניים/כתף, 
עם עיגוני ISOFIX ללא שימוש בחגורות הבטיחות  דאג לבדוק אותה תקופתית וודא שאבזם החגורה 

של הרכב. ישנם שני עיגונים תחתונים הממוקמים  מחובר היטב. אם הילד זז במושב או יושב כפוף 
מאחורי כריות המושבים באזור חיבורן עם משענות  החגורה עלולה לזוז ממקומה. אם חגורת הכתף 

הגב, ורצועת קשירה עילית הממוקמת בגב  נוגעת בפנים או בצוואר, הזז את הילד קרוב יותר 
המושב. למרכז הרכב, או השתמש במושב הגבהה על מנת 

דוגמה למושב בטיחות ISOFIX אוניברסלי עבור  למקם נכון את חגורת הבטיחות על הילד.
151

אזהרה
לעולם אל תרשה לילד להניח את רצועת הכתף 

מתחת לזרוע או מאחורי גבו. בעת התנגשות, 
חגורת הכתף לא תגן על הילד כראוי והוא עלול 

להיפגע קשות ואף למות. ילד חייב לחגור נכון 
את חגורת הבטיחות, גם את רצועת הכתף וגם 

את רצועת המותניים.



זיהוי המיקום של עיגוני הקשירה 
ישנם נקודות עיגון של רצועת 

הקשירה העליונה מאחורי כל אחד 
ממשענות הגב של המושב האחורי.

 ISOFIX מושבי בטיחות לילדים מסוג
יהיו מצוידים במוט קשיח מכל צד. 

לכל מוט יהיה מחבר לצורך חיבור לעיגונים, ואמצעי 
להידוק החיבור אל העיגון. ייתכן שגם מושבי 

תאימות המושבים לשימוש במערכת מושבי  בטיחות הפונים לפנים ומספר מושבי בטיחות 
בטיחות ISOFIXמיקומי עיגוני הקשירה הפונים לאחור, יהיו מצוידים ברצועת קשירה 

הטבלה שלהלן מציגה את אפשרויות ההתקנה עליונה. בקצה הרצועה ישנו וו המתחבר לנקודת  ISOFIX במושב המרכזי
השונות עבור מושב בטיחות לילדים עם בסיס העיגון של הרצועה, ומשמש כאמצעי להידוק 

ISOFIX, במושבים המצוידים בעיגוני ISOFIX הרצועה לאחר חיבורה לנקודת העיגון.
.ECE 16 בהתאם לתקן אירופי

)המשך(
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ISOFIX טבלת מיקומים של מושבי בטיחות

מיקום אחרמושב נוסע  אמצעי מרכזי אמצעי צדדי אחורי מרכזי מושב קדמי קיבוע סיווג הגודל אחורי צדדיקבוצת משקל

X X X X X X ISO/L1 F
X X X X X X ISO/L2 G סלקל

X X X X N/A )לא זמין( X )1(

אזהרה )המשך(
•השתמש בחגורת הבטיחות כדי להתקין את  	

מושב הבטיחות במושב המרכזי.
•אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי להתקין  	

מספר מושבי בטיחות. לקבלת הוראות 
התקנה, עיין בנושא ״התקנת מושב בטיחות 

לילד מסוג ISOFIX״.

אזהרה
רכב זה לא מצויד בISOFIX במושב המרכזי או  

בעיגוני קשירה. מיקום זה אינו מאושר להתקנת 
מושב בטיחות ISOFIX מכל סוג. אל תתקין 

מושב בטיחות לילדים הפונה קדימה בעל רצועת 
קשירה, במושב המרכזי.
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ISOFIX טבלת מיקומים של מושבי בטיחות

מיקום אחרמושב נוסע  אמצעי מרכזי אמצעי צדדי אחורי מרכזי מושב קדמי קיבוע סיווג הגודל אחורי צדדיקבוצת משקל

X X X X IUF X ISO/R1 E
0-10 ק״ג

X X X X N/A )לא זמין( X )1(

X X X X IUF X ISO/R1 E

X X X X IUF X ISO/R2 D
0 עד 13 ק״ג

X X X X IUF X ISO/R3 C

X X X X N/A )לא זמין( X )1(

X X X X IUF X ISO/R2 D

X X X X IUF X ISO/R3 C

X X X X IUF X ISO/F2 B
I - 9X עד 18 ק״ג X X X IUF X ISO/F2X B1

X X X X IUF X ISO/F3 A

X X X X N/A X )1(

X X X X N/A X )1( II 15 עד 25 ק״ג

X X X X N/A X )1( III 22 עד 36 ק״ג

״חצי אוניברסלי״, שמאושר לסוג רכב זה IUF = מתאים למושבי בטיחות ISOFIX הפונים לפנים  מפתח האותיות שבטבלה:
 ISOFIX אינו מתאים למושבי ISOFIX מיקום = X מסוג ״אוניברסלי״ שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו. )1( עבור CRS חסר סיווג הגודל ISO/XX )מ-A ל- 

בקבוצת משקל ו/או גודל זו. =IL מתאים למושב בטיחות מסוג איזופיקס מסוג  G( לקבוצת המשקל הרלוונטית, יציין יצרן הרכב 
״מותאם לרכב״, ״מוגבל״ או . אילו מושבי בטיחות ISOFIX מומלצים לכל מושב.



עיגון של רצועת הקשירה. עקוב תמיד אחר הוראות היצרן של מושב 
הדק את כל הרצועות תוך כדי דחיפת מושב   . 5הבטיחות בעת התקנתו ברכב� לא כל מושבי 
הבטיחות לאחור ולמטה לכיוון המושב. הסר  הבטיחות לילדים יותקנו כפי שמתואר כאן� 

את העודפים ברצועות, בהתאם להוראות  זכור, כי אל בסיס הISOFIX האוניברסלי, 
היצרן של מושב הבטיחות לילד. באפשרותך לחבר רק מושבי בטיחות שבתו 

בדוק שמושב הבטיחות מותקן כראוי ומהודק תקן  ECE R44 )גרסת 2003 או מוקדמת יותר(  . 6 התקנת מושבי בטיחות לילד באמצעות נקודות היטב על ידי משיכת ההתקן לפנים ולאחור ״Universal Isofix�״ :ISOFIXעיגון של רצועת הקשירה העליונהבמושב, בכיוון נתיב החגורה. הוא לא אמור לזוז התקנת מושב בטיחות לילד המתאים ל ביותר מ- 25 מ״מ לכל כיוון. שחרר את אמצעי הכיוונון במחברים   .1
הבט מאחורי גב המושב בו אתה מתכנן  . 1 התחתונים ועל גבי רצועת הקשירה העליונה 

להרכיב את מושב הבטיחות כדי למצוא את  של מושב הבטיחות, כך שתוכל לחבר אותם 
נקודת העיגון. ייתכן ותיאלץ להזיז את המושב  ביתר קלות לנקודות העיגון ברכב.

קדימה כדי לאפשר גישה טובה יותר אל  מקם את מושב הבטיחות בין נקודות העיגון   .2
נקודת העיגון. אם אין נקודת עיגון עבור רצועת  התחתונות, לאותו מושב ברכב. בדגמי מושבי 
הקשירה העליונה במושב זה, מקם את מושב  שורה שנייה מסוימים, נדרש להסיט מעט את 
הבטיחות במושב אחר בו קיימת נקודת עיגון  גב המושב או להרים את משענת הראש כדי 

לרצועה בגב המושב. להציב את מושב הבטיחות כראוי. אם ניתן 
העבר את רצועת הקשירה בצורה ישרה   .2 להזיז את המושב האחורי קדימה ואחורה, הזז 

וקצרה ככל האפשר, ממושב הבטיחות אל  אותו אחורה ככל האפשר, כדי לאפשר מרווח 
נקודת העיגון. אם רכבך מצויד במשענת ראש  תקין למושב הבטיחות. ניתן גם להזיז את 
אחורית מתכווננת, הרם את משענת הראש,  המושב קדימה לשם כך.

ואם אפשר, העבר את רצועת הקשירה מתחת 
חבר את המחברים של מושב הבטיחות לנקודות  למשענת הראש ובין שני המוטות המחברים 3. 

אותה לגב המושב. אם הדבר אינו אפשרי, העיגון התחתונות במושב הנבחר ברכב.
הנמך את משענת הראש והעבר את רצועת )המשך( אם למושב הבטיחות יש רצועת קשירה, חבר  . 4

הקשירה מסביב לחלק הצדדי ביותר של  אותה לנקודת העיגון של רצועת הקשירה 
משענת הראש. העליונה. עיין בנושא ״התקנת מושבי בטיחות 

חבר את וו רצועת הקשירה של מושב הבטיחות  . 3 לילד באמצעות נקודות עיגון של רצועת 
אל נקודת העיגון של הרצועה, כפי שמופיע באיור. קשירה עליונה״ להוראות כיצד לחבר רצועת 

154

אזהרה
•התקנה לא נכונה של מושב בטיחות לילד  	
ISOFIX באמצעות חיבור לנקודות העיגון, 

עלולה להוביל לכשל בתפקודו, והילד עלול 
להיפצע אנושות ואף למות. עקוב אחר 

הוראות היצרן של מושב הבטיחות בעת 
התקנתו ברכב.

•עיגוני מושב הבטיחות נועדו לעמוד בעומסים  	
מסוימים. בשום אופן הן לא נועדו לשימוש 

באמצעות חגורות בטיחות רגילות, רתמות, 
או כדי לחבר חפצים או ציוד אחרים לרכב.

אזהרה )המשך(
•התקן את מושב הבטיחות ברכב רק כאשר  	

הוא נייח. מושב ה –ISOFIX מותקן נכון 
בתושבת שלו כאשר אתה שומע נקישת 

נעילה.



הטבלה הבאה מתארת  תאימות המושבים לשימוש במערכת מושבי  הסר את העודפים ברצועות בהתאם להוראות   4
את האפשרות של  I-Size בטיחות היצרן של מושב הבטיחות לילד.

התקנת מושב בטיחות  המושבים הצדדיים האחוריים של הרכב מאושרים 
i-Size )בהתאם לתקן  לשימוש במושבי הבטיחות המתקדמים מסוג 

.)ECE 129 האירופי .i-Size
מושבי בטיחות אלה, שנבנו ואושרו בהתאם לתקן 
)i-Size )ECE R129 מבטיחים תנאי בטיחות טובים 

XX סמל יותר להסעת ילדים ברכב:
•עד לגיל 15 חודשים, יש להסיע את הילד במושב  	

בטיחות הפונה לאחור.
•הגנת מערכת מושב הבטיחות מוגברת במקרה  	

של התנגשות צדדית:
עיגון רצועות קשירה של המושב האחורי

•השימוש במערכת איזופיקס מומלץ, כדי למנוע  	
התקנה לא נכונה של מושב הבטיחות.

•יעילות הבחירה במושב הבטיחות, שאינו  	
מותאם יותר למשקל אלא לגובה הילד, גוברת:
•התאימות בין מושבי הבטיחות למושבי הרכב  	

היא טובה יותר: מושב הבטיחות i-Size הוא סוג 
של ״איזופיקס-על״, כלומר ניתן להתאימם גם 

בסוגים מאושרים של מושבי i-Size, וגם בסוגים 
.)ECE R44 מאושרים של מושבי איזופיקס )תקן

הערה:
מושבי הרכב, מסוג מאושר i-Size, מסומנות בסמל 

XX המופיע באיור.
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i-Size טבלת מיקום מושב בטיחות

מושב  מושב  אחורי מושב  אחורי אמצעיקדמיהתקן קיצוני

X i-U X ISO/R2 מערכת 
מושבי 

Xבטיחות  i-U X ISO/F2 בטיחות
i-Size

מפתח האותיות שבטבלה:
i-U = מתאים למושב בטיחות i-Size אוניברסלי, 

הפונה גם לפנים וגם לאחור.
X= אינו מתאים למושב בטיחות i-Size  אוניברסלי.

אזהרה
•חיבור לא נכון של הרצועה עלול לגרום  	

לתזוזה מרובה של ראש הילד ולפגיעה בו. 
השתמש רק בנקודות העיגון הממוקמות 

מאחורי מושב הילד כדי לאבטח רצועת 
קשירה עליונה של מושב בטיחות לילד.

•אם רכבך מצויד במושב אחורי מפוצל, שים  	
לב שרצועת הקשירה לא נכנסת במרווח בין 
המושבים, כאשר אתה מהדק את הרצועה.
•חוברת ההדרכה של מושב הבטיחות מכיל  	

הוראות כיצד להתקין מושבי בטיחות לילדים 
באמצעות חגורת הבטיחות. קרא ומלא 

אחר ההוראות, להתקנה נכונה של מושב 
הבטיחות.
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מושבי בטיחות  מומלצים על ידי היצרן לשימוש ברכבך
אביזרי MOPAR כוללים מגוון רחב של מושבי בטיחות לילדים 

הניתנים להתקנה ברכבך באמצעות חגורת בטיחות בעלת שלוש 
נקודות עיגון, או באמצעות עיגוני איזופיקס.

התקנה של מושב בטיחות סוג מושב הבטיחות מושב בטיחות לילד קבוצת משקל

 Britax Baby Safe plus 
  E1 04301146 מספר אישור

מושב בטיחות מסוג איזופיקס/ 71806415 : Jeep קוד הזמנה של
אוניברסלי: יש להתקין אותו נגד כיוון 
הנסיעה באמצעות חגורות הבטיחות  של הרכב בלבד, או באמצעות בסיס קבוצה +0: מלידה עד 13 ק״ג  איזופיקס ייעודי )שנרכש בנפרד( מ 40 ס״מ עד 80 ס״מ

ובאמצעות עיגוני איזופיקס של הרכב. 
יש להתקין אותו במושבים אחוריים 

צדדיים.  Britax Baby Safe ISOFIX base
71806416  : Jeep קוד הזמנה של
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התקנה של מושב בטיחות סוג מושב הבטיחות מושב בטיחות לילד קבוצת משקל

יש להתקין אותו בכיוון הנסיעה בלבד 
באמצעות חיבורי איזופיקס והרצועה   Britax Roemer Duo Plus  העליונה שסופקה במושב הבטיחות. קבוצה 1: מ- 9 עד 18 ק״ג E1 04301133 מספר אישור יש להתקין אותו במושבים אחוריים מ-67 ס״מ עד 105 ס״מ 71803161: Jeep קוד הזמנה של

הצדדים.

ניתן להתקין אותו בכיוון הנסיעה 
בלבד באמצעות חגורת הבטיחות 
בעלת שלוש נקודות עיגון בלבד   Britax Roemer Kidfix XP Type  ועיגוני האיזופיקס של הרכב, אם Jeep ממליצה להתקין אותו מספר אישור E1 04301304קבוצה 2: מ-15 עד 25 ק״ג  קיימים. :71807984מ-95 ס״מ עד 135 ס״מ Jeep באמצעות עיגוני הא האיזופיקס של קוד הזמנה של

הרכב. יש להתקין אותו במושבים 
האחוריים צדדיים.
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התקנה של מושב בטיחות סוג מושב הבטיחות מושב בטיחות לילד קבוצת משקל

ניתן להתקין אותו בכיוון הנסיעה 
בלבד באמצעות חגורת הבטיחות 
בעלת שלוש נקודות עיגון בלבד   Britax Roemer Kidfix XP Type
ועיגוני האיזופיקס של הרכב, אם  E1 04301304  מספר אישור קבוצה 3: מ- 22 עד 36 ק״ג 

ממליצה להתקין אותו  Jeep קיימים.  71807984 : Jeep קוד הזמנה של מ-136 ס״מ עד 150 ס״מ
באמצעות עיגוני הא האיזופיקס של 

הרכב יש להתקין אותו במושבים 
האחוריים צדדיים.

עצות בטיחות הערה:
התקן את מושב הבטיחות בהתאם להוראות היצרן 

הסעת נוסעיםשמסופקות עם המושב.
לעולם אין להסיע נוסעים בתא המטען. הסעת חיות מחמד

כריות אוויר הנפתחות במושב הקדמי עלולות 
לפגוע בחיית המחמד שלך. בעל חיים ללא ריסון 

גזי פליטה יושלך ממקומו והוא עלול להיפגע, או לפגוע 
בנוסעים בעת בלימת פתע או התנגשות.

יש לרסן חיות מחמד במושב האחורי, ברתמה או 
במנשא מתאימים, המהודקים באמצעות חגורות 

הבטיחות.

)המשך( )המשך(

אזהרה )המשך(
•אל תאפשר לאף נוסע לשבת באזור ללא  	

מושב וחגורת בטיחות ברכב בעת הנסיעה.
•ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי. 	

אזהרה
•אל תשאיר ילדים או בעלי-חיים בתוך רכב  	
חונה במזג אוויר חם. התחממות של פנים 

הרכב עלולה לגרום פציעות חמורות או מוות.
•מסוכן ביותר להסיע נוסעים באזור מטען,  	

בפנים או מחוץ לרכב. בעת התנגשות, 
אנשים הנוסעים באזורים אלה הם בעלי 
סבירות גבוהה יותר להיפצע או להיהרג.

אזהרה
גזי פליטה עלולים לפגוע ואף לגרום למוות. גזי 

פליטה כוללים פחמן חד-חמצני, שהוא גז נטול 
צבע וריח. שאיפת הגז עלולה לגרום לאיבוד 

הכרה ולהרעלה.



מפשיר אדים למקרה שיש צורך בשימון או בהחלפת השמן. 
בדוק את פעולת מפשיר האדים על ידי בחירת מצב  החלף אותם במידת הצורך.

הפשרה, וקבע את פעולת המניפה על מהירות 
גבוהה. במצב זה תחוש שזרם האוויר מופנה כלפי  בדיקות בטיחות שיש לבצע  
השמשה הקדמית. אם מפשיר האדים אינו פועל,  בתוך הרכב

פנה למרכז שירות לתיקון התקלה. חגורות בטיחות
מידע בטיחותי בנוגע לשטיחונים בדוק את המערכת באופן שוטף, חפש אחר 

השתמש תמיד בשטיחונים שמתאימים לגודל  חתכים, פרימה, או חלקים רופפים. יש להחליף 
רצפת הרכב. השתמש רק בשטיחונים שלא  מיד חלקים פגומים. אל תפרק ואל תבצע שינויים 

מפריעים להפעלת הדוושות. השתמש רק בשטיחון  במערכת.
רצפה המחובר היטב באמצעות מהדקי שטיחון  הרצפה, כך שהוא לא יחליק מחוץ למקומו ויפריע  יש להחליף את מערכות חגורות הבטיחות  בדרך כלשהי להפעלת הדוושה , או יפגע בהפעלה הקדמיות לאחר התנגשות. יש להחליף את חגורות  הבטוחה של רכבך.הבטיחות לאחר התנגשות, אם ניזוקו בתאונה  )מנגנון הנעילה נפגע, החגורות נקרעו וכד׳(. החלף 

את חגורת הבטיחות אם יש ספק לגבי תקינותה.
נורית אזהרת כרית אוויר

עם העברת מתג ההתנעה למצב ON\RUN, הנורית  הדרך הטובה ביותר למניעת חדירת גז פחמן דו 
)איור( נדלקת למשך 8-4 שניות לצורך בדיקת  חמצני לתוך חלל הרכב היא שמירה על מערכת גזי 

תקינותה. אם הנורית לא נדלקה, נשארת דולקת  פליטה תקינה.
או נדלקת במהלך הנסיעה, יש לדאוג לבדיקה של  בכל פעם שתשים לב לרעש חריג ממערכת 

מערכת כריות האוויר בהקדם האפשרי. אם זוהתה  הפליטה, אם נכנסו גזים רעילים לרכב או אם 
תקלה בנורית האזהרה, היא תידלק ויישמע אות  תחתית או חזית הרכב נפגעה, גש מיד למרכז 

קולי. היא תוסיף לדלוק עד שהתקלה תטופל. אם  השירות על מנת לבדוק את מערכת הפליטה 
הנורית נדלקת וכבית לסירוגין, או נשארת דולקת  ואת חלקיה. ודא שאין חלקים שבורים או פגועים, 
במהלך הנסיעה, דאג לבדיקה של הרכב בהקדם  ושחלקים לא התבלו או ניתקו ממקומם. תפרים 

האפשרי. למידע נוסף, עיין בנושא ״מערכות ריסון  פרומים או חיבורים רופפים עלולים לאפשר כניסה 
)המשך( לנוסעים״ בפרק ״בטיחות״. של גזים רעילים לתוך תא הנוסעים. בנוסף, בדוק 

את מערכת הפליטה בכל פעם שהרכב מורם, 
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אזהרה )המשך(
למניעת שאיפת פחמן חד חמצני, נהג על פי 

המלצות הבטיחות הבאות: 
•אל תפעיל את המנוע במקום סגור כמו  	

מוסך, לפרק זמן ארוך יותר מהדרוש לכניסה 
או ליציאה מהאזור.

•אם יש צורך לנסוע עם דלת/מכסה תא  	
המטען/דלתות אחוריות פתוחות, ודא שכל 
החלונות סגורים ושמניפת בקרת האקלים 

פועלת בעוצמה גבוהה. אל תשתמש במצב 
מחזור אוויר.

•אם יש צורך להישאר ברכב חונה עם מנוע  	
פועל, קבע את מערכת האוורור על מצב של 

הזרמת אוויר חיצוני לתוך הרכב. הגדר עוצמה 
אזהרהגבוהה של המניפה.

שטיחונים פגומים, מקופלים, שחוסמים את 
האזור או שלא הורכבו כהלכה, או מהדקי 

שטיחונים פגומים, עלולים להפריע לפעולת 
הדוושות  ולשליטתך ברכב, כתוצאה מכך. 

למניעת פציעה חמורה ואף מוות:
•שים לב תמיד שהשטיחון מחובר )איור(  	

למהדקים ברצפה באופן מיטבי. אין להרכיב 
את השטיחונים במנח או בכיוון ההפוך. יש 
למשוך קלות את השטיחונים באופן קבוע, 

על מנת לוודא שהם מחוברים היטב.



בדיקות בטיחות תקופתיות שיש 
לבצע מחוץ לרכב

צמיגים
בדוק סימני בלאי של סוליית הצמיג וסימני שחיקה 

לא אחידים. בדוק אם יש אבנים, מסמרים, שברי 
זכוכית או חפצים אחרים הנעוצים בסולייה או 

בדופן הצמיג. בדוק שאין חתכים או סדקים בסולייה 
או בדופן הצמיג, ושאין בליטות בדופן הצמיג. 

בדוק שאומי הגלגלים מהודקים, ואת לחץ האוויר 
כשהצמיגים קרים )כולל בצמיג החלופי(.

אורות
היעזר באדם נוסף כדי לבדוק את תקינות התאורה 

החיצונית ופנסי הבלמים, בזמן שאתה מטפל 
בבקרי האורות. בדוק את פעולת נוריות החיווי בלוח 
המחוונים עבור פנסי האיתות ואלומת האור הגבוה 

בפנסים הראשיים.
מנעולי הדלתות

בדוק שהדלתות נסגרות וננעלות כהלכה.
נזילות

בדוק את השטח מתחת לרכב לאחר חניית לילה, 
האם קיימות דליפות של דלק, שמן, נוזל קירור  )המשך(

המנוע או נוזלים אחרים. בדוק גם שאין אדי דלק או 
דליפות של נוזל הבלמים. במידה והתגלו, יש לאתר 

את מקורם ולדאוג לטיפול מיידי.

160

אזהרה )המשך(
יש להסיר תמיד את השטיחונים הקיימים 

מרצפת הרכב )איור( לפני החלפתם בחדשים. 
לעולם אל תשתמש בשטיחונים חדשים על גבי 

שטיחונים שכבר קיימים ברכב.
השתמש תמיד בשטיחונים שמתאימים לגודל 

רצפת הרכב. לעולם אל תרכיב שטיחונים שאינם 
יכולים להיתפס היטב בחיבורים ברצפה. אם 
יש צורך להחליף את השטיחונים, השתמש 

בשטיחונים מאושרים על ידי היצרן ומאותו סוג, 
דגם ושנה של הרכב שלך.

השטיחון בצד הנהג מיועד לאזור רגליו של הנהג 
בלבד. כדי לבדוק שהשטיחונים לא מפריעים, יש 
להחנות את הרכב, לכבות את המנוע וללחוץ על 

כל הדוושות עד סופן )כולל המצמד, אם קיים(. 
אם השטיחון מפריע לפעולת אחת הדוושות, 

או אם אינו מחובר היטב, הסר אותו מהרצפה 
ואחסן אותו בתא המטען.

השטיחון בצד הנוסע הקדמי מיועד לאזור רגליו 
של הנוסע הקדמי בלבד.

אזהרה )המשך(
•ודא תמיד שחפצים לא יכולים ליפול לאזור  	

רגליו של הנהג כאשר הרכב בנסיעה. חפצים 
אלו עלולים להילכד מתחת לדוושות ולגרום 

לחוסר שליטה על רכב.
•אין להניח חפצים מתחת לשטיחון )לדוגמה,  	
מגבות, מפתחות וכד׳(. חפצים אלו עלולים 

לשנות את מיקום השטיחון על הרצפה 
ולהפריע לפעולת הדוושות.

•אם ריפוד הרכב הוסר או הורכב מחדש, ודא  	
תמיד שהוא מורכב כהלכה, ובדוק שחיבורי 
השטיחונים מהודקים היטב לריפוד הרכב. 
כדי לבדוק שאין הפרעה, לחץ על כל אחת 

מהדוושות עד סופן ולאחר מכן הרכב מחדש 
את השטיחונים.

•מומלץ להשתמש בתמיסת סבון עדין ובמים  	
בלבד לניקוי השטיחונים. לאחר הניקוי, בדוק 
תמיד שהשטיחונים הורכבו כהלכה, ומשוך 

אותם קלות כדי לבדוק שאובטחו לרצפת 
הרכב באמצעות המהדקים.
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התנעה והפעלה
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התנע את המנוע כשבורר ההילוכים במצב חניה  התנעת המנוע
או במצב סרק. לחץ על דוושת הבלם לפני העברה  לפני התנעת הרכב, כוונן את המושב ואת המראה 

להילוך נסיעה כלשהו. הפנימית והמראות החיצוניות, חגור את חגורת 
התנעה רגילה  מנוע בנזין   הבטיחות והורה לנוסעים אחרים גם לעשות זאת.

הערה:
התנעה רגילה של מנוע קר או חם תתבצע ללא 

צורך בלחיצה על דוושת ההאצה.
העבר את מתג ההתנעה למצב START, ושחרר 
כשהמנוע יתניע. אם המנוע לא מתניע תוך 10 
LOCK\ שניות, העבר את מתג ההתנעה למצב

OFF, חכה 10 עד 15 שניות, ולאחר מכן חזור על 
תפקודי התנעה ללא מפתח - שימוש בלחצן הליך ״התנעה רגילה״.

ENGINE START/STOPעצה לתפקוד ההתנעה
תיבת ההילוכים צריכה להיות בהילוך סרק או העבר את מתג ההתנעה למצב START, ושחרר  1 

במצב חניה.ברגע שהמתנע מופעל. מנוע המתנע ימשיך לעבוד 
ויפסיק לעבוד אוטומטית כשהמנוע פועל. אם 

לחץ והחזק את דוושת הבלם, תוך לחיצה   2 המנוע לא מתניע, העבר את מתג ההתנעה למצב 
.ENGINE START/STOP אחת על לחצן OFF, חכה 10 עד 15 שניות ולאחר מכן חזור על 

המערכת תפעל ותנסה להתניע את המנוע.  הליך ״התנעה רגילה״. 3
אם הרכב לא מתניע, המתנע יתנתק  תיבת הילוכים אוטומטית

אוטומטית לאחר 10 שניות. בורר ההילוכים חייב להיות בהילוך סרק או במצב 
אם ברצונך לעצור את התנעת המנוע   4 חניה, לפני שאתה מתניע את המנוע. לחץ על 

לפני התחלת ההתנעה, לחץ שוב על לחצן  דוושת הבלם לפני העברה להילוך נסיעה כלשהו.
ההתנעה.
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אזהרה
•בצאתך מהרכב קח תמיד עמך את מפתח  	

השלט רחוק ונעל את הרכב.
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול.
•השארת ילדים ברכב ללא השגחה מסוכנת  	

ממספר סיבות. הילד, או אחרים, עלול 
להיפצע באופן חמור או קטלני. יש להזהיר 

ילדים מלגעת בבלם החניה, בדוושת הבלם 
או בבורר ההילוכים.

•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך  	
הרכב או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. 

אל תשאיר את ההתנעה של רכב המצויד 
בתפקוד כניסה ונסיעה ללא מפתח, במצב 
ACC או ON\RUN. ילד עלול להפעיל בטעות 
את החלונות החשמליים, בקרים אחרים, או 

להניע את הרכב.
•אל תשאיר ילדים או בעלי-חיים בתוך רכב  	
חונה במזג אוויר חם. התחממות של פנים 

הרכב עלולה לגרום פציעות חמורות או מוות.

זהירות
עלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים אם לא 

תקפיד על אמצעי זהירות אלה:
•אל תעביר בין מצב חניה, הילוך אחורי, הילוך  	

סרק והילוך קדמי כאשר מהירות המנוע מעל 
מהירות הסרק.

•העבר למצב חניה או להילוך אחורי רק לאחר  	
שהרכב הגיע לעצירה מלאה.

•לפני העברה להילוך כלשהו, ודא שאתה לוחץ  	
בחוזקה על דוושת הבלם.



)-30°C -הפעלה בטמפרטורה נמוכה )מתחת ל המערכת תפעל ותנסה להתניע את המנוע.  . 3 הערה:
כדי להבטיח התנעה  אמינה בטמפרטורות אלה,  אם הרכב לא מתניע, המתנע יתנתק  התנעה רגילה של מנוע קר או חם תתבצע ללא 

מומלץ להשתמש במחמם חשמלי חיצוני של בלוק  אוטומטית לאחר 10 שניות. צורך בלחיצה על דוושת האצה.
המנוע )זמין לרכישה אצל מפיצים מורשים(. אם ברצונך לעצור את התנעת המנוע   .4 תפקודי לחצן ENGINE START/STOP - כאשר 

זכור לנתק את הכבל לפני שאתה מתחיל  לפני התחלת ההתנעה, לחץ שוב על לחצן  דוושת הבלם אינה לחוצה )במצב חניה או 
בנסיעה� נזק לכבל החשמל של ה - 110-115  ההתנעה. בהילוך סרק(

וולט עלול לגרום להתחשמלות� הערה: אופן הפעולה של התנעה ללא מפתח זהה למתג 
התנעה לאחר חניה ארוכה   התנעה רגילה של מנוע קר או חם תתבצע ללא  התנעה . שלושת המצבים הם OFF ,ON\RUN ו

הערה: צורך בלחיצה על דוושת ההאצה. START. כדי לשנות את מצב ההתנעה מבלי 

מצב חניה ארוכה מתרחש כאשר הרכב לא הותנע  תפקודי התנעה ללא מפתח, כאשר דוושת  להתניע את הרכב ולהשתמש בעזרים, העבר 
או נסע במשך 30 יום לפחות. הבלם/המצמד אינה לחוצה )במצב חניה או  תחילה את מתג ההתנעה למצב OFF , ובצע את 

התקן מטען מצבר או כבלי עזר למצבר כדי השלבים הבאים:  .1 בהילוך סרק(
לוודא שהמצבר יהיה טעון  בעת התנעת  אופן הפעולה של התנעה ללא מפתח זהה למתג  לחץ על לחצן ENGINE START/STOP פעם   .1

המנוע. התנעה . שלושת המצבים הם OFF ,ON\RUN ו אחת, כדי להעביר את מתג ההתנעה למצב 
.RUN\ON ,START העבר את מתג ההתנעה למצב 2. . כדי לשנות את מצב ההתנעה מבלי  START

ושחרר כשהמנוע יתניע. להתניע את הרכב ולהשתמש בעזרים, העבר  לחץ על לחצן ENGINE START/STOP פעם    .2
תחילה את מתג ההתנעה למצב OFF , ובצע את  אם המנוע לא מתניע תוך 10 שניות, העבר נוספת, כדי להעביר את מתג ההתנעה למצב   .3 השלבים הבאים: .OFF חכה 10 עד ,OFF את מתג ההתנעה למצב

לחץ על לחצן ENGINE START/STOP פעם  15 שניות, ולאחר מכן חזור על הליך ״התנעה 1.  תיבת הילוכים ידנית
לאחר חניה ארוכה, המתואר לעיל״.אחת, כדי להעביר את מתג ההתנעה למצב  ידית ההילוכים חייבת להיות בהילוך סרק, לפני 

RUN\ON שאתה מתניע את המנוע. לחץ על דוושת הבלם 
לחץ על לחצן ENGINE START/STOP פעם   . 2 לפני העברה להילוך נסיעה כלשהו.

נוספת, כדי להעביר את מתג ההתנעה למצב  תפקודי התנעה ללא מפתח - שימוש בלחצן 
.OFF ENGINE START/STOP

תיבת ההילוכים צריכה להיות בהילוך סרק.  1
לחץ והחזק את דוושת הבלם, תוך לחיצה  2 

.ENGINE START/STOP אחת על לחצן
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הדממת המנוע 4.  אם המנוע אינו מתניע אחרי שמונה נסיונות,  
רכבים המצוידים במפתח שלט רחוק מכני: אפשר למתנע להתקרר במשך 10 דקות 

בצע את השלבים הבאים כדי לכבות את המנוע:לפחות, וחזור על ההליך לאחר מכן.
החנה את הרכב כך שהוא לא יגרום לסכנה   .1

לתנועה. 
העבר את ידית ההילוכים להילוך )דגמים עם  . 2

תיבת הילוכים ידנית( או העבר את תיבת 
ההילוכים למצב PARK )דגמים עם תיבת 

הילוכים אוטומטית(. אחרי התנעה - חימום המנוע 
3.  כאשר המנוע בהילוך סרק, העבר את מתג  מהירות הסרק של המנוע מבוקרת אוטומטית, 

 STOP/OFF ההתנעה למצב והיא תפחת כאשר המנוע יתחמם.
4.  הוצא את המפתח מהמתנע כשהמנוע  אם המנוע אינו מתניע

מכובה.  אם המנוע אינו מתניע אחרי שביצעת את הליך 
רכבים המצוידים במפתח אלקטרוני )התנעה  ״התנעה רגילה״ או הליך ״הפעלה בטמפרטורה 

ללא מפתח( נמוכה״, והרכב לא במצב חניה ממושך כמוגדר 
על מנת לכבות את המנוע כשמהירות הרכב  בהליך ״התנעה לאחר חניה ארוכה״, ייתכן שהרכב 

גבוהה יותר מ 8 קמ״ש, עליך ללחוץ ולהחזיק את   מוצף. לחץ על דוושת ההאצה עד הסוף לרצפה, 
ENGINE START/ מתג ההתנעה או ללחוץ על לחצן והחזק אותה שם. התנע את המנוע לא יותר מ15 
STOP שלוש פעמים ברציפות במשך כמה שניות.  שניות. פעולה זו אמורה להוציא דלק עודף. במקרה 

 .RUN המנוע ייכבה, ומתג ההתנעה יהיה במצב  ,RUN שהמנוע מוצף השאר את ההתנעה במצב
בעת כיבוי הרכב )העברת מתג ההתנעה ממצב  שחרר את דוושת ההאצה וחזור על הליך ״התנעה 

RUN למצב STOP(,אספקת הכוח לצרכני החשמל  רגילה״.
תמשיך לעבוד במשך שלוש דקות.

 ,RUN בפתיחת דלת הנהג כשמתג ההתנעה במצב
יישמע אות קולי, כדי להזכיר לנהג להעביר את 

 .STOP מתג ההתנעה למצב
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זהירות
כדי למנוע נזק למתנע, אל תנסה להתניע את 
המנוע ברציפות במשך יותר מ-25 שניות בכל 
פעם. חכה 60 שניות לפני שאתה מנסה שוב.

אזהרה
•לעולם אל תשפוך דלק או נוזלים דליקים  	
ישירות לתוך פתח כניסת האוויר של בית 

המצערת, בניסיון להתניע את הרכב. הדבר 
עלול לגרום להתלקחות ולגרום לפציעה 

חמורה.
•אל תנסה לדחוף או לגרור את הרכב כדי  	
להתניע אותו. לא ניתן להתניע רכב עם 

תיבת הילוכים אוטומטית בדרך זו. דלק לא 
שרוף עלול להיכנס לממיר הקטליטי ולאחר 
שהמנוע יותנע, הוא יוצת ויגרום נזק לממיר.

•אם מצבר הרכב פרוק, ניתן להשתמש בכבלי  	
עזר להתנעת הרכב ממצבר עזר או ממצבר 

של רכב אחר. סוג זה של התנעה עלולה 
להיות מסוכנת אם לא תבוצע כראוי. למידע 

נוסף, עיין ״בהליך התנעה בכבלי עזר״ בפרק 
״במקרה חירום״.

זהירות
כדי למנוע נזק למתנע, אל תנסה להתניע את 
המנוע ברציפות במשך יותר מ-10 שניות בכל 

פעם. חכה 10-15 שניות לפני שאתה מנסה שוב.



כשמתג ההפעלה במצב STOP\OFF, מתגי 
החלונות ימשיכו לעבוד במשך שלוש דקות. פתיחת 

אחת מהדלתות הקדמיות תבטל תפקוד זה.
לאחר נהיגה בתנאים קשים, הפעל את המנוע 

במצב סרק כדי שטמפרטורת תא המנוע תתקרר 
לפני כיבוי המנוע. 

חימום מצבר התנעה רגילה - מנוע דיזל
המצבר מאבד 60% מכוח ההתנעה שלו לפני התנעת הרכב, כוונן את המושב ואת המראה 

כשטמפרטורת המצבר יורדת ל-18°C- . הפנימית והמראות החיצוניות, חגור את חגורת 
כשהטמפרטורה יורדת לטמפרטורה זהה, המנוע הבטיחות והורה לנוסעים אחרים גם לעשות זאת.

דורש כוח כפול כדי להתניע באותה מהירות  ניתן להפעיל את המתנע עד 30 שניות בכל פעם. 
סיבובים לדקה. שימוש במחמם מצבר יגדיל מאד  המתן פרק זמן מסוים בין נסיונות התנעה כדי להגן 

את יכולת ההתנעה בטמפרטורות נמוכות. מחממי  על המתנע מהתחממות.
מצבר מתאימים זמינים אצל יבואן MOPAR מורשה. 

הליכי התנעה רגילה - תפקוד כניסה ונסיעה 
   )Keyless Enter-N-Go( ללא מפתח

שים לב לנוריות החיווי בלוח המחוונים בעת התנעת 
המנוע.

הערה: הערה:
התנעה רגילה של מנוע קר או חם תתבצע ללא  בעת התנעת המנוע בטמפרטורות נמוכות מאוד, 

צורך בלחיצה על דוושת ההאצה. עשוי להיפלט עשן לבן. מצב זה ייעלם כאשר 
תמיד הפעל את בלם החניה.  .1 המנוע יתחמם.

לחץ והחזק את דוושת הבלם, תוך לחיצה  . 2
.ENGINE START/STOP אחת על לחצן
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זהירות
אין לנסות להתניע את המנוע מעל ל- 30 שניות. 

אם המנוע אינו מותנע במשך פרק זמן זה, 
המתן לפחות שתי דקות עד שהמתנע יתקרר, 

לפני ניסיון התנעה חוזר.

אזהרה )המשך(
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול. השארת ילדים ברכב 
ללא השגחה מסוכנת ממספר סיבות. 

הילד, או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור 
או קטלני. יש להזהיר ילדים מלגעת בבלם 
החניה, בדוושת הבלם או בבורר ההילוכים.

•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך  	
הרכב או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. 

אל תשאיר את ההתנעה של רכב המצויד 
בתפקוד כניסה ונסיעה ללא מפתח, במצב 
ACC או ON\RUN. ילד עלול להפעיל בטעות 
את החלונות החשמליים, בקרים אחרים, או 

להניע את הרכב.
•אל תשאיר ילדים או בעלי-חיים בתוך רכב  	
חונה במזג אוויר חם. התחממות של פנים 

הרכב עלולה לגרום פציעות חמורות או מוות.

אזהרה
לפני יציאה מרכב, העבר תמיד את בורר 

ההילוכים למצב PARK והפעל את בלם החניה. 
אם הרכב מצויד בתיפקוד התנעת רכב ללא 

 ,OFF מפתח, ודא תמיד שמתג ההתנעה במצב
הוצא את מפתח השלט הרחוק ונעל את הרכב.



חבר את רצועת הוולקרו לאחר התנעת המנוע,   .4 הערה: הערה:
ואחסן אותו היטב מאחורי נורית האור הגבוה  מהירות גבוהה, והעמסה על המנוע כשהוא  תיתכן השהיה של ההתנעה למשך של עד 5 

בצד הנהג. קר יגרמו לעודף עשן ולביצועי מנוע ירודים�  שניות בתנאי קור קיצוני. מחוון Wait to Start )המתן 
הערה: מהירות העמסת המנוע צריכה להיות מתחת  להתנעה( יידלק במהלך הליך החימום המקדים, 

•כבל מחמם בלוק המנוע הוא אופציה  	 ל- 1200 סיבובים לשעה כשהמנוע מתחמם,  כאשר המחוון ייכבה המנוע יותנע באופן אוטומטי.
המותקנת על ידי המפעל� אם רכבך אינו  בייחוד בתנאי טמפרטורה חיצונית נמוכה� המערכת תפעיל את המתנע באופן אוטומטי  . 3
מצויד בכבלי מחמם, ניתן להשיגם אצל  מחמם בלוק מנוע - )אם קיים( להתנעת המנוע. אם הרכב לא מתניע, 

יבואני MOPAR מורשים� מחמם בלוק המנוע מחמם את המנוע ובכך  המתנע יתנתק אוטומטית לאחר 30 שניות.
•מחמם בלוק המנוע זקוק לז״ח 110 וולט ול-5�6  	 מאפשר התנעה מהירה יותר כשמזג האוויר קר. אם ברצונך לעצור את התנעת המנוע  . 4

אמפר כדי להפעיל את החימום� חבר את הכבל לשקע חשמל ז״ח 115 - 110 וולט  לפני התחלת ההתנעה, לחץ שוב על לחצן 
•מחמם בלוק המנוע חייב להיות מחובר  	 באמצעות כבל מוארך עם שלושה פינים. ההתנעה.

לפחות שעה אחת, על מנת שהחימום שלו  מומלץ להשתמש במחמם בלוק כאשר  בדוק שנורית אזהרת לחץ שמן כבויה.  .5
ישפיע מספיק על המנוע�  .-18°C-הטמפרטורה החיצונית היא מתחת  ל שחרר את בלם החניה. . 6

,-29°C-כשהטמפרטורה החיצונית היא מתחת ל יש צורך להשתמש במחמם בלוק המנוע. כבל חימום המנוע
מחמם בלוק המנוע נמצא מתחת למכסה המנוע, הימנע מהפעלת המנוע במהירויות גבוהות כאשר 

מאחורי נורית האור הגבוה בצד הנהג. הוא קר. בעת התנעה של מנוע קר, הבא את 
בצע את השלבים הבאים לשימוש נכון במחמם המנוע לטמפרטורת הפעולה לאט, כדי לאפשר

בלוק המנוע:ללחץ השמן להתייצב בעת חימום המנוע.
המלצות להרצת המנוע  מצא את כבל מחמם בלוק המנוע )מאחורי  . 1

לא נדרשת תקופת הרצה ארוכה למנוע ולמערכת  נורית האור הגבוה בצד הנהג(.
ההינע )תיבת ההילוכים והסרן( ברכב. שחרר את רצועת הוולקרו שתופסת את כבל   .2

סע במתינות במהלך 500 הקילומטרים הראשונים.  המחמם במקומו.
לאחר 100 ק״מ ניתן להעלות את המהירות עד  משוך את הכבל לחלק הקדמי של הרכב, וחבר  . 3

למהירות רצויה של 80 או 90 קמ״ש. אותו לכבל מוארך עם שלושה פינים.
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זהירות
זכור לנתק את הכבל לפני שאתה מתחיל 

בנסיעה. נזק לכבל החשמלי עלול לגרום 
להתחשמלות.



בתנועה קלה של דוושת הבלם. ניתן לשלב את  בלם החניה נועד בראש ובראשונה בשביל למנוע  בעת נסיעה, האצה רגעית במהירות מלאה 
בלם החניה גם כשמתג ההתנעה במצב OFF,  אך  את הדרדרות הרכב במצב חניה. לפני יציאה  במגבלות החוק, תתרום להרצה טובה. אך האצה 

נורית האזהרה של הבלם לא תידלק, אולם ניתן  מהרכב ודא שהדלת האחורית סגורה היטב. ודא גם  חזקה בהילוך נמוך מזיקה, ויש להימנע ממנה.
לשחרר את בלם החניה רק כשמתג ההתנעה  .PARK שתיבת ההילוכים במצב שמן  המנוע שמולא במפעל הוא חומר סיכה 

.ON\RUN במצב אתה יכול לשלב את בלם החניה בשני דרכים: באיכות גבוהה לשימור אנרגיה. החלפות שמן 
•ידנית, על ידי הפעלת מתג בלם החניה. 	 צריכות להיות במועדים קבועים, בהתאם לתנאי 

הערה: •אוטומטית, באמצעות הפעלת תפקוד Auto מזג האוויר ותנאי ההפעלה של הרכב. למידע על  	
 )EPB( נורית תקלה במערכת הבלימה החשמלית Park Brake, באמצעות מאפיינים בהתאמת הצמיגות ודירוג האיכות המומלצים עיין בנושא 
תידלק אם מתג ה EPB מוחזק ליותר מ 60 שניות  הלקוח של הגדרות Uconnect.״טיפול במרכז שירות״ בפרק ״שירות ותחזוקה״.

במצב משוחרר או משולב. האור ייכבה ברגע  שהמתג ישוחרר.מתג בלם החניה נמצא בקונסולה המרכזית.
אם תפקוד Auto Park Brake מופעל, בלם החניה 
ישולב אוטומטית כשידית ההילוכים האוטומטית 

או הידנית תהיה במצב PARK, כשמתג ההתנעה 
יהיה במצב OFF. אם הרגל שלך נמצאת על דוושת 

הבלם בזמן שאתה משלב את בלם החניה, ייתכן  הערה:
שתבחין בתנועה קלה של דוושת הבלם. מנועים חדשים עשויים לצרוך קצת שמן 

בלם החניה ישתחרר אוטומטית כשמתג החניה  במהלך אלפי הקילומטרים הראשונים של 
במצב ON, תיבת ההילוכים במצב DRIVE או  פעולתם� זוהי תופעה רגילה של ההרצה ואינה 

REVERSE, חגורת מושב הנהג חגורה ונעשה ניסיון  סימן לתקלה�
להתחיל בנסיעה.

)EPB( מתג בלם חניה חשמלי כדי לשחרר את בלם החניה ידנית , מתג ההתנעה בלם חניה חשמלי
שלב את בלם החניה ידנית, משוך את המתג כלפי   )EPB( הנח את הרגל שלך רכבך מצויד במערכת בלימה חשמלית .ON/RUN חייב להיות במצב

מעלה. ייתכן שתשמע זמזום מהצד האחורי של  על דוושת הבלם, ולחץ על מתג בלם החניה כלפי המציעה הפעלה פשוטה, ותפקודים נוספים 
הרכב כשבלם החניה משולב. ברגע שבלם החניה  מטה ולרגע. ייתכן שתשמע זמזום מהצד האחורי הגורמים לבלם החניה להיות נוח יותר ושימושי.
של הרכב כשבלם החניה משולב, ושתבחין בתנועה משולב, נורית האזהרה של הבלם בלוח המחוונים 

קלה של דוושת הבלם.ומחוון  הנמצא על המתג יידלקו. אם הרגל שלך 
נמצאת על דוושת הבלם בזמן שאתה משלב את 

בלם החניה, ייתכן שתבחין
170

זהירות
לעולם אל תשתמש בשמן מנוע ללא דטרגנטים 
או בשמן מנוע  מינרלי רגיל, אחרת עלול להיגרם 

נזק.



ברגע שבלם החניה משוחרר לגמרי, נורית האזהרה 
של הבלם בלוח המחוונים ומחוון LED הנמצא על 

המתג ייכבו. 
הערה:

בעת חניה במדרון, חשוב לסובב את הגלגלים 
הקדמיים לעבר אבן השפה בחניה במורד ולעבר, 
הכביש בעת חניה בעלייה. הפעל את בלם החניה 
לפני העברת בורר ההילוכים למצב PARK, אחרת 

בעת התרחשות מצב בלתי שגרתי, בו אתה צריך  העומס על מנגנון הנעילה של תיבת ההילוכים עלול 
להפעיל את בלם החניה כשהרכב נוסע, המשך  להקשות על הוצאת בורר ההילוכים ממצב חניה. 
ללחוץ על מתג בלם החניה החשמלי מעלה כל  יש להפעיל תמיד את בלם החניה כאשר הנהג יוצא 

עוד אתה רוצה להפעיל את הבלם.  נורית אזהרת  מהרכב.
הבלימה תידלק, וישמע צפצוף מתמשך. פנסי 

הבלימה האחוריים יידלקו אוטומטית גם כן, כל עוד 
הרכב ימשיך להיות בתנועה.

על מנת לשחרר את בלם החניה בזמן שהרכב 
בתנועה, שחרר את המתג. אם הרכב נמצא 

בעצירה מוחלטת באמצעות בלם החניה, כשהרכב 
מגיע למהירות של כ-5 קמ״ש, בלם החניה ימשיך 

להיות משולב.

)המשך(
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אזהרה )המשך(
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול. השארת ילדים ברכב 
ללא השגחה מסוכנת ממספר סיבות. 

הילד, או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור 
או קטלני. יש להזהיר ילדים מלגעת בבלם 
החניה, בדוושת הבלם או בבורר ההילוכים.

•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך  	
הרכב או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. 

אל תשאיר את ההתנעה של רכב המצויד 
בתפקוד כניסה ונסיעה ללא מפתח, במצב 
ACC או ON\RUN. ילד עלול להפעיל בטעות 
את החלונות החשמליים, בקרים אחרים, או 

להניע את הרכב.
•ודא שבלם החניה משוחרר במלואו לפני  	
שתתחיל בנסיעה, אחרת עלולה להיגרם 

תקלה במערכת הבלימה והתנגשות.
•הפעל תמיד את בלם החניה במלואו בעת  	

היציאה מהרכב, אחרת הרכב עלול להידרדר 
ולגרום לנזק או לפציעה. כמו כן, הקפד 

להעביר את בורר ההילוכים למצב חניה. 
אי מילוי הנחיות אלה, עלול לאפשר לרכב 

להידרדר ולגרום לנזק או לפציעה.

זהירות
אם נורית האזהרה של מערכת הבלימה נשארת 

דולקת בעת שבלם החניה משוחרר, זוהתה 
תקלה  במערכת הבלימה. דאג לבדיקה מידית 

של מערכת הבלימה במרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.

אזהרה
•אל תסמוך על פעולה יעילה של בלם החניה,  	
אם הבלמים האחוריים היו שקועים במים או 

בבוץ.
•לעולם אל תשתמש במצב חניה של בורר  	

ההילוכים כתחליף לבלם החניה. הפעל תמיד 
את בלם החניה במלואו בעת חניה, כדי 

למנוע תזוזה של הרכב וסכנה של פציעה 
או נזק.

•בצאתך מהרכב קח תמיד עמך את  	
המפתחות ונעל את הרכב.

אזהרה
נהיגה ברכב כאשר בלם החניה משולב, או 
כאשר נעשה שימוש חוזר בבלם החניה על 

מנת להאיט את הרכב, יכול לגרום לנזק רציני 
למערכת הבלימה, והדבר יכול לגרום לכשל 

בבלימה ולהתנגשות.



כאשר מתבצעת בדיקת הבלמים האחוריים, ייתכן  •מהירות הרכב היא מתחת ל-3 קמ״ש 	 במקרה הלא סביר שתתרחש תקלה במערכת 
שאתה וטכנאי מוסמך תידרשו לדחוף את הבוכנה  •לא נעשה ניסיון ללחוץ על דוושת הבלם או על  	 הבלימה החשמלית, נורית תקלה צהובה במערכת 
האחורית לתוך פתח הקליפר האחורי. ניתן לעשות  דוושת ההאצה. הבלימה החשמלית )EPB( תידלק. ייתכן שגם  
זאת רק לאחר כיבוי מערכת EPB. ניתן לכבות את  •חגורת המושב אינה חגורהנורית אזהרת הבלימה תהבהב. במקרה כזה, יש  המערכת בקלות, על ידי כניסה למצב טיפול בבלימה 	 צורך לטפל במערכת הבלימה באופן דחוף. אל 

דרך הגדרות Uconnect ברכבך. תפריט המערכת  •דלת הנהג פתוחה. 	 תסמוך על כך שבלם החניה יחזיק את הרכב במצב 
ידריך אותך על הצעדים הדרושים לביטול מערכת  .PARK הרכב אינו במצב• 	 נייח.

EPB על מנת לבצע טיפול בבלם האחורי. ברכב המצויד בתיבת הילוכים ידנית, מערכת  Auto Park Brake
על מנת להפעיל את מצב הטיפול, חובה למלא את  הבלימה החשמלית תפעל אוטומטית במידה  ניתן לתכנת את מערכת הבלימה החשמלית 

הדרישות הבאות: ומתקיימים כל התנאים הבאים: אוטומטית, כשמהירות הרכב היא מתחת ל-3 
•הרכב חייב להיות נייח . 	 •מהירות הרכב היא מתחת ל-3 קמ״ש 	 קמ״ש, כשתיבת ההילוכים האוטומטית או הידנית 

•בלם החניה חייב להיות מכובה. 	 •לא נעשה ניסיון ללחוץ על דוושת הבלם או על במצב PARK, ומתג ההתנעה במצב OFF. הנהג  	
•תיבת ההילוכים צריכה להיות בהילוך סרק או  	  Auto Park Brake דוושת ההאצה.יכול להפעיל או לכבות את תפקוד

במצב חניה. •דוושת המצמד אינה לחוצהבאמצעות בחירה במאפיינים בהתאמת הלקוח  •מתג EPB לא הופעל.	 	 •חגורת המושב אינה חגורה)Customer Programmable Features( של הגדרות  	ON\RUN מתג ההתנעה במצב• 	 .Uconnect
•דלת הנהג פתוחה. •דוושת המצמד אינה לחוצה	 	  Auto Park ניתן לעקוף כל אחד מיישומי תפקוד

במצב טיפול, נורית התקלה במערכת הבלימה  ניתן לעקוף את תפקוד SafeHold באופן זמני על ידי  Brake ,על ידי לחיצה על מתג EPB ולשחרר את 
החשמלית )EPB( תידלק באופן רציף, כשמתג  לחיצה על מתג EPB, כשדלת הנהג פתוחה ודוושת  הבלם, כשידית ההילוכים במצב PARK ומתג 

.ON\RUN ההתנעה במצב הבלם לחוצה. לאחר שבוצעה העקיפה באופן ידני,  .ON\RUN תפעל שוב, ברגע שמהירות הרכב תגיע ההתנעה במצב SafeHold:הערה SafeHold OFF הודעה ייעודית תופיע על צג לוח המחוונים, אם לא ל-20 קמ״ש או כשמתג ההתנעה יהיה במצב .ON\RUN ולאחר מכן שוב במצב  .EPB הוא אמצעי בטיחות של מערכת SafeHold
יהיה ניתן להפעיל את מצב טיפול בבלימה. אם מערכת הטיפול בבלימה לא סיימה את מצב טיפול בבלימההמערכת מפעילה את בלם החניה אוטומטית, אם  ON\ פעולתה, עליך לבצע את השלבים הבאים כדי מומלץ שמערכת הבלימה תתוקן במרכז שירות הרכב אינו מאובטח כשמתג ההתנעה במצב .RUN לאפס את מערכת בלימת החניה לתפקוד רגיל:מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ. עליך לבצע רק •ודא שהרכב במצב נייח.את טיפולי התחזוקה שיש לך את הידע והכלים ברכב המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, מערכת  	 •לחץ בכוח מתון על דוושת הבלמים.הנדרשים לבצעם עליך להיכנס למצב טיפול הבלימה החשמלית תפעל אוטומטית במידה  	 •הדלק את מתג EPB.בבלימה, רק בעת טיפול במערכת הבלימה.ומתקיימים כל התנאים הבאים: 	 172



 NEUTRAL ממצב REVERSE כדי לעבור למצב הערה:
)סרק( הרם את טבעת ה-REVERSE הנמצאת  הודעה ייעודית תופיע על צג לוח המחוונים, אם לא 

מתחת ללחצן, והזז את ידית ההילוכים שמאלה עד  יהיה ניתן להפעיל את מצב טיפול בבלימה.
הסוף ולאחר מכן קדימה.

הערה:
במזג אוויר קר, ייתכן שיידרש מאמץ רב יותר 
להעברת הילוך עד שהנוזל בתיבת ההילוכים 

יתחמם. זוהי תופעה רגילה.

תיבת הילוכים ידנית )אם קיימת(
תבנית העברת הילוכים

העברת הילוכים
לחץ על דוושת המצמד עד הסוף לפני העברת 

הילוכים. שחרר את דוושת הבלם, ובאותו הזמן לחץ 
קלות על דוושת ההאצה.

עליך להשתמש תמיד בהילוך הראשון כשהרכב 
מותנע ממצב נייח.

מהירות הילוך מומלצת לרכב בורר ההילוכים
על מנת להשתמש בידית ההילוכים הידנית  שלך בצורה יעילה לתצרוכת הדלק ולביצועי על מנת להעביר הילוכים, לחץ על דוושת המצמד  הרכב, יש צורך להעלות הילוך על פי ההמלצות עד הסוף, והעבר את ידית ההילוכים למצב הרצוי  שמופיעות בטבלת מהירות ההילוך. העבר הילוך )תרשים מצבי ההילוכים מופיע על ידית ההילוכים(.

על פי מהירויות הרכב המצוינות להאצה.  ייתכן 
שהמלצות אלו לא יהיו תקפות כאשר הרכב נושא 

מטען כבד או בעת גרירת גרור.
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זהירות
לעולם אל תנהג ברכב כשרגלך נשענת על 

דוושת המצמד, ואל תנסה לעצור את רכבך 
כשהוא עומד על גבעה באמצעות משיכה 

חלקית של דוושת המצמד, כיוון שפעולה זו 
תגרום לשחיקת דוושת המצמד.

אזהרה
אתה עלול להיפצע באופן קשה בעת עבודה 
על מנוע הרכב או בסביבתו. עליך לבצע רק 

את טיפולי התחזוקה שיש לך את הידע והכלים 
הנדרשים לבצעם. אם יש לך ספק כלשהו 

ביכולתך לבצע את טיפול השירות, הבא את 
רכבך למוסך מוסמך.

אזהרה
אתה ואחרים עלולים להיפצע אם תשאיר את 

הרכב ללא השגחה ומבלי להפעיל את בלם 
החניה באופן מלא. יש להפעיל תמיד את בלם 

החניה כאשר הנהג יוצא מהרכב, ובייחוד על 
שיפוע.



174

מהירויות הילוך ידית הילוכים ידנית בקמ״ש

5 ל- 6 4 ל- 5 3 ל- 4 2 ל- 3 בחירת הילוח

56 (90) 47 (76) 34 (55) 24 (39) האצה כל המנועים

41 (66) 37 (60) 27 (43) 19 (31)  Cruise

המהירויות המקסימליות המומלצות להורדת  הערה:
הילוך  מידה מסוימת של רעש מתיבת ההילוכים היא דבר 

נורמלי. הרעש הזה מורגש במיוחד כאשר הרכב 
נמצא במצב סרק NEUTRAL כשדוושת המצמד 

משוחררת, אולם ניתן לשמוע אותו גם בזמן נהיגה. 
ייתכן גם שהרעש יהיה מורגש יותר כשתיבת 

ההילוכים חמה. רעש זה הוא נורמלי ולא סימן 
לבעיה עם דוושת המצמד או תיבת ההילוכים.

הורדת הילוך
מומלץ לעבור מהילוך גבוה להילוך נמוך כדי לשמור 

על הבלמים בעת נסיעה במדרון תלול. בנוסף, 
הורדת הילוך בזמן הנכון תעניק האצה טובה יותר 

כשתרצה לחזור למהירות הקודמת. הורד הילוך 
באופן הדרגתי. כדי למנוע מהירות יתר של המנוע 

ודוושת המצמד, אל תדלג על הילוכים.

זהירות
אי ציות להמלצות המהירויות המקסימליות 

להורדת הילוך, עלול לגרום נזק למנוע ו\או נזק 
לדוושת המצמד אפילו אם דוושת המצמד 

לחוצה.

זהירות
•דילוג על הילוכים, והורדת הילוך להילוכים  	

הנמוכים כשמהירות הרכב גבוה יכולה לגרום 
נזק למנוע ולמערכת דוושת המצמד. כל ניסיון 
להעברת הילוך להילוך נמוך יותר כאשר דוושת 

המצמד לחוצה, עלול לגרום נזק למערכת 
דוושת המצמד. העברת הילוך להילוך נמוך יותר 
ושחרור דוושת המצמד יכולה לגרום נזק למנוע.

•בעת ירידה ממדרון הקפד להוריד רק הילוך  	
אחד בכל פעם כדי להימנע ממהירות יתר 

של המנוע , דבר העלול לגרום נזק למנוע, ו\
או לדוושת המצמד, אפילו אם דוושת המצמד 

לחוצה. אם תיבת העברה נמצאת בטווח הנמוך 
מהירויות הרכב הגורמות נזק למנוע ולדוושת 

המצמד, יהיו נמוכות באופן משמעותי.
•אי ציות להמלצות המהירויות המקסימליות  	

להורדת הילוך, עלול לגרום נזק למנוע ו\או נזק 
לדוושת המצמד אפילו אם דוושת המצמד 

לחוצה.
•ירידה ממדרון בנהיגת שטח כשדוושת המצמד  	

לחוצה, יכולה להוביל לנזק לדוושת המצמד. 

שיוט

אזהרה
אל תוריד הילוכים להגדלת בלימת המנוע בכביש 

חלק. הגלגלים המונעים עלולים לאבד אחיזה 
והרכב עלול להחליק.
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מהירויות הילוך ידית הילוכים ידנית בקמ״ש

1 ל- 2 2 ל- 3 3 ל- 4 4 ל- 5 5 ל- 6 בחירת הילוך

15 (24) 30 (48) 50 (81) 70 (113) 80 (129) מהירות מירבית

הערה:
לעולם אל תעזוב את הרכב כשתיבת ההילוכים 
במצב סרק )או לפני שאתה מעביר את תיבת 

ההילוכים למצב PARK, אם תיבת ההילוכים היא 
אוטומטית(.

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב� 
בעוזבך את הרכב, הוצא תמיד את המפתח 

ממתג ההתנעה וקח אותו עמך�
תיבת הילוכים אוטומטית -  

)אם קיימת(
חניה

בעת חניה או עזיבת הרכב פעל באופן הבא:
•שלב הילוך )במדרון שלב להילוך ראשון, אם  )המשך(	

הרכב חונה בעליה, או או שלב להילוך אחורי, 
אם הוא חונה בירידה( וסובב את הגלגלים.

•דומם מנוע ושלב את בלם החניה. 	
•קח עמך תמיד את מפתח השלט רחוק. 	

•חסום את הגלגלים בסד עצירה או באבן, אם  	
הרכב עומד בשיפוע תלול.

)המשך(

אזהרה
•לעולם אל תשתמש במצב חניה של בורר  	

ההילוכים כתחליף לבלם החניה. הפעל תמיד 
את בלם החניה במלואו בעת חניה, כדי למנוע 

תזוזה של הרכב וסכנה של פציעה או נזק.
•רכבך עלול לנוע ולפצוע אותך או אנשים  	

אחרים אמ לא שולב במצב חניה. בדוק, על 
ידי ניסיון להעביר את בורר ההילוכים ממצב 
חניה, כשדוושת הבלם  לחוצה. ודא שתיבת 
ההילוכים במצב חניה לפני שתצא מהרכב.

זהירות
מצבים בהם אתה מדלג על הילוך בעת הורדת 
הילוך, או מוריד הוליך כשמהירות הרכב גבוהה 

מדי, עלולים לגרום למהירות יתר של המנוע אם 
נבחר הילוך נמוך מדי ודוושת המצמד שוחררה. 

נזק לדוושת המצמד ולתיבת ההילוכים יכול לגרום 
לדילוג הילוך, בזמן הורדת הילוך או להורדת הילוך 

כשמהירות הרכב גבוהה מדי, אפילו אם דוושת 
המצמד לחוצה )או במילים אחרות, לא משוחררת(.

אזהרה )המשך(
•מסוכן להעביר את תיבת הילוכים ממצב  	

חניה או מהילוך סרק, אם מהירות המנוע 
היא מעל מהירות הסרק. אם רגלך לוחצת 

בעוצמה על דוושת הבלם, הרכב עלול לנוע 
במהירות קדימה או אחורה. אתה עלול לאבד 
שליטה ברכב ועלול לפגוע באדם או במכשול. 
שלב הילוך רק כאשר המנוע פועל במהירות 
סרק רגילה ורגלך לוחצת בחוזקה על דוושת 

הבלם.
•ייתכן שההילוך לא יתקבל, אם הרכב נוסע  	

בזמן העברת ההילוך.



להעביר את בורר ההילוכים למצב חניה. המערכת 
גם נועלת את תיבת הילוכים במצב חניה כאשר 

.OFF מתג ההתנעה במצב
רכבים המצוידים במפתח מכני:

הרכב מצויד בנעילת מתג התנעה במצב חניה 
 OFF המנועת את העברת מתג ההתנעה למצב

)הוצאת מפתח(לפני שבורר הילוכים הועבר 
למצב חניה. ניתן להוציא את המפתח מההתנעה 

כשמתג ההתנעה במצב OFF, ותיבת ההילוכים 
נעולה במצב PARK, בכל זמן בו מתג ההתנעה 

.OFF במצב
אם המצבר יתרוקן, המפתח יילכד במתנע אפילו 

כשבורר ההילוכים במצב PARK. הטען את המצבר 
בשביל שתוכל להוציא את המפתח.
מערכת נעילת בלם/בורר הילוכים

הרכב מצויד במערכת נעילת בלם/בורר ההילוכים 
  ,PARK המחזיקה את בורר ההילוכים במצב )BTSI(

אם דוושת הבלמים לא לחוצה. על מנת להוציא את 
ידית ההילוכים ממצב PARK, מתג המתנע חייב 

להיות במצב ON\RUN )ביו אם המנוע עובד או לא(,  הערה:
ודוושת הבלם חייבת להיות לחוצה. דוושת הבלם  חובה ללחוץ ולהחזיק את דוושת הבלם בעת 
חייבת להיות לחוצה גם כדי להעביר מהילוך סרק  העברה ממצב חניה.

להילוך קדמי או להילוך נסיעה לאחור, כאשר הרכב  מערכת נעילת מתג התנעה במצב 
עומד או נוסע במהירות נמוכה. חניה

הרכב מצויד במערכת נעילת מתג התנעה במצב  חניה המונעת את העברת מתג ההתנעה)המשך(
למצב OFF, לפני שבורר הילוכים הועבר למצב חניה 

מערכת זו מונעת מהנהג לעזוב את הרכב מבלי 
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אזהרה )המשך(
•תנועה בלתי צפויה של הרכב עלולה לפצוע  	

אנשים הנמצאים ברכב או מחוצה לו. כמו 
בכל רכב אחר, אין לצאת מהרכב כאשר 
המנוע פועל. לפני צאתך מהרכב תמיד 

עצור את הרכב עצירה מוחלטת, העבר את 
 ,PARK תיבת ההילוכים האוטומטית להילוך
העבר את מתג ההתנעה למצב OFF, וקח 

עמך את מפתח השלט רחוק. כשמתג 
ההתנעה במצב LOCK\OFF)הוצאת מפתח( 

או באמצעות לחצן ההתנעה, כשההתנעה 
במצב OFF(, תיבת ההילוכים נעולה במצב 

PARK, ומאבטחת את הרכב מתזוזה לא 
רצויה.

•בעת יציאה מהרכב, ודא תמיד שמתג  	
ההתנעה במצב OFF, הוצא את מפתח 

השלט הרחוק מהרכב ונעל את הרכב.
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול. השארת ילדים ברכב 
ללא השגחה מסוכנת ממספר סיבות. 

הילד, או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור 
או קטלני. יש להזהיר ילדים מלגעת בבלם 
החניה, בדוושת הבלם או בבורר ההילוכים.

אזהרה )המשך(
•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך  	

הרכב או בקרבתו, )או במיקום שנגיש לילדים(. 
ואל תשאיר את מתג ההתנעה )ברכב המצויד 

בלחצן התנעה( במצב ACC או ON\RUN. ילד 
עלול להפעיל בטעות את החלונות החשמליים, 

בקרים אחרים, או להניע את הרכב.

זהירות
עלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים אם לא 

תקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:
•העבר למצב חניה או להילוך אחורי רק לאחר  	

שהרכב הגיע לעצירה מלאה.
•אל תעביר בין מצב חניה, הילוך אחורי, הילוך  	

סרק והילוך קדמי, כאשר מהירות המנוע 
מעל מהירות הסרק.

•לפני העברה להילוך כלשהו, ודא שאתה לוחץ  	
בחוזקה על דוושת הבלם.



הערה: וההחלפות ייהפכו מדויקות יותר לאחר כמה מאות  תיבת הילוכים בעלת 6 או 9 מהירויות
אם לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים למצב קילומטרים. הערה:

חניה, הילוך אחורי או הילוך סרק )בדחיפה קדימה(,  תיבת ההילוכים בעלת 9 המהירויות פותחה כדי  ייתכן שרכבך מצוייד בתיבת הילוכים אוטומטית 
 AutoStick בורר ההילוכים נמצא כנראה במצב לענות על הצרכים הנוכחיים והעתידיים של רכבי  בעלת 7, 6  או 9 מהירויות. פרק זה מתאר את אופן 
 ,AutoStick למעט מצב נסיעה(. במצב( )+/-( דגמי הנעה בארבעת הגלגלים\הנעה לכל הגלגלים  הפעולה של תיבת הילוכים בעלת 6 מהירויות ו-9 

ההילוכים )3 ,2 ,1 וכו׳( מוצגים בלוח המחוונים.  )FWD/AWD(. התוכנה והכיול לוטשו כדי להגיע  מהירויות. לדגמים המצוידים בתיבת הילוכים בעלת 
 )]D[ העבר את בורר ההילוכים לימין )למצב נסיעה לחווית נהיגה ולתצרוכת דלק אופטימלית. רכבים  7 מהירויות, עיין בנושא ״תיבת הילוכים אוטומטית 
לשם מעבר למצב חניה, הילוך אחורי, ולהילוך סרק. ומערכות הינע שונות משתמשים בהילוך ה 9 רק  בעלת 7 מהירויות -אם קיימת״ בפרק זה.

במצבי ותנאי נהיגה מסוימים. טווח העברת ההילוכים )PRND( מוצג גם בצד בורר 
העבר ממצב נסיעה למצב חניה או להילוך אחורי,  ההילוכים וגם בלוח המחוונים. לבחירת הילוך, לחץ 

רק כאשר דוושת ההאצה אינה לחוצה והרכב  על לחצן שחרור נעילה, והעבר את בורר ההילוכים 
עומד. הקפד ללחוץ על דוושת הבלם כאשר אתה  קדימה או אחורה. עליך גם ללחוץ על דוושת הבלם 

מעביר בין הילוכים. כדי להוציא את תיבת ההילוכים ממצב PARK )או 
מצבי ההעברה הזמינים של בורר ההילוכים הם  ממצב NEUTRAL כשהרכב עוצר או נוסע במהירות 

מצב חניה, הילוך אחורי,הילוך סרק, נסיעה ומצב  נמוכה(. בחר בטווח נסיעה לתנאי נסיעה רגילה.
)+/-(AutoStick. ניתן לבצע העברת הילוך ידנית  הערה:

באמצעות בקרת ההילוכים של AutoShift. העברת  בורר ההילוכים למצב AutoStick )-\+(, )למעט מצב במקרה של חוסר התאמה בין מצב בורר ההילוכים  ובין ההילוך הנוכחי בתיבת ההילוכים )לדוגמא, 
בורר ההילוכים נהיגה(, מפעיל את מצב AutoStick, מספק בקרת  טווחי הילוכיםהילוכים ידנית ומראה את מצב ההילוך הנוכחי בלוח הנהג בוחר REVERSE בזמן שהוא נוסע קדימה(,  המחוונים )כ1,2,3 וכו׳(. העברת בורר ההילוכים חיווי המיקום יהבהב ברציפות עד שהבורר יחזור 

אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת העברה ממצב  קדימה )-( או אחורה )+( במצב  ידני )AutoStick( למצב הנכון, או כשיהיה ניתן להשלים את ההעברה 
חניה או הילוך סרק לכל הילוך אחר. תעביר ידנית את ההילוכים. למידע נוסף, עיין להילוך המבוקש.

הערה:תיבת הילוכים מבוקרת אלקטרונית מתאימה את  בנושא ״AutoStick״ בפרק זה.
לאחר בחירת הילוך, המתן לרגע כדי לאפשר יחסי ההעברה בהתאם לאופן הנהיגה ולתנאי הדרך 

לתיבת ההילוכים לשלב הילוך לפני שתאיץ. הדבר והסביבה.
חשוב בייחוד כשהמנוע קר. בקרת תיבת ההילוכים האלקטרונית היא בעלת 

יכולת כיול עצמית, לכן ההחלפות הראשונות ברכב 
חדש עשויות להיות לא חלקות. זהו מצב טבעי 
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)P( חניה
מצב זה מסייע לבלם החניה באמצעות נעילת 

תיבת ההילוכים. לא ניתן להתניע את המנוע 
במצב זה. לעולם אל תשלב למצב חניה כאשר 

הרכב בתנועה. הפעל את בלם החניה, בעת יציאה 
מהרכב, בהילוך זה.

בעת חניה על קרקע ישרה, ניתן להעביר את בורר 
ההילוכים קודם למצב חניה ולאחר מכן להפעיל את 

בלם החניה.
בעת חניה בשיפוע, הפעל את בלם החניה לפני 

העברת ידית ההילוכים למצב PARK, אחרת 
העומס על מנגנון הנעילה של תיבת ההילוכים 

עלול להקשות על הוצאת בורר ההילוכים ממצב 
חניה. בעת חניה במדרון, חשוב לסובב את הגלגלים 

הקדמיים לעבר אבן השפה בחניה במורד ולעבר 
הכביש בעת חניה בעלייה.
בעת יציאה מהרכב תמיד:

הפעל את בלם החניה. . 1
שלב את בורר ההילוכים למצב חניה. . 2
OFF העבר את מתג ההתנעה למצב . 3

קח עמך את מפתח השלט רחוק. . 4
הערה:

)המשך( חסום את הגלגלים בסד עצירה או באבן, אם הרכב 
עומד בשיפוע תלול.
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אזהרה
•לעולם אל תשתמש במצב חניה של בורר  	

ההילוכים כתחליף לבלם החניה. הפעל תמיד 
את בלם החניה במלואו בעת חניה, כדי 

למנוע תזוזה של הרכב וסכנה של פציעה 
או נזק.

•רכבך עלול לנוע ולפצוע אותך או אנשים  	
אחרים אם לא שולב מצב חניה. בדוק על 

ידי ניסיון להעביר את בורר ההילוכים ממצב 
חניה, כשדוושת הבלם  לחוצה. ודא שתיבת 
ההילוכים במצב חניה לפני שתצא מהרכב.

•מסוכן להעביר את תיבת הילוכים ממצב  	
חניה או מהילוך סרק, אם מהירות המנוע 
היא מעל מהירות הסרק. אם אתה לוחץ 

בעוצמה על על דוושת הבלם, הרכב עלול 
לנוע במהירות קדימה או אחורה. אתה 

עלול לאבד שליטה ברכב ולפגוע באדם או 
במכשול. שלב הילוך רק כאשר המנוע פועל 
במהירות סרק רגילה ורגלך לוחצת בחוזקה 

על דוושת הבלם.
•ייתכן שההילוך לא יתקבל, אם הרכב נוסע  	

בזמן העברת ההילוך.

אזהרה )המשך(
•תנועה לא מכוונת של הרכב עלולה לפצוע  	

את אלה הנמצאים בתוך הרכב או בקרבתו. 
לעולם אין לצאת מהרכב בעוד המנוע פועל 

)בכל הרכבים(. 
•לפני יציאה מהרכב עצור את הרכב עצירה  	

מוחלטת, העבר את תיבת ההילוכים להילוך 
 ,OFF העבר את מתג ההתנעה למצב ,PARK
וקח עמך את מפתח השלט הרחוק. כשמתג 
ההתנעה במצב LOCK\OFF)הוצאת מפתח( 
)או באמצעות לחצן ההתנעה, כשההתנעה 
במצב OFF(, תיבת ההילוכים נעולה במצב 

PARK, ומאבטחת את הרכב מתזוזה לא 
רצויה.

•בעת יציאה מהרכב, ודא תמיד שמתג  	
ההתנעה במצב OFF, הוצא את מפתח 

השלט הרחוק מהרכב ונעל את הרכב.
•אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או  	

בקרבה לרכב לא נעול. השארת ילדים ברכב 
ללא השגחה מסוכנת ממספר סיבות. 

הילד, או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור 
או קטלני. יש להזהיר ילדים מלגעת בבלם 
החניה, בדוושת הבלם או בבורר ההילוכים.



)R( הילוך אחורי
ההילוך נועד לנסיעה ברכב לאחור. שלב להילוך 
אחורי רק לאחר שהרכב עצר עצירה מוחלטת.

)N( הילוך סרק
השתמש בהילוך זה כאשר הרכב עומד במשך 

)D( נסיעה זמן רב והמנוע פועל.  ניתן להתניע את המנוע 
הילוך זה משמש לנסיעה ברוב הדרכים העירוניות  במצב זה. הפעל את בלם החניה והעבר את בורר 
והבינעירוניות. הוא מספק החלפת הילוכים חלקה  ההילוכים למצב חניה, אם אתה יוצא מהרכב.

ותצרוכת דלק מיטבית. 
תיבת ההילוכים מעלה הילוכים באופן אוטומטי בכל 

ההילוכים הקדמיים. הילוך נסיעה זה מספק את 
מאפייני הנהיגה המיטביים בכל התנאים הרגילים.
כאשר מתבצעות החלפות הילוכים תכופות )כגון 
בהפעלת הרכב  בתנאי עומס כבד, באזור הררי, 

בנסיעה  מול רוח נגדית, או בעת גרירת גרור 
כבד(, השתמש בבקרת העברה של AutoStick כדי 
לבחור בהילוך נמוך יותר )למידע נוסף עיין בנושא 

״AutoStick" בפרק זה(. בתנאים אלה, שימוש 
בהילוך נמוך יותר תשפר את הביצועים ותאריך את 
חיי השירות של תיבת ההילוכים בהפחתת מספר  יש להשתמש בחיוויים הבאים כדי לוודא ששילבת  את 

החלפות ההילוכים וההתחממות. תיבת ההילוכים כראוי למצב חניה:
אם טמפרטורת תיבת ההילוכים חורגת ממגבלות  •בעת העברה למצב חניה, לחץ על לחצן הנעילה  ההפעלה הרגילות, ייתכן שבקרת תיבת ההילוכים )המשך(	 על בורר ההילוכים והעבר את בורר ההילוכים עד 

תשנה את יחסי ההעברה, תפחית את מומנט  הסוף קדימה בעוצמה, עד לעצירתו ושילובו המלא.
המנוע ו\או תרחיב את טווח ממיר המומנט של  •הבט בתצוגת מיקום ההילוך וודא שההילוך  	

לחיצת דוושת המצמד. דבר זה נעשה כדי למנוע  המוצג הוא מצב החניה )P( . כאשר דוושת הבלם 
נזק לתיבת ההילוכים עקב חימום יתר. משוחררת, ודא שבורר ההילוכים אינו יוצא 

ממצב חניה.
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אזהרה )המשך(
•אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך  	

הרכב או בקרבתו, )או במיקום שנגיש 
לילדים(. ואל תשאיר את מתג ההתנעה 

 ACC ברכב המצויד בלחצן התנעה( במצב(
או ON\RUN. ילד עלול להפעיל בטעות את 

החלונות החשמליים, בקרים אחרים, או 
להניע את הרכב.

זהירות
•לפני הוצאת בורר ההילוכים ממצב חניה,  	

ON\ עליך להעביר את מתג ההתנעה למצב
RUN וללחוץ על דוושת הבלם. אחרת, עלול 

להיגרם נזק לבורר ההילוכים.
•אל תאיץ את המנוע בעת העברה ממצב  	

חניה או הילוך סרק לכל הילוך אחר, אחרת 
עלול להיגרם נזק למערכת ההנעה.

אזהרה
לעולם אל תגלוש בהילוך סרק ולעולם אל תדומם 
את המנוע כדי לגלוש במורד. אלה פעולות בלתי 

בטיחותיות אשר מגבילות את היכולות להגיב 
לשינויים בתנאי התנועה והכביש. אתה עלול 

לאבד שליטה על הרכב ולגרום לתאונה.

זהירות
גרירת הרכב, גלישה או נסיעה מכל סיבה אחרת, 

בעת שבורר הילוכים בהילוך סרק, עלולה לגרום 
נזק לתיבת ההילוכים.

זהירות )המשך(
למידע נוסף עיין  בנושא ״גרירת רכב״ בפרק 

״התנעה ונהיגה״ ו״גרירת רכב מושבת״ בפרק 
״במקרה חירום״.



•אם הורדת ההילוך המבוקש תגרום למנוע  	 הרצוי. העברת בורר ההילוכים קדימה )-( גורם  אם תיבת ההילוכים מתחממת מאד, נורית אזהרת 
למהירות יתר, העברה לא תתבצע. להורדה בהילוך,העברת בורר ההילוכים אחורה )+(,  טמפרטורת תיבת ההילוכים תידלק, וייתכן שתיבת 

•המערכת תתעלם מהניסיון להעלות הילוך  	 גורם להעלאת הילוך. ההילוך הנוכחי מוצג בלוח  ההילוכים תפעל בצורה אחרת עד להתקררותה.
כשמהירות הרכב נמוכה מדי. המחוונים. במהלך מזג אוויר קר במיוחד, פעולת תיבת 

•העברת הילוכים תהיה מורגשת יותר שמצב  	 במצב AutoStick, הנהג יכול להוריד או לעלות  ההילוכים עשויה להשתנות בהתאם לטמפרטורת 
AutoStick פעיל. הילוכים )-/+( )באמצעות בורר ההילוכים, או ידיות  המנוע ותיבת ההילוכים, וכן מהירות הרכב. תפקוד 

•המערכת תעבור למצב העברה אוטומטית אם  	 העברת ההילוכים(, אלא אם הדבר יגרום לעומס על  זה משפר את זמן חימום המנוע ותיבת ההילוכים 
מזוהה תקלה או התחממות יתר. המנוע או למהירות יתר. ההילוך הנוכחי יישמר עד  על מנת להגיע ליעילות מקסימלית. שילוב מצמד 

שתבוצע העלאת או הורדת הילוך, למעט במצבים  הערה:ממיר מומנט )ועבור תיבת הילוכים בעלת 9  המתוארים להלן. מהירויות, העברה בין ההילוך ה 8 ל- 9(  מושהה 
כאשר מצב בקרת בחירת מהירות או בקרת נסיעה  •במקרה הצורך, תיבת הילוכים בעלת 6  	 עד שהמנוע ו\או תיבת ההילוכים מתחממת )עיין 

במורד פעיל, מצב AutoStick אינו פעיל. מהירויות, תעלה הילוך אוטומטית כדי למנוע  בהערה בנושא מצמד ממיר מומנט״ בפרק זה(. 
כדי לצאת ממצב AutoStick, החזר את ידית  מהירות יתר של המנוע. הפעולה הרגילה תתחדש לאחר שטמפרטורת 
ההילוכים למצב DRIVE. ניתן לצאת ממצב  •תיבת ההילוכים תוריד הילוך באופן אוטומטי  	 תיבת ההילוכים תגיע לרמה הרצויה.

AutoStick או לעבור אליו מבלי להוריד את רגלך  כאשר הרכב מאט )למניעת מאמץ של המנוע(  AutoStick מצב
מדוושת ההאצה. ותציג את הילוך הנוכחי. מצב AutoStick הוא תפקוד הפעלה של תיבת 

•תיבת ההילוכים תוריד הילוך באופן אוטומטי  	 ההילוכים על ידי הנהג המאפשר החלפת הילוכים 
להילוכים הראשונים, בעת שהרכב מאט  ידנית ומעניק לך שליטה טובה יותר על הרכב. מצב 
לקראת עצירה. לאחר עצירה, הנהג יכול  AutoStick מאפשר לך להפיק את המרב מבלימת 

להעלות הילוך )+( כאשר הרכב מאיץ. המנוע, לבטל מצבים בלתי רצויים של העלאות או 
•אתה יכול להתחיל לנסוע לאחר עצירה בהילוך  	 הורדות הילוכים, ולשפר את הביצועים הכלליים של 

ראשון, שני )או שלישי,  בדגמים בעלי 6  הרכב. המערכת יכולה להעניק לך שליטה גדולה 
מצב חירום של תיבת ההילוכים מהירויות, או במצב 4LO, מצב שלג או במצב  יותר במהלך עקיפה, נהיגה בעיר, בדרך חלקלקה, 

מצב תיבת ההילוכים מבוקר אלקטרונית לזיהוי  חול, אם קיים(. לחיצה על ידית )+( )בעצירה(  דרך הררית, גרירת גרור ובמצבים רבים אחרים.
מצבים לא תקינים. אם זוהה מצב שעלול לגרום  תאפשר התחלת נסיעה מהילוך שני. התחלת  הפעלה

לנזק לתיבת ההילוכים, מצב חירום של תיבת  נסיעה בהילוך שני או שלישי עשויה לסייע  ההילוכים יופעל. במצב זה, תיבת ההילוכים עשויה כאשר בורר ההילוכים במצב AutoStick )למעט  בתנאי שלג או קרח. לפעול רק בהילוכים מסוימים, או להישאר במצב מצב נסיעה( ניתן להעביר אותו קדימה ואחורה.  NEUTRAL )סרק( נורית תקלה )MIL( עשויה הדבר מאפשר לנהג לבחור ידנית את ההילוך  
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אזהרה
אל תוריד הילוכים להגדלת בלימת המנוע בכביש 

חלק. הגלגלים המונעים עלולים לאבד אחיזה 
והרכב עלול להחליק ולגרום לתאונה או לפציעה.



יהיה גדול יותר. מצמד ממיר מומנט  להידלק. במצב חירום של תיבת ההילוכים ייתכן 
בנוסף, בכביש יבש )ובעת לחיצה חזקה על דוושת  תפקוד הנועד לשפר את תצרוכת הדלק, והוא נכלל  שתוכל לנסוע למרכז שירות מורשה מטעם 

ההאצה( )ייתכן ולא יהיה סיבוב גלגל(, מומנט  בתיבת ההילוכים האוטומטית של רכבך. מצמד  ס.מ.ל.ת בע״מ לבדיקה כשהרכב במצב חירום 
יופעל לכיוון האחורי כמאמץ מקדים לשיפור האצת  בתוך ממיר מומנט פועל באופן אוטומטי במהירויות  של תיבת ההילוכים, מבלי שייגרם נזק לתיבת 

וביצועי הרכב. מכוילות. ייתכן שזה יגרום להרגשה ותגובה מעט  ההילוכים.
שונה בעת פעולה רגילה של ההילוכים הגבוהים.  במקרה של בעיה זמנית, ניתן לאתחל את תיבת 

המצמד ישתחרר אוטומטית כשהרכב יאט או  ההילוכים כדי לחדש את פעולת כל ההילוכים 
לפעמים במקרים מסוימים של האצה.  הקדמיים באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:

הערה: עצור את הרכב. . 1
מצמד ממיר המומנט לא יפעל עד שהמנוע ו\או  שלב למצב חניה בתיבת הילוכים. אם לא ניתן,  . 2

תיבת ההילוכים יתחממו )בדרך כלל אחרי 2 עד 5  שלב להילוך סרק.
ק״מ של נהיגה(. היות ומהירות המנוע גבוהה יותר  העבר את מתג ההתנעה למצב OFF. ברכבים   .34x4 הנעה בארבעת הגלגלים כשמצמד ממיר המומנט לא פועל, ייתכן שתחשוב  המצויידים בלחצן התנעה, לחץ והחזק את 

הנעה בארבעת הגלגלים עובדת באופן אוטומטית  שתיבת ההילוכים לא מעבירה הילוכים כמו שצריך  לחצן ההתנעה עד שהמנוע ייכבה.
במצב נהיגה רגיל. כשהמנוע קר. זוהי תופעה רגילה. מצמד ממיר 

המתן כ-30 שניות. הערה:4 . המומנט יפעל באופן רגיל, ברגע שיחידת ההינע 
תהיה חמה מספיק. התנע מחדש את המנוע. בלתי ניתן לבצע שינוי במצב כשמהירות הרכב היא 5. 

מעבר ל 120 קמ״ש. הפעלת הנעת ארבעה גלגלים  העבר להילוך הרצוי. אם הבעיה אינה קיימת   .6
4x4 הפעלת הנעה בארבעת הגלגלים -אם קיימת יותר, תיבת ההילוכים תחזור למצב הפעלה 

לחצני ההפעלה של הנעה בארבעת הגלגלים רגיל. Jeep Active Drive
נמצאים  בהתקן בורר שטח, המאפשר לך לבחור   .)PTU( ייתכן שרכבך מצויד ביחידת העברת כוח הערה:

את הדברים הבאים: המערכת היא אוטומטית ואין צורך בפעולה כלשהי  אפילו אם ניתן לאתחל את תיבת ההילוכים, אנו 
4WD LOCK• 	 מצד הנהג או בכישורי נהיגה נוספים. בתנאי  ממליצים להביא את הרכב למרכז שירות מורשה 

נהיגה רגילים, הגלגלים הקדמיים מספקים את  •4WD LOW )בדגמי טריילהוק בלבד(מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ בהקדם האפשרי. במרכז  	
רוב האחיזה. אם הגלגלים הקדמיים מתחילים  שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ קיים ציוד 

לאבד את האחיזה, הכוח עובר אוטומטית לגלגלים  אבחון המסוגל לבדוק את תיבת ההילוכים. אם לא 
האחוריים. ככל שהגלגלים הקדמיים מאבדים יותר  ניתן לאתחל את תיבת ההילוכים, דרוש טיפול של 

אחיזה, כך גם הכוח שיעבור לגלגלים האחוריים  מרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.
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זהירות
כל הגלגלים צריכים להיות באותו גודל ומאותו 

סוג. אין להשתמש בצמיגים בגדלים שונים. 
צמיגים בגודל שונה יכולים לגרום לכשל ליחידת 

העברת כוח.



 4WDצג לוח המחוונים ידליק את הסמל ״• 	 Active Drive With Low Control )נהיגה  בקרת נהיגה אקטיבי ת 
"LOW אקטיבית עם בקרה נמוכה( )בדגמי  )Active Drive( - אם קיימת

4WD LOW נטרול טריילהוק בלבד(
על מנת לנטרל את מצב 4WD LOW, הרכב חייב 
להית במצב נייח ותיבת ההילוכים חייבת להיות 

במצב NEUTRAL )סרק(. לחץ  פעם אחת על לחצן 
.4WD LOW

בורר מצב שטח - אם קיים
בורר מצב שטח משלב בין יכולות מערכות הבקרה 

של הרכב ותגובות הנהג, כדי להעניק את הביצועים 
הטובים ביותר בכל סוגי השטח.

מדריך לבחירת מצב 
סובב את לחצן בורר מצב שטח כדי לבחור את מתג בורר מצב שטח

המצב הרצוי.יחידת העברת כוח נעולה כדי להבטיח זמינות  מתג בורר מצב שטח )טרייילהוק(  ,AUTO מידית של מומנט לסרנים האחוריים. במצב
מצב 4WD LOW עוזר לשפר את ביצועי נהיגת  יש לבחור בתפקוד על מנת להפעילו, ואילו במצבי 

 4WD השטח בכל המצבים. כדי להפעיל את מצב נהיגה אחרים הוא  יופעל אוטומטית.  ניתן להפעיל 
LOW בצע את השלבים הבאים: את 4WD LOCK בדרכים הבאות: 

4WD LOW הפעלת 4WD LOCK באמצעות לחיצה על לחצן• 	
ON\ בזמן שהרכב עומד, מתג ההתנעה במצב •כאשר מתג בורר מצב שטח מסובב ממצב  	

RUN, או כשהמנוע עובד, העבר את תיבת ההילוכים  AUTO לכל מצב נהיגת שטח אחר.
למצב NEUTRAL )סרק( ולחץ פעם אחת על לחצן 
 4WD4. לוח המחוונים יציג את ההודעה ״WD LOW

LOW" ברגע שתתבצע העברת ההילוך.

מתג בורר מצב שטח הערה:
•נוריות LOCK ו-LOW LEDS יהבהבו ולאחר  	

מכן יופיעו על מתג בורר מצב שטח, עד 
שתושלם העברת ההילוך�
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•SAND )חול(: עבור נהיגה בשטח או בקרקע בה  	
האחיזה היא לא טובה, לדוגמא חול יבש. תיבת 

ההילוכים מוגדרת לאפשר אחיזה מקסימלית.
•MUD )בוץ(: עבור נהיגה בשטח או בקרקע בה  	

האחיזה היא לא טובה, לדוגמא דרכים המכוסות 
בבוץ או דשא רטוב.

•ROCK )סלעים( )בטריילהוק בלבד(: מצב  	
זה זמין רק במצב 4WD LOW ההתקן מוגדר 
לאפשר אחיזה מקסימלית, ולאפשר יכולת 

ההיגוי הטובה ביותר לנהיגה בשטח. מצב זה  מתג בורר מצב שטח )טרייילהוק(
וסמל גלגל ההגה מוצגים על צג לוח המחוונים,  מעניק לך את הביצוע המקסימלי בנהיגה  •AUTO: פעולה זו של הנעת ארבעת הגלגלים  	

יש להביא את הרכב לתיקון במרכז שירות מורשה  בשטח משמש למעבר מכשולים במהירויות  היא פעולה מתמשכת, הפעולה היא אוטומטית 
מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ. ייתכן שהגה הכוח לא עובד/  נמוכות כגון סלעים גדולים, תלמים עמוקים וכו׳. לחלוטין וניתן להשתמש בה בכביש ובשטח. 

למידע נוסף, עיין בנושא ״תצוגת לוח מחוונים״  הערה: מצב זה מייצב את האחיזה על מנת לשפר את 
בפרק ״הכר את לוח המחוונים״. •מצב סלעים זמין רק לרכבים המצויידים  	 יכולות התמרון וההאצה, בהשוואה לרכב בעל 

 POWER STEERING SYSTEM אם ההודעה  והסמל בחבילה לנהיגה בשטח� הנעה בשני גלגלים. מצב זה גם מקטין את 
  "HOT - PERFORMANCE MAY BE LIMITED" •הפעל את בקרת נסיעה במורד עבור תצרוכת הדלק, מאחר ובמקרים מסוימים הוא  מוצגים על צג לוח המחוונים, ייתכן שהתרחשו 	 תמרוני הגה קיצוניים שגרמו להתחממות מערכת בקרה במדרונות תלולים� למידע נוסף ראה מאפשר ניתוק של גל ההינע.  ״מערכת בקרת בלם אלקטרונית״ בפרק זה� •SNOW )שלג(: מצב זה מאפשר לך לחוות  הגה הכוח. עד שייפסק המצב של התחממות 	 היתר, תגבור הגה הכוח לא יפעל באופן זמני. יציבות גדולה יותר בתנאי מזג אוויר קשים.  הגה כוח עצור במקום בטוח, ותן לרכב לפעול במצב סרק לשימוש בכבישים או בשטחים בהם לא קיימת  מערכת הגה כוח חשמלי תגביר את תגובת הרכב  לכמה דקות עד לכיבוי הנורות. למידע נוסף, עיין אחיזה טובה, לדוגמא דרכים המכוסות בשלג.   ותקל על התמרון במקומות צרים. המערכת תשנה  בנושא ״תצוגת לוח מחוונים״ בפרק ״הכר את לוח במצב Snow )שלג( )בהתאם למספר מצבי  את אופן התגבור ותספק היגוי קל בעת חנייה  המחוונים״.הפעלה(, תיבת ההילוכים עשויה להשתמש  והיגוי קשיח יותר בעת נהיגה. אם קיימת תקלה  בהילוך שני )במקום הילוך ראשון( במהלך 

במערכת הגה כוח חשמלי, המצמצת את היכולת  התחלת נסיעה, כדי להפחית את החלקת 
או מונעת ממנה לספק תגבור, עדיין יהיה אפשר  הגלגל.

להפעיל את ההגה באופן ידני.
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אזהרה
המשך נסיעה עם תגבור מופחת יכול לסכן אותך 

ואחרים. יש להביא את הרכב לתיקון בהקדם 
האפשרי.

אם ההודעה
“SERVICE POWER STEERING"

 "POWER STEERING ASSIST או
OFF - SERVICE SYSTEM”



מצב התנעת מנוע מחדש הערה:
כלי רכב המצויידים בתיבת הילוכים ידנית: •גם אם הגה הכוח אינו פועל, עדיין ניתן  	

כדי להתניע שוב את המנוע לחץ על דוושת  יהיה להפעיל את ההגה� במצבים אלו עדיין 
המצמד. יהיה צורך במאמץ רב יותר להיגוי, במיוחד 

אם הרכב לא מתניע בעקבות לחיצה על דוושת  במהירויות נמוכות ובמהלך תמרוני חניה�
המצמד, שלב להילוך סרק וחזור על הפעולה. אם  •אם המצב ממשיך, פנה למרכז שירות  	

הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות מורשה מטעם  מורשה מטעם ס�מ�ל�ת בע״מ�
ס.מ.ל.ת בע״מ.

כלי רכב המצויידים בתיבת הילוכים אוטומטית:STOP/START - אם קיימת  מצבי הפעלה מערכת 
כדי להתניע שוב את המנוע שחרר את דוושת מטרת מערכת ה – STOP/START  היא להפחית  מצב הדממת מנוע
הבלם.את תצרוכת הדלק. המערכת תדומם את המנוע  כלי רכב המצויידים בתיבת הילוכים ידנית: אם בורר ההילוכים במצב DRIVE ודוושת הבלם באופן אוטומטי במהלך עצירה אם דרישות הפעלה  בעוד שהרכב נייח, המנוע דומם כאשר תיבת  לחוצה, ניתן להתניע שוב את המנוע על ידי העברת מתקיימות. שחרור דוושת הבלם, דוושת המצמד  ההילוכים במצב סרק, ודוושת המצמד משוחררת. בורר ההילוכים למצב REVERSE, NEUTRAL או או לחיצה על דוושת ההאצה, תתניע מחדש את  כלי רכב המצויידים בתיבת הילוכים אוטומטית: ״AutoStick"המנוע באופן אוטומטי. בעוד שהרכב נייח ודוושת הבלם לחוצה, המנוע 

אם בורר ההילוכים במצב ״AutoStick" ודוושת  מדומם, אם בורר ההילוכים משולב בכל מצב אחר 
הבלם לחוצה, ניתן להתניע שוב את המנוע על ידי  .R מלבד

 REVERSE ,העברת בורר הילוכים למצב ״+״ או ״-״ אם הרכב נעצר בשיפוע, הדממת המנוע מנוטרלת 
.NEUTRAL או כדי שהתפקוד Hill Hold Control יהיה זמין )התפקוד 

כאשר המנוע כבה אוטומטית בעוד שדוושת  פועל רק כאשר המנוע פועל(.
הבלם הייתה לחוצה, אפשר לשחרר את דוושת  נורית האזהרה דולקת בלוח המחוונים, כדי לציין 

הבלם ולשמור על המנוע במצב דומם באמצעות  שהמנוע כבה.
 .P העברה מהירה של בורר ההילוכים למצב חניה
כדי להתניע שוב את המנוע, כל מה שאתה צריך 

.P לעשות זה להוציא את בורר ההילוכים ממצב
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אזהרה
לפני שאתה פותח את מכסה המנוע, ודא 

 .OFF שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב
פעל לפי ההנחיות המופיעות בלוחית המותקנת 

מתחת למכסה המנוע. מומלץ להוציא את 
מפתח השלט רחוק אם אנשים אחרים נשארים 

ברכב. ניתן לצאת מהרכב  רק אחרי שהוצאת 
את מפתח השלט הרחוק ומתג ההתנעה במצב 

OFF. במהלך תדלוק, ודא שהמנוע דומם )מתג 
.)OFF ההתנעה במצב

זהירות
פנה תמיד למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת 
בע״מ בעת החלפת המצבר. החלף את המצבר 

באחר מאותו הסוג )HEAVY DUTY( ועם אותו 
מפרט.



הפעלה\נטרול ידני  
כדי להפעיל את המערכת או לנטרל אותה ידנית, 

לחץ על הלחצן, בקונסולה האמצעית.
•נורית LED כבויה: המערכת מופעלת. 	

•נורית LED דולקת: המערכת מנוטרלת. 	

הפעלה 
לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי להפעלת בקרת השיוט. לחצני בקרת שיוט

נורית בקרת שיוט בלוח המחוונים תהבהב להפסקת 1 - הפעלה/כיבוי
פעולת המערכת, לחץ שוב על לחצן ההפעלה/כיבוי. SET+ - 2/ האצה
נורית בקרת השיוט תיכבה. יש להפסיק את פעולת RES - 3/ חידוש

המערכת כאשר היא אינה בשימוש. SET - 4/ האטה
CANC - 5/ ביטול

הערה:

כדי להבטיח פעולה תקינה, מערכת בקרת השיוט  STOP/START OFF מתג
תוכננה להפסיק לפעול אם מספר רב של תפקודי 
בקרת השיוט הופעלו בו זמנית. אם הדבר מתרחש  בקרת שיוט - אם קיימת

ניתן לחדש את פעולת מערכת בקרת השיוט  בעת שהיא מופעלת, בקרת השיוט לוקחת את 
בלחיצה על לחצן הפעלה/גיבוי של בקרת השיוט,  תפקיד דוושת האצה במהירויות מעל 40 קמ״ש.

והגדרה מחדש של מהירות הרכב הרצויה. לחצני בקרת השיוט נמצאים בצד ימין של גלגל 
ההגה.

הגדרת מהירות רצויה
הפעל את בקרת השיוט.

הערה:
הרכב צריך לנסוע במהירות קבועה במשטח אופקי 

.)-( SET או )+( SET  לפני לחיצה על לחצן )המשך(
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אזהרה )המשך(
רכבך עלול לנוע מהר מדי במצבים מסוימים, 
ואתה עלול לאבד שליטה על הרכב, כתוצאה 

מכך ותיגרם תאונה. אל תשתמש בבקרת 
השיוט בעומס תנועה כבד או בדרכים מתפתו

לות, מכוסות בקרח או בשלג, או בדרכים חלקות.

אזהרה
השארת בקרת השיוט פעילה כאשר אינה 

בשימוש היא מסוכנת. אתה עלול בשוגג להגדיר 
את המערכת או לגרום לה לנסוע מהר יותר 
משתרצה. אתה עלול לאבד שליטה ולגרום 

לתאונה. הפסק תמיד את המערכת כאשר אינך 
זקוק לה.

אזהרה
הפעלת בקרת שיוט עלולה להיות מסוכנת 
במצבים שהמערכת אינה יכולה לשמור על 

מהירות קבועה.



האצה על מנת לבצע עקיפה הפחתת המהירות כאשר הרכב הגיע למהירות הרצויה, לחץ על לחצן 
כאשר מוגדרת מהירות בבקרת שיוט, ניתן  לחץ על דוושת ההאצה כפי שאתה עושה באופן +SET או -SET ושחרר. שחרר את דוושת ההאצה 

רגיל. כאשר הדוושה לחוצה, הרכב יחזור למהירות והרכב ייסע במהירות שהוגדרה. . SETלהפחיתה בלחיצה על לחצן -
שהוגדרה. ניתן לבחור את יחידות המידה המועדפות על  שינוי הגדרת מהירות 

חידוש המהירותהנהג באמצעות מערכת Uconnect )אם קיימת(.  הגברת המהירות
למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק 

לחידוש מהירות שהוגדרה קודם לכן, לחץ על לחצן  ״מולטימדיה״. מרווחי המהירות תלויים ביחידת כאשר מוגדרת מהירות בבקרת שיוט, ניתן 
RES ושחרר אותו. ניתן לחדש מהירות בכל מהירות  .SET+ המהירות שנבחרה ארה״ב )מי״ש( או מטרית להגדילה בלחיצה על לחצן

מעל 32 קמ״ש. )קמ״ש(.ניתן לבחור את יחידות המידה המועדפות על 
הפסקת פעולה מהירות ארצות הברית )מי״ש(הנהג באמצעות מערכת Uconnect )אם קיימת(.  לחיצה קלה על דוושת הבלם, לחיצה על לחצן למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק  •לחיצה בודדת על לחצן -SET תקטין את  	 CANC )ביטול(, או לחיצה רגילה על הבלם בעת ״מולטימדיה״. מרווחי המהירות תלויים ביחידת  המהירות המוגדרת במי״ש. כל לחיצה נוספת  האטת הרכב, תנטרל את בקרת השיוט מבלי המהירות שנבחרה: ארה״ב )מי״ש( או מטרית  על הלחצן תקטין במי״ש אחד נוסף. למחוק את המהירות המוגדרת מהזכרון.)קמ״ש(. •אם הלחצן לחוץ באופן רצוף, המהירות  	 מהירות ארצות הברית )מי״ש(

לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי או העברת מתג  המוגדרת תגדל עד שהלחצן ישוחרר, והמהירות  •לחיצה בודדת על לחצן +SET תגדיל את  ההתנעה למצב OFF, תמחק את המהירות 	 המוגדרת החדשה תישמר. המוגדרת מהזיכרון.המהירות המוגדרת במיל אחד לשעה. כל  מהירות בשיטה המטרית )קמ״ש( לחיצה נוספת על הלחצן תגביר בעוד מי״ש.
 - )ACC( בקרת שיוט אדפטיבית •לחיצה בודדת על לחצן -SET תפחית את  	 •אם הלחצן לחוץ באופן רצוף, המהירות  	

אם קיימתהמהירות המוגדרת בקמ״ש. כל לחיצה נוספת  המוגדרת תגדל עד שהלחצן ישוחרר, והמהירות 
בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( משפרת את נוחות על הלחצן תפחית בקמ״ש אחד נוסף. המוגדרת החדשה תישמר.

הנסיעה של בקרת השיוט בעת נסיעה בכבישים  •אם הלחצן לחוץ באופן רצוף, המהירות  	 מהירות בשיטה המטרית )קמ״ש(
מהירים או בדרכים ראשיות. אך היא אינה מערכת  המוגדרת תפחת עד שהלחצן ישוחרר,  •לחיצה בודדת על לחצן +SET תגדיל את  	

בטיחות ואינה מתוכננת למנוע תאונות. תפקוד  והמהירות המוגדרת החדשה תישמר. המהירות המוגדרת בקמ״ש . כל לחיצה נוספת 
בקרת שיוט פועל באופן שונה� עיין בנושא  על הלחצן תגביר בעוד קמ״ש .

התואם בפרק זה� •אם הלחצן לחוץ באופן רצוף, המהירות  	
המוגדרת תגבר עד שהלחצן ישוחרר, והמהירות 

המוגדרת החדשה תישמר.
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•תוביל בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים  	 ניתן לשנות את המצבים באמצעות לחצני בקרת  ACC מאפשרת לך לשמור שבקרת השיוט תפעל 
אוטומטית, למצב של עצירה מלאה בעת  השיוט. שני מצבי הבקרה הם שונים. ודא תמיד  בתנאי תנועה קלה עד בינונית, מבלי צורך לאתחל 
נסיעה אחרי רכב, ותחזיק את הרכב עומד  איזה מצב נבחר. כל הזמן את בקרת השיוט. ACC משתמשת 

לפחות 3 דקות במצב עצירה� אם הרכב  הערה:בחיישן רדאר ומצלמה קדמית המיועדים לזהות כלי 
המזוהה לא יתחיל לנוע במהלך 3 הדקות,  •בקרת שיוט אדפטיבית )ACC( היא מערכת רכב הנוסעים לפניך. 	
בלם החניה יופעל ומערכת ACC תתבטל� נוחות� היא אינה תחליף לפעולות נהיגה  הערה:

:ACC עליך להפסיק את פעולת מערכת פעילה� זו תמיד אחריות הנהג לשים לב  •אם הרכב לא מזהה רכב לפניך, בקרת  	
•בעת נהיגה בערפל, בגשם כבד, בשלג כבד,  	 לתנאי הכביש, התנועה ומזג האוויר,  השיוט האדפטיבית תשמור על המהירות 

גשם מעורב בשלג, תנועה צפופה ובמצבי  מהירות הרכב, המרחק מהרכב שמלפנים  הקבועה המוגדרת�
נהיגה מורכבים )למשל באתרי עבודות  והכי חשוב הפעלת הבלמים, כדי להבטיח  •אם חיישן ACC מזהה רכב מלפנים,  	

בדרך(� הפעלה בטוחה של הרכב בכל תנאי הדרך�  •בעת כניסה לנתיב פנייה או יציאה מכביש יש להקדיש תמיד את תשומת הלב ACC תבלום מעט או תאיץ )מבלי לחרוג  	 מהיר, בעת נהיגה בכבישים מפותלים, המרבית לנהיגה ולשמירה על השליטה מהמהירות שהוגדרה( באופן אוטומטי,  מכוסי קרח, שלג, חלקלקים או בעלי עליות ברכבך� אי ציות להנחיות האלה יכול לגרום לשמירה על המרחק המוגדר מראש  וירידות תלולות�להתנגשות, למוות או לפציעה חמורה�בין רכבים, תוך התאמה למהירות הרכב  שמלפנים�
:ACC מערכת• •בעת גרירת גרור בעליות ובירידות תלולות�	 	 למערכת בקרת שיוט שני מצבים:

•אינה מגיבה להולכי רגל, רכבים המגיעים  •כאשר הנסיבות אינן מאפשרות נסיעה 	 	 •בקרת שיוט אדפטיבית לשמירה על מרחק  	
במהירות קבועה�מהכיוון הנגדי ועצמים נייחים )לדוגמה  בטוח בין רכבים.

רכב שעצר בפקק תנועה או רכב 
•מצב בקרת השיוט רגילה )מהירות קבועה(  מושבת(�	

לנסיעה במהירות הקבועה שהוגדרה. למידע 
•אינה לוקחת בחשבון תנאי רחוב, תנועה  	 נוסף ראה ״מצב בקרת שיוט רגילה )מהירות 

ומזג אוויר, ופעולתה עשויה להיות מוגבלת  קבועה״ בפרק זה.
בתנאי ראות קשה�

הערה:
•אינה מזהה תמיד מצבי תנועה מורכבים,  	 ולכן עלולה לא להפיק אזהרות מרחק, או בקרת שיוט רגילה )מהירות קבועה( לא תגיב  להפיק אזהרות מרחק שגויות�לכלי רכב הנוסעים מלפנים. שים לב תמיד למצב  הנבחר.
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הגדרת מהירות ACC רצויה )ACC( הפעלת בקרת שיוט אדפטיבית אופן הפעולה של בקרת שיוט 
כאשר הרכב הגיע למהירות הרצויה, לחץ על לחצן   )ACC( ניתן להפעיל את בקרת השיוט האדפטיבית )ACC( אדפטיבית
+SET או -SET ושחרר. המהירות שהוגדרה תופיע  רק אם מהירות הרכב היא 0 קמ״ש. לחצני בקרת השיוט )הנמצאים בצד ימין של גלגל 

על צג לוח המחוונים. המהירות המינימלית הניתנת להגדרה במערכת  ההגה( מפעילים את בקרת השיוט האדפטיבית.
אם המערכת מוגדרת כאשר מהירות הרכב  ACC היא 30 קמ״ש.

מתחת ל- 30 קמ״ש, המהירות תוגדר ל- 30  כשהמערכת מופעלת ונמצאת במצב מוכנות, 
קמ״ש כברירת מחדל. אם המערכת מוגדרת  ההודעה ACC Ready תוצג בלוח המחוונים.

כאשר מהירות הרכב מעל ל- 30 קמ״ש, המהירות  כאשר פעולת המערכת הופסקה תוצג  ההודעה
הנוכחית של הרכב תיהפוך למהירות המוגדרת. Adaptive Cruise Control )ACC( Off בלוח המחוונים.

הערה:
לא ניתן להגדיר את ACC אם רכב עומד במרחק הערה:

קצר לפני רכבך.אינך יכול להפעיל את ACC במצבים הבאים:
•כאשר מצב 4WD Low משולב� הסר את רגלך מדוושת ההאצה, אחרת הרכב 	

ימשיך להאיץ מעבר למהירות המוגדרת. אם הדבר לחצני בקרת שיוט •בעת לחיצה על הבלמים� 	
מתרחש: •כאשר בלם החניה משולב�CANC - 1/ ביטול 	 הפעלה/כיבוי בקרת שיוט רגילה )מהירות  •ההודעה DRIVER OVERRIDE )התערבות נהג( 2 -   	 •כאשר תיבת ההילוכים במצב חניה, הילוך  	 קבועה(

תוצג בצג בלוח המחוונים. אחורי או בהילוך סרק� SET+ - 3/ האצה
•המערכת לא תבקר את המרחק בין רכבך לרכב  	 •כאשר מהירות הרכב היא מחוץ לתחום RES - 4/ חידוש 	
שלפניך. מהירות הרכב תיקבע רק על ידי מיקום  המהירות�SET- - 5/ האטה

דוושת ההאצה. מגביל מהירות -  6
•כאשר הבלמים חמים מדי� 	 הקטנת מרחק מוגדר  - 7

•כאשר דלת הנהג פתוחה במהירויות נמוכות�8 - הפעלה/כיבוי בקרת שיוט אדפטיבית 	
•כאשר החגורה של הנהג אינה חגורה  	

במהירויות נמוכות� הערה:
•כאשר הנהג הפעיל את ESC למצב שטח�כל שינוי בשלדה/מתלים או שינויים בגודל צמיגי  	

הרכב ,ישפיעו על הביצועים של בקרת השיוט 
האדפטיבית ומערכת אזהרת התנגשות.
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•בורר ההילוכים הועבר ממצב נסיעה. 	 הפעלה/נטרול
•טמפרטורת מערכת הבלימה מעל לטמפרטורה  	 לחץ ושחרר את לחצן הפעלה/כיבוי של בקרת 

הרגילה )התחממות יתר(. השיוט האדפטיבית )ACC(. תפריט ACC בלוח 
•מערכת בקרת יציבות אלקטרונית/מערכת  	 .ACC Ready המחוונים יציג את ההודעה

בקרת אחיזה )ESC/TCS( הופעלה.
•בלם החניה מופעל. 	

•חגורת הבטיחות של הנהג שוחררה בנסיעה  	
במהירות נמוכה.

•דלת הנהג נפתחה בנסיעה במהירות נמוכה. 	
•בקרת ייצוב גרור פעילה.בקרת השיוט האדפטיבית מופסקת 	

•הנהג הפעיל את ESC למצב שטח. 	
•לא משולב הילוך קדמי בתיבת ההילוכים  	 בקרת השיוט האדפטיבית מוכנה

הידנית, אם קיימת. להפסקת פעולת המערכת, לחץ ושחרר את 
•תיבת הילוכים ידנית במצב NEUTRAL או דוושת  	 לחצן הפעלה/כיבוי של בקרת השיוט האדפטיבית 

המצמד לחוצה למטה עד הסוף, אם קיימת. )ACC(. המערכת תיכבה ועל לוח המחוונים תופיע 
הפסקת פעולה .Adaptive Cruise Control )ACC( Off ההודעה

המערכת תיכבה והמהירות המוגדרת תימחק 
מהזיכרון אם:

•לחצן הפעלה/כיבוי של בקרת השיוט  	 לביטול
האדפטיבית )ACC( נלחץ. המצבים הבאים יבטלו את המערכת:

•לחצן הפעלה/כיבוי בקרת שיוט רגילה )מהירות  	 •דוושת הבלם הופעלה. 	
קבועה( נלחץ.

•לחצן CANC נלחץ. 	
.OFF מתג ההתנעה הועבר למצב• 	

 )ABS( המערכת למניעת נעילת גלגלים• 	
.4WD Low מצב ההנעה מועבר למצב• 	 התערבה.
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אזהרה
השארת בקרת השיוט פעילה כאשר אינה 

בשימוש היא מסוכנת. אתה עלול להגדיר את 
המערכת בשוגג או לגרום לה לנסוע מהר יותר 

משתרצה. אתה עלול לאבד שליטה ולגרום 
כתוצאה מכך לתאונה. הפסק תמיד את 

המערכת כאשר אינך זקוק לה.



מהירות בשיטה המטרית )קמ״ש( •אם הלחצן נלחץ ברצף, המהירות המוגדרת  	 חידוש פעולה
•לחיצה בודדת על לחצן -SET תפחית את  	 תגדל במרווחים של 10 קמ״ש עד שהלחצן  אם קיימת מהירות השמורה בזיכרון לחץ על לחצן 

המהירות המוגדרת בקמ״ש. כל לחיצה נוספת  ישוחרר. הגידול במהירות שהוגדרה יוצג בצג  RES )חדש( ולאחר מכן הורד את רגלך מדוושת 
על הלחצן תפחית בקמ״ש אחד נוסף. בלוח המחוונים. ההאצה. הצג בלוח המחוונים יציג את המהירות 

•אם הלחצן נלחץ ברצף, המהירות המוגדרת  	 מהירות בשיטה המטרית )קמ״ש( האחרונה שהוגדרה.
תפחת במרווחים של 10 קמ״ש עד שהלחצן  •לחיצה בודדת על לחצן +SET תגדיל את  	

ישוחרר. המהירות המופחתת שהוגדרה תוצג  המהירות המוגדרת בקמ״ש . כל לחיצה נוספת 
בצג בלוח המחוונים. על הלחצן תגביר בעוד קילומטר אחד.

הערה: •אם הלחצן נלחץ ברצף, המהירות המוגדרת  	
•כאשר אתה מתערב בעת פעולת המערכת,  	 תגדל במרווחים של 10 קמ״ש עד שהלחצן 

לחץ על לחצן +SET או -SET, ןהמהירות  ישוחרר. הגידול במהירות שהוגדרה יוצג בצג 
הנוכחית של הרכב תיהפך למהירות  בלוח המחוונים.

המוגדרת� הפחתת המהירות
•כאשר אתה לוחץ על לחצן -SET להפחתת  	 כאשר המהירות מוגדרת ב- ACC, ניתן להפחית 
המהירות, אם כוח הבלימה של המנוע אינו  .SET- את המהירות המוגדרת בלחיצה על לחצן שינוי הגדרת מהירות 

מאט דיו את הרכב עד שיגיע למהירות  ניתן לבחור את יחידות המידה המועדפות על  הגברת המהירות
המוגדרת, מערכת הבלמים תאט את הרכב  הנהג באמצעות הגדרות לוח המחוונים )אם קיים(.  אוטומטית�כאשר המהירות מוגדרת בבקרת השיוט  למידע נוסף עיין בפרק ״הכר את לוח המחוונים״.  .SET+ האדפטיבית, ניתן להגדילה בלחיצה על לחצן

•אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים ידנית,  	 מרווחי המהירות תלויים ביחידת המהירות שנבחרה  ניתן לבחור את יחידות המידה המועדפות על הנהג 
מערכת ACC תפעיל את הבלם כשהרכב  ארה״ב )מי״ש( או מטרית )קמ״ש(. באמצעות הגדרות לוח המכשירים )אם קיימת(. 

נוסע במהירות מתחת ל-24 קמ״ש, בעת   מהירות ארצות הברית )מי״ש( למידע נוסף עיין בפרק ״הכר את לוח המחוונים״. 
מעקב אחר רכב המטרה� •לחיצה בודדת על לחצן -SET תקטין את  	 מרווחי המהירות תלויים ביחידת המהירות שנבחרה 

המהירות המוגדרת במי״ש. כל לחיצה נוספת  ארה״ב )מי״ש( או מטרית )קמ״ש(.
על הלחצן תגביר או תוריד את המהירות  מהירות ארצות הברית )מי״ש(

בקמ״ש אחד. •לחיצה בודדת על לחצן +SET תגדיל את  	
המהירות המוגדרת במיל אחד לשעה. כל 

לחיצה נוספת על הלחצן תגביר בעוד מיל אחד.
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אזהרה
אין להשתמש בתפקוד חידוש פעולה, אלא רק 

אם התנועה בדרך מאפשרת. חידוש מהירות 
מוגדרת גבוהה או נמוכה מדי לתנאי התנועה 

והדרך הקיימים, עלולה לגרום להאצה או להאטה 
שיהיו חדות מדי מכדי לאפשר הפעלה בטוחה. 
אי ציות להנחיות האלה יכול לגרום להתנגשות 

למוות או לפציעה חמורה.



•אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים ידנית,  	
מערכת ACC תפחית את מהירות הרכב 
עד לעצירה מוחלטת בעת מעקב אחר 

רכב מטרה� אם מערכת ACC עוקבת אחר 
הרכב שמלפנים עד לעצירה מלאה, לאחר 

שתי שניות תהיה חייב ללחוץ על לחצן 
RES )חדש(, או ללחוץ על דוושת ההאצה, 
כדי שמערכת ה ACC תפעל שוב במהירות 

שהוגדרה מראש�
הגדרות מרחק 4 קווים )ארוך ביותר( •מערכת ACC שומרת על המהירות המוגדרת  	

בעת נסיעה בעלייה או בירידה� אך, חריגה 
קטנה מהמהירות בדרך הררית היא תקינה� 

נוסף על כך, תיתכן הורדת הילוכים בעת 
נסיעה בעלייה או בירידה� זוהי פעולה רגילה 
הנחוצה לשמירת המהירות המוגדרת� בעת 

 ACC נהיגה בעלייה או בירידה, מערכת
תתבטל אם טמפרטורת מערכת הבלימה 
היא מעל לטווח התקין )התחממות יתר(�

ACC -הגדרת מרחק בין רכבים ב
הגדרות שמירת מרחק מהרכב שלפנים עבור 

ACC ניתנות לשינוי בין ארבעה קווים )ארוך ביותר( 
שלושה קווים )ארוך(, שני קווים )ביניים(, וקו 

להפחתת הגדרות מרחק, לחץ על לחצן הפחתת  אחד )קצר(. באמצעות הגדרות המרחק ומהירות 
מרחק מוגדר ושחרר. בכל פעם שהלחצן נלחץ,  הרכב, ACC מחשבת ומגדירה את המרחק מהרכב 

הגדרות המרחק גדלות בקו אחד )ארוך יותר(. אחרי  שמלפנים. הגדרות המרחק מוצגות בצג לוח 
הגעה להגדרה הארוכה ביותר, אם הלחצן נלחץ  המחוונים.
שוב, הוא יוגדר על פי ההגדרה הזמינה הקצרה 

ביותר.
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הגדרות מרחק 2 קווים )בינוני(

הגדרות מרחק 3 קווים )ארוך( הגדרות מרחק 1 קו אחד )קצר(



הערה: אם אין רכב מלפנים, הרכב ישמור על המהירות 
בעת מעבר בין מקום שבו התנועה נעה בצדדים שהוגדרה. אם מזוהה רכב איטי יותר באותו נתיב, 

שונים של הדרך, מערכת ACC תזהה אוטומטית יוצג הסמל ״חיווי רכב מזוהה״ על צג לוח המחוונים, 
את כיוון התנועה.והמערכת תתאים את מהירות הרכב אוטומטית 

תפריט בקרת שיוט אדפטיבית )ACC(לשמירה על המרחק המוגדר, ללא קשר למהירות  המוגדרת.
הצג בלוח המחוונים מציג את הגדרות מערכת  ACC הנוכחיות. הוא נמצא במרכז לוח המחוונים. הרכב ישמור על המרחק המוגדר עד אשר:

•הרכב מלפנים יאיץ למהירות שמעל המהירות  	.ACC המידע המוצג תלוי במצב מערכת
לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי של בקרת השיוט המוגדרת.

האדפטיבית )ACC( )הנמצא על גלגל ההגה(  •הרכב שמלפנים עובר לנתיב אחר או מחוץ  	
עד שאחת מההודעות הבאות מוצגת בצג בלוח אזהרת בלימה לתחום הראות של החיישן.

המחוונים: הערה: •הגדרות המרחק משתנות. 	
בקרת השיוט האדפטיבית מופסקתאיור המסך בצג בלוח המחוונים מזהיר את הנהג  •המערכת מתנתקת. )ראה את המידע על  בעת ש ACC הופסקה יופיע בצג “Adaptive Cruise לנקוט בפעולה ואין הדבר בהכרח אומר שמערכת 	 .)ACC אזהרת התנגשות מבצעת בלימה בעצמה.הפעלת”.Control Off עוצמת הבלימה המרבית שמפעילה ACC מוגבלת, 

בקרת השיוט האדפטיבית מוכנה סייען עקיפה אם יש צורך אך הנהג יכול תמיד ללחוץ בעצמו על 
כאשר ACC הופעלה אבל עדיין לא הוגדרה מהירות,  בעת נסיעה, כאשר ACC מופעלת תוך שמירת  דוושת הבלם,

."Adaptive Cruise Control Readyיופיע בצג ״ מרחק מרכב הנוסע מלפנים, המערכת תאיץ עד  הערה:
לחץ על לחצן +SET או -SET )הנמצאים על גלגל  למהירות שהוגדרה עבור ACC כדי לסייע בעקיפת  כאשר מערכת ACC בולמת פנסי הבלימה נדלקים.

ההגה( וההודעה הבאה תופיע בצג בלוח המחוונים. הרכב. בנסיעה במקומות בהם התנועה נעה בצד 
ACC SETימין, האצה נוספת תופעל כאשר יופעל מחוון הכיוון אזהרת קרבה תתריע לנהג כאשר ACC מעריכה  כאשר ACC הוגדרה, המהירות שהוגדרה תופיע השמאלי, ותהיה פעילה רק בעת עקיפה מצד שרמת הבלימה המרבית אינה מספיקה לשמירה  בצג לוח המחוונים.שמאל. בנסיעה במקומות בהם התנועה נעה בצד על המרחק המוגדר. אם הדבר קורה, אזהרה  שמאל, האצה נוספת תופעל כאשר יופעל מחוון חזותית ״BRAKE" תהבהב בצג בלוח המחוונים 

הכיוון הימני, ותהיה פעילה רק בעת עקיפה מצד ויישמע צליל התרעה בעת ש ACC ממשיכה 
ימין.להפעיל את עוצמת הבלימה המרבית שלה.
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 Adaptive Cruise Control יותר, המערכת תחזור למצב רבה )מנהרה עם מחזירי אור או קרח ושלג(. מערכת  מסך ACC יוצג פעם אחת אם בוצעה אחת 
Off )בקרת שיוט אדפטיבית מופסקת( ופעולתה  ACC תחזור לפעול לאחר שהרכב ייצא מאזורים אלה.  :ACC מהפעולות הבאות של מערכת

תתחדש לאחר שיחדשו את פעולתה. במקרים נדירים כאשר הרדאר אינו מזהה רכב או עמם  •System Cancel )ביטול המערכת( 	
הערה:כלשהו בנתיב הנסיעה, אזהרה זו עשויה להופיע זמנית. •Driver Override )התערבות הנהג( 	

 ACC/FCW Unavailable Wipe  אם ההודעה• 	 הערה: •System Off )מערכת הופסקה( 	
Front Radar Sensor)בקרת שיוט אדפטיבית/   ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar אם אזהרת •ACC Proximity Warning )אזהרת קרבה של  	

אזהרת התנגשות אינה זמינה� נגב חיישן  Sensor הופעלה כאשר מצב בקרת שיוט רגילה  )ACC
קדמי( מוצגת לעתים קרובות )למשל בכל  )מהירות קבועה( עדיין פעיל, בקרת השיוט הרגילה  •ACC Unavailable Warning )אזהרת ACC אינה  	
נסיעה( מבלי שקיים שלג, גשם או בוץ או  עדיין זמינה.  זמינה(

חסימה אחרת, דאג לכיוון מחדש של החיישן  למידע נוסף ראה ״מצב בקרת שיוט רגילה )מהירות  •תצוגת לוח המחוונים תחזור לתצוגה האחרונה  	
במרכז שירות מורשה מטעם ס�מ�ל�ת בע״מ� קבועה״ בפרק זה. שנבחרה לאחר חמש שניות של חוסר פעילות 

•התקנת כף פילוס, מגן קדמי, וסורג לא מקורי  	 אם תנאי מזג האוויר אינם הבעיה, הנהג נדרש לבדוק  .ACC של תצוגת
או ביצוע שינויים בסורג אינם מומלצים� הם  את החיישן. ייתכן שדרוש ניקוי או הסרת חסימה.  תצוגת הודעות אזהרה ותחזוקה

יחסמו את החיישן ויימנעו את פעולת בקרת  החיישן נמצא במרכז הרכב מאחורי הסורג התחתון. אזהרת נקה חיישן קדמי בחזית הרכב
השיוט האדפטיבית/אזהרת התנגשות�  ,ACC לשמירה על הפעולה התקינה של מערכת  ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar אזהרה

אזהרת נקה שמשה קדמית חושב להקפיד על צעדי התחזוקה הבאים: Sensor )בקרת שיוט אדפטיבית/ אזהרת התנגשות 
 ACC/FCW Limited Functionality Clean האזהרה •שמור תמיד את החיישן נקי. נגב את החיישן, בזהירות  	 אינה זמינה. נגב חיישן קדמי( תוצג ויישמע צליל 

Front Windshield )בקרת שיוט אדפטיבית/ אזהרת  במטלית רכה. היזהר לא לגרום נזק לעדשות. התרעה, כאשר קיימים תנאים המונעים זמנית את 
התנגשות בתפקוד מוגבל, נקה את השמשה  •אל תסיר את הברגים מהחיישן. פעולה זו יכולה  	 פעולת המערכת.

הקדמית( תוצג ויישמע צליל התרעה, כאשר קיימים  לגרום לתקלה במערכת ACC או לתפקוד לקוי  הדבר מתרחש לעתים בתנאי ראות גרועה כגון בתנאי 
תנאים המונעים זמנית את פעולת המערכת. הדבר  שלה אשר ידרוש כיוון מחדש של החיישן. שלג או גשם כבד. מערכת ACC עשויה לא לפעול 

מתרחש לעתים בתנאי ראות גרועה כגון בתנאי שלג,  •אם נגרם נזק לחיישן או לחזית הרכב בהתנגשות,  	 זמנית בשל חסמים כגון בוץ, לכלוך או קרח. במקרים 
גשם או ערפל כבד. מערכת ACC עשויה לא לפעול  הבא את הרכב לתיקון במרכז שירות מורשה   ACC/FCW Unavailable Wipe אלה תופיע ההודעה

זמנית בשל וערפל חסמים כגון בוץ, לכלוך או קרח על  מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ. Front Radar Sensor בצג בלוח המחוונים והמערכת 
השמשה או הצטברות אדים על השמשה. במקרים  •אל תחבר או תתקין אביזרים נוספים בקרבת  	 תפסיק לפעול.

 ACC/FCW Limited Functionality אלה תופיע ההודעה החיישן, כולל חומרים שקופים או סורגים לא   ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar ההודעה
Clean Front Windshield )בקרת שיוט אדפטיבית/  מקוריים. פעולה זו יכולה לגרום לתקלה במערכת  Sensor )בקרת שיוט אדפטיבית/ אזהרת התנגשות 

אזהרת התנגשות בתפקוד מוגבל( נקה את השמשה  ACC או לתפקוד לקוי שלה. אינה זמינה. נגב חיישן קדמי( עשויה לפעמים להיות 
הקדמית וביצועי המערכת ישובשו. כאשר המצב שבגללו המערכת נוטרלה אינו קיים  193מוצגת בעת נהיגה באזורים עם החזרת אור בעוצמה 



שבשולי הנתיב עשוי לנוע אל נתיב הנסיעה או מחוצה  המגבילה את תפקוד ACC. על אף שניתן עדיין   ACC/ FCW Limited Functionality Clean ההודעה
לו, ולגרום לרכב לבלום או להאיץ באופן פתאומי. לנהוג ברכב בתנאים רגילים, ACC לא תהיה פעילה  Front Windshield תוצג לעתים בעת נסיעה בתנאי 

פניות ועיקולים באופן זמני.   מזג אוויר קשים. מערכת ACC תחזור לפעול לאחר 
בעת נסיעה בעיקול, כאשר מערכת  פעילה,   ACC אם הדבר קורה, נסה להפעיל מחדש את ACCשהרכב ייצא מאזורים אלה. במקרים נדירים כאשר 
המערכת עשויה להפחית את מהירות הרכב ואת  מאוחר יותר, לאחר התנעה. אם הבעיה נמשכת,  הרדאר אינו מזהה רכב או עמם כלשהו בנתיב 

ההאצה מסיבות הקשורות ביציבות , כאשר אין  פנה למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ. הנסיעה, אזהרה זו עשויה להופיע זמנית.
רכב מלפנים. כאשר הרכב יוצא מהפנייה, המערכת  ACC אמצעי זהירות בנהיגה עם אם תנאי מזג האוויר אינם הבעיה, הנהג נדרש 
תחדש את המהירות המוגדרת המקורית. זה חלק  בתנאי נהיגה מסוימים, ייתכנו בעיות בזיהוי של  לבדוק את השמשה הקדמית ואת המצלמה 

.ACC מפעולה תקינה של מערכת ACC. במקרים אלה, ACC עשויה לבלום מאוחר,  הנמצאת בצד האחורי של המראה הפנימית ייתכן 
או באופן בלתי צפוי. הנהג צריך לשמור על ערנות  הערה:שדרוש ניקוי או הסרת חסימה.

ולהגיב במידת הצורך. בפניות חדות תפקוד ACC עשוי להיות מוגבל.כאשר התנאים אשר הגבילו את התפקוד אינם 
גרירת גרור קיימים יותר, המערכת תחזור לתפקוד מלא.

גרירת גרור אינה מומלצת בעת שימוש בבקרת  הערה:
השיוט האדפטיבית.   ACC/FCW Unavailable Wipe Front אם ההודעה

רכב בשולי הנתיב Radar Sensor  )בקרת שיוט אדפטיבית/ אזהרת 

ACC עשויה לא לזהות כלי רכב הנוסע באותו נתיב  התנגשות בתפקוד מוגבל( מוצגת לעתים קרובות 
אבל נמצא בצד ולא בדיוק מולך, או רכב המגיע  )למשל בכל נסיעה( מבלי שקיים שלג, גשם או 

מנתיב השתלבות צדדי. המערכת עלולה לא לשמור  בוץ או חסימה אחרת, דאג לבדיקה של השמשה 
על מספיק מרחק מהרכב שנוסע מלפנים. הרכב  הקדמית והמצלמה הקדמית במרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.
אזהרת דרוש שירות בבקרת שיוט אדפטיבית/

אזהרת התנגשות
דוגמה לפנייה או עיקול  ACC/FCW אם המערכת כבית, וההודעה

Unavailable Service Required )בקרת שיוט 
אדפטיבית/אזהרת התנגשות לא זמינה, דרוש 

 Cruise/FCW Unavailable Service שירות( או
Required )בקרת שיוט/אזהרת התנגשות לא 

זמינה, דרוש שירות(  מוצגת בלוח המחוונים, ייתכן 
דוגמה לרכב בשולי הנתיב שקיימת שגיאת מערכת פנימית או תקלה זמנית 
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שבהם הרכב שלפניך עוזב את הנתיב והרכב  שימוש ב- ACC בדרך לא מישורית
שמלפניו עוצר בנתיב שלך. הייה ערני ומוכן לבלום,  בעת נהיגה בדררך לא מישורית, ACC עשויה לא 

אם דרוש. לזהות רכב הנוסע בנתיב שלך. תפקוד ACC עשוי 
להיות מוגבל בהתאם למהירות, העומס על הרכב, 

תנאי התנועה ותלילות המדרונות.

דוגמה לשינוי נתיב
כלי רכב צרים 

כמה כלי רכב צרים הנוסעים בשוליים החיצוניים 
דוגמה לעצם דומם ולרכב נייח של הנתיב או נכנסים לקצה הנתיב יזוהו, עד שיהיו 

מצב בקרת שיוט רגילה )מהירות ישירות במרכז הנתיב. המערכת עלולה לא לשמור  קבועה(על מספיק מרחק מהרכב שנוסע מלפנים.
דוגמה לפעולת ACC במדרונות

בנוסף לבקרת השיוט האדפטיבית )ACC(, קיים  מצב בקרת שיוט רגילה )מהירות קבועה( לנסיעה שינוי נתיב
במהירויות קבועות. מצב בקרת שיוט רגילה )מהירות ACC עשויה לא לזהות רכב עד שהוא ייכנס במלואו 

קבועה( מתוכנן לשמירה על מהירות נסיעה לנתיב נסיעתך. באיור הבא ACC עדיין לא זיהתה 
מוגדרת, מבלי שהנהג יצטרך ללחוץ על דוושת את הרכב שמחליף נתיב, והיא עשויה לא לזהות 
ההאצה. מצב בקרת שיוט רגילה )מהירות קבועה( אותו עד שיהיה מאוחר מדי עבור פעולת מניעה. 
יפעל רק אם מהירות הרכב היא מעל ל-30 קמ״ש.ACC עשויה לא לזהות את הרכב עד שהוא יהיה 

להחלפה בין מצבי הבקרה לחץ על לחצן הפעלה/כולו בתוך נתיב הנסיעה. המערכת עלולה לא  כיבוי של בקרת השיוט האדפטיבית )ACC(, שמפסיק לשמור מרחק מספיק מהרכב שנוסע מלפנים.  דוגמה לרכב צר את פעולת ACC ובקרת שיוט רגילה )מהירות קבועה(. הייה ערני תמיד ומוכן לבלום, אם דרוש. לחיצה על הלחצן הפעלה\כיבוי של בקרת שיוט רכבים ועצמים דוממים
רגילה )מהירות קבועה( יגרום להפעלה )שינוי( ACC אינה מגיבה לעצמים דוממים  ולרכבים 

מצב בקרת שיוט רגילה )מהירות קבועה(.העומדים במקום. לדוגמא, ACC לא תגיב במצבים 
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הפחתת המהירות שינוי הגדרת מהירות  
כאשר מוגדרת בקרת שיוט רגילה )מהירות  הגברת המהירות

קבועה(, ניתן להוריד את המהירות בלחיצה על  כאשר מוגדרת בקרת שיוט רגילה )מהירות 
.SET- לחצן קבועה(, ניתן להגדיל את המהירות בלחיצה על 

ניתן לבחור את יחידות המידה המועדפות על  .SET+ לחצן
הנהג באמצעות הגדרות לוח המחוונים )אם קיים(.  ניתן לבחור את יחידות המידה המועדפות על 
למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק  הנהג באמצעות הגדרות לוח המחוונים )אם קיים(. 

״מולטימדיה״. מרווחי המהירות תלויים ביחידת  למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק 
המהירות שנבחרה ארה״ב )מי״ש( או מטרית  ״מולטימדיה״. מרווחי המהירות תלויים ביחידת 

)קמ״ש(. המהירות שנבחרה ארה״ב )מי״ש( או מטרית 
מהירות ארצות הברית )מי״ש( )קמ״ש(.

•לחיצה בודדת על לחצן -SET תקטין את  	 מהירות ארצות הברית )מי״ש( הגדרת מהירות רצויה
המהירות המוגדרת במי״ש. כל לחיצה נוספת  •לחיצה בודדת על לחצן +SET תגדיל את  	 הפעל את מצב בקרת שיוט רגילה 
על הלחצן תקטין את המהירות במי״ש אחד  המהירות המוגדרת במיל אחד לשעה. כל לחיצה  )מהירות קבועה(. כאשר הרכב הגיע 

נוסף. נוספת על הלחצן תגביר בעוד קילומטר אחד. למהירות הרצויה לחץ על לחצן 
•אם הלחצן נלחץ ברצף, המהירות המוגדרת +SET או -SET ושחרר. שחרר את  	 •אם הלחצן נלחץ ברצף, המהירות המוגדרת  	

תרד במרווחים של 10 קמ״ש עד שהלחצן דוושת ההאצה והרכב ייסע במהירות  תגבר במרווחים של 10 קמ״ש עד שהלחצן 
ישוחרר. המהירות המופחתת שהוגדרה תוצג שהוגדרה. לאחר שהוגדרה מהירות, תוצג ההודעה  ישוחרר. הגידול במהירות שהוגדרה יוצג בצג 
בצג בלוח המחוונים.)CRUISE CONTROL SET TO MPH km/h(כדי לציין  בלוח המחוונים.
שהמהירות הוגדרה. נורית זו תידלק כאשר נקבעה 

מהירות בשיטה המטרית )קמ״ש( מהירות בשיטה המטרית )קמ״ש( מהירות למערכת בקרת השיוט.
•לחיצה בודדת על לחצן -SET תפחית את  	 •לחיצה בודדת על לחצן +SET תגדיל את  	

המהירות המוגדרת בקמ״ש. כל לחיצה נוספת  המהירות המוגדרת בקמ״ש . כל לחיצה נוספת 
על הלחצן תפחית בקמ״ש אחד נוסף. על הלחצן תגביר בעוד קמ״ש אחד.

•אם הלחצן נלחץ ברצף, המהירות המוגדרת  	 •אם הלחצן נלחץ ברצף, המהירות המוגדרת  	
תפחת במרווחים של 10 קמ״ש עד שהלחצן  תגבר במרווחים של 10 קמ״ש עד שהלחצן 

ישוחרר. המהירות המופחתת שהוגדרה תוצג  ישוחרר. הגידול במהירות שהוגדרה יוצג בצג 
בצג בלוח המחוונים. בלוח המחוונים.
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אזהרה
במצב בקרת שיוט רגילה )מהירות קבועה(, 

המערכת אינה מגיבה לרכבים הנוסעים מלפנים. 
בנוסף, אזהרת הקרבה אינה פועלת, ולא 

תישמע התראה אפילו כשאתה קרוב מדי לרכב 
שלפניך, מאחר שנוכחות רכב מלפנים והמרחק 
בין רכבים אינו מזוהה. הקפד לשמור על מרחק 
בטוח בין רכבך לרכב שנוסע מלפנים. ודא תמיד 

איזה מצב נבחר.



החיישנים יכולים לזהות עצמים ממרחק של 30  .OFF מתג ההתנעה הועבר למצב• 	 לביטול
ס״מ עד למרחק של 200 ס״מ מהפגוש האחורי,  . 4WD•מצב ההנעה מועבר למצב   Low 	 התנאים הבאים יבטלו את פעולת בקרת שיוט 

בקו ראייה ישר בהתאם למיקום, סוג, וכיוון  •לחצן הפעלה/כיבוי של בקרת השיוט הרגילה )מהירות קבועה( מבלי למחוק את הזיכרון: המכשול.	 ( נלחץ. האדפטיבית ) •דוושת הבלם הופעלה. 	ACCParkSense תצוגת אזהרות •לחצן CANC נלחץ. 	
מסך אזהרות  יוצג רק אם נבחרה 

האדפטיבית )ACC( נלחץ.
ParkSenseמערכת סיוע לחניה אחורית  ParkSense •מערכת בקרת יציבות אלקטרונית/מערכת  האפשרות. Sound and Display )צליל ותצוגה( מתוך 	  - אם קיימת

מערכת סיוע לחניה אחורית ParkSense מספקת  Customer- Programmable Features )מאפיינים בקרת אחיזה )ESC/TCS( הופעלה.
הניתנים להתאמה( של מערכת Uconnect. למידע חיווים חזותיים וצלילים למרחק בין הפגוש האחורי  •בלם החניה מופעל. 	

נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק למכשול המזוהה בעת נסיעה לאחור, למשל  •טמפרטורת מערכת הבלימה מעל לטמפרטורה  	
״מולטימדיה״.בעת חניה. עיין בצעדי זהירות בשימוש במערכת  הרגילה )התחממות יתר(.

מסך אזהרת ParkSense נמצא בתצוגת לוח ParkSense, לפרטים על מגבלות המערכת  •בורר ההילוכים הועבר ממצב נסיעה. המחוונים. הוא מספק אזהרות חזותיות המציינות והמלצות.	
ParkSense  תשמור על מצב המערכת האחרון  •לא משולב הילוך קדמי בתיבת ההילוכים  את המרחק בין הפגוש האחורי והמכשול שהתגלה. 	

)פעיל או מנוטרל( מהפעם האחרונה שהרכב הונע,  למידע נוסף, עיין בנושא ״תצוגת לוח מחוונים״ הידנית, אם קיימת.
.ON/RUN בפרק ״הכר את לוח המחוונים״.כאשר מתג ההתנעה הועבר למצב •תיבת הילוכים ידנית במצב NEUTRAL או דוושת  	
ניתן להפעיל את ParkSense רק כאשר בורר  תצוגת ParkSenseהמצמד לחוצה למטה עד הסוף, אם קיימת.

כשהרכב במצב REVERSE, יוצג מצב מערכת ההילוכים בהילוך אחורי. המערכת תמשיך לפעול  •הנהג הפעיל את ESC למצב שטח. 	
Parksense בתצוגת המחוונים כ – מוכן.במצב REVERSE עד שמהירות הרכב תגדל  לכ-11 קמ״ש או יותר. כאשר משולב הילוך אחורי חידוש המהירות

המערכת תציין מכשול שזוהה באמצעות הצגת  והמהירות היא מעל למהירות ההפעלה, תוצג לחידוש מהירות שהוגדרה קודם לכן, לחץ על לחצן 
קשת בודדת באזור אחד או יותר, בהתאם למרחק  אזהרה בצג בלוח המחוונים המציינת שמהירות RES ושחרר אותו. ניתן לחדש מהירות בכל מהירות 

המכשול ומיקומו ביחס לרכב. הרכב גבוהה מדי. המערכת תפעל שוב לאחר מעל 30 קמ״ש.
אם זוהה מכשול במרכז האזור האחורי, תוצג קשת  שמהירות הרכב תרד מתחת ל- 9 קמ״ש. אחת קבועה במרכז האזור האחורי, בזמן שהרכב הפסקת פעולה ParkSense חיישני סייען חניה נוסע קרוב יותר למכשול.המערכת תיכבה והמהירות המוגדרת תימחק  ארבעה חיישני ParkSense, נמצאים בפגוש האחורי  מהזיכרון אם:

ומנטרים את האזור שמאחורי הרכב שבתוך תחום  •לחצן הפעלה/כיבוי בקרת שיוט רגילה )מהירות  	
הפעולה של החיישנים.  קבועה( נלחץ.
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ככל שהמכשול יתקרב לרכב, תוצג הקשת כשהיא 
זזה קרוב יותר לרכב  וצליל ההתרעה יתחזק. 

אם זוהה מכשול באזור השמאלי או הימני האחורי, 
תופיע קשת אחת שתהבהב באזור השמאלי ו\

או הימני. ככול שהרכב ינוע קרוב יותר למכשול, 
הקשת תוצג כשהיא זזה קרוב יותר לרכב, וצליל 

ההתרעה יתחזק כשהמכשול יתקרב לרכב.

צליל מהיר\קשת מהבהבת צליל איטי\קשת קבועה

צליל ממושך\קשת מהבהבת צליל איטי\קשת קבועה צליל בודד כל  1/2 שניות\קשת קבועה

הרכב קרוב למכשול כאשר תצוגת האזהרה מציגה 
קשת מהבהבת בודדת ונשמע צליל רצוף. הטבלה 

הבאה מציגה את התרעות האזהרה הפעילות 
כאשר המערכת מזהה מכשול:
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PARKSENSE OFF, כל עוד בורר ההילוכים במצב  הערה:
.REVERSE מערכת ParkSense תפחית את עוצמת הקול 

נורית ה-LED במתג Parksense תידלק כאשר  של מערכת השמע, אם היא פועלת, כאשר 
הופסקה פעולת PARKSENSE או כאשר קיימת  המערכת משמיעה צליל אזהרה�

תקלה. הנורית במתג PARKSENSE כבויה כאשר  המערכת מופעלת. אם מתג Parksense נלחץ הפעלה והפסקת פעולה של מערכת 
ונדרש טיפול במערכת, נורית PARKSENSE תהבהב  ParkSense

לרגע ולאחר מכן תדלוק באופן קבוע. ניתן להפעיל ולנטרל את מערכת סיוע לחניה 
 ParkSense באמצעות מתג ParkSense תחזוקה של מערכת סיוע לחניה אחורית

ParkSense מתג . Uconnect הנמצא בקבוצת המתגים מתחת לצגParkSense אחורית כאשר מתג ParkSense נלחץ להפסקת פעולת 
במהלך התנעת הרכב, כאשר מערכת סיוע לחניה  המערכת, תוצג ההודעה PARKSENSE OFF במשך 

אחורית זיהתה מצב של תקלה, יושמע צליל  כחמש שניות. למידע נוסף, עיין בנושא ״תצוגת לוח 
התרעה אחד, בכל פעם שיותנע המנוע, ותוצג  מחוונים״ בפרק ״הכר את לוח המחוונים״.

 PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR ההודעה PARKSENSE ( SENSORS אינה זמינה נגב את  כאשר בורר ההילוכים במצב REVERSE והמערכת  199החיישנים האחוריים(. מופסקת, בצג בלוח המחוונים תוצג ההודעה 

התרעות אזהרה

פחות מ- 30 ס״ממרחק מאחור  65-30 ס״מ 100-65 ס״מ 120-100 ס״מ 150-120 ס״מ 200-150 ס״מ מעל 200 ס״מ )ס״מ(

ראשונה מהבהבת שניייה מהבהבת ללא ללא ללא ללא ללא קשתות-שמאל

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת שלישית דולקת קבוע רביעית דולקת קבוע חמישית דולקת קבוע שישית דולקת קבוע ללא קשתות-מרכז

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת ללא ללא ללא ללא ללא קשתות-ימין

רציף צליל ההתרעה יתחזק ככול שהמכשול יתקרב לרכב ללא סוג צלילי אזהרה

כןעוצמת קול של   כן כן כן כן כן ללא הרדיו מופחתת



•החיישנים מנוטרלים אוטומטית כאשר תקע  	 •פטישי אוויר, משאיות כבדות וגורמי  	  PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE או ההודעה
הגרור מחובר לשקע בהתקן הגרירה של  רעידות אחרים עלולים להשפיע על פעולת  PARKSENSE ( REQUIRED אינה זמינה, נדרש 

הרכב� החיישנים מופעלים שוב אוטומטית  �ParkSense טיפול( על צג בלוח המחוונים. למידע נוסף, עיין 
לאחר ניתוק תקע הגרור� •בעת הפסקת פעולת  תוצג  	 ParkSenseבנושא ״תצוגת לוח המחוונים״. במצב זה, מערכת 

ההודעה PARKSENSE OFF  לא תפעל. בלוח המחוונים�  ParkSense

כמו כן, כאשר תפסיק את פעולת מערכת   PARKSENSE UNAVAILABLE אם מופיעה ההודעה
ParkSense, היא תישאר כבויה עד שתפעיל  WIPE REAR SENSORS בצג בלוח המחוונים, 
אותה שוב, אפילו לאחר התנעה חוזרת של  ודא שהמשטח החיצוני של הפגוש האחורי וצדו 

המנוע� התחתון נקיים וחופשיים משלג, קרח, בוץ, לכלוך 
•כאשר מערכת ParkSense פועלת, היא וחסימות אחרות, ולאחר מכן התנע מחדש את  	

תפחית את עוצמת הקול של מערכת המנוע. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה למרכז 
השמע כאשר מושמע צליל אזהרה�שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.

 PARKSENSE UNAVAILABLE באופן סדיר, אם מופיעה ההודעה ParkSense נקה את חיישני• 	 היזהר לא לשרוט אותם או לגרום להם SERVICE REQUIRED בצג בלוח המחוונים, פנה  )המשך(נזק� החיישנים חייבים להיות נקיים למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ. ParkSense מקרח, שלג, רפש, בוץ, לכלוך ומשאריות� ניקוי של מערכת
אחרת, המערכת לא תפעל כראוי� מערכת  נקה את חיישני ParkSense במים, סבון לניקוי רכב 
ParkSenseובמטלית רכה. אל תשתמש במטליות מחוספסות  עלולה לא לזהות את המכשול 

שמאחורי הפגוש, או שהיא תספק התרעות  או קשות. בתחנות רחיצה, נקה את החיישנים 
שגויות על קיום מכשול מאחורי הפגוש� במהירות ושמור על מרחק של 10 ס״מ לפחות בין 

•כבה את מערכת ParkSense  באמצעות מתג הקיטור או מתזי לחץ גבוה, אל תשרוט או תדחוף  	 ParkSense, אם מורכב אביזר כגון מנשא אופניים את החיישנים. אחרת, אתה עלול לגרום נזק להם.
או וו גרירה וכו׳ במרחק של 30 ס״מ ומטה 
מהפגוש האחורי� אחרת, המערכת עשויה  ParkSense אמצעי זהירות בשימוש במערכת

לזהות את העצם הקרוב כבעיית חיישן, ולהציג  הערה:
 PARKSENSE UNAVAILABLE  את ההודעה •ודא שהפגוש האחורי נקי משלג, קרח, בוץ,  	

PARKSENSE ( SERVICE REQUIRED אינה זמינה,  לכלוך ומשאריות, כדי לשמור על הפעולה 
נדרש טיפול( בתצוגת לוח המחוונים� �ParkSense התקינה של מערכת

200

אזהרה
הנהג צריך להיזהר בנסיעה לאחור גם בעת 

שימוש במערכת ParkSense. בדוק תמיד היטב 
את האזור שמאחורי הרכב, הבט לאחור,ודא 

שאין הולכי רגל, בעלי חיים, רכבים אחרים, 
מכשולים או שטחים מתים, לפני נסיעה לאחור. 
אתה אחראי לבטיחות וחייב להמשיך לשים לב 
לסביבה. אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות 

או קטלניות.



המערכת תיהפך פעילה שוב לאחר שמהירות 
הרכב תרד מתחת ל- 9 קמ״ש.

ParkSense חיישני
ארבעה חיישני ParkSense, נמצאים בפגוש האחורי 
ומנטרים את האזור שמאחורי הרכב שבתוך תחום 

הפעולה של החיישנים. החיישנים יכולים לזהות 
עצמים ממרחק של 30 ס״מ עד למרחק של 200 

ס״מ מהפגוש האחורי בקו ראייה ישר, בהתאם 
למיקום, הסוג, והכיוון של המכשול. סייען חניה קדמי ואחורי של 

הערה: ParkSenseמערכת - אם קיים
אם רכבך מצוייד  במערכת סיוע לחניה פעילה  מערכת סיוע לחניה ParkSense מספקת חיווים 

ParkSense ,יהיו שישה חיישנים בפגוש האחורי.   חזותיים וצלילים למרחק בין הפגוש האחורי ו/או 
למידע נוסף עיין בפרק ״מערכת סיוע לחניה פעילה  הקדמי למכשול המזוהה, בעת נסיעה לאחור או 

ParkSense קדימה, למשל בעת חניה.
ששת חיישני ParkSense, נמצאים בפגוש האחורי   ParkSense עיין בצעדי זהירות בשימוש במערכת

ומנטרים את האזור שלפני הרכב שבתוך תחום  לפרטים על מגבלות המערכת והמלצות.
הפעולה של החיישנים. החיישנים יכולים לזהות  ParkSense  תשמור על מצב המערכת האחרון 

עצמים ממרחק של 30 ס״מ עד למרחק של 200  )פעיל או מנוטרל( מהפעם האחרונה שהרכב הונע, 
ס״מ מהפגוש האחורי בקו ראייה ישר, בהתאם  .ON/RUN כאשר מתג ההתנעה הועבר למצב

למיקום, הסוג, והכיוון של המכשול. ניתן להפעיל את ParkSense רק כאשר בורר 
ההילוכים בהילוך אחורי או במצב נסיעה. )במצב  )המשך(

NONREVERSE בתיבת הילוכים ידנית (. אם 
ParkSense מופעלת כאשר בורר ההילוכים באחד 

מהמצבים האלה, המערכת תישאר פעילה עד 
שמהירות הרכב תעלה למהירות של 11 קמ״ש 

ומעלה. כאשר משולב הילוך אחורי והמהירות 
היא מעל למהירות ההפעלה, תוצג אזהרה בתצוגת 
לוח המחוונים שתציין שמהירות הרכב גבוהה מדי. 
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אזהרה )המשך(
•לפני שימוש במערכת ParkSense, מומלץ  	

מאוד שמכלול וו גרירה או תפוח גרירה 
ינותק מהרכב כאשר הרכב אינו משמש 

לגרירה. אחרת, עלול להיגרם נזק לכלי רכב 
או לעצמים, כיוון שוו הגרירה קרוב יותר 

למכשול מהפגוש האחורי, כאשר נשמע צליל 
אזהרה רצוף מהרמקולים. כמו כן, החיישן 

עשוי לזהות את וו הגרירה או תפוח הגרירה, 
בהתאם לגודלו ולצורתו ולספק התרעה בהתאם לגודלו ולצורתו ולספק התרעה 

שגויה על מכשול מאחורי הרכב.

זהירות
•מערכת ParkSense היא רק סייען חנייה  	

ואינה יכולה לזהות את כל המכשולים, כולל 
מכשולים קטנים. אבני שפה עשויות להיות 
מזוהות חלק מהזמן או כלל לא. מכשולים 

הנמצאים מתחת או מעל לחיישנים לא יזוהו 
כאשר הם קרובים לרכב.

זהירות )המשך(
•יש לנהוג את הרכב באיטיות בעת שימוש  	
במערכת ParkSense, כדי לאפשר עצירה 

בזמן כאשר מזוהה מכשול. מומלץ שהנהג 
יביט מעבר לכתפו בעת שימוש במערכת 

.ParkSense
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אם זוהה מכשול במרכז האזור האחורי, תוצג קשת  ParkSense תצוגת אזהרות
אחת קבועה במרכז האזור האחורי. ככל שהרכב  מסך אזהרות ParkSense יוצג רק אם  נבחרה 

ינוע קרוב יותר למכשול, הקשת תוצג כשהיא  האפשרות Sound and Display )צליל ותצוגה( מתוך 
זזה קרוב יותר לרכב, וצליל ההתרעה יתחזק  Customer- Programmable Features )מאפיינים 

כשהמכשול יתקרב לרכב. הניתנים להתאמה( של מערכת Uconnect. למידע 
אם זוהה מכשול באזור השמאלי או הימני האחורי,  נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק 
תופיע קשת אחת שתהבהב באזור השמאלי ו\או  ״מולטימדיה״.

הימני. ככל שהרכב ינוע קרוב יותר למכשול, הקשת  מסך אזהרת ParkSense נמצא בתצוגת בלוח 
תוצג כשהיא זזה קרוב יותר לרכב, וצליל ההתרעה  המחוונים. הוא מספק אזהרות חזותיות המציינות 

צליל איטי\קשת קבועה יתחזק כשהמכשול יתקרב לרכב. את המרחק בין הפגוש האחורי והפגוש הקדמי 
לבין המכשול שהתגלה. למידע נוסף, עיין בנושא 

״תצוגת לוח מחוונים״ בפרק ״הכר את לוח 
המחוונים״.

 ParkSense  תצוגת
סייען חניה אחורית

כשהרכב במצב REVERSE, יוצג מצב מערכת 
Parksense בתצוגת המחוונים כ – מוכן. המערכת 

תציין מכשול שזוהה באמצעות הצגת קשת בודדת 
באזור אחד או יותר, בהתאם למרחק המכשול 

צליל בודד כל 1/2 שניות\קשת קבועה ומיקומו ביחס לרכב.
צליל איטי\קשת קבועה



צליל רציף\קשת מהבהבת צליל מהיר\קשת מהבהבת צליל מהיר\קשת מהבהבת
הרכב קרוב למכשול כאשר תצוגת האזהרה מציגה 

קשת מהבהבת בודדת ונשמע צליל רצוף. הטבלה הבאה 
מציגה את התרעות האזהרה הפעילות כאשר המערכת 

מזהה מכשול:
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התרעות אזהרה

פחות מ- 30 ס״ממרחק מאחור  מעל 200 ס״מ 200-150 ס״מ 150-120 ס״מ 120-100 ס״מ 100-65 ס״מ 65-30 ס״מ )ס״מ(

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת ללא ללא ללא ללא ללא קשתות-שמאל

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת שלישית מהבהבת רביעית דולקת קבוע חמישית דולקת קבוע שישית דולקת קבוע ללא קשתות-מרכז

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת ללא ללא ללא ללא ללא קשתות-ימין

רציף צליל ההתרעה יתחזק ככל שהמכשול יתקרב לרכב ללא סוג צלילי אזהרה

ללאעוצמת קול של   ללא ללא ללא ללא ללא ללא הרדיו מופחתת
זזה קרוב יותר לרכב, וצליל ההתרעה יתחזק  הערה:

כשהמכשול יתקרב לרכב. מערכת ParkSense תפחית את עוצמת הקול 
אם מזוהה מכשול בצד שמאל ו/או ימין של החלק  של מערכת השמע, אם היא פועלת, כאשר 

הקדמי, התצוגה תציג קשת אחת מהבהבת באזור  המערכת משמיעה צליל אזהרה�
הקדמי מצד שמאל ו/או ימין. סייען חניה קדמית

ככל שהרכב ינוע קרוב יותר למכשול, הקשת   NONREVERSE או במצב DRIVE תוצג כשהיא זזה קרוב יותר לרכב, וצליל ההתרעה כשהרכב במצב יתחזק כשהמכשול יתקרב לרכב.ברכבים עם תיבת הילוכים ידנית, מסך אזהרות  ParkSense יוצג אם זוהה מכשול.
המערכת תציין מכשול שזוהה באמצעות הצגת 

קשת בודדת באזור אחד או יותר, בהתאם למרחק 
ללא צליל\קשת קבועההמכשול ומיקומו ביחס לרכב.

אם זוהה מכשול במרכז האזור הקדמי, תוצג קשת 
אחת קבועה במרכז האזור הקדמי. ככל שהרכב 

ינוע קרוב יותר למכשול, הקשת תוצג כשהיא 



צליל רציף\קשת מהבהבת צליל מהיר\קשת מהבהבת ללא צליל\קשת מהבהבת
הרכב קרוב למכשול כאשר תצוגת האזהרה מציגה 

קשת מהבהבת בודדת ונשמע צליל רצוף. הטבלה הבאה 
מציגה את התרעות האזהרה הפעילות כאשר המערכת 

מזהה מכשול:
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התרעות אזהרה

פחות מ- 30 ס״מ 65-30 ס״מ 100-65 ס״מ 120-100 ס״מ מעל 120 ס״מ מרחק מאחור )ס״מ(

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת ללא ללא ללא קשתות-שמאל

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת שלישית מהבהבת רביעית דולקת קבוע ללא קשתות-מרכז

ראשונה מהבהבת שנייה מהבהבת ללא ללא ללא קשתות-ימין

צליל ההתרעה יתחזק 
רציף ככל שהמכשול יתקרב  ללא ללא ללא סוג צלילי אזהרה

לרכב

ללאעוצמת קול של   ללא ללא ללא ללא הרדיו מופחתת

של מערכת Uconnec. למידע נוסף ,עיין בנושא  הערה:
״הגדרות Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״. מערכת ParkSense תפחית את עוצמת הקול 

אם קיימת מערכת Uconnect, הגדרות עוצמת צליל  של מערכת השמע, אם היא פועלת, כאשר 
אזהרה לא יהיו נגישות מצג לוח המחוונים. המערכת משמיעה צליל אזהרה�

הגדרות עוצמת קול של צליל אזהרה הן: נמוך,  התרעות צליליות של סייען חניה קדמי
ביניים וגבוה. הגדרת ברירת המחדל של המפעל  היא ביניים.ParkSense תפסיק את השמעת צלילי האזהרה  כ- 3 שניות לאחר זיהוי מכשול, בעת שהרכב עומד 

ParkSense תשמור על ההגדרה האחרונה שהייתה  ודוושת הבלם לחוצה. אם זוהה מכשול בטווח של 
מתג ParkSenseקיימת לפני הדממת המנוע. פחות מ-30 ס״מ, ParkSense לא תכבה את צליל 

ParkSense נלחץ להפסקת פעולת הפעלת ונטרול מערכת ParkSense כאשר מתג ההתרעה של סייען החניה הקדמי.
המערכת, תוצג ההודעה PARKSENSE OFF במשך   ParkSense ניתן להפעיל ולנטרל את מערכת הגדרות עוצמת צליל אזהרה
כחמש שניות. למידע נוסף, עיין בנושא ״תצוגת לוח  באמצעות מתג ParkSense הנמצא בקבוצת  ניתן לשנות את הגדרות עוצמת צליל אזהרה קדמי 

מחוונים״ בפרק ״הכר את לוח המחוונים״.  . Uconnect המתגים מתחת לצג  Customer - Programmable ואחורי מאפשרות
.Features



•כאשר מערכת ParkSense פועלת, היא  	 שהמשטח החיצוני והצד התחתון של הפגוש  כאשר בורר ההילוכים במצב REVERSE והמערכת 
תפחית את עוצמת הקול של מערכת  האחורי, וצדו הקדמי נקי משלג, קרח, בוץ או כל  מופסקת, בצג בלוח המחוונים תוצג ההודעה 

השמע כאשר מושמע צליל אזהרה� מכשול אחר, ובצע התנעה חוזרת. אם ההודעה  PARKSENSE OFF, כל עוד בורר ההילוכים במצב 

•נקה את חיישני  באופן סדיר,  	 ממשיכה להופיע, פנה למרכז שירות מורשה  .ParkSense REVERSE

היזהר לא לשרוט אותם או לגרום להם  מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ. הנורית במתג Parksense תידלק כאשר הופסקה 
נזק� החיישנים חייבים להיות נקיים   PARKSENSE UNAVAILABLE אם מופיעה ההודעה פעולת PARKSENSE או כאשר קיימת תקלה. 

מקרח, שלג, רפש, בוץ, לכלוך ומשאריות�  SERVICE REQUIRED בצג בלוח המחוונים, פנה  הנורית במתג PARKSENSE כבויה כאשר המערכת 
אחרת, המערכת לא תפעל כראוי� מערכת  למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ. מופעלת. אם מתג Parksense נלחץ ונדרש טיפול 
ParkSense עלולה לא לזהות את המכשול  ParkSense ניקוי של מערכת במערכת, נורית PARKSENSE תהבהב לרגע ולאחר 

שמאחורי או לפני הפגוש, או שהיא תספק  נקה את חיישני ParkSense במים, סבון לניקוי רכב  מכן תדלוק באופן קבוע.
התרעות שגויות על קיום מכשול מאחורי  ובמטלית רכה. אל תשתמש במטליות מחוספסות  ParkSense תחזוקה של מערכת סיוע לחניה

הפגוש� או קשות. אל תשרוט או תדחוף את החיישנים.  במהלך התנעת הרכב, כאשר מערכת סיוע 
•כבה את מערכת   באמצעות מתג  	 ParkSenseאחרת, אתה עלול לגרום נזק לחיישנים. לחניה אחורית זיהתה מצב של תקלה, יישמע 

ParkSense, אם מורכב אביזר כגון מנשא  אמצעי זהירות בשימוש במערכת  צליל אזהרה בודד בכל התנעה ותוצג ההודעה 
אופניים או וו גרירה וכו׳ במרחק של 30 ס״מ  ParkSense  PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR

ומטה מהפגוש האחורי� אחרת, המערכת  הערה:  SENSORS, PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE
עשויה לזהות את העצם הקרוב כבעיית  •ודא שהפגוש האחורי נקי משלג, קרח, בוץ,  	 PARKSENSE ( FRONT SENSORS אינה זמינה 
 PARKSENSE חיישן, ולהציג את ההודעה לכלוך ומשאריות, כדי לשמור על הפעולה  נגב את החיישנים האחוריים/הקדמיים(או 

 UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED �ParkSense התקינה של מערכת  PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED
•ציוד בניה, משאיות כבדות וגורמי רעידות  )PARKSENSE אינה זמינה, נדרש טיפול( בצג  	  )PARKSENSE אינה זמינה, נדרש טיפול( במשך 

בלוח המחוונים� אחרים עלולים להשפיע על פעולת  חמש שניות. המערכת תמשיך לספק התראות 
� •יש להפסיק את פעולת המערכת כאשר בצורת קווי קשת בצד שבו אין תקלה. סמל הרכב  	 ParkSense

דלת תא המטען פתוחה� דלת תא מטען ימשיך להיות מוצג כל עוד הרכב בהילוך אחורי.   ParkSense כאשר אתה מפסיק את פעולת• 	
בצג לוח המחוונים תופיע ההודעה  פתוחה תגרום להתרעות שגויות על כך למידע נוסף, עיין בנושא ״תצוגת לוח המחוונים״.

שמכשול נמצא מאחורי הרכב� PARKSENSE OFF� כמו כן, כאשר תפסיק   PARKSENSE UNAVAILABLE אם מופיעה ההודעה
את פעולת מערכת ParkSense, היא תישאר   WIPE REAR SENSORS, PARKSENSE ייתכן שיהיה עיכוב בזמן גילוי המכשול אם• 	
כבויה עד שתפעיל אותה שוב, אפילו לאחר    UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS�המכשול זז

התנעה חוזרת של המנוע�  )PARKSENSE אינה זמינה נגב את החיישנים 
207האחוריים/הקדמיים( בצג בלוח המחוונים, ודא 



•החיישנים מנוטרלים אוטומטית כאשר  	
התקע החשמלי של הגרור מחובר לשקע 

בהתקן הגרירה של הרכב, בעוד שהחיישנים 
הקדמיים ממשיכים להיות פעילים ויכולים 

לספק התרעות חזותיות וקוליות� החיישנים 
מופעלים שוב אוטומטית אחרי ניתוק תקע 

מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכבהגרור�
למערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב קיים תפקוד 

זיהוי מכשול צדדי הנמצא ליד הרכב, באמצעות 
חיישני החניה הנמצאים בפגוש הקדמי והאחורי.

צג מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב
מסך אזהרות מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב 

 Customer - יוצג, רק אם הוא נבחר מאפשרות
 .Uconnect של מערכת Programmable Features

למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק 
״מולטימדיה״.

המערכת מזהירה את הנהג באמצעות התרעה 
קולית וחיווי חזותי בתצוגת לוח המחוונים )אם  )המשך(

קיימת(.

)המשך(
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אזהרה
•הנהג צריך להיזהר בנסיעה לאחור גם בעת  	

שימוש במערכת ParkSense. בדוק תמיד 
היטב את האזור שמאחורי הרכב, הבט 
לאחור, ודא שאין הולכי רגל, בעלי חיים  

רכבים אחרים, מכשולים או שטחים מתים, 
לפני נסיעה לאחור. אתה אחראי לבטיחות 

וחייב להמשיך לשים לב לסביבה. אחרת, 
קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

זהירות
מערכת ParkSense היא רק סייען חנייה ואינה 

יכולה לזהות את כל המכשולים, כולל מכשולים 
קטנים. אבני שפה עשויות להיות מזוהות חלק 
מהזמן או כלל לא. מכשולים הנמצאים מתחת 
או מעל לחיישנים לא יזוהו כאשר הם קרובים 

לרכב.

אזהרה )המשך(
•לפני שימוש במערכת ParkSense, מומלץ  	

מאוד שמכלול וו גרירה או תפוח גרירה ינותק 
מהרכב כאשר הרכב אינו משמש לגריו

רה. אחרת עלול להיגרם נזק לכלי רכב או 
לעצמים כיוון שוו הגרירה קרוב יותר למכשול 
מהפגוש האחורי, כאשר נשמע צליל אזהרה 

רצוף מהרמקולים. כמו כן, החיישן עשוי 
לזהות את וו הגרירה או תפוח הגרירה, בהו

תאם לגודלו ולצורתו, ולספק התרעה שגויה 
על מכשול מאחורי הרכב.

זהירות )המשך(
יש לנהוג את הרכב באטיות בעת שימוש 

במערכת ParkSense, כדי לאפשר עצירה בזמן 
כאשר מזוהה מכשול. מומלץ שהנהג יביט מעבר 

.ParkSense לכתפו בעת שימוש במערכת



צג מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב תציג את 
ההודעות הבאות:

“Sensor Blocking“ )״חסימת חיישן״( הודעה זו 
תופיע במקרה שקיימת תקלה בחיישני מערכת 

אזהרת מרחק מצדי הרכב. נקה את הפגושים 
ממכשולים וודא שהפגוש האחורי והפגוש הקדמי 

נקיים משלג, קרח, בוץ, לכלוך ומשאריות, 
כדי לשמור על הפעולה התקינה של מערכת 

.ParkSense
“System Not Available" )המערכת אינה זמינה( 

הודעה זו תופיע אם מערכת אזהרת מרחק מצדי  צליל מהיר\קשת מהבהבת
הרכב לא זמינה. כשל המערכת עלול לנבוע 

ממתח לא מספיק מהמצבר או מכשלים במערכת 
החשמל. פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

ס.מ.ל.ת. בע״מ בהקדם האפשרי, כדי לתקן את 
התקלה. הערה:

הפעלה לאחר חיבור גרור מערכת ParkSense תפחית את עוצמת הקול של 
החיישנים מנוטרלים אוטומטית כאשר תקע הגרור  מערכת השמע, אם היא פועלת, כאשר המערכת 
החשמלי מחובר לשקע בהתקן הגרירה של הרכב.  משמיעה צליל אזהרה.
החיישנים מופעלים שוב אוטומטית לאחר הניתוק  של תקע הגרור.הפעלה -נטרול צליל רציף\קשת מהבהבת

המערכת יכולה לפעול רק לאחר נסיעה קצרה ואם 
ParkSense אמצעי זהירות בשימוש במערכת מהירות הרכב היא בין 0 ל11 קמ״ש. ניתן להפעיל\

התנאים הבאים עשויים להשפיע על ביצועי מערכת  לנטרל את המערכת באמצעות תפריט ״ההגדרות״ 
אזהרת מרחק מצדי הרכב: )Settings( של מערכת Uconnect. אם מערכת 

הערה:  ,ParkSense מנוטרלת באמצעות מתג ParkSense
•ודא שהפגוש האחורי והפגוש הקדמי  נקיים  	 מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב תנוטרל 

משלג, קרח, בוץ, לכלוך ושאריות, כדי  אוטומטית .
לשמור על הפעולה התקינה של מערכת 
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)76-165 ס״מ( פחות   מרחק
)מ- 76 ס״מ(

מהבהבת מהבהבת קשת  
שמאלית

מהבהבת מהבהבת קשת ימנית

צליל ההתרעה  רציף צלילי התרעה
יתחזק ככל 

שהמכשול יתקרב 
לרכב

כן כן עוצמת קול 
רדיו מופחתת



ס�מ�ל�ת� בע״מ, כדי לקבל את עדכוני  •ציוד בניה, משאיות כבדות וגורמי רעידות  	
ההפעלה הרלוונטיים, מכיוון שהחיישנים  אחרים עלולים להשפיע על פעולת 

המרכזיים עלולים לזהות את וו הגרירה  �ParkSense
כמכשול�  ParkSense כאשר אתה מפסיק את פעולת• 	

בצג לוח המחוונים תופיע ההודעה 
PARKSENSE OFF� כמו כן, כאשר תפסיק 

את פעולת מערכת ParkSense, היא תישאר 
כבויה עד שתפעיל אותה שוב, אפילו לאחר 

התנעה חוזרת של המנוע�
•כאשר מערכת ParkSense פועלת, היא  	
תפחית את עוצמת הקול של מערכת 

השמע כאשר מושמע צליל אזהרה�
•נקה את חיישני ParkSense באופן סדיר,  	

מערכת סיוע לחניה פעילה היזהר לא לשרוט אותם או לגרום להם  ParkSense - אם קיימתנזק� החיישנים חייבים להיות נקיים מקרח,  שלג, רפש, בוץ, לכלוך ומשאריות� אחרת, 
מערכת סיוע לחניה פעילה ParkSense מיועדת   ParkSense המערכת לא תפעל כראוי� מערכת

לסייע לנהג במהלך חניה במקביל או חניה בניצב,  עלולה לא לזהות את המכשול שמאחורי 
באמצעות זיהוי של מקום חניה מתאים, מתן  או לפני הפגוש, או שהיא תספק התרעות 

הוראות קוליות/חזותיות ובקרה של גלגל ההגה.  שגויות על קיום מכשול מאחורי הפגוש�
מערכת סיוע לחניה פעילה ParkSense מוגדרת  •וו גרירה ללא גרור שמחובר אליו, עלול  כמערכת ״אוטונומית למחצה״ מאחר שהנהג 	 נדרש לשלוט על דוושת ההאצה, בורר ההילוכים להפריע לפעולתם התקינה של חיישני   ,ParkSense והבלמים. בהתאם לסוג החניה שנבחר על ידי החניה� לפני השימוש במערכת הנהג, מערכת סיוע לחניה פעילה ParkSense יכולה מומלץ להסיר את מכלול וו הגרירה או  לתמרן את הרכב למקום חניה במקביל או חניה כל חיבור אחר, כאשר הרכב אינו משמש  בניצב. )במילים אחרות בצד הנהג או בצד הנוסע(לגרירה� אם ברצונך לא להסיר את וו  הגרירה אף על פי שאינך גורר גרור, מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
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אזהרה
•הנהג צריך להיזהר בנסיעה לאחור גם בעת  	

שימוש במערכת ParkSense. בדוק תמיד 
היטב את האזור שמאחורי הרכב, הבט 

לאחור, וודא שאין הולכי רגל, בעלי חיים  
רכבים אחרים, מכשולים או שטחים מתים, 
לפני נסיעה לאחור. אתה אחראי לבטיחות 

וחייב להמשיך לשים לב לסביבה. אחרת, 
קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.
•לפני שימוש במערכת ParkSense, מומלץ  	

מאוד שמכלול וו גרירה או תפוח גרירה 
ינותק מהרכב כאשר הרכב אינו משמש 

לגרירה. אחרת, עלול להיגרם נזק לכלי רכב 
או לעצמים, כיוון שוו הגרירה קרוב יותר 

למכשול מהפגוש האחורי, כאשר נשמע צליל 
אזהרה רצוף מהרמקולים. כמו כן, החיישן 

עשוי לזהות את וו הגרירה או תפוח הגרירה, 
בהתאם לגודלו ולצורתו, ולספק התרעה 

שגויה על מכשול מאחורי הרכב.

זהירות
•מערכת ParkSense היא רק סייען חנייה  	

ואינה יכולה לזהות את כל המכשולים, כולל 
מכשולים קטנים. אבני שפה עשויות להיות 
מזוהות חלק מהזמן או כלל לא. מכשולים 

הנמצאים מתחת או מעל לחיישנים לא יזוהו 
כאשר הם קרובים לרכב.

•יש לנהוג את הרכב באיטיות בעת שימוש  	
במערכת ParkSense, כדי לאפשר עצירה 

בזמן כאשר מזוהה מכשול. מומלץ שהנהג 
יביט מעבר לכתפו בעת שימוש במערכת 

.ParkSense



•מהירות הרכב מעל 7 קמ״ש במהלך הנחיית  	 הפעלה ונטרול של מערכת סיוע לחניה  הערה:
היגוי פעילה למקום חניה. ParkSense פעילה •הנהג אחראי תמיד על השליטה ברכב,  	

•נגיעה בגלגל ההגה במהלך הנחיית היגוי למקום  	 ניתן להפעיל ולנטרל את מערכת סיוע לחניה  על זיהוי מכשולים בסביבת הרכב, וחייב 
חניה. פעילה ParkSense באמצעות מתג מערכת סיוע  להתערב אם דרוש�

•לחיצה על מתג מערכת סיוע לחניה קדמית או  	 לחניה פעילה ParkSense, הנמצא בקבוצת  •המערכת מיועדת לסייע לנהג ולא להחליף  	
אחורית. . Uconnect המתגים מתחת לצג אותו�

•דלת הנהג נפתחת. 	 •במהלך תמרון אוטונומי למחצה, אם הנהג  	
•דלת תא המטען האחורית נפתחת. 	 נוגע בגלגל ההגה לאחר שקיבל הוראה 

•מערכת בקרת יציבות אלקטרונית/מערכת  	 להסיר את ידיו מגלגל ההגה, המערכת 
מניעת נעילת גלגלים מתערבת. תתבטל, והנהג יידרש להשלים את תמרון 

 ParkSense מערכת סיוע לחניה פעילה• 	 החניה בעצמו�
מאפשרת מספר מרבי של החלפות הילוכים  •המערכת עשויה לא לפעול בכל המצבים  	

בין הילוך DRIVE ל-REVERSE. אם לא  )למשל בתנאי סביבה כגון גשם כבד, שלג 
ניתן להשלים את התמרון בטווח ההילוכים  וכו׳ או בעת חיפוש מקום חניה עם משטחים 
המקסימלי, המערכת תתבטל ובצג בלוח  הסופגים גלים ממקורות על-קוליים(�

המחוונים תופיע הוראה להשלים את התמרון  •כלי רכב חדשים שנקנו ממרכז שירות  	
באופן ידני. ParkSense מתג מערכת סיוע לחניה פעילה מורשה מטעם ס�מ�ל�ת� בע״מ, צריכים לנוע 

מערכת סיוע לחניה פעילה ParkSense תפעל   ,ParkSense להפעלת מערכת סיוע לחניה פעילה לפחות 48 ק״מ לפני שמערכת סיוע לחניה 
ותאתר מקום חניה רק אם יתקיימו התנאים  לחץ פעם אחת על מתג מערכת סיוע לחניה  פעילה ParkSense תכויל באופן מלא ותפעל 

הבאים: פעילה ParkSense )הנורית תידלק(. כראוי� הדבר נובע מהכיול הדינמי של הרכב 
DRIVE ידית ההילוכים במצב• 	 להפסקת פעולת מערכת סיוע לחניה פעילה  הנועד לשפר את הביצועים של התפקוד� 
.RUN מתג ההתנעה במצב• 	 ParkSense, לחץ שוב על מתג מערכת סיוע לחניה  המערכת גם תבצע כיול דינמי מתמשך 

•מתג מערכת סיוע לחניה פעילה ParkSense פעילה ParkSense )הנורית כבית(. 	 כדי לפצות על הפרשים הנובעים מצמיגים 
נלחץ.מערכת סיוע לחניה פעילה ParkSense תופסק  עם עודף או חוסר של לחץ אוויר, וצמיגים 

באופן אוטומטי במצבים הבאים: •דלת הנהג סגורה.חדשים� 	 •תמרון החניה הושלם. 	
•דלת תא המטען האחורית סגורה. 	 •מהירות הרכב מעל 30 קמ״ש בעת חיפוש  	

•מהירות הרכב פחותה מ- 25 קמ״ש. 	 מקום חניה.
211
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הערה: הערה:
•בעת חיפוש מקום חניה, השתמש במחווני  	 אם הרכב נע במהירות מעל ל-25 קמ״ש , 

הכיוון לבחירת הצד שבו תרצה לבצע את  תופיע הוראה לנהג בצג לוח המחוונים להאט 
תמרון החניה� מערכת סיוע לחניה פעילה  אם הרכב נוסע במהירות שמעל כ-30 קמ״ש, 
ParkSense תחפש באופן אוטומטי מקום  המערכת תתבטל� הנהג יהיה חייב להפעילה 
חניה בצד של הנוסע, אם מחוון כיוון לא  מחדש בלחיצה על מתג מערכת סיוע לחניה 

הופעל� �ParkSense פעילה
•הנהג צריך לוודא שמקום החניה שנבחר  	 •המשטח החיצוני והצד התחתון של הפגושים  	
נשאר חופשי וללא מכשולים )כגון הולכי  האחורי והקדמי נקיים ואינם מכוסים בשלג, 

חיפוש חניה פעיל
רגל, אופניים וכו׳(� קרח, בוץ לכלוך או בחסימה אחרת.

כאשר נמצא מקום חניה זמין, והרכב אינו ממוקם 
נכון, תקבל הוראה לנוע קדימה למיקום המקביל בעת שהמתג לחוץ, הנורית במתג מערכת סיוע  •הנהג אחראי להבטיח שמקום החניה  	

להפעלת הליך חניה במקביל. שנבחר מתאים לתמרון וחופשי/פנוי מכל  לחניה פעילה ParkSense תהבהב לרגע ולאחר 
עצמים תלויים או בולטים לתוך מקום החניה  מכן תיכבה, אם אחד מהתנאים שפורטו לעיל אינו 

)למשל סולמות, דלתות אחוריות וכו׳ של  מתקיים.
עצמים/כלי רכב קרובים(� הפעלה/תצוגה של מערכת סיוע 

•בעת חיפוש מקום חניה, הנהג חייב לנהוג  	 לחניה במקביל
במקביל או בניצב )תלוי בסוג התמרון( לכלי   ParkSense כאשר מערכת סיוע לחניה פעילה

רכב אחרים, ככל הניתן�  Active ParkSense Searching -“ פעילה, ההודעה
 Push navigation arrow on the steering wheel to התפקוד יציג רק את מקום החניה האחרון• 	

שהתגלה )לדוגמה: במעבר של שורה של Switch to Perpendicular” )חיפוש חניה פעיל לחץ 
מקומות חניה, המערכת תציג את מקום על לחצני הניווט על גלגל ההגה כדי לעבור למצב 
החניה האחרון עבור התמרון(�חניה בניצב( תוצג בצג בלוח המחוונים. אתה יכול 
לעבור למצב חניה בניצב אם רצונך בכך. לחץ על 
לחצן OK בקבוצת הלחצנים בצד שמאל של גלגל 

נמצאה חניה -המשך לנסוע קדימה ההגה לאישור הגדרות מקום החניה.
לאחר שהרכב נמצא במיקום, תקבל הוראה לעצור 
את תנועת הרכב ולהסיר את הידיים מגלגל ההגה.
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•כאשר המערכת מורה לנהג להסיר את ידיו  	
מגלגל ההגה, הנהג צריך לבדוק את הסביבה 

ולהתחיל לנוע לאחור באיטיות�
 ParkSense מערכת סיוע לחניה פעילה• 	

מאפשרת מספר מרבי של שש החלפות 
הילוכים בין הילוך DRIVE ל-REVERSE� אם 

לא ניתן להשלים את התמרון באמצעות 
שש החלפות הילוכים, המערכת תתבטל 

ובצג בלוח המחוונים תופיע הוראה להשלים 
את התמרון באופן ידני�

•המערכת תבטל את התמרון אם מהירות  	
הרכב היא מעל 7 קמ״ש במהלך הנחיית  בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון נמצאה חניה- עצור והורד את הידיים מההגה 

היגוי פעילה למקום חניה� המערכת תתריע  המערכת תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולנוע  לאחר שהרכב עצר והורדת את ידיך מגלגל ההגה, 
לנהג במהירות של 5 קמ״ש שעליו להאט�  לאחור. תקבל הוראה לשלב את בורר ההילוכים להילוך 

הנהג הוא האחראי להשלמת תמרון החניה,  אחורי.
אם המערכת מתבטלת�

•אם המערכת מתבטלת במהלך תמרון,  	
מסיבה כלשהי, הנהג חייב לקחת את 

השליטה ברכב�

בדוק את הסביבה – נוע לאחור
הערה: נמצאה חניה – שלב להילוך אחורי

•הנהג הוא האחראי על השימוש בבלמים  	 כאשר הנהג העביר את בורר ההילוכים להילוך 
ודוושת האצה, במהלך תמרון חניה אוטומטי  אחורי, המערכת עשויה להורות לנהג להמתין עד 

למחצה� שהתמרון יושלם.
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כאשר הרכב הגיע לסוף התנועה לאחור, המערכת 
תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את תנועת 

הרכב.

בדוק את הסביבה -נוע קדימה בדוק את הסביבה - שלב למצב נסיעה
כאשר הרכב הגיע לסוף התנועה קדימה, המערכת  כאשר הנהג העביר את בורר ההילוכים להילוך 
תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את תנועת  נסיעה, המערכת עשויה להורות לנהג להמתין עד 

הרכב. שהתמרון יושלם.
בדוק את הסביבה - עצור

הערה:
זו אחריות הנהג להשתמש בבלמים לעצירת הרכב. 

על הנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את הרכב, 
בעת שהוא מקבל הוראה לכך או, כאשר נדרשת 

התערבות של הנהג.
לאחר שהרכב עצר, הנהג יקבל הוראה להעביר את 

בורר ההילוכים למצב נסיעה.

בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון
בדוק את הסביבה - עצור המערכת תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולנוע 

קדימה.
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הרכב כעת במצב חניה במקביל. כאשר התמרון  הערה:
הושלם, הנהג יקבל הוראה לבדוק את מיקום  זו אחריות הנהג להשתמש בבלמים לעצירת הרכב. 

החניה של הרכב. אם הנהג מרוצה ממיקום הרכב,  על הנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את הרכב, 
עליו להעביר את בורר ההילוכים למצב חניה.  בעת שהוא מקבל הוראה לכך או, כאשר נדרשת 

 Active ParkSense Complete - Check ההודעה התערבות של הנהג.
Parking Position תוצג לרגע. לאחר שהרכב עצר, הנהג יקבל הוראה להעביר את 

בורר ההילוכים להילוך אחורי.

בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון
המערכת תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולנוע 

לאחור.

  Active ParkSense Complete Position
-  Check Parking

בדוק את הסביבה - שלב להילוך אחורי
כאשר הנהג העביר את בורר ההילוכים להילוך 

אחורי, המערכת עשויה להורות לנהג להמתין עד 
שהתמרון יושלם.

בדוק את הסביבה -נוע לאחור
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נמצאה חניה הערה: הפעלה/תצוגה של מערכת סיוע 
•בעת חיפוש מקום חניה, השתמש במחווני  	 לחניה בניצב
הכיוון לבחירת הצד שבו תרצה  לבצע את   ParkSense כאשר מערכת סיוע לחניה פעילה
תמרון החניה� מערכת סיוע לחניה פעילה   Active ParkSense Searching - Push פעילה, ההודעה
ParkSense תחפש באופן אוטומטי מקום  OK to Switch to Perpendicular  )חיפוש חניה פעיל 

חניה בצד של הנוסע אם מחוון כיוון לא  לחץ OK כדי לעבור למצב חניה בניצב( תוצג בצג 
הופעל� לוח המחוונים. לחץ על לחצן OK בקבוצת הלחצנים 

•הנהג צריך לוודא שמקום החניה שנבחר  	 בצד שמאל של גלגל ההגה, לשינוי הגדרות מקום 
נשאר חופשי וללא מכשולים )כגון הולכי  החניה לתמרון חניה בניצב. אתה יכול לעבור בחזרה 

רגל, אופניים וכו׳(� למצב חניה במקביל אם רצונך בכך.
נמצאה חניה – המשך לנסוע קדימה •הנהג אחראי להבטיח שמקום החניה לאחר שהנהג לוחץ על OK לתמרון חניה בניצב,  לאחר שהרכב נמצא במיקום, תקבל הוראה לעצור 	  Active ParkSense Searching - Push OK את תנועת הרכב ולהסיר את הידיים מגלגל ההגה.שנבחר מתאים לתמרון וחופשי/פנוי מכל ההודעה  OK חיפוש חניה פעיל לחץ( to Switch to Parallel עצמים תלויים או בולטים לתוך מקום החניה

כדי לעבור למצב חניה במקביל( תוצג בצג בלוח 
נמצאה חניה )למשל סולמות, דלתות אחוריות וכו׳ של 

עצמים/כלי רכב קרובים(�המחוונים.
•בעת חיפוש מקום חניה, הנהג חייב לנהוג  	

במקביל או בניצב )תלוי בסוג התמרון( לכלי 
רכב אחרים, ככל הניתן�

•התפקוד יציג רק את מקום החניה האחרון  	
שהתגלה )לדוגמה: במעבר של שורה של 
מקומות חניה, המערכת תציג את מקום 

החניה האחרון עבור התמרון(�
נמצאה חניה – עצור והורד את הידיים מההגה כאשר נמצא מקום חניה זמין, והרכב אינו ממוקם 

נכון תקבל הוראה לנוע קדימה למיקום הרכב,  תצוגת חיפוש חניה פעיל 
לאחר שהרכב עצר והורדת את ידיך מגלגל ההגה,  להפעלת הליך חניה בניצב.

תקבל הוראה לשלב את בורר ההילוכים להילוך 
אחורי.

המשך לנסוע קדימה

עצור והורד את הידיים  לחץ על OK כדי לעבור 
מההגה למצב חניה במקביל
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•המערכת תבטל את התמרון אם מהירות  	 נמצאה חניה
הרכב היא מעל 7 קמ״ש, במהלך הנחיית בדוק את הסביבה

היגוי פעילה למקום חניה� המערכת תתריע 
לנהג במהירות של 5 קמ״ש שעליו להאט� 

הנהג הוא האחראי להשלמת תמרון החניה , 
אם המערכת מתבטלת�

•אם המערכת מתבטלת במהלך תמרון,  	
מסיבה כלשהי, הנהג חייב לקחת את 

השליטה ברכב� נוע לאחור
כאשר הרכב הגיע לסוף התנועה לאחור, המערכת נמצאה חניה - שלב להילוך אחורי בדוק את הסביבה -נוע לאחור

תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את תנועת כאשר הנהג העביר את בורר ההילוכים להילוך אחורי, 
הרכב.המערכת עשויה להורות לנהג להמתין עד שהתמרון  הערה: יושלם.

•הנהג הוא האחראי על השימוש בבלמים  	
בדוק את הסביבה ודוושת ההאצה, במהלך תמרון חניה  בדוק את הסביבה

אוטומטי למחצה� בדוק את הסביבה

•כאשר המערכת מורה לנהג להסיר את ידיו  	
מגלגל ההגה, הנהג צריך לבדוק את הסביבה 

ולהתחיל לנוע לאחור באטיות�
 ParkSense מערכת סיוע לחניה פעילה• 	

מאפשרת מספר מרבי של שש החלפות 
הילוכים בין הילוך נסיעה )בתיבת הילוכים 

בדוק את הסביבה - עצור אוטומטית( או הילוך קדמי )תיבת הילוכים  המתן להשלמת התמרון
הערה:ידנית( ולהילוך אחורי� אם לא ניתן להשלים  את התמרון באמצעות שש החלפות בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון

זו אחריות הנהג להשתמש בבלמים לעצירת הרכב.  הילוכים, המערכת תתבטל, ובצג בלוח  המערכת תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולנוע 
על הנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את הרכב,  המחוונים תופיע הוראה להשלים את  לאחור.

בעת שהוא מקבל הוראה לכך או, כאשר נדרשת  התמרון באופן ידני�
התערבות של הנהג.

שלב להילוך אחורי

עצור
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הערה:בדוק את הסביבה לאחר שהרכב עצר, הנהג יקבל הוראה להעביר את 
זו אחריות הנהג להשתמש בבלמים לעצירת הרכב. בורר ההילוכים למצב נסיעה.

על הנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את הרכב,  בדוק את הסביבה
בעת שהוא מקבל הוראה לכך או, כאשר נדרשת 

התערבות של הנהג.
לאחר שהרכב עצר, הנהג יקבל הוראה להעביר את 

בורר ההילוכים להילוך אחורי.
בדוק את הסביבה נוע קדימה

בדוק את הסביבה -נוע קדימה
שלב למצב נסיעה

כאשר הרכב הגיע לסוף התנועה קדימה, המערכת  בדוק את הסביבה - שלב למצב נסיעה
תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולעצור את תנועת  כאשר הנהג העביר את בורר ההילוכים להילוך 

הרכב. נסיעה, המערכת עשויה להורות לנהג להמתין עד 
שהתמרון יושלם.

בדוק את הסביבה
בדוק את הסביבה - שלב להילוך אחורי בדוק את הסביבה

כאשר הנהג העביר את בורר ההילוכים להילוך 
אחורי, המערכת עשויה להורות לנהג להמתין עד 

שהתמרון יושלם.

המתן להשלמת התמרון
בדוק את הסביבה - עצור

בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון
המערכת תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולנוע 

קדימה.
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  Active ParkSense Complete - Check ההודעה בדוק את הסביבה
Parking Position )חניה פעילה הושלמה - בדוק את 

מיקום החניה( תוצג לרגע.

המתן להשלמת התמרון

בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון
המערכת תורה לנהג לבדוק את הסביבה ולנוע 

חניה פעילה הושלמה - בדוק את מיקום החניה לאחור.
יציאה ממקום החניה 

הערה:בדוק את הסביבה
התפקוד פועל רק ביציאה ממקום חניה במקביל, 

ולא פועל בעת יציאה ממקום חניה בניצב.
הפעלה

כדי להפעיל את התפקוד, לחץ  פעם אחת על 
לחצן Active ParkSense. לאחר ביצוע הבחירה 

המערכת תפעל ותזהיר את הנהג באמצעות צג 
לוח המחוונים לגבי הפעולות שעליו לעשות כדי  נוע לאחור

לבצע את התמרון בצורה נכונה. בדוק את הסביבה -נוע לאחור
הרכב כעת במצב חניה בניצב. כאשר התמרון 
הושלם, הנהג יקבל הוראה לבדוק את מיקום 

החניה של הרכב. אם הנהג מרוצה ממיקום הרכב, 
עליו להעביר את בורר ההילוכים למצב חניה. 

אזהרה
על הנהג להיזהר בעת ביצוע תמרון חניה 

במקביל או בניצב, אפילו בעת שימוש במערכת 
סיוע לחניה פעילה ParkSense . בדוק תמיד היטב 

את האזור שמאחורי הרכב ולפניו, הבט לאחור 
ולפנים, ודא שאין הולכי רגל, בעלי חיים,  רכבים 

אחרים, מכשולים או שטחים מתים, לפני נסיעה 
לאחור וקדימה. אתה אחראי לבטיחות וחייב 

להמשיך לשים לב לסביבה. אחרת, קיימת סכנת 
פציעות חמורות או קטלניות.

זהירות
•מערכת חניה פעילה ParkSense היא רק  	

סייען חנייה ואינה יכולה לזהות את כל 
המכשולים, כולל מכשולים קטנים. אבני 

שפה עשויות להיות מזוהות חלק מהזמן או 
כלל לא. מכשולים הנמצאים מתחת או מעל 

לחיישנים לא יזוהו כאשר הם קרובים לרכב.
•יש לנהוג את הרכב באיטיות בעת שימוש  	

במערכת חניה פעילה ParkSense, כדי 
לאפשר עצירה בזמן כאשר מזוהה מכשול. 

מומלץ שהנהג יביט מעבר לכתפו בעת 
.ParkSense שימוש במערכת חניה פעילה
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בדוק את הסביבה במהלך התמרון, המערכת תבקש מהנהג לעבור  בחירת צד התמרון
למצב REVERSE, בחר במחוון הכיוון בכיוון שאליו  השתמש במחווני הכיוון לבחירת הצד שבו תרצה  
אתה רוצה לצאת. הסר את ידיך מההגה ולחץ על  לבצע את התמרון  השתמש במחוון החץ הימני 
הידיות בזמן שהמערכת תבצע היגוי אוטומטי כדי  כדי לבצע תמרון בצד ימין ובמחוון החץ השמאלי 

לצאת ממקום החניה. אם הנהג ממשיך לבצע  כדי לבצע תמרון בצד שמאל.
פעולות רצויות ובלתי רצויות כאשר מתרחש תמרון 

היציאה )נגיעה או אחיזה בהגה כדי למנוע את 
תזוזתו(, הדבר יפריע לתמרון.

המתן להשלמת התמרון
בדוק את הסביבה – המתן להשלמת התמרון 

בדוק את הסביבה

בדוק את הסביבה

כדי לצאת, השתמש במחוון הכיוון והעבר להילוך 
אחורי – לחץ על החץ השמאלי או הימני כדי 

לעבור לתמרון בצד הרצוי� 

עצור והורד את הידיים מההגה

נוע אחורה בדוק את הסביבה - עצור והורד את הידיים מההגה
בדוק את הסביבה – נוע אחורה

כדי להתחיל, אותת והעבר 
להילוך אחורי – 

כדי  או על  לחץ על  
 
…

וך 
…

לעבור לתמרון בצד הרצוי. 
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בדוק את הסביבה בדוק את הסביבה בדוק את הסביבה

המתן להשלמת התמרון
עצור בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון עצור

בדוק את הסביבה - עצור בדוק את הסביבה - עצור

בדוק את הסביבה בדוק את הסביבה בדוק את הסביבה

שלב להילוך אחורי שלב למצב נסיעה
בדוק את הסביבה - שלב להילוך אחורי נוע קדימה בדוק את הסביבה - שלב למצב נסיעה

בדוק את הסביבה -נוע קדימה
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•החיישנים עלולים לזהות מכשול שלא קיים  	 בדוק את הסביבה
)רעש של הד( בשל רעשים מכניים, לדוגמה 

בעת שטיפת הרכב, גשם, רוחות חזקות, ברד. חניה פעילה 
•ייתכן שהחיישנים לא יזהו מכשולים בעלי צורה  	 הושלמה בדוק את 

מסוימת או שעשויים מחומר מסוים )מוטות  הסביבה
צרים מאד, מוטות נגררים, לוחות, רשתות, 
שיחים, עמודים חוסמי חניה, מדרכות, פחי  המתן להשלמת התמרון

אשפה, כלי רכב וכו׳(. בדוק היטב שהרכב ונתיבו  בדוק את הסביבה - המתן להשלמת התמרון
אכן באמת מתאימים למקום החניה שזוהה על 

ידי המערכת.
•שימוש בגלגלים וצמיגים בעלי גודל שונה מידע חשוב 	

מהציוד המקורי, יכול להשפיע על הפעלת  •אם התנגשות משנה את מיקום החיישנים,  	
המערכת.בדוק את הסביבה הדבר יכול להשפיע מאד על הפעלת המערכת.

•פעולת החיישנים האחורית מנוטרלת  	 •ביצועי החיישנים מגיעים למיטבם לאחר נסיעה  	
אוטומטית כאשר תקע הגרור החשמלי  של כ – 50 ק״מ.

מחובר לשקע בהתקן הגרירה של הרכב, בעוד  •נקה את חיישני ParkSense באופן סדיר, היזהר  	
שהחיישנים הקדמיים ימשיכו לפעול ויוכלו  לא לשרוט אותם או לגרום להם נזק. החיישנים 

לספק התרעות חזותיות וקוליות. החיישנים   חייבים להיות נקיים מקרח, שלג, רפש, בוץ, 
האחוריים מופעלים שוב אוטומטית לאחר ניתוק  לכלוך ומשאריות. אחרת, המערכת לא תפעל 

תקע הגרור. כראוי. מערכת ParkSense עלולה לא לזהות נוע אחורה
•במצב ״בתהליך חיפוש״, המערכת יכולה בדוק את הסביבה -נוע אחורה 	 את המכשול שמאחורי או לפני הפגוש, או 

לזהות באופן שגוי מקום חנייה בו התמרון יכול  שהיא תספק התרעות שגויות על קיום מכשול 
להתבצע )לדוגמא ליד צומת, חניה פרטית,   מאחורי הפגוש. דרך החוצה את כיוון הנסיעה וכו׳(.סיום ביצוע התמרון  •ציוד בניה, משאיות כבדות וגורמי רעידות אחרים  	 התמרון החצי אוטומטי מסתיים כאשר מופיעה על 
•במקרה שתמרון החניה מתבצע בכביש על  	 .ParkSense עלולים להשפיע על פעולת הצג ההודעה שהתמרון הסתיים. בסוף התמרון, 

מדרון, ייתכן שביצועי המערכת יהיו ירודים  המערכת מעבירה לנהג את השליטה על הרכב 
ושהיא תנוטרל. מחדש.
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הפעלה/הפסקת פעולה של מערכת  קמ״ש. מערכת התרעה על סטייה מנתיב  •אם מתבצע תמרון חניה בין שתי מכוניות חונות  	
LANESENSE משתמשת במצלמה הקדמית כדי לזהות את  לאורך המדרכה, ייתכן שהמערכת תגרום לרכב 

סימוני הנתיב ולהעריך את מיקום הרכב בתוך  מצב ברירת המחדל של מערכת LaneSense הוא לעלות על המדרכה.
מכובה.תחומי הנתיב. •חלק מהתמרונים בסיבובים צרים לא ניתנים  	

לחצן LaneSense נמצא בקבוצת הלחצנים כאשר מזוהים שני סימוני נתיב והנהג סוטה באופן  לביצוע.
שמתחת לצג Uconnect.בלתי מכוון לנתיב )מבלי שיופעל מחוון כיוון(,  •בדוק היטב שהתנאים לא השתנו בזמן  	

מערכת LaneSense מפעילה התרעה תחושתית  שהתרחש תמרון החניה )לדוגמא אם יש 
בצורה של תנודה של גלגל ההגה  וגם מתקבלת  אנשים ו\או חיות במקום החניה, רכבים נוסעים 
התרעה ויזואלית בצג לוח המחוונים, כדי להתריע  וכו׳(. והתערב  במהירות במקרה הצורך.

לנהג להישאר בתחומי הנתיב.
•במהלך תמרוני חניה, שים לב לרכבים המגיעים  הנהג יכול לבטל ידנית את ההתרעה התחושתית 	 באמצעות הפעלה של גלגל ההגה, בכל עת.מהכיוון הנגדי. ציית תמיד לחוק ולחוקי  התעבורה.

כאשר מזוהה רק סימון נתיב אחד והנהג סוטה 
באופן בלתי מכוון מעבר לסימון הנתיב )ללא  הערה:

לחצן אזהרה של  הפעלת מחוון כיוון(, מערכת LaneSense מספקת  •לא בטוח שהמערכת תפעל כראוי כאשר  	LaneSense
אזהרה חזותית בצג בלוח המחוונים, להצגת  להפעלה של מערכת LaneSense, לחץ על הלחצן מותקנות שרשראות שלג  או צמיגים 

התרעה לנהג להישאר בתחומי הנתיב. כאשר  LaneSense כדי להדליק את המערכת)הנורית קומפקטים�
כבית(. הודעת LaneSense On תוצג בצג לוח רק סימון נתיב אחד מזוהה, לא תתבצע אזהרה  •תפקוד זה רק מודיע לנהג על מקום החניה  	

המחוונים.תחושתית. האחרון המתאים )במקביל או בניצב( שזוהה 
הערה: על ידי חיישני החניה�

כאשר תנאי ההפעלה מתקיימים, מערכת  •חלק מההודעות המוצגות מלוות בהתרעה  	
LaneSense תבדוק שהנהג אוחז בגלגל ההגה  קולית�

בידיו, ותשמיע התרעה קולית וחזותית לנהג כאשר  המערכת תזהה שהנהג אינו אוחז בידיו בגלגל מערכת התרעה על סטייה מנתיב  ההגה. מערכת LaneSense לא תוכל לתפקד אם LANESENSE  - אם קיימת הנהג לא יחזיר את ידיו להגה.פעולת התרעה לסטייה מנתיב
מערכת התרעה על סטייה מנתיב פועלת 

במהירויות של מעל 60 קמ״ש ומתחת ל- 180 
LaneSense On הודעת
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להפעלה של מערכת LaneSense, לחץ  פעם אחת 
על לחצן LaneSense )הנורית נדלקת(.

הערה:
LaneSense תשמור על מצב המערכת האחרון 
)פעיל או מנוטרל( מהפעם האחרונה שהרכב 
ON/ הונע, כאשר מתג ההתנעה הועבר למצב

�RUN
LaneSense הודעת אזהרה של

מערכת LaneSense תציג את מצב הסטייה בנתיב 
הנוכחי בצג בלוח המחוונים.

תצוגה בסיסית של לוח המחוונים -אם קיימת
כאשר מערכת LaneSense פועלת, קווי הנתיב הם 

אפורים כאשר לא זוהו גבולות הנתיב משני הצדדים 
וחיווי LaneSense  מוצג בצבע לבן רציף.

) 

סטייה לנתיב שמאלי -רק סימון נתיב שמאלי 
זוהה

•כאשר מערכת LaneSense פועלת, חיווי  	
 הוא לבן רציף ורק סימון הנתיב 

מערכת פעילה )קווים אפורים/ חיווי לבן 

  LaneSense
השמאלי זוהה והמערכת מוכנה לספק התרעות 
חזותיות בצג לוח המחוונים, אם מבוצעת סטייה 

בלתי מכוונת מהנתיב.
•כאשר מערכת LaneSense מזהה שהרכב מתקרב  	

לסימון הנתיב וקיים סיכון של סטייה מנתיב, הקו 
השמאלי העבה יהבהב מלבן לאפור, הקו הדק 

 LaneSense השמאלי יישאר בצבע לבן רציף וחיווי
 משתנה מלבן רציף לצהוב מהבהב.

סטייה לנתיב שמאלי - שני סימוני 
הנתיב זוהו

•כאשר מערכת LaneSense פעילה, הקווים  	
האפורים הופכים ללבנים כדי לציין ששני סימוני 
 הוא ירוק רציף 

התקרבות לנתיב )מלבן מהבהב לקו אפור רציף  
עבה/חיווי צהוב מהבהב(

הערה:
מערכת LaneSense פועלת באופן דומה עבור 

סטייה לנתיב הימני כאשר מזוהה רק סימון נתיב 
מימין�

 LaneSense הנתיב זוהו. חיווי
כאשר שני סימוני הנתיב זוהו, והמערכת תספק 

התרעות חזותיות בצג בלוח המחוונים ואזהרת 
תנודה של גלגל ההגה, אם מתבצעת סטייה 

בלתי מכוונת מהנתיב.

זוהו נתיבים )קווים לבנים/חיוויי ירוק  ( 
•כאשר מערכת LaneSense מזהה מצב של  	

סטייה מנתיב, הקו השמאלי העבה והקו 
השמאלי הדק יהפכו לצבע לבן רציף. חיווי 

LaneSense  ישתנה מירוק רציף ללבן רציף. 
באותה עת, תתבצע תנודה של גלגל ההגה 

בכיוון הנגדי לגבול הנתיב.
•לדוגמא:אם הרכב יתקרב לצד השמאלי של  	

הנתיב, גלגל ההגה יסובב לצד ימין.



זיהוי נתיב )קו לבן עבה רציף, קו צהוב דק רציף/ חיווי 
) 
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צהוב רציף 
כאשר מערכת LaneSense מזהה שהרכב מתקרב 

לסימון הנתיב וקיים סיכון של סטייה מנתיב, 
הקו השמאלי העבה יהבהב מלבן לאפור, הקו 
הדק השמאלי יישאר בצבע לבן רציף וחיווי  

  משתנה מצהוב רציף לצהוב 

•לדוגמא: אם הרכב יתקרב לצד השמאלי של  	
הנתיב, גלגל ההגה יסובב לצד ימין.

התקרבות לגבול נתיב )מקו לבן מהבהב  לקו אפור 
)

 LaneSense
מהבהב. באותה עת, תתבצע תנודה של גלגל 

ההגה בכיוון הנגדי לגבול הנתיב.

תצוגת לוח המחוונים משופרת -אם קיימת
כאשר מערכת LaneSense פועלת, קווי הנתיב הם 
אפורים כאשר לא זוהו גבולות נתיב משני הצדדים, 

 LaneSense מוצג בצבע לבן רציף.

עבה, קו לבן דק רציף/ חיווי צהוב מהבהב 

הערה:
מערכת LaneSense פועלת באופן דומה עבור 

סטייה לנתיב הימני�

וחיווי 

) מערכת פעילה )קווים אפורים/ חיווי לבן 



סטייה לנתיב שמאלי -רק סימון נתיב שמאלי 
זוהה

•כאשר מערכת LaneSense פועלת, חיווי  	
 הוא לבן רציף ורק סימון 
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 LaneSense
הנתיב השמאלי זוהה והמערכת מוכנה לספק 

התרעות חזותיות בצג לוח המחוונים אם 
מבוצעת סטייה בלתי מכוונת מהנתיב.

•כאשר מערכת LaneSense מזהה שהרכב  	
מתקרב לסימון הנתיב וקיים סיכון של סטייה 
מנתיב, הקו השמאלי העבה יהבהב בצהוב, 
הקו הדק השמאלי יישאר בצבע צהוב רציף 

וחיווי LaneSense   משתנה מלבן רציף 
לצהוב מהבהב.

התקרבות לגבול נתיב )קו צהוב עבה מהבהב, קו 
)

הערה:
מערכת LaneSense פועלת באופן דומה עבור 

סטייה לנתיב הימני כאשר מזוהה רק סימון 
נתיב מימין�

סטייה לנתיב שמאלי - שני סימוני הנתיב זוהו
•כאשר מערכת LaneSense  פעילה, הקווים  	

האפורים הופכים ללבנים כדי לציין ששני סימוני 
 הוא ירוק רציף 

צהוב דק רציף/ חיווי צהוב מהבהב 

 LaneSense הנתיב זוהו. חיווי
כאשר שני סימוני הנתיב זוהו, והמערכת תספק 

התרעות חזותיות בצג בלוח המחוונים ואזהרת 
תנודה של גלגל ההגה, אם מתבצעת סטייה 

בלתי מכוונת מהנתיב.

) זוהו נתיבים )קווים לבנים/חיוויי ירוק  
•כאשר מערכת LaneSense מזהה מצב של  	

סטייה מנתיב, הקו השמאלי העבה והקו 
השמאלי הדק יהפכו לצבע צהוב רציף. חיווי 
 ישתנה מירוק רציף לצהוב 

רציף. באותה עת, תתבצע תנועה של גלגל 
ההגה בכיוון הנגדי לגבול הנתיב.

•לדוגמא: אם הרכב יתקרב לצד השמאלי של  	
הנתיב גלגל ההגה יסובב לצד ימין.

זיהוי נתיב )קו צהוב עבה רציף, קו צהוב דק רציף 
)

  LaneSense

חיווי צהוב רציף  
•כאשר מערכת LaneSense מזהה שהרכב  	

מתקרב לסימון הנתיב וקיים סיכון של סטייה 
מנתיב, הקו השמאלי העבה יהבהב בצהוב, 
הקו הדק השמאלי יישאר בצבע צהוב רציף. 

חיווי LaneSense   ישתנה מצהוב רציף לצהוב 
מהבהב. באותה עת, תתבצע תנועה של גלגל 

ההגה בכיוון הנגדי לגבול הנתיב.



כאשר בורר ההילוכים מועבר מהילוך אחורי  הערה: •לדוגמא: אם הרכב יתקרב לצד השמאלי של  	
)והשהיית המצלמה כבויה(, מצב מצלמה אחורית  •המערכת תבצע תנודה של גלגל ההגה הנתיב, גלגל ההגה יסובב לצד ימין. 	

מתבטל, והמסך הקודם יופיע שוב. כאשר בורר  כאשר מערכת בטיחות פועלת� )מערכת 
ההילוכים מועבר מהילוך אחורי )השהיית המצלמה  מניעת נעילת גלגלים, מערכת בקרת 

הופעלה(, תצוגת המצלמה תמשיך להופיע עד  אחיזה, בקרת יציבות אלקטרונית, אזהרת 
10 שניות לאחר העברה מהילוך אחורי, אלא  התנגשות וכו׳(�

אם מהירות הרכב היא מעל ל-13 קמ״ש, בורר 
•גם מחווני הכיוון ומהבהבי החירום מבטלים  ההילוכים הועבר למצב חניה, או מתג ההתנעה 	

הועבר למצב OFF.את האזהרות�
הערה: מצלמת נסיעה לאחור - אם קיימת

בעת הפעלת השהיית המצלמה, תצוגת המצלמה  ייתכן שרכבך מצויד במצלמת נסיעה לאחור של 
תנוטרל על ידי הלחצן )Image Defeat )X על מסך  מערכת ParkView, שתאפשר לך תצוגה של האזור 

המגע, לאחר העברה מהילוך אחורי. מאחורי רכבך כאשר בורר ההילוכים בהילוך אחורי. 
כאשר היא מופעלת, קווי ההנחיה מוצגים על התמונה תוצג בצג מערכת מסך המגע, יחד עם  התקרבות לגבול נתיב )קו צהוב עבה מהבהב, קו 

התמונה כדי לציין את רוחב הרכב ואת נתיב ההתרעה Check entire surroundings )בדוק את כל  צהוב דק רציף/ חיווי צהוב מהבהב(
התנועה המשוער על בסיס מיקום גלגל ההגה. הקו הסביבה( לרוחב החלק העליון של המסך. לאחר 
 ParkView חמש שניות הערה זו תיעלם. מצלמת הערה:

המרכזי המקווקו מציין את מרכז הרכב, כדי לסייע 
נמצאת בחלקו האחורי של הרכב מעל ללוחית  מערכת LaneSense פועלת באופן דומה עבור 

בחניה ויישור וו גרירה לחיבור גרור.
הרישוי האחורית. סטייה לנתיב הימני�

האזורים המוצגים בצבעים שונים מציינים את  הערה: המרחק מהחלק האחורי של הרכב.שינוי מצב התרעה של מערכת 
מצלמת נסיעה לאחור ParkView כוללת מצבים  Lanesense

ניתנים להתאמה שניתן לבחרם באמצעות מערכת  באמצעות הגדרות מערכת LaneSense ניתן 
Uconnect. למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות  להתאים את העוצמה של האזהרה בגלגל ההגה 

Uconnect" בפרק ״מולטימדיה״. )Low/Medium/High) ואת רגישות טווח האזהרה 
 .Uconnect ממסך מערכת (Early/Medium/Late(

למידע נוסף, עיין בנושא ״הגדרות Uconnect" בפרק 
״מולטימדיה״.
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שחרר את דלתית פתח מילוי הדלק מנעילה,  . 1
על ידי לחיצה על הלחצן UNLOCK במפתח 

 UNLOCK השלט הרחוק, או באמצעות הלחצן
הנמצא על דיפון לוח הדלת של הנהג.

פתח את דלתית פתח מילוי הדלק באמצעות    .2
לחיצה בקצה החיצוני של דלתית פתח מילוי 

הדלק. הערה:
אם שלג, קרח, בוץ או כל חומר אחר מצטבר על 

עדשות המצלמה, שטוף במים ונגב במטלית רכה. 
אל תכסה את העדשות.

תדלוק הרכב
מערכת הדלק ללא מכסה לפתח מילוי דלק, 

משתמשת במכסה פנימי הנמצא בצינור המילוי 
של מיכל הדלק, הנפתח ונסגר אוטומטית עם 

הכנסה\הוצאה של אקדח המילוי. המערכת ללא 
דלתית מילוי דלקמכסה תוכננה למנוע מהנהג למלא סוג דלק לא  נכון.

)המשך(
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זהירות )המשך(
כדי למנוע נזק לרכב, יש לנהוג ברכב באטיות 

בעת שימוש בצלמת ParkView, כדי שתוכל 
לעצור כאשר מוצג מכשול. מומלץ שהנהג יביט 
.ParkSense מעבר לכתפו בעת שימוש במערכת

הטבלה הבאה מציגה את המרחקים המשוערים עבור כל אזור:

מרחק מהחלק האחורי של הרכב אזור

)30-0 ס״מ( אדום

)30-2 ס״מ( צהוב

)2 מ׳, ומעלה( ירוק

אזהרה
עליך להיזהר בעת נסיעה לאחור גם בעת שימוש 

במצלמת נסיעה לאחור ParkView. בדוק תמיד 
היטב את האזור שמאחורי הרכב, הבט לאחור, 
וודא שאין הולכי רגל, בעלי חיים, רכבים אחרים, 
מכשולים או שטחים מתים, לפני נסיעה לאחור. 

אתה האחראי הבלעדי לבטיחות הסביבה 
וחייב להמשיך לשים לב למתרחש בעת נסיעה 

לאחור. אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות או 
קטלניות.

זהירות
כדי למנוע נזק לרכב יש להשתמש במערכת 

 ParkView רק כאמצעי עזר. מצלמת ParkView
אינה מסוגלת להציג כל מכשול או עצם בנתיב 

הנסיעה.



הערה: תדלוק חירום ממיכל דלק נייד
•במזג אוויר קר, קרח עשוי למנוע את  	 רוב מיכלי דלק ניידים לא יפתחו את המכסה הפנימי. 

פתיחת דלתית פתח המילוי� אם הדבר   כדי לאפשר תדלוק חירום ממיכל נייד, מסופק 
קורה, לחץ קלות על דלתית פתח מילוי  משפך המיועד לפתוח את המכסה הפנימי. 

הדלק לשבירת הקרח שהצטבר, ושחרר את  הוצא את המשפך מאזור האחסון של הגלגל  . 1
הדלתית באמצעות לחצן השחרור הפנימי�  החלופי.

אל תמשוך את הדלתית� הכנס את המשפך לאותו פתח מילוי המשמש   .2
•כאשר הדק אקדח התדלוק קופץ או מפסיק  	 את אקדח התדלוק.

לפעול, מיכל הדלק מלא�

הליך התדלוק
איו מכסה של פתח מילוי הדלק. מכסה נפתח   .3

פנימי אוטם את צינור מילוי הדלק.
הכנס את פיית התדלוק לצינור התדלוק,   .4

במלואה: הפייה פותחת ומחזיקה את המכסה 
הפנימי בעת התדלוק.

תדלק את הרכב, כאשר הדק אקדח התדלוק  . 5
משפך דלק קופץ או מפסיק לפעול מיכל הדלק מלא.

ודא שהמשפך מוכנס במלואו ומחזיק את  . 3 המתן 10 שניות לפני הוצאת פיית התדלוק כדי   .6
המכסה הפנימי פתוח. לאפשר לדלק להתנקז מהפייה.

שפוך דלק לפתח המשפך.  .4 הסר את אקדח התדלוק וסגור את דלתית   .7
הסר את המשפך מצינור המילוי, נקה אותו פתח מילוי הדלק.  .5

לפני החזרתו לאזור האחסון בגלגל האחורי.
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אזהרה
•הרחק תמיד מקור להבה ואש ברכב או  	

מחוצה לו, בעת שדלתית פתח מילוי הדלק 
פתוחה, או בעת תדלוק.

•לעולם אל תתדלק כשהמנוע פועל. ברוב  	
המדינות זו הפרה של תקנות בטיחות באש 

ופעולה זו עלולה לגרום להידלקות ״נורית חיווי 
תקלה״.

•עלולה להתרחש שריפה אם דלק נשאב  	
למיכל נייד בתוך הרכב. אתה עלול להיכוות. 

הנח תמיד מיכלי דלק ניידים על הקרקע, 
בעת מילוי.



230

שחרור חירום של דלתית פתח מילוי 
הדלק

אם אינך יכול לפתוח את דלתית פתח מילוי דלק, 
השתמש במנגנון שחרור חירום של דלתית פתח 

מילוי דלק.
פתח את דלת תא המטען.  .1

הסר את מדף האחסון אם קיים.  .2
פתח את דלתית הגישה הנמצאת בדיפון    .3

הפנימי, לשחרור הכבל בעזרת קצה המפתח 
שחרור דלתית פתח מילוי דלק צינור המילוישלך.

משוך בקצה החיצוני כדי לפתוח את דלתית  העמסת הרכב5. 
תווית אישורפתח מילוי הדלק.

כפי שנדרש על פי תקנות הבטיחות, תווית האישור 
מודבקת ברכבך על הדלת או על העמוד בצד הנהג.

תווית זו מכילה את החודש ושנת היצור, משקל 
כולל מותר )GVWR(, משקל כולל מותר על 

הסרנים )GAWR(, קדמי ואחורי, ולוחית של מספר 
זיהוי רכב )VIN(. תווית זו כוללת גם מספר המציין 
את החודש, יום והשעה, המציין את החודש, יום 
והשעה של הייצור. הבר-קוד שמופיע בתחתית  מיקום שחרור דלתית פתח מילוי דלק

התווית הוא מספר זיהוי הרכב. אחוז ברצועת כבל השחרור ומשוך כלפי מעלה  . 4
)GVWR( משקל כולל מותר דלתית מילוי דלק בעדינות כדי לשחרר מנעילה את דלתית פתח 

משקל כולל מותר )GVWR(, הוא המשקל הכולל  מילוי הדלק.
המותר של הרכב, הכולל את הנהג, נוסעים, התקני  גרירה ומטען. התווית גם מציינת את היכולת הערה:

המקסימלית של מערכת הסרנים הקדמיים שימוש בכוח רב מדי עלול לגרום נזק לרצועת 
והאחוריים )GAWR(.הכבל.



משקל עצמי יש צורך להגביל את  העומס הכולל, כך שהוא לא 
המשקל העצמי של הרכב מוגדר כמשקל הכולל  יעבור את יכולת ההעמסה של המשקל הכולל 
של הרכב עם כל הנוזלים, כולל מיכל דלק מלא,  ואת יכולת ההעמסה של המשקלים הכוללים של 
אך בלי נוסעים או מטען ברכב. המשקל העצמי  הסרנים הקדמיים והאחוריים.
הקדמי והאחורי נקבע באמצעות שקילת הרכב  משקל מטען

על משקל מסחרי, לפני הושבת נוסעים או הוספת  משקל מטען הרכב מוגדר כמשקל שהרכב יכול 
מטען לרכב. לשאת, משקל זה כולל את משקל הנהג, משקל 

העמסה כל הנוסעים, התקני גרירה ומטען.
הדרך הטובה ביותר לקבוע את המשקל הכולל  )GAWR( משקל כולל מותר על הסרנים

בפועל והמשקל הקדמי והאחורי של רכבך כשהוא  GAWR הוא העומס המרבי המותר על הסרן הקדמי 
גרירת גרורעל האדמה, היא לשקול אותו כשהוא עמוס ומוכן  והאחורי. המטען צריך להיות מחולק באזור תא 

בחלק זה תמצא עצות בטיחות, ומידע על מגבלות לשימוש. המטען, כך שהוא לא יחרוג מהמשקל הכולל של 
על סוגי הגרירה שהרכב יכול לבצע באופן בטוח.  יש צורך לשקול קודם את הרכב על מכשיר שקילה  כל אחד מהסרנים.
לפני גרירת גרור, עיין בקפידה במידע זה לגרירת  ייעודי כדי לוודא שלא קיימת חריגה במשקל הכולל  המשקל הכולל של כל אחד מהסרנים נקבע על ידי 

מטען באופן יעיל ובטוח ככל האפשר. המותר )GVWR(. יש לבדוק את המשקל הקדמי  מרכיביה של המערכת בעלי יכולת העומס הנמוכה 
כדי לשמור על כיסוי האחריות המוגבלת עבור רכב והאחורי של הרכב בנפרד כדי לוודא שהעומס  ביותר )סרן, קפיצים, צמיגים או גלגלים(. סרנים  

חדש, מלא אחר הדרישות וההמלצות במדריך זה מחולק כראוי על הסרנים הקדמיים והאחוריים.  כבדים יותר או רכיבי מתלים אשר לעיתים מצויינים 
בכל הנוגע לכלי רכב המשמשים לגרירת גרור.בעת שקילת הרכב ייתכן שתהיה חריגה במשקל  כרכיבים בעלי עמידות יתרה, לא בהכרח יגדילו את 
הכולל המותר של הסרן הקדמי או האחורי, בעוד  הגדרות מקובלות לגרירההמשקל הכולל המותר )GVWR( של הרכב.

שהמשקל הכולל המותר לא חרג מהטווח המצוין.  ההגדרות הבאות עבור גרירת גרור יסייעו לך בהבנת מידת צמיג המידע הבא:אם כך הדבר, יש צורך להעביר משקל מלפנים  גודל הצמיג המופיע על תוית האישור של הרכב, מראה 
לאחור או מאחור על פי הצורך, בהתאם למגבלות  משקל כולל מותר )GVWR(את גודל הצמיג ברכבך בפועל. יכולת ההעמסה של  המשקל המצוינות. אפסן את הפריטים הכבדים  GVWR הוא המשקל הכולל המותר של רכבך. הצמיגים החלופיים חייבת להיות שווה לצמיג המקורי. יותר למטה, וודא שהמשקל מפוזר בצורה שווה.  משקל זה כולל את הנהג, הנוסעים, המטען גודל החישוק אחסן פריטים משוחררים היטב לפני שאתה 

ומשקל מוט הגרירה. העומס הכולל חייב להיות  זהו גודל החישוק המתאים לגודל הצמיג המצויין.
מתחיל בנסיעה.

מוגבל כך שלא תעבור את המשקל הכולל המותר. לחץ אוויר בצמיגים
פיזור משקל בצורה לא מאוזנת יכול להשפיע לרעה  על יכולת הנסיעה של הרכב ועל אופן הפעולה של זהו לחץ האוויר של צמיג קר ברכבך, עבור כל מצבי  הבלמים.ההעמסה עד למשקל הכולל המותר.
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זהירות
אל תעמיס את הרכב, כך שהוא יהיה כבד יותר 
מיכולת המשקל המותר או המשקל המותר על 

הסרנים הקדמיים והאחוריים. אם תעשה זאת 
בכל זאת, חלקים מהרכב עלולים להישבר, או 

שזה ישנה את אופן הפעולה של הרכב. בעקבות 
זאת, אתה עלול לאבד שליטה ברכב. בנוסף, 

העמסת יתר יכולה לקצר את חיי הרכב.



כן רמת הבטיחות בעת גרירת הגרור תהיה גבוהה  שטח חזית הגרור למידע נוסף, עיין בנושא ״מטען ברכב/תווית רישוי 
יותר. הוספת בקרת ייצוב גרור חיתוך \הידרואלי  שטח חזית הגרור הוא הגובה המרבי של חזית  הרכב״ בפרק ״התנעה והפעלה״.
גם מפחיתה את ההטלטלות הנגרמת מתנועה  הגרור כפול הרוחב המרבי של חזית הגרור. )GTW( משקל כולל של גרור

ומרוחות צד ומוסיפה ליציבות לרכב הגורר והגרור.  )TSC( בקרת ייצוב גרור GTW הוא משקל הגרור כולל משקל המטען, 
בקרת ייצוב גרור והתקן גרירה המחלק משקל  בקרת ייצוב גרור היא חיבור טלסקופי מכני שניתן  חומרים מתכלים וציוד )קבוע או זמני( שהוטען 

)איזון המטען( מומלצים עבור מוטות גרירה כבדים  להתקין בין וו הגרירה ומוט הגרירה. הבקרה בדרך  בגורר או מחוצה לו, שהוא במצב ״עמוס ומוכן 
יותר, וייתכן שיהיה בהם צורך בהתאם לתצורת\ כלל מספקת חיכוך מתכוונן הקשור לתנועה  לפעולה״
העמסת הרכב והגרור, ודרישות המשקל הכולל  הטלסקופית, על מנת לצמצם את הטלטלות של  הדרך המומלצת למדידת המשקל הכולל של הגרור 

.)GAWR( המותר על הסרנים הגרור בעת נסיעה. היא להעלות את הגרור העמוס על מאזני רכב. כל 
אם בקרת ייצוב גרור חשמלית )TSC( קיימת, היא  המשקל של הגרור חייב להיות על המאזניים.

תזהה גרור מטלטל ותפעיל אוטומטית את הבלמים  )GAWR( משקל כולל מותר על הסרנים
בחלק מהגלגלים ו\או תקטין את הספק המנוע כדי  GAWR הוא העומס המרבי המותר על הסרן הקדמי 

למנוע את טלטלות הגרור. והאחורי. חלק את המטען באופן אחיד על הסרנים 
התקן גרירה הקדמי והאחורי. ודא שאינך עובר על העומס 

התקן גרירה תומך במשקל מוט הגרירה בדיוק  המותר לסרן הקדמי או לסרן האחורי. למידע נוסף, 
באותו אופן אם זה היה מטען הנמצא על וו הגרירה,  עיין בנושא ״מטען ברכב/תווית רישוי הרכב״ בפרק 

או נקודת חיבור אחרת ברכב. ווי גרירה מסוג זה   ״התנעה ונהיגה״.
הם הווים הנפוצים ביותר היום בשוק, ומשתמשים 

בהם בדרך כלל בשביל לגרור גרורים בגודל קטן 
חיבור כבל אבטחהובינוני.

תקנות הבלימה האירופיות עבור גרור עם בלמים התקן גרירה המחלק משקל
עד 3,500 ק״ג דורשות שבגוררים יותקן התקן חיבור  המערכת המחלקת משקל מפעילה מינוף 

נוסף או שרשרת אבטחה. באמצעות מוטות )העמסה( קפיציים. משתמשים 
בהם בדרך כלל עבור מטענים כבדים יותר, כדי 

לחלק את משקל מוט הגרירה בין הסרן הקדמי  )TW( משקל מוט גרירה
של רכב הגרר וסרני הגרור. אם השימוש נעשה על  משקל מוט הגרירה הוא הכוח כלפי מטה שמפעיל 

פי הנחיות הייצרן, הנסיעה תהיה יותר מאוזנת,  הגרור על וו הגרירה. עליך להתחשב בערך זה 
ההיגוי יהיה עקבי,  עם שליטה על הבלימה, ועל  ברכבך.
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אזהרה
•מערכת התקן גרירה המחלק משקל אשר  	

אינה מותקנת כראוי, עלולה לצמצם את 
האחיזה בכביש, את היציבות ואת ביצועי 

הבלימה, והדבר עלול לגרום לתאונה.
•ייתכן שהמערכת לחלוקת משקל לא תתאים  	
לבלם מצמד עבור גרור. למידע נוסף התייעץ 

עם יצרן הגרור של התקן הגרירה, או עם 
מרכז מורשה לרכבים הגוררים גרור. אזהרה

חשוב שלא תעבור את המשקל הכולל המותר 
על הסרנים הקדמי והאחורי. חריגה מערכים אלה 

עלולה לגרום למצבי נהיגה מסוכנים. אתה עלול 
לאבד שליטה על הרכב ולגרום לתאונה.



•עבור תפוח גרירה קבוע, קשור את הכבל סביב  	 המיקום המומלץ עבור חיבור כבל אבטחה לגרור 
צוואר תפוח הגרירה. אם אתה מחבר את הכבל  רגיל, הוא חריץ הנמצא בצד של תושבת וו הגרירה.

בדרך זו השתמש רק בלולאה אחת. עם נקודת חיבור
•לווי גרירה נתיקים העבר את הכבל דרך נקודת  	
החיבור וחבר אותו בחזרה לעצמו בלולאה, או 

חבר את התפס ישירות לנקודת חיבור.

קשירה לתפס תפוח גרירה קבוע 
ללא נקודות חיבור 

•עבור תפוח גרירה נשלף, עליך לציית להוראות  	
היצרן או הספק.

קשירה לצוואר תפוח גרירה 
תפוח גרירה נשלף 

הערה:
בדוק את הנקודות הבאות כדי לוודא נעילה נכונה  קשירה לתפוח גרירה נשלף

של תפוחי גרירה נשלפים לפני כל נסיעה: •עבור וו גרירה קבוע, חבר את התפס ישירות  	
•הסימון הירוק על בורג ההידוק מיושר עם  	 לנקודה המיועדת. אפשרות זו חייבת להיות 

האזור הירוק של תפוח הגרירה� מאושרת במפורש על ידי יצרן הגרור, מאחר 
•בורג ההידוק מונח על תפוח הגרירה )ללא שהתפס עשוי לא להיות מספיק חזק לשימוש  	

רווח(�באופן זה.
•המנעול סגור והמפתח הוצא� ניתן להוציא  	 החוצה את הבורג�קשירה לצוואר תפוח גרירה נשלף

•עליך להכניס את תפוח הגרירה במלואו   	
לתוך השקע ולהדק היטב בדוק על ידי 

נענוע�
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יש לבצע את הליך ההתקנה שוב אם אחד 
מארבעת הבדיקות נכשלו.

כדי להימנע מתאונה, אם אין להשתמש בהתקן 
הגרר אם אחד מהתנאים הבאים לא מתקיים. צור 

קשר עם היצרן במידה וזה קורה.
ניתן להתקין ולהסיר את וו הגרירה בקלות בעזרת 

כוח רגיל של הידיים.
מצב נעול )מצב הפעלה(לעולם אל תשתמש בעזרים או בכלים משום שזה  יכול לגרום נזק למנגנון. 

ווי גרירה ניתקים לעולם אל תשחרר מנעילה אם הגרורים מחוברים, 
1 - שקע או אם מותקנים מתקנים לנשיאת מטען 

2 - תפוח גרירה הסר תמיד את תפוח הגרירה והכנס את התקע 
3 - נעילת תפוח הגרירה לתוך השקע, בעת נסיעה ללא גרור או עם מתקנים 
4 - שחרור תפוח הגרירה לנשיאת מטען.  דבר זה חשוב בייחוד אם תפוח 

5 - בורג הידוק הגרירה מסתיר את מספר הרישוי של הרכב או את 
6 - מכסה הפנסים.

7 - מפתח 
8 - סימון אדום )בורג הידוק(

מצב משוחרר מנעילה )וו הגרירה לא מותקן( 9 - סימון ירוק )בורג הידוק(
10 - סימון ירוק )תפוח גרירה(

11- סמל )שחרור(
12 - שקע

13 - פין עצירה
14 - אין רווח בין 2 ל-5
15 - רווח של כ-5 מ״מ
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•דאג תמיד שתפוח הגרירה והשקע יהיו  	 במקרה זה פעולת הנעילה היא אוטומטית. התקנת תפוח גרירה
נקיים כדי לוודא שפעולתם תהיה תקינה� דאג תמיד שידיך יהיו רחוקות מהבורג משום שהוא  הוצא את התקע החשמלי מהקולט. . 1

•דאג לטיפולם של חלקים מכניים� טפל  	 מסתובב בעת תהליך הנעילה. תפוח הגרירה בדרך כלל במצב משוחרר מנעילה 
במנעול רק באמצעות גרפיט� שהוא מוסר מהרכב. זה המקרה כאשר ניתן 

•שמן את נקודות החיבור, משטחי החיכוך  	 סגור את המנעול והוצא תמיד את המפתח.   .3 להבחין ברווח של כ-5 מ״מ בין הבורג לתפוח 
ותפוחוי הגרירה עם  גריז ללא שרף או  לא ניתן להוציא את המפתח אם המנעול  הגרירה )ראה את האיור( והסימון האדום על בורג 

שמן� גריז ושמן מעניקים גם הגנה נוספת  פתוח. לחץ על המכסה לכיוון המנעול.  ההידוק מיושר עם הסימון הירוק על תפוח הגרירה.
מקורוזיה�  הסרת תפוח גרירה שים לב, ניתן להכניס את תפוח הגרירה רק 

•עליך להסיר את תפוח הגרירה ולהכניס  	 משוך את המכסה מהמנעול ולחץ אותו לתוך   .1 במצב זה!
את התקע בעת ניקוי המכונית עם מכשיר  ידית המנעול. אם מסיבה כלשהי מנגנון הנעילה של תפוח 

קיטור או מכשיר ניקוי בלחץ גבוה אסור  פתח את המנעול עם המפתח. הגרירה שוחרר לפני ההתקנה, במילים אחרות 
לנקות את תפוח הגרירה באמצעות קיטור� החזק את תפוח הגרירה, הוצא את הבורג תפוח הגרירה נמצא במצב נעול, יהיה צורך לשחרר  . 2

הערה:את המנגנון. ניתן להבחין במצב הנעול בקלות  וסובב אותו עד לנעילה כדי לשחרר אותו 
ביחד עם תפוח גרירה נשלף מגיעים שני מפתחות.  מאחר והסימון הירוק מיושר עם הסימון הירוק על  מנעילה כשהוא משוך החוצה.

זכור זאת ושמור את המפתחות בקופסא, במקרה תפוח הגרירה, ולא קיים רווח בין הבורג לתפוח  הוצא את תפוח הגרירה מהשקע. שתצטרך לחזור על ההוראות שהוזכרו לעיל.הגרירה. כעת ניתן להוציא את הבורג, הוא יפעל אוטומטית  פעל לפי ההוראות הבאות  כדי לשחרר את מנגנון 
במצב משוחרר. הנעילה:

אפסן את תפוח הגרירה במקום בטוח ברכב  . 3 הכנס מפתח ופתח את המנעול, הוצא את בורג 
והגן עליו מבוץ. ההידוק וסובב אותו עד להגעה למעצור. תפוח 

הכנס את התקע החשמלי לשקע. . 4 הגרירה משוחרר ולאחר הוצאת הבורג, מנגנון 
הערה:הנעילה נשאר במצב משוחרר.

כל תיקון או הסרה של תפוח גרירה נשלף צריך  התקן את תפוח הגרירה ביחד עם פין עצירה,   .2
להיעשות על ידי היצרן� על ידי הכנסה ולחיצה של שניהם לתוך השקע.

•התקן את לוחית המידע הרלוונטית קרוב  	
לשקע, או בתוך הרכב במקום  גלוי לעין�
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משקלי גרירה של גרור )ערכי משקלי הגרור המרביים(

משקל מרבי מותר למוט הגרירה   יכולת המשקל המותר המקסימלית  דגם )ראה הערה(מנוע\תיבת הילוכים )משקל גרור כולל(

50 ק״ג 1200 ק״ג  הנעה קדמית או הנעה בארבעת הגלגלים מנוע בנזין 1.4 ל׳ /אוטומטית

60 ק״ג 1000 ק״ג הנעה קדמית או הנעה בארבעת הגלגלים מנוע בנזין 1.4 ל׳/ ידני

50 ק״ג 1000 ק״ג הנעה קדמית או הנעה בארבעת הגלגלים מנוע בנזין 2.4 ל׳

75 ק״ג 1500 ק״ג הנעה בארבעת הגלגלים מנוע דיזל 2.0 ל׳/ אוטומטית

95 ק״ג 1900 ק״ג הנעה בארבעת הגלגלים מנוע דיזל 2.0 ל׳/ ידנית

60 ק״ג 1200 ק״ג הנעה בארבעת הגלגלים מנוע דיזל  1.6 ל׳ 

בעת גרירת גרור ניתן לחרוג ממשקל המטען הכולל המותר בלא יותר מ-  10% או 100 ק״ג, הערך הנמוך מבין השניים, ומהירות הנסיעה מוגבלת 
ל- 100 קמ״ש ומטה.

בדוק מהם החוקיים המקומיים בנוגע למהירויות גרירת גרור מקסימליות ומשקל.

מגבלות הגרירה המצוינות מייצגות את יכולת הגרירה המקסימלית של הרכב, כשהוא מגיע למשקל כולל משולב על מנת לפעול מחדש  
בשיפוע של 12 אחוז בגובה  פני הים

בעת גרירה הביצועים וחיסכון בדלק יפחתו בכל הדגמים.



משקל גרור ומוט גרירה
לעולם אל תחרוג מהמשקל המרבי המותר למוט 

הגרירה, הטבוע על הפגוש או על וו הגרירה.
התחשב בגורמים הבאים בעת חישוב המשקל על 

הסרן האחורי/הקדמי של הרכב:
•משקל מוט הגרירה של הגרור. 	

•משקל של מטען אחר או ציוד שהועמס ברכבך  	
או עליו.

•משקל הנהג והנוסעים.  	

בצע את התחזוקה הרשומה ב״טיפולים  הערה:
תקופתיים״. למידע נוסף, עיין ב״טיפולים  זכור שכל עצם שנמצא בגרור או עליו מוסיף 

תקופתיים״ בפרק ״שירות ותחזוקה״. לבירור מועדי  לעומס על רכבך� כמו כן, תוספות שהותקנו 
התחזוקה המתאימים בעת גרירת גרור. לעולם  במפעל או תוספות שהותקנו לאחר מכן, 
אל תחרוג מהעומס המרבי המותר על הסרנים  חייבות להיות כלולות בחישוב של העומס 

והמשקל הכולל המשולב המותר. הכולל על רכבך� עיין בלוחית  נתוני העמסת 
הצמיגים הנמצאת על קורת דלת הנהג  כדי 

לדעת מהו המשקל הכולל המשולב המותר של 
נוסעים ומטען ברכבך� 

דרישות גרירה
כדי לשפר את ההרצה של רכיבי מערכת הנעה של 

רכב חדש, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:
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אזהרה )המשך(
•בעת גרירה של גרור, אל תעמיס יותר מדי  	

על הגרור או על הרכב. עומס יתר יכול לגרום 
לאיבוד השליטה, נזק או ירידה בביצועים של 
הבלמים, הסרנים, המנוע, תיבת ההילוכים, 

ההיגוי, המתלים, השלדה או הצמיגים.
•יש להשתמש תמיד בשרשראות אבטחה  	

בין רכבך לגרור. חבר תמיד את השרשראות 
למחזיקי הווים של התקן הגרירה של הרכב. 

הצלב את השרשראות מתחת למוט הגרירה 
ואפשר מספיק ריפיון עבור פניות.

•אין להחנות במדרון רכב שמחובר אליו גרור.  	
בעת חניה, הפעל בלם החניה ברכב הגורר. 
העבר את תיבת ההילוכים של הרכב הגורר 
למצב חניה. בכלי רכב עם הנעה לארבעת 

הגלגלים, ודא שתיבת העברה הועברה 
להילוך סרק. תמיד חסום את גלגלי הגרור או 

הנח סדי עצירה.
•אין לעבור את המשקל הכולל המשולב  	

המותר.
•המשקל המרבי חייב להיות מחולק בין  	

הרכב הגורר והגרור, כך שלא תהיה חריגה 
מארבעת הערכים האלו:

)GVWR( המשקל הכולל המותר  .1
)GTW( משקל גרור כולל  .2

)המשך(

זהירות
•אל תגרור גרור כלל במהלך 805 הקילומטרים  	

הראשונים של נהיגה ברכב חדש. עלול 
להיגרם נזק למנוע, לסרנים ולחלקים אחרים.

•לאחר מכן,  במהלך 805 הקילומטרים  	
הבאים, בעת גרירת גרור אל תנהג במהירות 

שמעל 80 קמ״ש ואל תחל בנסיעה במהירות 
מנוע גבוהה. הדבר גורם לבלאי של המנוע 
וחלקים אחרים של הרכב בעומסים כבדים.

אזהרה
גרירה לא נכונה עלולה לגרום לתאונה. ציית 
להנחיות אלה כדי להפוך את גרירת הגרור 

לבטוחה ככל האפשר.
•ודא שהמטען מאובטח בגרור ולא יזוז בעת  	
הנסיעה. בעת גרירת מטען שאינו מאובטח 

באופן מוחלט, עשויות להתרחש תנודות 
משקל אשר יקשו על הנהג לשלוט ברכב. 
אתה עלול לאבד שליטה על הרכב ולגרום 

לתאונה.



•נדרש בקר לבלמי גרור המופעלים אלקטרונית  	
בעת גרירת גרור עם בלמים המופעלים באופן 
אלקטרוני. בעת גרירת גרור המצויד במערכת 

בלמים הידראוליים לא נדרש בקר מסוג זה.
•בלמי גרור מומלצים לגרורים שמעל משקל של  	

דרישות גרירה - פנסי גרור וחיווט 453 ק״ג, ונדרשים עבור גרור מעל משקל של 
בעת גרירת גרור, ללא קשר לגודל הגרור, התקנת  907 ק״ג. דרישות גרירה - צמיגים

פנסי הבלימה ופנסי האיתות בגרור נדרשת  •אין לגרור גרור בעת שימוש בצמיג חלופי קומפקטי. 	
להבטחת הבטיחות. •לחצי ניפוח תקינים חיוניים לפעולה בטוחה  	

ייתכן שחבילת גרירת גרור תכלול רתמת חיווט.  והולמת של רכבך. למידע נוסף, עיין ב״צמיגים״ 
השתמש במחברי רתמות חיווט המאושרים על ידי  בפרק ״שירות ותחזוקה״ כדי לבצע את הליכי 

המפעל. הניפוח הדרושים.
•בדוק את לחצי הניפוח התקינים של צמיגי  הערה:	

אל תחתוך או תחבר אותה לרתמות החיווט של הגרור, לפני שימוש בגרור.
•בדוק סימני בלאי בצמיגים או נזק לצמיגים לפני  הרכב.	
כדי להשלים את החיבור החשמלי אתה חייב לחבר גרירת גרור. למידע נוסף, עיין ב״צמיגים״ בפרק  את הכבל למחבר הגרור. הסתכל באיורים הבאים.״שירות ותחזוקה״ כדי לבצע את הליכי הניפוח  הדרושים.

הערה: •בעת החלפת צמיגים, עיין בנושא ״צמיגים״  	
•נתק את מחבר החיווט של הגרור מהרכב,  	 בפרק ״שירות ותחזוקה״ להליכי ההחלפה 

לפני  הכנסת סירה )או כל התקן אחר  התקינים. החלפת צמיגים בצמיגים לעומסי 
המחובר למחבר החשמלי של הרכב( לתוך  מטען כבדים, לא יגדיל את ערכי המשקל הכולל 

המים� המותר )GVWR( והעומס המרבי המותר על 
•זכור לחבר אותו שוב כאשר מתרחקים  	 .)GAWR( הסרן

מהמים� )המשך(דרישות גרירה - בלמי גרור
•אל תחבר את מערכת הבלמים ההידרואלית או  	

מערכת תת הלחץ של הרכב עם זו של הגרור. זה 
יכול לגרום לבלימה לא תקינה ולסכנת פציעה.
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אזהרה
•אל תחבר את בלמי הגרור של רכבך למערכת  	

הבלימה ההידראולית של רכבך. הדבר עלול 
לגרום לעומס על מערכת הבלימה ולגרום 

לכשל בפעולתה. ייתכן שלא יהיו לך בלמים 
כאשר תזדקק להם בעת תאונה.

•גרירת גרור תאריך את מרחק העצירה. בעת  	
גרירת גרור עליך לשמור מרחק נוסף בין 

רכבך לרכב שלפניך. אחרת, עלולה להיגרם 
תאונה.

זהירות
אם הגרור שוקל למעלה מ- 453 ק״ג כאשר הוא 

עמוס, הוא צריך להיות מצויד בבלמים עצמיים 
עם כוח בלימה מספיק.

זהירות )המשך(
אי ציות לתנאים אלה, עלול לגרום לבלאי מואץ 

של רפידות הבלמים, מהלך דוושת בלם ארוך 
יותר ומרחקי עצירה ארוכים יותר.

אזהרה )המשך(
)GAWR( העומס המרבי המותר על הסרן  .3

ערכי משקל מוט גרירה עבור התקן גרירה   .4
שבשימוש
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צבע חוט פעולה מספר פין

שחור\לבן פנס איתות שמאלי 1

לבן פנס ערפל אחורי 2

חום הארקה/ קו חזרה למגעים )פינים( 2 ,1 ו- 4 עד 8 3

שחור\ירוק פנס איתות ימני 4

ירוק\אדום פנס חניה אחורי שמאלי, פנסי סימון צד, ותאורת לוחית הרישוי האחורית 5

שחור\אדום פנסי בלימה 6

ירוק\שחור פנס חניה אחורי ימני, פנסי סימון צד, ותאורת לוחית הרישוי האחורית 7

כחול\אדום פנסי נסיעה לאחור 8

חיבור פין- 13 )אם קיים( מחבר 7 פינים
5 - הארקה 1 - מצבר

6 - פנס בלימה/איתות שמאלי 2 - פנס נסיעה לאחור
7 - פנסי נסיעה 3 - פנס בלימה/איתות ימני

4 - בלמים חשמליים



הסרק של המנוע. •בעת שימוש בבקרת שיוט, אם המהירות יורדת  	 עצות לגרירה
נסיעה בינעירונית ביותר מ- 16 קמ״ש, הפסק אותה עד שיהיה  לפני התחלת נסיעה, התאמן בסיבוב, עצירה ונסיעה 

הפחת מהירות. ניתן לחזור למהירות השיוט. לאחור עם גרור באזור שאין בו תנועת רכב רבה.
מיזוג אוויר •השתמש בבקרת השיוט בדרכים מישוריות  	 תיבת הילוכים אוטומטית

כבה אותו זמנית.בעת נשיאת מטען קל, כדי להשיג תצרוכת דלק  בעת גרירה שלב למצב נסיעה. תיבת ההילוכים 
מיטבית. כוללת תפקוד המונע החלפות הילוכים תכופות 

מערכת קירור בעת גרירה. לבלימת מנוע גבוהה יותר בירידות 
כדי להפחית התחממות יתר של המנוע ותיבת  תלולות, בחר בטווח הנמוך.

ההילוכים בצע את הפעולות הבאות: בקרת שיוט - אם קיימת
נהיגה בעיר •אל תשתמש בבקרת השיוט בדרכים הרריות או  	

בנסיעה בעיר - בעת עצירה, העבר את בורר  בעת נשיאת מטענים כבדים.
ההילוכים להילוך סרק, אבל אל תעלה את מהירות 
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צבע חוט פעולה מספר פין

אדום  )12V+( אספקת מתח קבועה 9

צהוב  )12V+( אספקת מתח מבוקרת על ידי מתג ההתנעה 10

צהוב/חום הארקה לפין 10 11א

- עתודה לחיבור עתידי 12

אדום\חום הארקה לפין 9 13א

 הערה: 
המיקום של פין 12 שונה מ״קידוד עבור גרור מחובר״ ל״עתודה לחיבור עתידי״

אאין לחבר את שלושת מעגלי קווי החזרה באופן חשמלי לנגרר.

בתאורת לוחית הרישוי האחורית צריכה להתחבר, כך שתקבל מתח מקו 5 וגם מקו 7.



)4x2 נקודות חיבור של וו גרירה )דגמי
לרכבך יידרש ציוד נוסף לגרירת גרור באופן 

בטוח ויעיל. וו הגרירה חייב להיות מחובר לרכבך 
באמצעות נקודות החיבור בשלדת הרכב. ראה 

את  הטבלה הבאה כדי לקבוע את נקודות החיבור 
המדויקות. ציוד נוסף כגון בקרת ייצוב גרור, ציוד 
בלימה, איזון הגרור )יישור(, ומראות מתאימות, 

הינם ציוד נדרש או מומלץ ביותר.

)4x4 נקודות חיבור של וו גרירה )דגמי
לרכבך יידרש ציוד נוסף לגרירת גרור באופן בטוח 

ויעיל. וו הגרירה חייב להיות מחובר לרכבך בנקודות 
החיבור בשלדת הרכב. ראה את הטבלה הבאה כדי 

לקבוע את נקודות החיבור המדויקות. ציוד נוסף 
כגון בקרת ייצוב גרור, ציוד בלימה, איזון הגרור 

)יישור(, ומראות מתאימות, הינם ציוד נדרש או 
מומלץ ביותר.
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מידות ונקודות חיבור וו גרירה 
 ומימדי אורך שלוחה

וו גרירה קבוע, ניתק או מתקפל

515 מ״מ A

585 מ״מ B

608 מ״מ C

מידות ונקודות חיבור וו גריר ה
 ומימדי אורך שלוחה

וו גרירה קבוע, ניתק או מתקפל

503 מ״מ A

573 מ״מ B

596 מ״מ C

671 מ״מ D

995 מ״מ E )אורך שלוחה(

494 מ״מ F

424 מ״מ G

495 מ״מ H

535 מ״מ J

567 מ״מ K

מידות ונקודות חיבור וו גרירה 
 ומימדי אורך שלוחה

683 מ״מ D

1007 מ״מ E )אורך שלוחה(

494 מ״מ F

424 מ״מ G

495 מ״מ H

535 מ״מ J

567 מ״מ K
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מידות ונקודות חיבור וו גריר ה
 ומימדי אורך שלוחה

וו גרירה קבוע, ניתק או מתקפל

503 מ״מ A

573 מ״מ B

596 מ״מ C

מידות ונקודות חיבור וו גריר הנקודות חיבור של וו גרירה    ומימדי אורך שלוחה)דגמי טריילהוק(
לרכבך יידרש ציוד נוסף לגרירת גרור באופן בטוח 

671 מ״מ D ויעיל. וו הגרירה חייב להיות מחובר לרכבך בנקודות 
החיבור בשלדת הרכב. ראה את הטבלה הבאה כדי 

990 מ״מ E )אורך שלוחה( לקבוע את נקודות החיבור המדויקות. ציוד נוסף 
494 מ״מ F כגון בקרת ייצוב גרור, ציוד בלימה, איזון הגרור 

)יישור(, ומראות מתאימות, הינם ציוד נדרש או 
424 מ״מ G מומלץ ביותר.
495 מ״מ H

535 מ״מ J

567 מ״מ K



לא נוגעים בקרקע(. אם אתה משתמש בעגלת  הערה:
גרירה, בצע את הפעולות הבאות: •בעת גרירת רכבך, ציית תמיד לתקנות  	

אבטח היטב את הרכב לעגלת הגרירה,   .1 ולחוקים המקומיים. למידע נוסף צור קשר 
בהתאם להוראות יצרן עגלת הגרירה. עם רשויות התעבורה המקומיות.

עלה עם הגלגלים הקדמיים על עגלת הגרירה. . 2  Auto Park Brake עליך לוודא שתפקוד• 	
3 . הפעל את בלם החניה החשמלי )EPB(. העבר  מנוטרל לפני גרירת גרור, כדי להימנע  

את בורר ההילוכים למצב חניה. העבר את  מהפעלה בלתי מכוונת של בלם החניה 
OFF מתג ההתנעה למצב החשמלי. תפקוד Auto Park Brake מופעל 

אבטח כראוי את הגלגלים הקדמיים לעגלה,   .4 הבלם.או מנוטרל  באמצעות מאפיינים בהתאמת  בהתאם להוראות יצרן עגלת הגרירה. .Uconnect הלקוח של הגדרות
העבר את מתג ההתנעה למצב RUN\ON, אבל  . 5 גרירת קרוואן  הנעה קדמית )דגמי 

 4X4 גרירת קרוואן דגמים אל תתניע את המנוע. הנעה בארבעת הגלגלים( 
גרירת קראוון )כאשר כל ארבעת הגלגלים על הקש לחץ והחזק את דוושת הבלם.  .6 גרירת גרור מותרת רק כאשר הגלגלים הקדמיים 
רקע, או באמצעות עגלת גרירה ( אינה מותרת.  )EPB( שחרר את בלם החניה חשמלי  .7 אינם נוגעים בקרקע. ניתן לעשות זאת באמצעות 

ניתן לגרור את הרכב על משטח גרירה או גרור,  העבר את מתג ההתנעה למצב OFF, הוצא  . 8 עגלת הגרירה )הגלגלים הקדמיים אינם נוגעים 
כאשר כל הגלגלים אינם נוגעים בקרקע. את מפתח השלט הרחוק ושחרר את דוושת  בקרקע( או באמצעות  גרור )כל ארבעת הגלגלים 

243

גרירת הרכב )גרירת קראוון וכו׳( 
גרירת הרכב מאחורי רכב אחר

)4WD( הנעה בארבעת הגלגלים )FWD( התנעה קדמית גלגלים אינם נוגעים בקרקע מצב גרירה

אינה מותרת אינה מותרת ללא גרירה על הקרקע

אינה מותרת אינה מותרת אחורית
עגלת גרירה

אינה מותרת OK קדמית

OK השיטה הטובה ביותר כולם על גרור

זהירות
•גרירה כאשר הגלגלים הקדמיים על הקרקע,  	

תגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים. נזק 
מגרירה באופן לא תקין אינו מכוסה באחריות 

עבור רכב חדש.
•ודא שבלם החניה החשמלי משוחרר, ונשאר  	

משוחרר בעת גרירה.



מים זורמים אם קיימת״, בפרק זה(.  טווח זה צריך להיות מוגבל 
במקרה של מים הזורמים במהירות ומפלסם עולה  למצבים קשים כגון שלג כבד, בוץ או חול בעת 
)כמו בשטפונות(, הימנע מחציה עד שהמפלס ירד  שנדרש כוח נוסף במהירות נמוכה. יש להימנע 

ו/או שהזרם ייחלש. אם עליך לחצות מים זורמים,  מנסיעה במהירות שמעל 40 קמ״ש בעת נסיעה 
אל תחצה מים בעומק שמעל 22 ס״מ. מים זורמים  .4WD LOW בטווח העברה
יכולים לשחוק את הקרקעית ולגרום לרכבך לשקוע  חציית מים

עמוק יותר. קבע את נקוד)ו(ת היציאה שבמורד  למרות שהרכב מסוגל לנסוע בדרך מוצפת, ישנם  עצות לנהיגה
הזרם מנוקדת הכניסה, כדי לאפשר היסחפות. כמה צעדי זהירות שיש לנקוט לפני כניסה למים. עצות לנהיגה בכביש

מים עומדים רכבי שטח הם בעלי מרווח גחון גבוה יותר 
הימנע מנסיעה במים עומדים העמוקים  ומפשק צר יותר כדי שהם יוכלו לפעול במגוון של 

יותר מ-40.5 ס״מ, והפחת את המהירות בהתאם  מצבים בתנאי שטח. מאפייני העיצוב הייחודיים, 
כדי למזער היווצרות גלים. המהירות המרבית  משמעותם שנקודת מרכז הכובד שלהם גבוהה 

בחציית מים בעומק של 40.5 ס״מ, היא פחות מ- 8  יותר מבכלי רכב רגילים.
קמ״ש. היתרון של מרווח גחון גבוה יותר הוא ראות טובה 

)בטריילהוק בלבד(: הימנע מנסיעה במים עומדים  יותר של הכביש, המאפשר לחזות בעיות. הם אינם 
העמוקים יותר מ- 48 ס״מ, והפחת את המהירות  מיועדים לפנייה במהירויות, שלהן רכבי נוסעים 

בהתאם כדי למזער היווצרות גלים. המהירות  רגילים מסוגלים, בדיוק כמו שמכוניות ספורט 
המרבית בחציית מים בעומק של 48 ס״מ, היא  נסיעה דרך מים שעומקם מעל מספר סנטימטרים,  מונמכות אינן מיועדות לנסיעה בשטח. הימנע 

פחות מ- 8 קמ״ש. דורשת זהירות מוגברת כדי להבטיח את הבטיחות  מפניות חדות ומתמרונים פתאומיים. כמו עם כלי 
תחזוקה ולמנוע נזק לרכבך. אם אתה חייב לנסוע דרך מים,  לאחר חציית מים עמוקים, בדוק את הנוזלים נסה לקבוע את עומק המים ומצב הקרקעית רכב אחרים, נהיגה או הפעלה לא נכונה של הרכב  והשמנים של הרכב )שמן מנוע, נוזל תיבת )ומיקום של מכשולים( לפני נסיעה דרכם. המשך עלולה להסתיים באיבוד שליטה ובהתהפכות הרכב.

בזהירות ושמור על מהירות קבועה ומבוקרת של  עצות לנהיגה בשטח
הילוכים, תיבת העברה ומודול הינע אחורי( כדי 

פחות מ- 8 קמ״ש במים עמוקים כדי למזער   4WD LOW מתי להשתמש במצב
לוודא שלא זוהמו. יש לנקות/להחליף נוזל מזוהם 

היווצרות גלים. )נוזל  שנראה חלבי ומוקצף( בהקדם האפשרי, כדי בעת נסיעה בשטח, העבר את תיבת ההילוכים  למנוע נזק לרכיבים.למצב 4WD LOW לאחיזה נוספת ושליטה בנסיעה  בדרכים חלקות או קשות, בעלייה או ירידה 
במדרונות תלולים, ולהגברת כוח נוסף במהירות 

נמוכה )למידע נוסף עיין בהנעת ארבעה גלגלים - 
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זהירות
גרירת הרכב כאשר כל אחד מהגלגלים נוגעים 

בקרקע יכולה לגרום לנזק חמור לתיבת ההילוכים 
ו/או לתיבת ההעברה. נזק מגרירה באופן לא תקין 

אינו מכוסה באחריות עבור רכב חדש.

זהירות
בעת נסיעה דרך מים אל תיסע במהירות שמעל 

ל- 8 קמ״ש. בדוק תמיד את עומק המים לפני 
כניסה אליהם, כאמצעי זהירות, ובדוק לאחר מכן 

את כל הנוזלים. נסיעה דרך מים עשויה לגרום 
נזק שלא יהיה מכוסה באחריות המוגבלת עבור 

רכב חדש.



ירידה במדרון, אם קיימת )למידע נוסף עיין  אם המנוע כבה או התנועה קדימה נעצרת בעת  נסיעה בשלג, בוץ וחול
בנושא״אמצעי בטיחות״ בפרק ״בטיחות״(. אפשר  טיפוס במדרון תלול, אפשר לרכב לעצור ולחץ מיד  בנסיעה בשלג כבד, בעת גרירה או כאשר נדרשת 

לרכב לנסוע לאט במורד, כאשר כל הגלגלים  על הבלמים. שליטה נוספת בנסיעה במהירויות נמוכות, העבר 
מסתובבים כנגד כוח המנוע. הדבר יאפשר לשלוט  עבור למצב REVERSE ברגע שהרכב נעצר. סע  את תיבת ההילוכים ל4WD למצב השטח המתאים, 

במהירות הרכב ובכיוונו. לאט במורד, ואפשר לבלימת המנוע לשלוט על  בעת שימוש במצב 4WD LOW, במקרה הצורך. 
בעת ירידה במורד, בלימה חוזרת עלולה לגרום  הרכב. אם הבלמים נדרשים לשליטה על מהירות  למידע נוסף, עיין בנושא ״הפעלת הנעת ארבעה 

להיחלשות הבלמים ולאובדן כושר הבלימה. הימנע  הרכב, הפעל אותם במתינות, כדי למנוע נעילה או  גלגלים״ בפרק ״התנעה והפעלה״. אל תעביר 
מבלימה חזקה בשילוב להילוך נמוך יותר, בכל עת  החלקה של הגלגלים. להילוך נמוך יותר מהדרוש כדי לשמור על מהירות 

שניתן. תנועה קדימה. מהירות יתר של המנוע עלולה 
לאחר נסיעה בשטח לגרום לסבסוב של הגלגלים ולאובדן אחיזה.

נסיעה בשטח מאמצת יותר את הרכב מאשר  הימנע מהורדת הילוכים פתאומיות בדרכים 
נסיעה בכביש. לאחר נסיעה בשטח, מומלץ מאוד  מושלגות ומכוסות קרח, בגלל שבלימת המנוע 

לבדוק אם נגרם נזק. עלולה לגרום להחלקה ולאובדן שליטה.
•בצע בדיקה מקיפה של תחתית הרכב. בדוק  	 טיפוס במדרון

צמיגים, מרכב, היגוי, מתלים, ואת מערכת  הערה:
הפליטה, לאיתור נזק. לפני שאתה מטפס במדרון, קבע את התנאים 

•בדוק שאין בוץ או לכלוך על המצנן ונקה במידת  	 הערה:בפסגה ו/או בצד השני.
הצורך. זכור, לעולם אל תיסע באלכסון לאורך מדרון, סע לפני טיפוס במדרון תלול, העבר את תיבת 

•בדוק אם קיים חופש בחיבורים, בייחוד בשלדה,  	 תמיד ישירות מעלה או מטה.ההילוכים להילוך נמוך יותר, והעבר את  תיבת 
ברכיבי מערכת ההינע, בהיגוי ובמתלה. הדק  ההילוכים למצב 4WD LOW. השתמש בהילוך 

אם הגלגלים מתחילים להחליק כאשר אתה 
אותם, אם דרוש, בהתאם למומנט הידוק  ראשון ובמצב 4WD LOW למדרונות תלולים ביותר.

מתקרב לראש הגבעה, הרפה מדוושת ההאצה 
המצוין בחוברת השירות. ושמור על תנועה קדימה, בסיבוב איטי של הגלגלים הערה:

•בדוק שלא תפוסים צמחים או שיחים. הם  	 הקדמיים שמאלה וימינה. פעולה זו עשויה לספק יש צורך להשתמש בבלמים כאשר קיימת סכנה 
עשויים להוות סכנת שריפה. הם עלולים  אחיזה חדשה במשטח ובדרך כלל תספק אחיזה גבוהה להחלקה אך לפני עצירה, כדי למנוע שקיעה 

להסתיר נזק לצינורות הדלק, צינורות הבלמים,  להשלמת הטיפוס.בקרקע שאינה מוצקה, ולמניעת נהג הרכב 
אטמי סבבת הסרן וגלי הינע. אחיזה בנסיעה במורדמלהיתקע\מבלי יכולת לנסוע.

העבר את תיבת ההילוכים להילוך נמוך ואת 
245מערכת 4WD לטווח 4WD LOW או בחר בבקרת 

אזהרה
אם המנוע כבה, כוח התנועה קדימה אבד, או 
אינך יכול להגיע לקצה מדרון תלול או שיפוע, 

לעולם אל תנסה להסתובב לאחור. הרכב עלול 
להתהפך ולהתגלגל. סע תמיד לאחור בזהירות 

בהילוך אחורי. לעולם אל תיסע לאחור רק 
באמצעות הילוך סרק ובלימה.



•לאחר נסיעה ממושכת בבוץ, חול, מים או  	
בתנאי לכלוך דומים, נקה ובדוק את המצנן, 

מאוורר הקירור, דיסקי הבלמים, הגלגלים, 
רפידות הבלמים ומחברי הסרנים בהקדם 

האפשרי.

•גוף זר עלול לגרום לחוסר איזון של הגלגלים.  	
הסרת החומר ככל הנראה תחזיר את המצב 

לתיקונו.
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אזהרה
חומרים שוחקים בכל חלקי מערכת הבלימה, 

עלולים לגרום לשחיקה בלתי צפויה של הבלמים. 
ייתכן שפעולת הבלימה המלאה לא תהיה זמינה 
כדי למנוע תאונה. אם אתה מפעיל הרכב בתנאי 

לכלוך, דאג לניקוי ולבדיקת הבלמים בהקדם 
האפשרי.



מהבהבי חירום .................................................................................................................... 249
249 ............................................................. לחצן שיחת חירום )זמין רק במדינות מסוימות(
החלפת נורות....................................................................................................................... 252   

258 .................................................................................................................................. נתיכים

מגבה והחלפת גלגל............................................................................................................ 266

272 ......................................................................... ערכת חירום לתיקון צמיג - )אם קיימת(
279 .................................................................................................... הליכי התנעה בכבלי עזר

תדלוק חירום........................................................................................................................ 281
224477224477

7
 במקרה חירום

 • 	
• 	
• 	

• 252 ................................................................................................................   	   •נוריות חלופיות
• פנסים ראשיים נורות פריקה גבוהה (HID) - אם קיימים............................................. 253•     	 
 •253 ................................................................................................. • החלפת נורות  חיצוניות   	  
• 256 ...................................................................................................   	   •החלפת נורות פנימיות

• 	
 •259  ....................................................................................................................... • מידע כללי    	 
  	   •מיקום נתיכים.................................................................................................................. 259 •
•259 ..................................................................................... •נתיכי תא המנוע\יחידת חלוקה   	  
•263 ............................................................................................................... •נתיכים פנימיים    	 
•נתיכי תא המטען\ממסר יחידת חלוקה........................................................................ 264 •   	  

 • 	
•266 ................................................................................. •מיקום המגבה\אחסון גלגל חלופי    	 
•הכנה להגבהת הרכב....................................................................................................... 267•   	  
•הוראות להפעלת המגבה............................................................................................... 267•    	 
•התקנת צמיג רגיל........................................................................................................... 269•   	  
•270 .......................................................................... •הצהרת תאימות של האיחוד האירופי    	 
•אמצעי זהירות בשימוש במגבה.................................................................................... 272•   	  

• 	
• 	

•279 .............................................................................................. •הכנה להתנעה בכבלי עזר   	  
•280 ................................................................................................. •הליך התנעה בכבלי עזר   	  

• 	



248

281 .................................................................................. א• ם המנוע מתחמם יתר על המידה 	
ע• קיפת בורר ההילוכים........................................................................................................ 281 	
• שחרור רכב תקוע................................................................................................................ 282 	
גר• ירת רכב מושבת........................................................................................................... 283 	
284 ................................................................................................... לל• א  מפתח שלט רחוק 	
284 .................................................... דג• מי הנעה קדמית (FWD) - עם מפתח שלט רחוק 	
284 ............................................................................................................................4x4 דג• מי 	
284 ............................................................................. ווי • גרירה למקרי חירום )אם קיימים(  	
285 ..................................................................................................... ש• ימוש בלולאת גרירה 	
287 ..............................................................(EARS ) מ• ערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה 	
287 ................................................................................................... (EDR) מ •תעד נתוני הרכב 	



השיחה, אתה יכול להתקשר למוקד החירום שוב על  הערה:  מהבהבי חירום 
ידי לחיצה  נוספת על הכפתור ולציין מידע נוסף.  ניתן להפעיל את לחצן שיחת החירום רק  מתג מהבהבי חירום נמצא בקבוצת המתגים קצת 

ביצוע שיחת חירום באמצעות הרשת. מעל לבקרי מערכת בקרת האקלים.
לחץ והחזק את לחצן שיחת חירום לכמה שניות.  לחץ על המתג להפעלת מהבהבי 
 ,)SOS( הנורית הנמצאת ליד לחצן שיחת חירום חירום. כאשר המתג הופעל כל פנסי 

תהבהב פעם אחת ולאחר מכן תישאר דולקת כדי  האיתות מהבהבים כדי להתריע 
להודיע שהשיחה התבצעה. לתנועה על קיומו של מצב חירום. לחץ 

הערה: על המתג פעם נוספת לכיבוי מהבהבי תאורת 
אם לחצן שיחת חירום נלחץ בטעות, השיחה תתבצע  חירום.

לאחר השהייה של 10 שניות. המערכת תפעיל  זוהי מערכת אזהרה בחירום ואין להשתמש 
התרעה מילולית שהשיחה עומדת להתבצע. לחץ על  בה כאשר הרכב בתנועה. השתמש בה כאשר 

לחצן שיחת חירום שוב כדי לבטל את השיחה. רכבך תקוע והוא עלול להוות סכנה בטיחותית 
ברגע שנוצר קשר בין הרכב ומוקד החירום, מערכת  למשתמשים בדרך.

שיחת חירום תשדר למוקד את נתוני הרכב החשובים  כאשר תעזוב את רכבך כדי להזעיק עזרה, 
הבאים:לחצן שיחת חירום מהבהבי החירום ימשיכו לפעול גם לאחר שמתג 

•ציון העובדה שהנהג ביצע שיחה חירום 	 מערכת שיחת חירום מעבירה באופן אוטומטי  .OFF ההתנעה הועבר למצב
•מספר זיהוי הרכב )VIN(את השיחה לשירותי החירום במקרה של תאונה  	 הערה:

והתערבות של מערכת כריות האוויר, בתנאי  •קואורדינטות ה-GPS  הידועות האחרונות של הרכב.בעת שימוש ממושך, מהבהבי החירום עלולים  	 שמתג ההתנעה במצב RUN וכריות האוויר עובדות.   לגרום להתרוקנות המצבר.
אתה עדיין  יכול לדבר עם מוקד החירום כדי לבדוק  ניתן להפעיל את שיחת החירום  גם באופן ידני 

אם יש צורך במידע נוסף. כשמתג ההתנעה במצב OFF עד שהאורות  לחצן שיחת חירום )זמין רק 
מערכת שיחת החירום תשתיק מקורות שמע  האחוריים נותרים דולקים ,על ידי לחיצה על לחצן  במדינות מסוימות(

אחרים אם הטלפון שלך מחובר באמצעות  ה-SOS בבסיס המראה. כאשר נוצר קשר בין הרכב  בתוך רכבך קיים תפקוד עזרה שנועד להעניק 
Bluetooth, הטלפון ינותק ויחובר שוב אחרי  ומוקד החירום, הרכב שלך ישדר למוקד החירום את  תמיכה במקרה של תאונה\במקרה חירום. תפקוד 

שתסתיים שיחת החירום. הוראות קוליות ידריכו  המיקום שלו ואת נתוני הרכב אוטומטית. זה פועל אוטומטית באמצעות מערכת כריות 
אותך במהלך ביצוע שיחת החירום.  כאשר נוצר  רק האדם שענה לשיחה ממוקד החירום יכול  האוויר, ניתן גם להפעיל אותו ידנית על ידי לחיצה 

קשר בין רכבך למוקד החירום, ייתכן שמוקד  לסיים את שיחת החירום מרחוק, ולהתקשר  על הלחצן הנמצא על בסיס המראה הפנימית.
החירום יקליט את השיחה ואת מה שנשמע בתוך  שוב לרכב דרך מערכת שיחת החירום . עם סיום 
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דרישות המערכת גם אם מערכת שיחת חירום עובדת כשורה,  רכבך. באמצעות השימוש בשירות הזה, אתה 
תפקוד זה זמין רק במדינות מסוימות גורמים חיצונים בלתי צפויים יכולה למנוע או  מסכים לשיתוף מידע זה. 

לרכב חייב להיות חיבור רשת 3G )נתונים( פעיל. להפסיק את פעולות המערכת. גורמים אלו כוללים  מגבלות מערכת שיחת החירום
הרכב חייב להיות מופעל באמצעות מערכת בין השאר את הדברים הבאים: כאשר מתג ההתנעה במצב RUN, מערכת 

חשמלית תקינה. •מפתח השלט רחוק לא נמצא ברכב, ומצב  	 שיחת החירום תפעיל בדיקה שגרתית. במהלך 
, או השהיית כיבוי עזרים פעיל  מתג ההתנעה חייב להיות במצב  או  ACCהבדיקה, מחוון אדום יידלק במשך כשלוש שניות.  RUN

•מתג ההתנעה הועבר למצב OFF. עד שהאורות האחוריים נותרים דולקים. 	 OFFאל תתבלבל בין מחוון זה למחוון אזהרת תקלה. 
•מערכות החשמל של הרכב לא תקינות.במקרה של תקלה, המחוון האדום יישאר דלוק ולא  	

ייכבה. אם מערכת שיחת חירום מזהה תקלה, כל 
•התוכנה ו\או חומרה של מערכת שיחת החירום  	 אחד מהדברים הבאים עשוי להתרחש:

נפגעו במהלך תאונה. •הנורה ליד לחצן SOS תואר באדום באופן רציף. 	
•בעיות ברשת יכולות לצמצם או לפגוע בפעולות  	 •מערכת שיחת חירום פועלת באמצעות מצבר  המערכת )לדוגמא טעות שנעשתה על ידי 	 המוקד, רשת עמוסה, מזג אוויר ירוד וכו׳(.משלה שלא ניתן להטענה, כך המערכת  יכולה לפעול גם אם מצבר הרכב  מרוקן 

אם קיימת תקלה עם קוטבי המצבר במהלך  או לא מחובר. כאשר המצבר של המערכת 
התנגשות או תאונה, המערכת יכולה לבצע  מרוקן, הודעה מיוחדת תופיע על צג לוח 

שיחת חירום לזמן מוגבל. אם המצבר מנותק,  המחוונים, הודעה שתהיה שונה מכל ההודעות 
)המשך( המערכת תכבה. במקרה כזה, יהיה אפשרי לבצע  המתייחסות לתקלות שונות אחרות. במקרה 

שיחת חירום רק כשהמצבר יחובר שוב למערכת  כזה המערכת תפעל רק באמצעות המצבר של 
החשמלית של הרכב. הרכב.

•הודעה  המתריעה שעליך לפנות למרכז שירות,  	
תופיע על צג לוח המחוונים, ובנוסף גם תידלק 

נורת אזהרה.
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אזהרה
 3G -לעולם אל תניח דבר על או ליד ה• 	
 .GPS -נתונים( של הרכב  ואנטנות ה(

אתה תוכל למנוע את קליטת האותות של 
ה- 3G )נתונים( וה-GPS, אשר יכול למנוע 

מרכבך לבצע שיחת חירום. דרוש חיבור 
רשת 3G )נתונים( פעיל ואותות GPS, בשביל 

שמערכת שיחת חירום תתפקד כראוי.



איזה מידע נשלח כשאני מבצע שיחת חירום 
מהרכב?

מידע מסוים הקשור לרכב כמו מספר זיהוי הרכב 
ומיקום הGPS הידוע האחרון.  בנוסף עליך לדעת 

שכאשר נוצר קשר בין רכבך למוקד החירום, 
ייתכן שמוקד החירום יקליט את השיחה ואת מה 
שנשמע בתוך רכבך. באמצעות השימוש בשירות 

הזה, אתה מסכים לשיתוף מידע זה.
מתי אני יכול להשתמש בלחצן שיחת חירום 

)SOS(
אתה יכול להשתמש בלחצן שיחת חירום רק אם 

אתה או כל אחד אחר זקוקים לעזרה במקרה 
חירום.

שאלות נפוצות:
מה קורה אם אני לוחץ על לחצן שיחת חירום 

)SOS( בטעות?
אחרי לחיצה על הלחצן יש לך 10 שניות לבטל את 
השיחה. לחץ על לחצן שיחת חירום שוב כדי לבטל 

את השיחה.

)המשך(
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אזהרה )המשך(
• אל תתקין חלפים או חלקי חילוף חשמליים  	

למערכת החשמל של הרכב. הדבר יכול 
למנוע מרכבך לשלוח אותות כדי לבצע את 

שיחת החירום. כדי למנוע התערבות שיכולה 
לגרום לתקלה במערכת שיחת החירום, 
לעולם על תתקין חלפין או חלקי חילוף 

למערכת החשמל של הרכב )לדוגמא מכשיר 
קשר, רדיו בB, מתעד נתונים וכו׳(, ואל  

תגרום לשינויים באנטנות הרכב.  אם המצבר 
ברכבך נחלש או מתנתק מסיבה כלשהי 

)כולל בזמן או אחרי תאונה( בין השאר לא 
יפעלו תקשורת עזרי הרכב, אפלקציות 

ושירותים אחרים.
•המערכת לריסון הנוסעים )ORC( תדליק  	

את נורית אזהרת תקלה בכריות אוויר בלוח 
המחוונים עם זיהוי תקלה במערכת כריות 

האוויר. אם נורית אזהרת תקלה בכריות 
האוויר נדלקת, ייתכן שכריות האוויר לא 
פועלות כשורה וייתכן שמערכת שיחת 
החירום לא תוכל לשלוח אותות למוקד 

החירום. אם נורית אזהרת תקלה בכריות 
האוויר נדלקת, פנה למרכז שירות לתיקון 

מידי של כריות האוויר.

אזהרה )המשך(
•התעלמות מנורית דולקת בלחצן מערכת  	
שיחת חירום יכולה לגרום לכך שלא תוכל 

להשתמש בשירות במקרה הצורך. אם נורית 
לחצן מערכת שיחת חירום נדלקת באדום, 

פנה למרכז שירות לתיקון מידי של המערכת.
•אם קיימת סכנה לכל אדם הנמצא ברכב  	

)לדוגמא ניתן לראות אש או עשן, תנאי הדרך 
או המיקום מסוכן(, אל תחכה לדבר עם 

מוקד החירום. הנוסעים חייבים לצאת מהרכב 
מיד, ולעבור למקום בטוח יותר.

•אי ביצוע טיפולי תחזוקה תקופתיים ובדיקה  	
שגרתית של הרכב עלולים לגרום נזק לרכב, 

תאונה או פציעה.
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החלפת נורות
נוריות חלופיות

תאורה פנימית

מספר הנורה אורות

C5W תאורת נוחות קדמית

C5W תאורת נוחות קדמית )מגני שמש(

C5W תאורת גג אחורית) דגמים ללא גג מתקפל(

C5W תאורה פנימית אחורית ) דגמים עם גג מתקפל(

HT-168 תאורה פנימית

HT-168 תאורת גג )תא כפפות(

תאורה חיצונית

מספר הנורה אורות

H11LL אור נמוך בפנסים הראשיים )הלוגן(

9005LL אור גבוה בפנסים הראשיים )הלוגן(

PSX24W (DRL) פנסי חניה קדמיים\פנסים לנהיגה ביום

7444NA אורות פנסי איתות קדמיים

לד )החלפה במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ( פנסי חניה קדמיים  - פרמיום לד

H11LL פנסי ערפל קדמיים

HID( D3S( )החלפה במרכז שירות מורשה(  )HID( אור נמוך\אור גבוה בפנסים הראשיים

לד )החלפה במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ( מחווני צד )מראה פנימית(

פנסים אחוריים פרימיום: לד )החלפה במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ(   פנסים אחוריים\בלימה
W21/5WLL :בסיס הפנסים האחוריים



 
 

 :

3. הסר את כיסוי נורת הפנס הראשי. פנסים ראשיים נורות פריקה גבוהה 
(HID) - אם קיימים

הפנסים הראשיים הם מסוג נורת פריקה בלחץ 
גבוה. מתח גבוה יכול להישאר במעגל אפילו אם 
מתג התאורה במצב כבוי. לכן, אל תנסה לטפל 

בנורות הפנסים הראשיים בעצמך. אם נורת פנס 
ראשי אינה פועלת באופן תקין, פנה לתיקון במרכז 

שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.
החלפת נורות  חיצוניות הערה:

נורות הלוגן עם אור גבוה/נמוך  ,)HID( בכלי רכב המצוידים בנורות פריקה גבוהה
כדי להחליף את הנורות עליך להגיע אליהם דרך  כאשר הפנסים הראשיים נדלקים, ישנו גוון כחול 

פנס ראשי תא המנוע או דרך קשת הגלגל, ולפעול באופן  בפנסים. הוא יפחת וייהפך לבן לאחר כ- 10 שניות, 
1- מכסה נורה הבא: כאשר המערכת נטענת.

סובב את הגלגלים הקדמיים עד הסוף. . 1
הסר את קשת הגלגל.  .2
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מספר הנורה אורות

W21WLL פנסי ערפל אחוריים

W21WLL לפנסים אחוריים פרימיום
 W21/5WLL לבסיס הפנסים האחורייםמחווני כיוון

לד )החלפה במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ( )CHMSL( פנס בלימה עליון מרכזי

לד )החלפה במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ( פנס לוחית הרישוי

W21WLL פנס נסיעה לאחור

לד )החלפה במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ( פנס אחורי

אזהרה
מעבר של זרם גבוה מתרחש בשקעי נורות 

פריקה גבוהה )HID( כאשר מתג התאורה במצב 
ON. הדבר עלול לגרום למכת חשמל או התחשש

מלות חמורה אם אינו מטופל כראוי. פנה לטיפול 
במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.



פנסי ערפל קדמיים פנס איתות\פנסי חניה קדמיים   סובב את בית נורת הפנס ראשי נגד כיוון  . 4
כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא: פנסים לנהיגה ביום השעון ולאחר מכן משוך אותו החוצה. 

סובב את הגלגלים הקדמיים עד הסוף.  .1 כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:
הסר את קשת הגלגל.  . סובב את הגלגלים הקדמיים עד הסוף.  .2 1

נתק את המחבר החשמלי על ידי לחיצת   . הסר את קשת הגלגל . 3 2

לשונית המחבר החשמלי. נתק את החיבורים החשמליים  .3
סובב את הנורה נגד כיוון השעון, והחלף את  . 4 עבור נורת DRL, אחוז בלשוניות הנעילה   .4

הנורה. למעלה ולמטה, ולחץ אותן כדי להוציא את 
הנורה.

על מנת להחליף נורת DRL, משוך את הנורה  . 5
בעדינות לכיוון בית הנורה, ודא שאתה שומע  שקע נורת פנס ראשי

״קליק״ המגיע מלשונית הנעילה העליונה  משוך את לשונית הנעילה במחבר נורת הפנס   .5
והתחתונה, כדי להיות בטוח ששהנורה  הראשי והסר את הנורה ובית הנורה.

מחוברת כראוי. התקן את הנורה החדשה וודא שהיא נעולה  . 6
עבור נורת איתות, סובב את נורת האיתות נגד   .6 היטב בפנים.
כיוון השעון והסר את הנורה ובית הנורה. משוך  התקן את נורת הפנס הראשי ובית הנורה,  את הנורה  מהציר והסר אותה מבית הנורה.7. 

בית נורת הערפל וסובב אותה לכיוון השעון כדי לוודא שהיא 
התקן את הנורה ובית הנורות, וסובב אותם נגד  . 7 1- נורהנעולה היטב בפנים. כיוון השעון כדי לוודא שהן נעולות בפנים היטב. התקן את קשת הגלגל מחדש. הכנס את הנורה החדשה לבית הנורה, וודא 8 . . 5 חבר את החיבורים החשמליים מחדש . 8

שהנורה נעולה היטב במקומה. הערה:
התקן את קשת הגלגל מחדש . 9 חבר את המחבר החשמלי מחדש.מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם   .6 הערה: ס.מ.ל.ת. בע״מ. 

התקן את קשת הגלגל מחדש . 7 מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
הערה: ס.מ.ל.ת. בע״מ החלף את הנורות רק כשהמנוע מכובה. כמו כן, 

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם  ודא שהמנוע קר, כדי למנוע כוויות.
ס.מ.ל.ת. בע״מ.
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הוצא את הפנסים האחוריים בגוף הרכב והזז    .4 פנסים אחוריים בגוף הרכב
אותם מהצד האחורי של הרכב. כוללים את הדברים הבאים:

•פנסי חניה 	
•פנסי בלמים 	
•פנס איתות 	

כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:
פתח את דלת תא המטען.  .1

הסר את התפסנים בעזרת כלי מתאים. . 2

פנסים אחוריים בגוף הרכב
1 - פנסים אחוריים בגוף הרכב

2 - יתד כדור
פנסים אחוריים בגוף הרכב

התקן את התפסנים והדק את מכלול הפנסים  . 10 1 - פנסים אחוריים בגוף הרכב
האחוריים בגוף הרכב. 2 - יתד כדור

עם סיום, סגור את דלת תא המטען.  .11
פנסי ערפל אחוריים  החלף את הנורה לפי הצורך על ידי סיבוב   .5

בעזרת כלי קהה מתאים, הפרד בעדינות את  . 1 והוצאת בית הנורה.
הקצה הפנימי של פנס הערפל כדי למנוע  הכנס את הנורה החדשה וודא שהיא נעולה פתיחת פנסים אחוריים בגוף הרכב תנועות פתאומיות של הפנס. 6. 

היטב בפנים. 1 - תפסנים
נתק את המחבר החשמלי על ידי לחיצת   .2

מנגנון הנעילה כלפי מטה. החזר למקום את מכלול הפנסים האחוריים   .7 נתק את המחבר החשמלי על ידי לחיצה על    .3
בגוף הרכב.  הוצא את השקע על ידי סיבוב נגד כיוון השעון לחצן השחרור.  .3

והוצא את הנורה. חבר את המחבר החשמלי מחדש. . 8
משוך את הנורה והסר אותה מבית הנורה.  .4 התקן מחדש את הפנסים האחוריים בגוף  . 9

החלף את הנורה וסובב את בית הנורה לכיוון   .5 הרכב, וודא שיתדי הכדור מיושרים.
השעון להתקנה מחדש.

255



התקן את לוחות הגישה מחדש וודא שהם   .6 חבר את המחבר החשמלי מחדש. . 6
נעולים היטב. התקן את הנורה מחדש באמצעות לחיצה על   .7

עם סיום, סגור את דלת תא המטען. . 7 לשונית הנעילה בקצוות השמאליים והימנים 
פנס הבלימה ה-3של פנס הערפל.
פנסי נסיעה לאחור

פנס הבלימה העליון )CHMSL( הוא מסוג לד. פנה  פתח את דלת תא המטען. . 1
למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ  להחלפתו.2.  השתמש בכלי מתאים כדי להרים את  המכסה המאפשר גישה לפנסים האחוריים, 

תאורת לוחית רישוי הסר גם את המכסה המאפשר גישה לפנסי 
תאורת נוחות - בית נורה תאורת לוח הרישוי היא מסוג לד. פנה למרכז  דלת תא המטען.

1 - תפסים מחזיקים שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ להחלפתה.
2 - בית נורה החלפת הנורות הפנימיות של תאורת הנוחות 

הקדמית
החלף את הנורות על ידי משיכתם מבית   .3 הנורה ישר החוצה.כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

השתמש בכלי מתאים כדי להוציא את מכלול   .1
תאורת הנוחות הקדמית.

דלת תא המטען
1 - המכסה המאפשר גישה לפנסי דלת תא 

המטען.
נתק את המחבר החשמלי על ידי לחיצה על   .3

לחצן השחרור.
תאורת נוחות - בית נורה תאורת נוחות קדמית הכנס את הנורה החדשה וודא שהיא נעולה   .4

הכנס את הנורות החדשות וודא שהן נעולות   .4
שחרר את התפסים המחזיקים ואת בית    .2 היטב בפנים.

היטב בפנים.
הנורה, כפי שמוצג באיור. חבר את המחבר החשמלי מחדש.  .5
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עם סיום, הורד את כיסוי המראה במגני  . 4 הרכב מחדש את בית הנורה ואת בית הנורה   .5
השמש לכיוון המראה. של תאורת הנוחות וודא שהם נעולים היטב 

תאורת גג - תא כפפות במקומם.

כדי החליף את הנורה, פעל באופן הבא: התקן את תאורת הנוחות הקדמית, וודא   .6
פתח את תא הכפפותשהיא נעולה היטב במקומה.  .1

הנח את ידיך בתוך מכלול התאורה, ומשוך את תאורת גג - מראת איפור  .2
הנורה כדי להחליף את הנורה. כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

הרם את כיסוי המראה ומשוך החוצה את כיסוי  . 1
המראה במגני השמש.

אחוז בידית/תאורת גג החלף את הנורה, באמצעות שחרורה  . 2
החלף את הנורה על ידי הסרתה מהמגעים   .2 מהמגעים הצדדיים, הכנס את הנורה החדשה 

הצדדיים. וודא שהיא נעולה היטב בין שני המגעים.

הסרה\התקנת נורה

תאורת גג
כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא:

הורד את הידית בכיוון שמוצג באיור, הסר את   .1 מגן שמש
תאורת הגג. 1 - כיסוי המראה במגני השמש

נורה
2 - המראה במגני השמש

התקן את הנורה החדשה, כשהיא תפוסה בין   .3
המגעים הצדדיים. התקן את כיסוי המראה במגני השמש , וודא  . 3

התקן את תאורת הגג מחדש.  .4 שהיא נעולה היטב במקומה.
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3. סובב את מחזיק נורה כדי להחליף את הנורה תאורת נוחות פנימית
כדי להחליף את הנורות, פעל באופן הבא:

הפעל מעט לחץ בעזרת האגודל כדי למשוך  . 1
את מחזיק הנורה הצידה. 

הערה:
מומלץ שתגיע למרכז שירות מורשה מטעם 

ס.מ.ל.ת. בע״מ כדי להחליף את הנורות. נורה

נתיכים
מחזיק נורה

שחרר לגמרי את מחזיק הנורה מבית הנורה.  .2

)המשך()המשך(
מחזיק נורה
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אזהרה )המשך(
•לפני החלפת הנורה המתן עד שיתקררו  	
צינורות הפליטה: קיימת סכנת כוויות.

•שינויים או תיקונים של מערכת החשמל  	
שמבוצעים לא כראוי ומבלי לקחת בחשבון 
את המאפיינים הטכנולוגים של המערכת, 

יכולים לגרום לתקלות ולסכנת שריפה.
•נורות הלוגן מכילות גז שנתון בלחץ: אם  	

נורות אלה נשברות, רסיסי הזכוכית עלולים 
להתפזר.

אזהרה )המשך(
•יש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתי  	

שלהן בלבד. אם נגעת בידיים חשופות בנורה 
השקופה, עוצמת האור שלה מופחתת 

וייתכן כי יתקצרו חיי השירות שלה. לאחר 
מגע מקרי, נגב את הנורה במטלית ספוגה 

באלכוהול והנח אותה להתייבש.

אזהרה
•בעת החלפת נתיך שנשרף, השתמש תמיד  	

בנתיך חלופי תואם, בעל אותו ערכי אמפר 
כמו הנתיך המקורי. לעולם אל תחליף נתיך 

בנתיך אחר בעל שיעור אמפר גבוה יותר. 
לעולם אל תחליף נתיך שרוף בחוט מתכת 

או בחומר אחר. לעולם אל תשים נתיך בתוך 
שקע מפסק מגן או להיפך. שימוש בנתיכים 

לא תואמים עלול לגרום לפציעה קשה, 
שריפה ו/או נזק לרכוש.



לוח הנתיכים ומיקום הכיסוי נתיכי להב
1 - בורג הכיסוי 1 - מוליך חשמלי 

2 - נתיך להב עם מוליך חשמל תקין\פועל - כיסוי הנתיכים 2
3 - נתיך להב עם מוליך חשמל שאינו תקין\לא עובד  מידע כללי

הסרת כיסוי הנתיכים ובורג הנעילה )נתיך שרוף(.
הנתיכים מגנים על מערכות חשמליות מפני זרם 

פעל באופן הבא: מיקום נתיכיםיתר.
סובב את הבורג באטיות נגד כיוון השעון  .1 הנתיכים מקובצים בתוך בקרים בתא המנוע. כאשר התקן אינו עובד, עליך לבדוק אם המוליך 

שחרר לאט את הבורג. . 2 נתיכים בתא המנוע\ יחידת חלוקההחשמלי בנתיך מנותק/ניתך.
הסר את כיסוי הנתיכים על ידי החלקתו כלפי   .3 נתיכי תא המנוע נמצאים בצד השמאלי של תא כמו כן, עליך להיות מודע לכך שבעת שימוש 

מעלה. המנוע.בשקעי חשמל במשך פרק זמן ארוך כאשר המנוע  מודמם, המצבר עלול להתרוקן.
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אזהרה )המשך(
•לפני החלפת נתיך ודא שמתג ההנעה במצב  	

כבוי ושכל הצרכנים כבויים ו/או מנותקים.
•אם הנתיך המוחלף נשרף שוב, פנה למרכז  	

שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.
•אם נתיך הגנה כללי למערכות בטיחות  	

)מערכת כריות האוויר, מערכת הבלימה(, 
מערכות ההנעה ) מערכת המנוע, תיבת 

הילוכים( או מערכת ההיגוי נשרף, פנה 
למרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.



הסרת כיסוי הנתיכים ובורג הנעילה
פעל באופן הבא:

הדק את כיסוי הנתיכים היטב לקופסא , החלק  . 1
אותו לגמרי מלמעלה למטה.

דחוף את הבורג עד הסוף באמצעות המברג   .2
שסופק.

סובב את הבורג באטיות בכיוון השעון.  .3
שחרר את הבורג.  .4

מיקום כיסוי נתיכי המצבר
1 - כיסוי  לשוניות הנתיכים

2 - כיסוי הנתיכים
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תאור Mini נתיך נתיך מחסנית Maxi נתיך תקע

מודול מחשב רכב - - F01 70 אמפר חום זהוב

מודול מחשב רכב, - - יחידות חלוקה אחוריותF02 70 אמפר חום זהוב

אספקת מחשב רכב -  F03 30 אמפר ורוד
20 HID עם פנסי- F03' אמפר

HID כחול ללא פנסי

מודול בקרת בלם אלקטרונית - - 40 אמפר חום זהוב F04

PTC מחמם - - 40 אמפר חום זהוב F05

ממסר התנעה - - F06 40 אמפר כתום
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תאור Mini נתיך נתיך מחסנית Maxi נתיך תקע

יחידת חלוקה אחורית   - - לשימוש בגרירת גרורF07 40 אמפר כתום

 F24, F87 הספקה ל - 30 אמפר ורוד - F08בקרת היגוי

מודול בקרת מנוע 5  אמפר חום זהוב - - F09

צופר 20 אמפר צהוב - - F10

אספקת עומסים משנייםמנועי  1.4 ל' גז )Gas( ודיזל – - - F11
 20 אמפר צהוב

חימום בית הארכובה למנוע דיזל 7.5 אמפר חום - - F14

מודול בקרת משאבת בלם - - F15 40 אמפר כתום

יחידת בקרת מנוע,   10 אמפר אדום - - F16
תיבת הילוכים אוטומטית

אספקת עומסים משניים למנוע 10 אמפר אדום - - F17

שקע חשמלי 12V באזור תא המטען  20 אמפר צהוב - - F18המופעל על ידי הצתה

מדחס מזגן אוויר ומפעיל מאוורר  7.5 אמפר חום - - F19
Rad PWM

מצית סיגריות 20 אמפר צהוב - - F20

משאבת דלק 15 אמפר כחול - - F21
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תאור Mini נתיך נתיך מחסנית Maxi נתיך תקע

מודול בקרת מנוע20 אמפר צהוב מנוע גז - - F2215 אמפר כחול מנוע דיזל

פסי חימום חלון 30 אמפר ירוק - - F23

15  אמפר כחול יחידת אספקה אלקטרונית - - F24תיבת הילוכים אוטומטית

שקע 12v באזור תא המטען האחורי,  20 אמפר צהוב - - F30
מופעל על ידי המצבר באופן קבוע (F18 ניתן לבחירה על ידי הנהג, עבר מ(

מודול מצתי להט - - 60  אמפר כחול F81

מסנן מחמם שמן דיזל - - 40 אמפר ירוק F82

HVAC מאוורר - - 40 אמפר ירוק F83

אספקת כוח דגמי הנעה לכל  30 אמפר ירוק - - F84
הגלגלים

בורר הילוכים תיבת   5 אמפר חום זהוב - - F87הילוכים אוטומטית

חימום מראות חיצוניות 7.5 אמפר חום - - F88

חימום חלון אחורי 30 אמפר ירוק - - F89

חיישן  IBS )מצב  5 אמפר חום זהוב - - F90)ההטענה של המצבר
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לתיבת הנתיכים קיימים גם מחזיקי נתיכים מסוג 
ATO המותקנים בתחתית התיבה.

תאור UNIVAL נתיך\ATO תקע

)4x4/AWD( מודול מערכת הינע 5  אמפר בז׳ F1

חישת אבחון התנעה 10 אמפר אדום F2

מצב בקרת היגוי 2 אמפר אפור F3

נתיכים פנימיים
לוח הנתיכים הפנימיים נמצא  בתא הנוסעים בצד 
שמאל של לוח המכשירים מתחת ללוח המחוונים.

תאור נתיך להב תקע

מערכת לריסון הנוסעים 7.5 אמפר חום F31

מנוע חלון הנוסע 20 אמפר צהוב F33

מנוע חלון הנהג 20 אמפר צהוב F34

מערכת אזעקה נגד גניבות/אזעקה, רדיו, VSU, יציאות UCI/USB, בקרת אקלים, נעילת  20 אמפר צהוב F36גלגל ההגה, קיפול חשמלי אוטומטי של מראות

ECC )HVAC( לוח המחוונים, בקרת מערכת הינע, בקרת שיוט אדפטיבית, מניפה 10 אמפר אדום F37

דלת נעולה/דלת משוחררת מנעילה 20 אמפר צהוב F38

מודול מערכת הבלימה, הגה כוח חשמלי 7.5 אמפר חום F42

משאבת שטיפה קדמית ואחורית 20 אמפר צהוב F43

מרים חלון שמאלי אחורי 20 אמפר צהוב F47

מרים חלון ימני אחורי 20 אמפר צהוב F48
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תאור נתיך להב תקע

סייען חניה, שטחים מתים, מייצב זרם, חיישן לחות, גג שמש, נעילת גלגל הגה אלקטרונית,  7.5 אמפר חום F49
חיישן טמפרטורה, מראות, מושבים מחומים, חיישני אור וגשם

מערכת לריסון הנוסעים 7.5 אמפר חום F50

בקרת אקלים אלקטרונית, סיווג נוסע, מצלמה אחורית, בקרת אקלים, כוונון גובה פנסים,  7.5 אמפר חום F51
בורר שטח, חימום חלון אחורי, התרעה תחושתית על סטיה מנתיב, גרירת גרור

יחידת התנעה ללא מפתח, בלם חניה חשמלי, כבל רדיו , לוח מחוונים 7.5 אמפר חום F53

מניפה )ECC (HVAC, כוונון תמיכה לגב תחתון של מושב נהג, שקעי חשמל 15 אמפר כחול F94

נתיכי תא המטען\ממסר יחידת חלוקה
על מנת להגיע לנתיכים, הסר את דלתית הגישה 
מהלוח האחורי השמאלי של  תא המטען האחורי.

הנתיכים יהיו בשתי יחידות. ככל הנראה, מחזיק 
נתיך מספר1 נמצא הכי קרוב לחלק האחורי של 

הרכב, ומחזיק נתיך מספר 2 )אם קיים עבור גרירת 
גרור( נמצא הכי קרוב לחלק הקדמי של הרכב.

שקעי נתיכי תא המטען
1 - מחזיק נתיך מספר 1
2 - מחזיק נתיך מספר 2

תאור Mini נתיך שקע

ממיר מתח 30 אמפר ירוק F1
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תאור Mini נתיך שקע

זכרון מושב 30 אמפר ירוק F2

גג שמש )אם קיים( 20 אמפר צהוב F3

מושב חשמלי )צד הנוסע( 30 אמפר ירוק F4

מושב חשמלי )צד הנהג( 30 אמפר ירוק F5

תמיכה לגב חשמלית 7.5 אמפר חום F6

חימום גלגל ההגה\ אוורור מושבים 15 אמפר כחול F7

מושבים מחוממים 20 אמפר צהוב F8

מחזיק נתיך מספר 2

בקר תאורה חיצונית בגרור 10  אמפר אדום F1

בקר תאורה חיצונית )צד הנהג( 15 אמפר כחול F5

בקר תאורה חיצונית )צד הנוסע( 15 אמפר כחול F6

הזנת מצבר העזר 10 אמפר אדום F7

חשמלית, ומחזיק נתיכי  ATO / Uni Val בשביל  על תושבת נתיכי תא המטען\ממסר יחידת חלוקה, 
.HIFI מערכת שמע קיים מחזיק נתיכי Maxi בשביל דלת תא מטען 

תאור Maxi נתיך שקע

דלת תא מטען חשמלית 30 אמפר ירוק F01

תאור ATO\Uni נתיך שקע

HIFI מערכות שמע 25 אמפר שקוף F02



הסר את התפסנים המחזיקים את הצמיג  . 3 מגבה והחלפת גלגל
החלופי, והוצא את הצמיג החלופי מהרכב.  מיקום המגבה\אחסון גלגל חלופי 

ניתן יהיה למצוא את המגבה והכלים מתחת. אם קיימים, המגבה והכלים נמצאים בתא האחסון 
האחורי, מתחת לצמיג החלופי.

תפסן גלגל חלופי

הוצא את פין היישור מהאמצע, סובב את  . 4 מיקום המגבה והכלים
המגבה נגד כיוון השעון, והרם אותו ממגש  1 - מגבה

הספוג.2 - פין יישור
3 - מפתח בורגי גלגל

4 - משפך לתדלוק חירום
5 - מברג

פתח את דלת תא המטען. . 1
הרם את המכסה כדי לאפשר גישה בעזרת  . 2

ידית דלת רצפת המטען.
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אזהרה
•אל תנסה להחליף צמיג בצד של הרכב  	
הקרוב לתנועה בדרך. התרחק מספיק 

מהכביש כדי למנוע את הסכנה של 
הידרסות, בעת הפעלת המגבה והחלפת 

גלגל.
•מסוכן להיכנס מתחת לרכב מוגבה. הרכב  	
עלול להחליק מהמגבה וליפול עליך. אתה 

עלול להימחץ. לעולם אל תכניס חלק מגופך 
מתחת לרכב המורם על מגבה. אם עליך 
להיכנס מתחת לרכב, הבא אותו למרכז 

שירות, היכן שניתן להעלותו על מגבה של 
מוסך.

•לעולם אל תתניע או תאיץ את המנוע כאשר  	
הרכב מורם על מגבה.

•המגבה נועד אך ורק להחלפת גלגלים. אין  	
להשתמש במגבה לצורך הרמת רכבך לצורך 

טיפול או תיקון. יש להגביה את הרכב רק 
על משטח ישר ומוצק. הימנע מקרח או 

ממשטחים חלקים.



הוראות להפעלת המגבה הכנה להגבהת הרכב הוצא את המגבה ואת מפתח בורגי הגלגל.  .5
חנה תמיד על קרקע ישרה ומוצקה. רחוק ככל   .1
האפשר מהדרך לפני הגבהה של הרכב. הימנע 

מקרח או ממשטחים חלקים.

הפעל את מהבהבי החירום.מגבה וכלים . 2
הפעל את בלם החניה. . 3 1 - מפתח בורגי גלגל

העבר את ידית ההילוכים למצב Park )תיבת   .4 2 - מגבה
 REVERSE הילוכים אוטומטית( או למצב 3 - משפך לתדלוק חירום

)תיבת הילוכים ידנית(. 4 - מברג
.OFF העבר את מתג ההתנעה למצב  .5 5 - פין יישור

חסום את הגלגל הנמצא באלכסון נגדי למיקום   .6
המגבה, מצדדיו הקדמיים 

והאחוריים. למשל, אם אתה 
מחליף את הגלגל הקדמי 

הימני, חסום את הגלגל 
האחורי השמאלי.

)המשך( הערה:
אסור להשאיר נוסעים ברכב בעת שהרכב מורם 

על מגבה.
267

אזהרה
הקפד למלא אחר האזהרות להחלפת גלגל, כדי 

למנוע פציעה או נזק לרכב:
•חנה תמיד על קרקע ישרה ומוצקה, רחוק  	

ככל האפשר מהדרך, לפני הגבהה של הרכב.
•הפעל את מהבהבי החירום. 	

•חסום את הגלגל הנגדי לגלגל המוחלף. 	
•שלב את בלם החניה בחוזקה והעבר את  	

בורר ההילוכים למצב החניה.
•לעולם אל תתניע או תאיץ את המנוע כאשר  	

הרכב מורם על מגבה.
•אל תתיר לאדם לשבת ברכב בעת הגבהתו. 	
•אל תיכנס מתחת לרכב בעת הגבהתו. אם  	

עליך להיכנס מתחת לרכב, הבא אותו למרכז 
שירות, היכן שניתן להעלותו על מגבה של 

מוסך.
•השתמש במגבה רק במיקומים המצוינים  	

ורק לשם הגבהת הרכב לצורך החלפת גלגל.
•אם אתה מבצע את ההחלפה בכביש או  	
סמוך לו, היזהר מאוד לא להיפגע מרכב 

חולף.

אזהרה
אל תנסה להחליף צמיג בצד הרכב הקרוב 
לתנועה, התרחק ככל האפשר מהדרך כדי 

להימנע מפגיעה בעת הפעלת המגבה או בעת 
החלפת גלגל.

אזהרה
צמיג ומגבה שלא אובטחו עלולים להיזרק לפנים 

בעת תאונה או עצירת פתע, ועלולים לסכן את 
נוסעי הרכב. אחסן תמיד את  חלקי המגבה ואת 

הצמיג החלופי במקומם. דאג לתיקון מידי או 
להחלפה של הצמיג הנקור.
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אם הרכב מצויד בצמיגי אלומיניום, בהם    .2
המכסה המרכזי מכסה את  בורגי הגלגל, 
השתמש במפתח בורגי הגלגל כדי להסיר 

בזהירות את המכסה המרכזי, לפני העלאת 
הרכב.

לפני העלאת הרכב, השתמש במפתח בורגי    .3
הגלגל כדי לשחרר את בורגי הגלגל  בצמיג 

הנקור, אך לא להסירם. סובב את בורגי הגלגל 
נגד כיוון השעון סיבוב אחד, בזמן שהגלגלים 

נקודת הגבהה אחורית עדיין על הקרקע.
הנח את המגבה מתחת לנקודת ההגבהה    .4

הקרובה ביותר לצמיג הנקור. סובב את בורג 
המגבה בכיוון השעון, כך שהחלק העליון של 

בורג ההגבהה ייתפס היטב בנקודת ההגבהה 
הנמצאת על בסיס סף הדלת, ומקם את  תווית אזהרה של המגבה

החלק העליון של בורג ההגבהה בתוך החריץ 
הנמצא על בסיס סף הדלת. 

נקודת הגבהה קדמית

הרם את הרכב רק לגובה הדרוש להחלפת    .5 הוצא את הצמיג החלופי, המגבה ואת מפתח    .1
הצמיג. בורגי הגלגל.

נקודות הגבהה

אזהרה )המשך(
כדי לוודא שהגלגל החלופי, נקור או מנופח, 

מאוחסן כראוי, יש לאחסנו כשהשסתום פונה 
כלפי מטה.

זהירות
אל תנסה להרים את הרכב באמצעות הגבהה 

במקומות ,שלא צוינו כמקומות להגבהה 
בהוראות עבור רכב זה.
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ההידוק באמצעות מפתח מומנט במוסך או  הערה:
במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ. •אל תנסה להתקין מכסה מרכזי או מכסה  	
הנח את המגבה על מגש הספוג ופתח אותו  . 12 גלגל בצמיג חלופי, ברכב המאובזר בהם. 
רחוק מספיק בשביל שזה יהיה בטוח. סובב  •למידע ואזהרות נוספות לגבי צמיג חלופי,  	

אותו בכיוון השעון כדי לנעול אותו בפנים, לאחר  שימושו ופעולתו, עיין בנושא ״צמיג חלופי 
שהוכנס למקומו. החלף את פין היישור בחור  קומפקטי״ ו״שימוש מוגבל בצמיג חלופי״, 

המרכזי כדי לנעול את המגבה במקום. תחת הנושא ״צמיגים-מידע כללי״ בפרק  הסר את כל אומי הגלגל ואת הצמיג.  .6
״שירות ותחזוקה״. הסר את פין היישור ממכלול המגבה, והכנס  . 7

התקן והדק בעדינות את בורגי הגלגל. . 9 את הפין לתוך טבור הגלגל כדי להתקין את 
הגלגל החלופי.

התקן את הגלגל החלופי. . 8

התקנת צמיג רגיל
התקן צמיג רגיל על הסרן. . 1

התקן את בורגי הגלגל הנותרים כאשר הקצה  . 2 הנמך את הרכב לקרקע בסיבוב המגבה נגד  המפותל של הבורג פונה כלפי הגלגל. התקן 10 . והדק בעדינות את בורגי הגלגל.כיוון השעון.
השלם את הידוק אומי הגלגל. דחוף מטה את  . 11

מפתח הברגים מקצהו כדי להגביר את עוצמת 
ההנפה. הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב 

עד אשר כל אום הודק פעמיים. כדי לדעת מהו 
מומנט ההידוק הנכון של אומי הגלגל, עיין 

בנושא ״נתוני מומנט הידוק של אומי גלגל״ 
בפרק ״מפרטים טכניים״. אם יש לך ספק 

בנוגע לרמת ההידוק המתאימה, בדוק את  התקנת צמיג חלופי 

אזהרה
צמיג ומגבה שלא אובטחו עלולים להיזרק לפנים 

בעת תאונה או עצירת פתע, ועלולים לסכן את 
נוסעי הרכב. אחסן תמיד את חלקי המגבה ואת 

הצמיג החלופי במקומם. דאג לתיקון מידי או 
להחלפה של הצמיג הנקור.

אזהרה
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל 

תהדק את אומי הגלגל במלואם, עד שהרכב 
הונמך לקרקע. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום 

לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל 

תהדק את אומי הגלגל במלואם, עד שהרכב 
הונמך לקרקע. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום 

לפציעה חמורה או למוות.

זהירות
הקפד להתקין את הגלגל החיצוני כשהשסתום 

פונה כלפי חוץ. עלול להיגרם נזק לרכב, אם 
צמיג מותקן באופן שגוי.

אזהרה
הגבהה של הרכב לגובה גבוה יותר מהנחוץ, עלול 
לגרום לחוסר יציבות של הרכב. הוא עלול להחליק 

מהמגבה ולפצוע אדם הנמצא קרוב לרכב. הרם 
את הרכב רק לגובה הדרוש להחלפת הצמיג.



תיאור הציוד.  .2 הנמך את הרכב לקרקע בסיבוב המגבה נגד  . 3
) תיאור כללי: מגבה פנטוגרף ) א(   Martinettoכיוון השעון.

פעולה: הרמת מנוע הרכב ב(   השלם את הידוק אומי הגלגל. דחוף מטה את  . 4
מפתח הברגים מקצהו כדי להגביר את עוצמת 

ההנפה. הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב 
עד אשר כל אום הודק פעמיים. כדי לדעת מהו 

מומנט ההידוק הנכון של אומי הגלגל, עיין 
בנושא ״נתוני מומנט הידוק של אומי גלגל״ 
בפרק ״מפרטים טכניים״. אם יש לך ספק 

בנוגע לרמת ההידוק המתאימה, בדוק את 
ההידוק באמצעות מפתח מומנט במוסך או 
במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.

הנמך את המגבה עד שהוא ישוחרר. הסר   .5
את חוסמי הגלגל. החזר את מפתח הברגים 

למכלול המגבה ואחסן אותו באזור האחסון של 
הצמיג החלופי. אחסן את המכלול באופן בטוח 

באמצעות האמצעים המסופקים. שחרר את 
בלם החניה במלואו לפני תחילת הנסיעה.

לאחר 40 ק״מ, בדוק את מומנט בורגי הגלגל   .6
באמצעות מפתח מומנט כדי לוודא שכל בורגי 

סימוכין לתקנים מחייבים: -הגלגל מקובעים היטב בגלגל. . 3
תקנים אחרים או מפרטים: ISO 8720הצהרת תאימות של האיחוד האירופי . 4

החתום מטה, פרנצ׳סקו אנדרטה , המייצג את  . 1
היצרן, מצהיר בזאת שהמכשור המתואר להלן 

ממלא את כל הדרישות הרלוונטיות של:
•תקנת האיחוד האירופי EC/2006/42 למיכון 	
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מידע ד(  דגם כושר ג( קוד  סוג ה( מסחרי הרמהדגם

1250 ק״ג  LVS10 חידוש B1 (521)

1500 ק״ג LVS11 Compass M1
(551)

1500 ק״ג LVS12 Compass MP
(552)

1500 ק״ג LVS13 פיאט 226

Toro



הערה:
הצהרה זו תבוטל אם יתקיימו שינויים טכניים או 

ביצועיים ללא הסכמת היצרן. 
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תחזוקה אמצעי זהירות בשימוש במגבה
•ודא שלא הצטבר לכלוך ב – ״בורג החלזוני״. 	 כדי להשלים את חוברת השימוש והתחזוקה 

•שמור על ה – ״בורג החלזוני״ משומן. 	 שאליה נספח זה מצורף, ניתנות להלן מספר 
•לעולם אל תבצע שינויים במגבה.הוראות לשימוש נכון במגבה. 	

מצבים שבהם אסור להשתמש:
.-40°C -טמפרטורה מתחת ל• 	

•על קרקע חולית או בוצית. 	
•על קרקע לא ישרה. 	

•במדרונות תלולים. 	
•בתנאי מזג אוויר קיצוניים: סערות רעמים,  	

טייפונים, הוריקנים, סופות שלג, סערות וכד׳.
ערכת חירום לתיקון צמיג )אם 

קיימת(  
ייתכן שרכבך מצויד בערכת חירום לתיקון צמיג 

ניתן לאטום חורים קטנים בסוליית הצמיג המגיעים 
לגודל של 6 מ״מ בעזרת ערכת החירום לתיקון 
צמיג. אין להסיר מהצמיג גופים זרים )לדוגמא 

ברגים ומסמרים(. ניתן להשתמש בערכת החירום  דוגמה למגבה
לתיקון צמיג כשהטמפרטורה בחוץ מגיעה   1 - ידית
לכ-20°C- ערכה זו מספקת אטימה זמנית  2 - בורג חלזוני

המאפשרת לך לנסוע ברכבך עד ל – 160 ק״מ, 3 - מחבר
במהירות מקסימלית של 80 קמ״ש.

)המשך(
272

אזהרה
בעת שימוש בידית המגבה )1( ודא שהיא 

מסתובבת באופן חופשי ושאינך משפשף את ידיך 
בקרקע בעת הסיבוב.

אפילו החלקים הנעים של המגבה ״הבורג החלזוני״ 
)2( והמחברים )3( יכולים לגרום לפציעות: הימנע 
ממגע בהם. נקה אותם היטב אם התלכלכו בגריז.

זהירות
המגבה הוא כלי המיועד במיוחד להחלפת גלגל, 
במקרה של צמיג נקור או נזק לצמיג של הרכב 

שלו הוא שייך, או בכלי רכב מאותו דגם. אסור 
בהחלט להשתמש במגבה למטרות אחרות או 
בדגמי רכב אחרים. לעולם אל תבצע משימות 
תחזוקה או תיקונים מתחת לרכב ואל תחליף 

צמיגי קיץ בחורף ולהיפך. לעולם אל תיכנס 
מתחת לרכב מורם. אם עליך לבצע עבודות 

מתחת לרכב, פנה למרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת. בע״מ . הצבה שגויה של מגבה עלולה 

לגרום לרכב ליפול: הצב את המגבה בנקודות 
הייעודיות בלבד.

זהירות )המשך(

אל תשתמש במגבה, כדי להרים עומסים 
הגבוהים מאלה הנקובים בתווית. לעולם אל 

תתניע מנוע ברכב שמורם על מגבה. אם הרכב 
מורם לגובה רב מהדרוש, הרכב והמגבה עלולים 
לאבד יציבות, והרכב עלול ליפול מהמגבה ולגרום 

נזק רב. לכן הרם את הרכב רק לגובה הנדרש 
להחלפת גלגל רגיל/ גלגל חלופי.



שימוש בלחצן בחירת מצב והצינורות רכיבי ערכת החירום לתיקון צמיג ואופן השימוש אחסון ערכת חירום לתיקון צמיג
בערכת החירום לתיקון צמיג שלך קיימים הסמלים  ערכת חירום לתיקון צמיג מאוחסנת תחת רצפת 

הבאים כדי לציין את מצב האוייר והאיטום. המטען מאחורי המושב האחורי.
בחירת אוויר פתח את דלת תא המטען. . 1

לחץ על לחצן בחירת מצב  הרם את המכסה כדי לאפשר גישה בעזרת   .2
וסובב למצב שיפעיל את  ידית דלת רצפת המטען.

משאבת האוויר.

רכיבי ערכת חירום לתיקון צמיג
בחירת מצב איטום

לחץ על הלחצן וסובב למצב 1 - לחצן בחירת מצב 2 - חומר איטום\צינור אוויר
שיחדיר את חומר האיטום  3 - אביזרי צינור
של ערכת החירום לתיקון  4 - בקבוק חומר האיטום

צמיג, וינפח את הגלגל. 5 - תקע חשמלי 6 - מתג ההפעלהידית רצפת המטען
7 - לחצן הוצאת אוויר

8 - מד לחץ
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•כאשר נוזל האיטום של ערכת החירום לתיקון  	 שימוש במתג ההפעלה
צמיג הוא בצורה נוזלית, ניתן לנקות אותו  לחץ ושחרר את מתג 

מהמכונית, הצמיג או מרכיבי הגלגלים בעזרת  ההפעלה פעם אחת כדי 
מטלית לחה ומים נקיים.  כאשר נוזל האיטום  להפעיל את מערכת החירום 
מתיישב, ניתן לקלף אותו בקלות ולזרוק אותו  לתיקון צמיג. לחץ ושחרר 

במקום בטוח. את מתג ההפעלה שוב כדי 
•כדי להבטיח ביצוע אופטימלי, ודא שהשסתום על  	 לכבות את מערכת החירום 
הגלגל נקי מלכלוך, לפני הפעלת מערכת החירום  לתיקון צמיג.

לתיקון צמיג. שימוש בלחצן הוצאת האוויר
•אתה יכול להשתמש במשאבת האוויר של  	 לחץ על לחצן הוצאת האוויר 
ערכת החירום לתיקון צמיג כדי לנפח צמיגי  כדי להפחית את לחץ 

אופניים. המערכת מצוידת גם בשני מחטים,  האוויר בגלגל אם הגלגל 
הנמצאים בתא האחסון הנוסף )בחלק התחתון  מנופח יתר על המידה.

של משאבת האוויר( לניפוח כדורי ספורט, סירות, 
או פריטים מתנפחים אחרים. אולם כאשר אתה 

מנפח פריטים אלו, עליך להשתמש רק במשאבת 
אוויר ולוודא שלחצן בחירת מצב נמצא במצב 

אוויר, כדי להימנע מהזרקת חומר איטום 
לפריטים. חומר האיטום של ערכת החירום לתיקון  אמצעי זהירות בשימוש בערכת חירום לתיקון צמיג

צמיג מיועדת רק כדי לאטום חורים בקוטר קטן  •החלף את בקבוק האיטום של ערכת החירום  	
מ-6 מ״מ בסוליית הצמיג. לתיקון צמיג לפני תאריך התפוגה )התאריך 

•אל תרים או תישא  את ערכת החירום לתיקון  	 מופיע על תוית הבקבוק בפינה הימנית 
צמיג באמצעות הצינורות. התחתונה( כדי להבטיח את הפעילות 

האופטימלית של הערכה. עיין בנושא ״החלפת 
בקבוק איטום״ בפרק זה.

•ניתן להשתמש בבקבוק האיטום רק עבור צמיג  	
)המשך( אחד, ויש להחליפו אחרי כל שימוש. החלף תמיד  

רכיבים אלו מיד, אצל משווק ציוד מקורי לרכב.
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אזהרה
אל תנסה להחליף צמיג בצד של הרכב הקרוב 

לתנועה בדרך. התרחק מספיק מהכביש כדי 
למנוע את הסכנה של הידרסות בעת שימוש 

בערכת החירום לתיקון צמיג.

אזהרה )המשך(
•אל תשתמש בערכת חירום לתיקון צמיג או  	

תנהג ברכב בתנאים הבאים:
•אם החור בסוליית הצמיג גדול יותר מ-6  	

מ״מ.
•אם נגרם נזק לדפנות הצמיגים. 	

•אם נגרם נזק כלשהו לצמיג בעקבות  	
נהיגה עם צמיג בעל לחץ אוויר נמוך 

ביותר. 
•אם נגרם נזק כלשהו לצמיג בעקבות  	

נהיגה עם צמיג נקור.
•אם נגרם נזק כלשהו לצמיג. 	

•אם אתה לא בטוח מה המצב של הצמיג  	
או הגלגל.

•הרחק את ערכת החירום לתיקון צמיג  	
מלהבות גלויות או ממקורות חום.

•ערכת חירום לתיקון צמיג שלא מאוחסנת  	
כראוי, עלולה להיזרק לפנים בעת תאונה או 
עצירת פתע, ועלולה לסכן את נוסעי הרכב. 
אחסן תמיד את ערכת חירום לתיקון צמיג 

במקום המתאים. אי מילוי אזהרות אלו יכולה 
לגרום לפציעה חמורה לך, לנוסעי הרכב 

ולאנשים אחרים בסביבה.

)המשך(



הוצא את התקע החשמלי והכנס אותו לתוך  . 4 ודא שהשסתום )בגלגל עם הצמיג הנקור(  . 2
השקע החשמלי 12 וולט  נמצא קרוב לאדמה. כך הצינור של ערכת 

של הרכב. החירום לתיקון צמיג יוכל להגיע לשסתום, 
בזמן שהערכה  תישאר שטוחה על הקרקע.  

לערכה תהיה גם את הזווית הטובה ביותר 
להזרקת חומר האיטום לתוך הצמיג הנקור 
והפעלת משאבת האוויר. הזז את הרכב על 

פי הצורך כדי שהשסתום יהיה במצב זה לפני 
הפעלת הערכה.

הערה: העבר את תיבת ההילוכים למצב PARK ואת  . 3
אל תוציא גופים זרים )ברגים או מסמרים( מהצמיג. .OFF מתג ההתנעה למצב

הזרקת חומר האיטום של ערכת חירום לתיקון  הפעל את בלם החניה. . 4
צמיג לתוך צמיג נקור: הכנה לשימוש בערכת חירום לתיקון צמיג:

תמיד תתניע את הרכב לפני הפעלת ערכת   .1 שחרר את צינור האיטום, ולאחר מכן הסר את   .1
חירום לתיקון צמיג. המכסה מה ממחבר בקצה הצינור.

הנח את ערכת חירום לתיקון צמיג שטוחה על   .2
הקרקע ליד הצמיג הנקור.

הסר את המכסה מהשסתום ולאחר מכן הדק   .3
את המחבר בקצה צינור 
האיטום לתוך השסתום. איטום צמיג עם ערכת חירום לתיקון צמיג

1 . עצור במקום בטוח והפעל את מהבהבי 
החירום.
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אזהרה )המשך(
•ודא שרכיבי ערכת חירום לתיקון צמיג לא  	

יבואו במגע עם שיער, עיניים או בגדים. חומר 
האיטום של ערכת החירום לתיקון צמיג 

מסוכן לשאיפה, בליעה או אם הוא נספג 
דרך העור. מצב זה עלול  לגרום לגירוי בעור 

ובעיניים, ולבעיות נשימה. אם החומר בא 
במגע עם עינייך או עורך, שטוף את האזור 
מיד עם כמות גדולה של מים. אם החומר 

בא במגע עם בגדך, החלף אותם מהר ככל 
האפשר.

•תמיסת האיטום של ערכת החירום לתיקון  	
צמיג מכילה לאטקס.  במקרה של תגובה 
אלרגית או פריחה, פנה מיד לרופא. שמור 

על הערכה הרחק מיהשג ידם של ילדים. אם 
החומר נבלע, שטוף מיד את הפה עם הרבה 
מים ושתה כמות גדולה של מים. אל תנסה 

לגרום להקאה! פנה מיד לרופא.
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המשאבה תתחיל להזריק אוויר לתוך הצמיג  . 2 לחץ על מתג ההפעלה כדי להפעיל את ערכת  ודא שלחצן בחירת מצב נמצא במצב איטום. . 2
מיד לאחר שבקבוק  החירום לתיקון צמיג.

האיטום יתרוקן. המשך  חבר את התקע החשמלי לשקע חשמלי 12  . 2
להפעיל את המשאבה  וולט אחר ברכבך אם קיים. ודא שהרכב מונע 

ולנפח את הצמיג ללחצי  לפני הפעלת ערכת חירום לתיקון צמיג.
האוויר לצמיגים קרים  ייתכן שבקבוק האיטום יהיה ריק בעקבות   .3

הרשומים בתווית מידע  שימוש קודם. פנה לעזרה.
על צמיגים ועומסים,  הנמצאת על קורת אם האיטום )הנוזל הלבן( זורם דרך צינור  דלת הנהג . בדוק את לחץ הצמיגים על ידי האיטום: לאחר לחיצה על מתג ההפעלה, האיטום  המשך להפעיל את המשאבה עד שהאיטום 3.  הסתכלות על מד הלחץ.1 . לא יזרום יותר דרך הצינור )דבר הלוקח בדרך )הנוזל הלבן( יזרום מבקבוק 
אם הצמיג לא יתנפח ללחץ שיגיע לפחות  כלל 70-30 שניות(. בזמן האיטום לתוך הצמיג דרך 

לפחות ל- psi 26 )1.8 בר( תוך 15 דקות: שהאיטום זורם דרך צינור צינור האיטום.
•הצמיג ניזוק באופן קשה. אל תנסה להמשיך  	 האיטום, מד הלחץ יכול 

לנסוע עם הרכב. פנה לעזרה. להגיע עד ל-)8.4 בר( 70  
אם הצמיג כן מתנפח ללחץ שיגיע לפחות ל-  psi. מד הלחץ ירד במהירות 

psi 26 )1.8 בר( תוך 15 דקות: מ psi 70 )8.4 בר( ללחץ 
הערה: הצמיג בפועל, כשבקבוק 

אם הצמיג מגיע למצב שהוא מנופח יתר על  האיטום ריק. הערה:
המידה, לפני שאתה ממשיך, עליך ללחוץ על לחצן  ייתכן שהאיטום ידלוף מהחור בצמיג.

הוצאת האוויר כדי להוריד את לחץ האוויר שיגיע  אם האיטום )הנוזל הלבן( לא יזרום דרך צינור 
לרמת לחץ האוויר המומלצת. האיטום תוך 0-10 שניות:

לחץ על מתג ההפעלה כדי לכבות את ערכת  . 1
החירום לתיקון צמיג. נתק את צינור האיטום 

מהשסתום. ודא שהשסתום נקי מלכלוך. חבר 
מחדש את צינור האיטום לשסתום. ודא שלחצן 

בחירת מצב נמצא במצב איטום ולא במצב אוויר.



הסר את המכסה מהשסתום ולאחר מכן הדק  . 3 נהיגה ברכב: 1. לחץ על מתג ההפעלה 
את המחבר בקצה  מיד לאחר הזרקת האיטום וניפוח הצמיג, נהג  כדי לכבות את ערכת 

צינור האיטום, לתוך  ברכב 8 ק״מ או במשך 10 דקות, כדי לוודא שאיטום  החירום לתיקון צמיג.
השסתום. ערכת חירום לתיקון צמיג התפזר לאורך הצמיג.  

אל תיסע במהירות מעל ל-80 קמ״ש.

2. הסר את תוית הגבלת 
הוצא את התקע החשמלי והכנס אותו לתוך   .4 המהירות מערכת החירום 
השקע החשמלי 12 וולט  לתיקון צמיג והדבק את 

של הרכב. התווית על גלגל ההגה.

נתק מיד את צינור האיטום מהשסתום, התקן   .3
הסר את הצינור והדק את המחבר בקצה צינור  . 5 מחדש את המכסה על המחבר בקצה הצינור, 

האיטום, לתוך השסתום. לאחר נהיגה: והנח את ערכת החירום לתיקון צמיג במקום 
עצור במקום בטוח. לפני שאתה ממשיך עיין בנושא  האחסון של הרכב.  עבור לשלב הבא: ״נהיגה 

״כאשר אתה עוצר כדי להשתמש בערכת חירום  ברכב״.
לתיקון צמיג״ בפרק זה.

שחרר את צינור האיטום, ולאחר מכן הסר את  . 1
המכסה מהמחבר בקצה הצינור.

הנח את ערכת החירום לתיקון צמיג כשהיא   .2
שטוחה על הקרקע ליד הצמיג הנקור.
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אזהרה )המשך(
ערכת חירום לתיקון צמיג אינה מיועדת לתיקון 

קבוע של צמיג נקור. לאחר שימוש בערכת 
חירום לתיקון צמיג, קח את הצמיג לבדיקה בה 

אפשר יהיה לתקן או להחליף אותו. אל תיסע 
במהירות מעל ל80 קמ״ש עד שהצמיג יתוקן 

או יוחלף. אי מילוי אזהרה זו יכול לגרום לפציעה 
חמורה לך, לנוסעי הרכב ולאנשים אחרים 

בסביבה. בדוק את הצמיג במרכז שירות מורשה 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ, מהר ככל האפשר.



החלפת בקבוק איטום הערה: לחץ על לחצן בחירת מצב וסובב למצב אוויר.  .6
שחרר את כבל החשמל. . 1 אם הצמיג מגיע למצב שהוא מנופח יתר על 

שחרר את הצינור.  . 2המידה, לפני שאתה ממשיך, עליך ללחוץ על לחצן 
הוצאת האוויר כדי להוריד את לחץ האוויר שיגיע 

לרמת לחץ האוויר המומלצת.
נתק את ערכת חירום לתיקון צמיג  . 2

מהשסתום, התקן מחדש את המכסה על 
השסתום, והוצא אותו מהשקע החשמלי 12 

וולט.
הנח את ערכת החירום לתיקון צמיג במקום   .3 בדוק את הלחץ בצמיג על ידי הסתכלות על  האחסון המתאים לכך ברכב.7.  מד הלחץ.

קח את הצמיג לבדיקה בהקדם במרכז שירות   .4 מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ, שם יהיה אם לחץ האוויר הוא נמוך מ- psi 19 )1.3 בר(
שחרר את הצינור אפשר לתקן או להחליף אותו.הצמיג ניזוק באופן קשה. אל תנסה להמשיך לנסוע 

הסר את המכסה הבקבוק.עם הרכב. פנה לעזרה. . 3 הסר את תווית הגבלת המהירות מגלגל ההגה  . 5 אחרי שהצמיג יתוקן.אם לחץ האוויר הוא psi 19 )1.3 בר( או גבוה  יותר
החלף את בקבוק האיטום במרכז שירות  . 6 החלף את בקבוק האיטום במרכז שירו1. לחץ על  מתג ההפעלה 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ בהקדם  כדי להפעיל את ערכת 
האפשרי. עיין בנושא ״החלפת בקבוק איטום״. חירום לתיקון נזק לצמיג, 

ונפח את הצמיג ללחצי 
הערה:  האוויר לצמיגים קרים 

כאשר הצמיג יתוקן במרכז שירות מורשה מטעם  הרשומים בתווית מידע על 
ס.מ.ל.ת. בע״מ, אמור להם שהצמיג נאטם על ידי  צמיגים ועומסים, הנמצאת 

ערכת חירום לתיקון צמיג. על קורת דלת הנהג .

הסר את המכסה הבקבוק
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הערה: סובב את הבקבוק מעלה כך שלא יהיה במצב  הליכי התנעה בכבלי עזר4. 
קוטב המצבר החיובי מכוסה על ידי מכסה מגן. אנכי, על מנת שישוחרר. אם המצבר ברכבך מרוקן, ניתן להתניע את הרכב 

הרם את המכסה כדי להגיע לקוטב. באמצעות זוג כבלי עזר ומצבר של רכב אחר, או 
באמצעות שימוש בערכת התנעה ניידת. התנעה 

בכבלי עזר היא מסוכנת, אם היא נעשית באופן לא 
נכון, לכן בצע בזהירות את ההליכים המתוארים 

להלן.
הערה:

בעת שימוש בערכת התנעה ניידת, הקפד להפעילה 
לפי הוראות ההפעלה והזהירות של היצרן .

קוטבי מצברסובב את הבקבוק מעלה
1 - קוטב מצבר חיובי 5. הרחק את הבקבוק מהמדחס.

2 - קוטב מצבר שלילי

)המשך( הסר את הבקבוק
הכנה להתנעה בכבלי עזר הערה:

המצבר ברכבך נמצא בחלק הקדמי של תא כדי להתקין בקבוק איטום: בצע  שלבים אלו 
המנוע, מאחורי מכלול הפנסים הראשיים בצד  בסדר הפוך. ניתן להחליף בקבוק איטום במרכז 

שמאל. שירות מורשה.
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אזהרה
אל תנסה להתניע את המנוע באמצעות כבלי 

עזר אם המצבר קפוא. המצבר עלול להיסדק או 
להתפוצץ, ולגרום לפציעה.

אזהרה
שמור מרחק ממאוורר הקירור של המצנן 

בעת פתיחת המנוע. הוא עשוי לפעול בכל עת 
שמתג ההתנעה במצב ON. אתה עלול להיפצע 

מהלהבים המסתובבים.

זהירות
על תשתמש בערכת התנעה ניידת או במקור 

הגברת מתח אחר עם מתח מעל 12 וולט, 
אחרת עלול להיגרם נזק למצבר, למנוע המתנע, 

לאלטרנטור או למערכת החשמל.



הליך ההתנעה בכבלי עזר

נקודת הארקה מתאימה במנוע  
)על פי הדוגמא באיור( הפעל את בלם החניה, שלב את תיבת   .1

ההילוכים האוטומטית למצב חניה, )תיבת 
הילוכים ידנית למצב NEUTRAL( והעבר את 

חיבור כבלי העזר .LOCK/OFF מתג ההתנעה למצב
חבר את הקצה החיובי )+( של כבל העזר  . 1 כבה את החימום, מערכת השמע וכל צרכני  . 2
לקוטב החיובי )+( של הרכב עם המצבר  חשמל בלתי נחוצים.

המרוקן.
אם אתה משתמש ברכב אחר להתנעה בכבלי  . 3

חבר את הקצה הנגדי של כבל העזר החיובי  . 2 עזר, החנה את הרכב במרחק המאפשר את 
)+( לקוטב החיובי )+( של מצבר העזר. חיבור כבלי העזר, הפעל את בלם החניה וודא 

התנע את המנוע ברכב עם המצבר המסייע,   .5 חבר את הקצה השלילי )-( של כבל העזר  . 3 .LOCK\OFF שמתג ההתנעה הועבר למצב
אפשר למנוע לפעול במהירות סרק במשך  לקוטב השלילי )-( של מצבר העזר.

מספר דקות, ולאחר מכן התנע את המנוע של  חבר את הקצה הנגדי של הכבל שלילי )-(   .4
הרכב עם המצבר הפרוק. לנקודת הארקה טובה )חלק מתכתי גלוי 

במנוע הרכב המכיל את המצבר הריק(, רחוק 
מהמצבר וממערכת הזרקת הדלק.
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אזהרה )המשך(
•הסר כל תכשיט מתכת כגון טבעות, רצועות  	

שעון וצמידים שעלולים לבוא במגע עם 
רכיבים חשמליים. אתה עלול להיפצע באופן 

קשה.
•מצברים מכילים חומצה גופרתית שעלולה  	

לגרום לצריבות לעורך או לעיניך ועשויים לייצר 
גז מימן דליק ונפיץ. הרחק מקורות להבה 

גלויה וניצוצות מהמצבר.

אזהרה
אל תאפשר לרכבים לגעת זה בזה כיוון שהדבר 

עשוי לגרום לחיבור הארקה, שעלול להסתיים 
בפציעה.

אזהרה
אי הקפדה על הוראות התנעה בכבלי עזר עלולה 

לגרום לפציעה ולנזק לרכוש, בשל התפוצצות 
המצבר.

זהירות
אי הקפדה על ביצוע ההליך בסדר נכון, עלולה 

לגרום לנזק למערכת הטעינה של הרכב המסייע 
או לרכב עם המצבר הפרוק.

אזהרה
אל תחבר את כבל העזר לקוטב השלילי )-( של 

המצבר הפרוק. ניצוץ חשמלי שייווצר עלול לגרום 
להתפוצצות המצבר ולגרום לפציעה. השתמש 

בנקודת ההארקה המיוחדת בלבד. אל תשתמש 
בשום חלק מתכתי חשוף אחר.



מוסיפה חום למערכת הקירור של המנוע  לאחר שהמנוע הותנע, נתק את כבלי העזר  תדלוק חירום6 .
והפסקת פעולתה יכולה לסייע למניעת חום זה. הליך מילוי דלק במקרה חירום מתואר תחת הנושא בסדר פעולות הפוך:

•אתה יכול גם לכוון את בקר הטמפרטורה  	 ״תדלוק חירום ממיכל דלק נייד״. למידע נוסף, עיין  ניתוק כבלי העזר
לטמפרטורת החימום המרבית, את זרימת  בנושא ״תדלוק הרכב״ בפרק ״התנעה והפעלה״. נתק את הקצה השלילי )-( של כבל העזר  האוויר לכיוון הרצפה, ואת בקר המניפה 1.  אם המנוע מתחמם יתר על המידה למהירות גבוהה, כדי לאפשר למקרן מנקודת ההארקה שבמנוע )-( של המצבר  אם אחד מהמצבים הבאים מתרחש, אתה יכול  החימום לפעול כמסייע למצנן בהסרת חום הפרוק. ממערכת הקירור של המנוע.להפחית את האפשרות של התחממות יתר של  נתק את הקצה הנגדי של כבל העזר השלילי   .2

המנוע בביצוע הפעולה התואמת. )-( מהקוטב השלילי )-( של מצבר העזר.
•בכביש מהיר - האט. 	 נתק את הקצה החיובי )+( של כבל העזר   .3

•בנסיעה בעיר - בעת עצירה, העבר את בורר  	 מהקוטב החיובי )+( של המצבר המסייע.
ההילוכים להילוך סרק, אבל אל תעלה את  נתק את הקצה הנגדי של כבל העזר החיובי  . 4

מהירות הסרק של המנוע . )+( מהקוטב החיובי )+( של מצבר העזר.
אם נדרשות התנעות מרובות בכבלי עזר להתנעת 

הרכב, דאג לבדוק את המצבר ומערכת הטעינה 
במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.

עקיפת בורר ההילוכים
במקרה של תקלה, ואם לא ניתן להוציא את בורר 

ההילוכים ממצב PARK, אתה יכול לבצע את ההליך 
הבא כדי להעביר מצב באופן זמני: 

.OFF העבר את מתג ההתנעה למצב . 1 הערה:
הפעל את בלם החניה. . 2 ישנם צעדים בהם תוכל לנקוט כדי למנוע מצב 

אחוז בחומר התחתון המכסה את תיבת  . 3 אפשרי של התחממות יתר.
ההילוכים, ומשוך אותו כלפי מעלה בעדינות  •אם מערכת מיזוג האוויר )A/C( פועלת,  כדי להפריד את מסגרת בורר ההילוכים 	 והחומר המכסה, מהקונסולה המרכזית.הפסק את פעולתה. מערכת מיזוג האוויר 
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זהירות
נהיגה כאשר מערכת הקירור חמה, עלולה לגרום 

נזק לרכב. אם מד הטמפרטורה נמצא במצב 
חם )H(, עצור בצד הדרך. העבר את הרכב למצב 

סרק כשמיזוג האוויר מכובה, עד שהמחוג יחזור 
לטווח הנורמלי. אם המחוג נשאר בתחום החם 
)H( וניתן לשמוע צלילי התרעה ממושכים, כבה 

מיד את המנוע וקרא לעזרת איש מקצוע.

זהירות
ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צורך 
חשמל ממצבר הרכב, אפילו כשאינו בשימוש 
)למשל טלפונים סלולריים וכו(. בסופו של דבר 

אם הם יהיו מחוברים למשך זמן ארוך, הם ירוקנו 
את מצבר הרכב עד כדי כך שיקצרו את אורך חיי 

השירות שלו, וימנעו מהמנוע מלהתניע.

אזהרה
אתה ואנשים אחרים עלולים להיכוות קשות 
מנוזל קירור )נוגד קיפאון( חם של המנוע או 
מאדים היוצאים מהמצנן. אם אתה רואה או 

שומע אדים היוצאים מתחת למכסה המנוע, אל 
תפתח את מכסה המנוע עד שהמצנן יתקרר. 

לעולם אל תפתח את מכסה הלחץ של מערכת 
הקירור כאשר המצנן או מיכל העודפים חם.
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.NEUTRAL העבר את ידית ההילוכים למצב . 6
.NEUTRAL ניתן יהיה להתניע את הרכב במצב . 7

התקן את ידית ההילוכים מחדש.  .8

שחרור רכב תקוע
אם רכבך נתקע בבוץ, בחול או בשלג, ניתן לחלצו 
באמצעות תנועה קדימה ואחורה. סובב את גלגל 

ההגה ימינה ושמאלה לפינוי האזור שסביב הגלגלים 
הקדמיים.  ברכבים המצויידים בתיבת הילוכים 

אוטומטית, לחץ והחזק את לחצן הנעילה של בורר 
ההילוכים. העבר הלוך וחזור בין מצב DRIVE למצב  מסגרת בורר ההילוכים

REVERSE )בתיבת הילוכים אוטומטית( או בין מצב   לחץ על דוושת הבלם ושמור על לחץ יציב.  .4
SECOND GEAR למצב REVERSE )בתיבת הילוכים  הכנס מברג קטן או כלי דומה אחר לתוך חור  הערה:5 . ידנית(, תוך כדי לחיצה עדינה על דוושת ההאצה. הגישה למצב עקיפת בורר ההילוכים )הנמצא 

לחץ על מתג ESC Off )אם דרוש(, כדי להפסיק  הערה: בפינה הימנית האחורית של תיבת ההילוכים(, 
זמנית את פעולת מערכת בקרת היציבות  ברכבים המצויידים בתיבת הילוכים אוטומטית,  ולחץ והחזק למטה את ידית השחרור למצב 

האלקטרונית )ESC(, לפני תנועה קדימה ואחורה  ניתן לבצע העברה בין מצב נסיעה והילוך  עקיפת בורר ההילוכים.
של הרכב. למידע נוסף, עיין בנושא ״בקרת בלימה  אחורי, כאשר מהירות הרכב היא 8 קמ״ש 

אלקטרונית״ בפרק ״בטיחות״. לאחר שהרכב חולץ,  ומטה. כאשר תיבת ההילוכים בהילוך סרק 
לחץ שוב על מתג ESC Off להפעלה של המערכת  למשך למעלה משתי שניות, אתה חייב ללחוץ 

.ESC On למצב על דוושת הבלם לשילוב מצב נסיעה או הילוך 
אחורי.

לחץ על דוושת ההאצה הכי חלש שאתה יכול, כדי 
לשמור על התנועה קדימה ואחורה, מבלי לגרום 

לסבסוב הגלגלים או להאצת הרכב.

חור הגישה למצב עקיפת בורר ההילוכים

אזהרה
סיבוב מהיר של הגלגלים עלול להיות מסוכן. 
הכוחות שנוצרים במהירויות גלגל מופרזות, 

עלולות לגרום נזק, או אפילו לכשל של הסרן או 
הצמיגים. צמיג עלול להתפוצץ ולפצוע מישהו. 

אל תסובב את הגלגלים למהירות שמעל 48 
קמ״ש, או למשך למעלה מ- 30 שניות ברצף 

מבלי לעצור, בעת שהרכב תקוע, ואל תתיר לאף 
אדם לעמוד קרוב לגלגל מסתובב, בכל מהירות 

שהיא.



גרירת רכב מושבת
סעיף זה מתאר את הפעולות הנדרשות לגרירת 

רכב מושבת באמצעות שירותי גרר מקצועיים.

)המשך(
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זהירות
•האצת המנוע או סיבוב של הגלגלים במהירויות  	

גבוהות, עלול לגרום להתחממות תיבת 
ההילוכים ולתקלה בה. אפשר למנוע לפעול 

במצב סרק כאשר תיבת ההילוכים בהילוך סרק 
במשך דקה אחת לפחות, לאחר כל חמישה 

מחזורים של תנועה קדימה ואחורה. זה יפחית 
את התחממות יתר ואת הסיכון של תקלה 

בדוושת המצמד ותיבת ההילוכים, במהלך ניסיון 
ממושך לחלץ את הרכב.

זהירות )המשך(
•בעת תנועה קדימה ואחורה לחילוץ, בהעברה  	
בין מצב נסיעה \הילוך שני להילוך אחורי, אל 

תסובב את הגלגלים במהירות הגבוהה מ- 
24 קמ״ש, אחרת עלול להיגרם נזק למערכת 

ההנעה.
•האצת המנוע או סבסוב של הגלגלים  	

במהירויות גבוהות, עלולה לגרום להתחממות 
תיבת ההילוכים ולתקלה בה. היא גם עלולה 

לגרום לנזק לצמיגים. אל תסובב את הגלגלים 
למהירות שמעל 48 קמ״ש בעת שהילוך 

משולב )לא מבוצעת החלפת הילוך(.

•רכב עם מצבר מרוקן, או עם כשל כולל  	 הערה: גרירה נכונה וציוד הרמה נכון דרושים כדי למנוע 
במערכת החשמל כאשר בלם החניה החשמלי  •עליך לוודא שתפקוד Auto Park Brake נזק לרכבך. השתמש רק במוטות גרירה וציוד אחר  	

)EPB ( פועל, יהיה זקוק לעגלת גרירה או  מנוטרל לפני גרירת גרור, כדי להימנע  המתוכנן לצורך כך, בהתאם להוראות היצרן. חובה 
מגבה כדי להרים את הגלגלים האחוריים  מהפעלה בלתי מכוונת של בלם החניה להשתמש בשרשראות אבטחה. חבר את מוט 
מהקרקע, כשהוא יועבר למשטח גרירה. החשמלי. תפקוד Auto Park Brake מופעל הגרירה או התקני גרירה אחרים לקורות השלדה 

אם עליך להשתמש באביזרים )מגבים, מפשירים  או מנוטרל  באמצעות מאפיינים בהתאמת הראשיות של הרכב ולא לפגושים או לתושבות 
וכו( בעת הגרירה, מתג ההתנעה צריך להיות במצב  הלקוח של הגדרות  Uconnect.שלהם. יש לציית לתקנות ולחוקים המקומיים 

. / ON/RUNבנוגע לגרירת רכב.

)4WD( הנעה בארבעת הגלגלים )FWD( התנעה קדמית גלגלים אינם נוגעים בקרקע מצב גרירה

אינה מותרת אינה מותרת ללא גרירה על הקרקע

אינה מותרת אינה מותרת אחורית
גלגלים מורמים או עגלת גרירה

אינה מותרת מותרת קדמית

השיטה היחידה השיטה הטובה ביותר כולם משטח גרירה



דגמי הנעה קדמית (FWD) - עם מפתח  שים לב שתפקוד Safehold יפעיל את בלם החניה 
שלט רחו ק החשמלי ברגע שדלת הנהג תיפתח )אם המצבר 

היצרן ממליץ לגרור את רכבך על משטח כאשר כל מחובר, מתג ההתנעה במצב ON, תיבת ההילוכים 
ארבעת הגלגלים אינם נוגעים בקרקע.אינה במצב PARK, ודוושת הבלם משוחררת(. אם 

ON\ אם משטח הגרירה לא זמין, חובה לגרור רכב אתה גורר רכב זה כשמתג ההתנעה במצב זה כשהגלגלים הקדמיים לא נוגעים בקרקע RUN, עליך לנטרל ידנית את בלם החניה החשמלי  )באמצעות עגלת גרירה, או ציוד להרמת הגלגל בכל פעם שדלת הנהג תיפתח, באמצעות לחיצה  כשהגלגלים הקדמיים מורמים(.על דוושת הבלם ולאחר מכן שחרור בלם החניה  החשמלי.
ודא שבלם החניה החשמלי משוחרר ונשאר  משוחרר בעת גרירה. אין צורך לשחרר את בלם אם מצבר הרכב פרוק, עיין בנושא ״עקיפת בורר  החניה החשמלי, אם כל ארבעת הגלגלים לא ההילוכים״ בפרק זה, להוראות על העברת בורר  נוגעים בקרקע.ההילוכים מחוץ למצב חניה לצורך גרירה.

ווי גרירה למקרי חירום )אם קיימים( 
אם הרכב שלך מצוייד בווי גרירה, וו אחד יהיה 
מאחור ושני ווים בחלק הקדמי של הרכב. הוו 

האחורי יימצא בצד הנהג.
הערה:

בעת היחלצות ממצב בו הרכב תקוע, מומלץ 
להשתמש בשני ווי הגרירה הקדמיים כדי 

למזער את הסיכון שייגרם נזק לרכב. 4X4 דגמי
היצרן ממליץ לגרור את הרכב כאשר כל הגלגלים 

אינם נוגעים בקרקע. ללא  מפתח שלט רחוק
שיטות גרירה תקינות הן גרירת הרכב על משטח  יש להיזהר במיוחד בעת גרירת רכב כאשר מתג 

גרירה, או כאשר צד אחד של הרכב מורם והצד  ההתנעה במצב LOCK/OFF. הדרך המותרת 
השני על עגלת גרירה. היחידה לגרור רכב ללא מפתח שלט רחוק, היא 

באמצעות משאית משטח.  ציוד גרירה נכון דרוש 
כדי למנוע נזק לרכבך.
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זהירות
•אל תשתמש בציוד מסוג מתלה בעת גרירה.  	

עלול להיגרם נזק לרכב.
•בעת אבטחת הרכב למשאית משטח,  	

אל תקבע רכיבים למתלים הקדמיים או 
האחוריים. נזק לרכב עלול להיגרם מגרירה 

באופן לא תקין.
•ודא שבלם החניה החשמלי משוחרר ונשאר  	

משוחרר בעת גרירה.

זהירות
גרירת הרכב בניגוד להוראות הנ״ל, יכולה לגרום 

לנזק חמור לתיבת ההילוכים ו/או למנוע. נזק 
מגרירה באופן לא תקין אינו מכוסה באחריות 

עבור רכב חדש.

זהירות
אין להשתמש בהרמת גלגלים קדמיים או 

אחוריים )אם שאר הגלגלים נותרו על הקרקע(. 
עלול להיגרם נזק פנימי לתיבת ההילוכים או 

לתיבת ההעברה אם מתבצעת גרירה באמצעות 
הרמה של הגלגלים האחוריים או הקדמיים בלבד.

גרירת הרכב בניגוד להוראות הנ״ל, יכולה 
לגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים ו/או לתיבת 

ההעברה. נזק מגרירה באופן לא תקין אינו 
מכוסה באחריות עבור רכב חדש.
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רכבים המצויידים בתפקוד כניסה ונסיעה ללא 
)Enter-N-Go( מפתח

העבר את מתג ההתנעה למצב ON\RUN, ולאחר 
מכן למצב OFF\LOCK מבלי לפתוח את הדלת. בעת 

גרירה עליך לזכור שבלי העזרה של כוח הבלמים והכוח 
האלקטרו-מכני, יהיה צורך להשתמש בכוח חזק יותר 

בעת לחיצה על הבלמים וביצוע פעולות היגוי.

שימוש ומגבלות לולאת גרירה מיקום ווי הגרירה הקדמיים

מיקום וו הגרירה האחורי

רכבים המצוידים עם מפתח שלט רחוק 
שימוש בלולאת גרירה המשולב עם מפתח רכב

רכבך מצויד בלולאת גרירה שניתן להשתמש בה  העבר את מפתח ההתנעה למצב ON\RUN ואז 
כדי להזיז רכב מושבת. למצב OFF\LOCK, מבלי להזיז אותו מחדש. הוצאת 

בעת שימוש בלולאות גרירה ודא שאתה ממלא  המפתח תפעיל אוטומטית את נעילת גלגל ההגה. 
)המשך( אחר הוראות ״שימוש ומגבלות לולאת גרירה״  העבר את תיבת ההילוכים למצב סרק.

ו״גרירת רכב מושבת״ הנמצאות בפרק זה.

אזהרה
•אל תשתמש בשרשרת כדי לשחרר רכב  	
תקוע. שרשראות יכולות להישבר ולגרום 

לפציעה חמורה או קטלנית.
•התרחק מהרכב כאשר הוא נגרר באמצעות  	

ווי גרירה. רצועות הגרירה עלולות להשתחרר, 
ולגרום לפציעה חמורה.

זהירות
ווי גרירה נועדו לשימוש בזמן חירום בלבד, כדי 

לשחרר רכב שנתקע בשטח. אל תשתמש בווי 
הגרירה כדי להתחבר למשאית גרירה או לגרירה 

בכביש המהיר. אתה עלול לגרום נזק לרכבך.

זהירות
•לולאת הגרירה מיועדת לשחרור רכב שנתקע  	

בשולי הדרך , בעת חירום בלבד. לתמרון 
הרכב להכנתו לגרירה באמצעות משאית 

גרירה, יש להשתמש בהתקן גרירה המתאים 
לכך )מוט קשיח או חבל(.

•אין לשתמש בלולאת הגרירה כדי להזיז את  	
הרכב לשולי הדרך או למקום בו יש מכשולים.
•אל תשתמש בלולאת הגרירה כדי להתחבר  	

למשאית גרירה או לגרירה בכביש מהיר.
•אל תשתמש בלולאת גרירה כדי לשחרר רכב  	

תקוע. למידע נוסף עיין בפרק ״שחרור רכב 
תקוע״. 



לולאת גרירה אחורית התקנת לולאת גרירה
נקודת החיבור של לולאת הגרירה האחורית  לולאת גרירה קדמית

נמצאת בפגוש האחורי. נקודת החיבור של לולאת הגרירה הקדמית נמצאת 
כדי להתקין את לולאת הגרירה, פתח את הדלתית  בפגוש הקדמי.
באמצעות מפתח הרכב או מברג קטן, והכנס את  כדי להתקין את לולאת הגרירה, פתח את הדלתית 

לולאת הגרירה לתוך נקודת החיבור. באמצעות מפתח הרכב או מברג קטן, והכנס את 
הכנס את החלק השטוח של ידית המגבה לתוך  לולאת הגרירה לתוך נקודת החיבור.

לולאת הגרירה והדק את הלולאה. לולאת הגרירה  הכנס את החלק השטוח של ידית המגבה לתוך 
צריכה להיות ממוקמת במלואה, בתושבת החיבור  לולאת הגרירה והדק את הלולאה, למידע נוסף עיין 

העוברת בחלק התחתון של הפגוש האחורי. אין  בנושא ״מגבה והחלפת גלגל״ בפרק זה. לולאת 
להזיז את הרכב אם לולאת הגרירה לא ממוקמת  הגרירה צריכה להיות ממוקמת במלואה, בתושבת 

במלואה בתושבת החיבור. החיבור העוברת בחלק התחתון של הפגוש 
הקדמי. אין להזיז את הרכב אם לולאת הגרירה לא 

ממוקמת במלואה בתושבת החיבור. תווית אזהרת לולאת גרירה

מיקום לולאת גרירה אחורית

מיקום לולאת גרירה קדמית
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אזהרה
התרחק מהרכב כאשר הוא נגרר באמצעות

לולאת גרירה.
•אל תשתמש בשרשרת ביחד עם לולאת  	
גרירה שרשראות יכולות להישבר ולגרום 

לפציעה חמורה או קטלנית.
•אל תשתמש ברצועה ביחד עם לולאת גרירה.  	

רצועות הגרירה עלולות להשתחרר, ולגרום 
לפציעה חמורה.

•שימוש לא נכון בלולאת הגרירה יכול לגרום  	
לשבירת רכיבים, והדבר יוביל לפציעה חמורה 

או קטלנית.

זהירות )המשך(
להוראות מפורטות עיין בפרק ״גרירת רכב 

מושבת״. עלול להיגרם נזק לרכב אם לא תמלא 
אחר הוראות אלו.



מערכת תגובה מתקדמת בעת 
( EARS) תאונה

רכב זה מצויד במערכת תגובה מתקדמת בעת 
תאונה.

למידע נוסף על מערכת תגובה מתקדמת בעת 
תאונה, עיין ב״מערכות ריסון לנוסעים״ בפרק 

״בטיחות״.
(EDR) מתעד נתוני הרכב

ברכב מותקן מתעד נתוני הרכב )EDR(. המטרה 
העיקרית של מתעד נתוני הרכב )EDR ( היא לתעד 

נתונים שיעזרו להבין איך מערכות הרכב עובדות 
במצבי תאונה מסוימים, או במצבים בהם כמעט 
מתרחשת תאונה, לדוגמא כאשר נפתחת כרית 

אוויר או בעת פגיעה במכשול בזמן הנהיגה.
למידע נוסף על מתעד נתוני הרכב )EDR(, עיין 

ב״מערכות ריסון לנוסעים״ בפרק ״בטיחות״.
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על מועד הצגת ההודעות ״Change Oil )החלף  בכל החלפת שמן טיפולי תחזוקה תקופתיים
שמן( Oil Change Required )נדרשת החלפת  •החלף את השמן ואת המסננים. 	 מנוע בנזין 1.4ל׳

שמן(. תנאים קיצוניים יכולים לגרום לכך שההודעה  •סובב את הצמיגים. בצע סבב גלגלים בסימן  	 להחלפת שמן תופיע בשלב מוקדם; 5,600 ק״מ טיפולי התחזוקה התקופתיים הרשומים בספר זה  הראשון לבלאי חריג, אפילו אם זה קורה  לאחר האיפוס האחרון. הבא את רכבך לטיפול חייבים להתבצע במועדים ובמרחקים המצוינים,  לפני שמערכת חיווי החלפת שמן מופעלת. בהקדם האפשרי במהלך 805 הקילומטרים הבאים.כדי לשמור על אחריות הרכב וכדי להבטיח את  •בדוק את המצבר, נקה וחזק את הקוטבים  	 הביצועים והאמינות המיטביים של הרכב. ייתכן 
הערה: בהתאם לנדרש. ותידרש תחזוקה תכופה יותר לרכבים הפועלים 

לעולם אין להאריך את תקופת ההחלפה של שמן  •בדוק את רפידות הבלמים, נעלי בלם, דיסקיות  	 בתנאים קשים, כגון אזורים מאובקים או בנסיעות 
המנוע מעל 15,000 ק״מ או 12 חודשים, המוקדם  בלם, רפידת בלם התוף האחורי, צינורות בלמים  קצרות. יש לבצע בדיקה ותיקון בכל פעם שקיים 

מביניהם. ובלם חניה. חשש לתקלה ברכב.
הערה: •בדוק את הגנת מערכת הקירור של המנוע ואת  	 החלף את השמן לעתים קרובות יותר אם אתה 

הצינורות. חיווי החלפת שמן לא יידלק במצבים האלו.נוסע בשטח במשך זמן רב.
•בדוק את מערכת הפליטה. 	 הערה:

פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה •בדוק את מסנן האוויר של המנוע בעת שימוש לעולם אין להאריך את תקופת ההחלפה של שמן  •בדוק את מפלס שמן המנוע.	 	 •בדוק את מפלס נוזל השטיפה של השמשה בנהיגה בשטח או באבק.המנוע מעל 15,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם  	
המנוע מ
מביניהם.

הקדמית. לבירור מועדי התחזוקה הנדרשים, עיין בפרק  •בדוק את לחצי האוויר בצמיגים וחפש בלאי יוצא ״תכנית תחזוקה״ בפרק זה.פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה 	 •בדוק את מפלס שמן המנוע. 	
דופן או נזק. •בדוק את מפלס נוזל השטיפה של השמשה  	

•בדוק את מפלסי הנוזלים במיכל העודפים של  	 מנוע בנזין 2.4ל׳ הקדמית.
נוזל קירור המנוע ובמשאבת הבלם המרכזית,  הרכב מצויד במערכת חיווי אוטומטית להחלפת  •בדוק את לחצי האוויר בצמיגים וחפש בלאי יוצא  	

והוסף במידת הצורך. שמן מערכת מחוון החלפת שמן תזכיר לך שהרכב  דופן או נזק. בצע סבב גלגלים בסימן הראשון 
•בדוק את תפקוד כל הפנסים הפנימיים לבלאי חריג, אפילו אם זה קורה לפני שמערכת  	 זקוק לטיפול תקופתי.

והחיצוניים.חיווי החלפת שמן מופעלת. בהתאם למצב הפעולה של המנוע, הודעת חיווי 
•בדוק את מפלסי הנוזלים במיכל העודפים של  החלפת שמן תוצג על לוח המחוונים. משמעות 	
הדבר שנדרש טיפול שירות ברכבך. תנאי הפעלה נוזל קירור המנוע ובמשאבת הבלם המרכזית,  כגון נסיעות קצרות רבות, גרירת גרור, הפעלה והוסף במידת הצורך. •בדוק את תפקוד כל הפנסים הפנימיים  בטמפרטורות חמות או קרות באופן קיצוני, ישפיעו 	 291והחיצוניים.



מועדי תחזוקה הנדרשים

לבירור מועדי התחזוקה הנדרשים, עיין בנושא 
״תכנית תחזוקה״ בעמוד הבא.
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בכל מועד החלפת שמן, כדי שמצויין על ידי 
מערכת  חיווי החלפת שמן:

החלף את השמן ואת המסננים.

בדוק את המצבר, נקה וחזק את הקטבים 
בהתאם לנדרש.

בדוק את רפידות הבלמים, נעלי בלם, דיסקיות 
בלם, רפידת בלם התוף האחורי, צינורות בלמים 

ובלם חניה.

בדוק את הגנת מערכת הקירור של המנוע ואת 
הצינורות.

בדוק את מערכת הפליטה.

בדוק את מסנן האוויר של המנוע בנהיגה בשטח 
או באבק.

זהירות
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול 

לגרום נזק לרכב.
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תכנית תחזוקה - רכבי בנזין

חודשים

או קילומטרים

החלף שמן מנוע ומסנן שמן

 בצע סובב צמיגים

בעת נסיעה באבק או בשטח, 
בדוק את מסנן האוויר של 

המנוע והחלף במידת הצורך. 

בדוק את רפידות הבלמים, והחלף 
במידת הצורך.

בבדדווקק  אאתת  ההממתתללייםם  ההקקדדממייייםם,,  
ממווטטוותת  קקייששוורר  וואאטטממיי  ההגגווממיי  ששללההםם,,

והחלף במידת הצורך.  
בדוק חזותית: צבע חיצוני, גחון, 

צינורות קשיחים וגמישים )פליטה, 
מערכת דלק, בלמים(, חלקי גומי 
)מכסים, שרוולים, תותבים וכד׳(.

.CV בדוק את מפרקי

0000,51

0000,03

0000,54

0000,06

0000,57

0000,09

00000,501

00000,021

00000,531

00,
000

051

00000,561

00,
000

081

00,
000

591

00000,012

00000,522

00000,042

00,
000

552

00,
000

072

00,
000

582

00,
000

003
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תכנית תחזוקה - רכבי בנזין

החלף נוזל בלמים כל 24 החלף נוזל בלמים כל 24 
חודשים,אם נעשה שימוש בנוזל 

DOT 4* בלמים

חודשים

או קילומטרים

)o( .החלף מסנן אוויר של המנוע

החלף מסנן אוויר של מיזוג 
האוויר/תא הנוסעים

החלף מצתים )מנועי 1.4 ל׳(**

0000,
1

,51

0000,
3

,03

0000,
4

,54

0000,
6

,06

0000,
7

,57

0000,,099

00000,
05011

00,
000

20211

00,
000

35311

00000,
51

051

00000,
61

561

00000,
80811

00000,
91

591

00,
000

12
012

00000,
25222

00000,
40422

00,
000

52
552

00,
000

72
072

00,
000

85822

00000,
03

003

נקז והחלף את נוזל קירור מנוע 
כל 10 שנים או 150,000 ק״מ, 

המוקדם שביניהם.

בדוק את שסתום PCV, והחלף 
במידת הצורך

בדוק חזותית את רצועת ההינע של 
האביזרים )***(



באזורים מאובקים ו/או בתנאי הפעלה קשים )כגון  * מועד החלפת נוזל בלמים מבוסס על מועדי שירות 
אקלים קר, נסיעות עירוניות, הפעלת ארוכות  תקופתיים ולא על מספר הקילומטרים שהרכב נסע.

בסרק(: מספר הקילומטרים המרבי המומלץ הוא  ** עבור מנוע 1.4 כדי להבטיח הפעלה נכונה 
60,000 ק"מ.  ולמנוע נזק חמור למנוע, מומלץ להקפיד על הדבר 

ללא קשר למספר הקילומטרים שהרכב נסע, יש  הבא: השתמש רק במצתים שאושרו לשימוש 
להחליף את רצועה כל 4 שנים. במנועים אלה.על כל המצתים להיות מאותו 

)0( אם הרכב מופעל באזורים מרובי אבק, יש  סוג ויצרן. עליך להקפיד על מועדי ההחלפה של 
להחליף מסנן זה כל 12,000 ק“מ. המצתים המפורטים בתכנית התחזוקה. מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעת חברת  תחזוקה זה מומלצת לבעל הרכב על ידי היצרן, 
ס.מ.ל.ת. בע״מ, כדי להחליף את המצתים.

*** באזורים שאינם מאובקים: מספר הקילומטרים 
המרבי המומלץ הוא 120,000 ק"מ. 

ללא קשר למספר הקילומטרים שהרכב נסע, יש 
להחליף את רצועה כל 6 שנים. 
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אבל אינה נדרשת לצורך שמירה על האחריות עבור 
גזי פליטה.

אזהרה
•אתה עלול להיפצע באופן קשה בעבודה  	

במנוע או בסביבתו. בצע את טיפולי 
התחזוקה אשר יש לך את הידע והכלים 

הנדרשים לבצעם. אם יש לך ספק כלשהו 
ביכולתך לבצע את טיפול השירות, הבא את 

רכבך למוסך מוסמך.
•אי ביצוע של הבדיקות והטיפולים הנדרשים  	
ברכב, עלול לגרום לתקלה ברכיב ולהשפיע 

על ביצועי ברכב והשליטה בו. הדבר עלול 
לגרום לתאונה.

חודשים

או קילומטרים

בדוק מתיחה של רצוע)ו(ת הינע של 
אביזרים )דגמים ללא מותחן אוטומטי( 

)***(

בדוק חזותית את רצועת התזמון בדוק חזותית את רצועת התזמון 
 )Multijet 1.4 המשוננת )גרסאות בנזין

)***(
החלף רצועת/ות הינע של אביזרים 

)***(

החלף רצועת הינע משוננת )גרסאות 
)***( )Multijet 1.4 בנזין

0000,51

0000,03

0000,54

0000,06

0000,57

0000,09

00,
000

501

00000,021

00000,531

00000,051

00,
000

561

00000,081

00000,591

00000,012

00,
000

522

00000,042

00,
000

552

00000,072

00000,582

00000,003



פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה
•בדוק את מפלס שמן המנוע. 	

•בדוק את מפלס נוזל ניקוי שמשות. 	
•בדוק את לחצי האוויר בצמיגים וחפש בלאי יוצא  	

דופן או נזק. בצע סבב גלגלים בסימן הראשון 
לבלאי חריג, אפילו אם זה קורה לפני שמערכת 

חיווי החלפת שמן מופעלת.
•בדוק את מפלסי הנוזלים במיכל העודפים של  	
נוזל קירור המנוע ובמשאבת הבלם המרכזית, 

והוסף במידת הצורך.
•בדוק את תפקוד כל הפנסים הפנימיים  	

והחיצוניים.
בכל החלפת שמן

•החלף את מסנן שמן המנוע 	
•בדוק את צינורות וקווי הבלמים. 	

•בדוק נוכחות של מים במסנן הדלק/יחידת  	
מפריד המים.
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שימוש ברכב בתנאי ההפעלה קשים
החלף שמן מנוע ומסנן שמן מנוע כל 7,500 

זהירות
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול 

לגרום נזק לרכב.

הנדרשים לשמירה על הפעולה התקינה והבטיחות 
של רכבך.

היצרן ממליץ שמועדי שירות אלו יבוצעו במרכז  ק״מ או 12 חודשים אם אתה משתמש ברכבך 
שירות מורשים מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ. הטכנאים  בתנאי הפעלה קשים הבאים:

במרכזי שירות מורשים מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ  •נסיעות עם עצירות תכופות. 	
מכירים את רכבך טוב יותר, ויש להם את ההכשרה  •נסיעה בתנאי אבק. 	

המתאימה, את החלפים המקוריים ואת הכלים 
•נסיעות קצרות מתחת ל- 16 ק״מ. אשר תוכננו במיוחד ויכולים למנוע תיקונים יקרים 	

עתידיים. •גרירת גרור 	
יש לבצע את טיפולי השירות במועדים אשר צוינו  •מונית, רכב משטרה או רכב משלוחים )רכב  	

בפרק זה. מסחרי(.
הערה: •נסיעה בשטח או בתנאי מדבר. 	

•מרווח השירות בפועל להחלפה של שמן  	 מנוע דיזל
המנוע ומסנן שמן המנוע, תלויים בתנאי  הרכב מצויד במערכת חיווי אוטומטית להחלפת 

השימוש ברכב ומצוינים באמצעות נוריות  שמן. מערכת חיווי החלפת שמן תזכיר לך שהרכב 
אזהרה או הודעה בלוח המחוונים. על כל  זקוק לטיפול תקופתי.

פנים, יש לבצע החלפה אחת לשנתיים לכל  הודעת חיווי החלפת שמן תוצג על בסיס תנאי 
היותר. אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות  ההפעלה של המנוע. משמעות הדבר שנדרש טיפול 

עירוניות, החלף את שמן המנוע ואת מסנן  שירות ברכבך. תנאי הפעלה כגון נסיעות קצרות 
שמן המנוע מדי שנה. רבות, גרירת גרור, הפעלה בטמפרטורות חמות או 

•נקז והחלף את נוזל קירור מנוע כל 120  	  Oil קרות באופן קיצוני, ישפיעו על הצגת הודעת
חודשים או 150,000 ק״מ, המוקדם שביניהם. Change Required )נדרשת החלפת שמן(. תנאים 

•ללא קשר למספר הקילומטרים שהרכב  	 קיצוניים יכולים לגרום לכך שההודעה להחלפת 
נסע, יש להחליף את רצועות האביזרים ואת  שמן תופיע בשלב מוקדם יותר ממה שצוין. הבא 

רצועת התזמן  כל 4 שנים בעקבות שימוש  את רכבך לטיפול בהקדם האפשרי במהלך 805 
תובעני )אקלים קר, נסיעות עירוניות,  הקילומטרים הבאים.
הפעלות ארוכות בסרק( או כל 6 שנים  כדי לסייע לך בקבלת חווית הנהיגה הטובה ביותר, 
לפחות. לעולם אין להאריך תקופה זו. היצרן ציין את מועדי השירות והתחזוקה המסוימים 



תכנית תחזוקה - מנועי דיזל
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שנים

או קילומטרים

בדיקות נוספות
החלף שמן מנוע ומסנן שמן

בדוק את מפרקי מהירות קבועה. 

בדוק את המתלים הקדמיים, אטמי גומי, ומוטות קישור, והחלף 
אותם במקר ה הצורך. 

בעת נסיעה באבק או בשטח, בדוק את מסנן האוויר של המנוע 
והחלף במיד ת הצורך. 

בדוק את רפידות הבלמים, והחלף במ ידת הצורך. 
תחזוקה נוספת

החלף את קרב מסנן האוויר של המנו ע. 
החלף את מסנן האוויר של מיזוג האוויר/תא הנוסעים 

החלף נוזל בלמים כל 24 חודשים,אם נעשה שימוש בנוזל בלמים 
  )***( DOT 4

החלף מסנן  דלק. 

בדוק  את רצועת ההינע של האביזרים
החלף חגורת הינע של אביזרים )**(
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שנים

או קילומטרים

החלף את נוזל תיבת ההילוכים הידנית אם רכבך פועל באחד 
מהתנאים הבאים: גרירת גרור, בתנאי עומס כבדים, מונית, 

רכב משטרה או רכב משלוחים )רכב מסחרי(, בנסיעה 
בשטח או בתנאי מדבר, או כאשר יותר מ-50% מהנהיגה 

שלך נעשית  במהירות ממושכת, כשהטמפרטורה היא מעל 
 .32°C-ל

נקז והחלף את נוזל קירור מנוע כל 10 שנים או 240,000 ק״מ, 
המוקדם ש ביניהם.  

החלף את רצועת התזמון )**(.

)***( מועד החלפת נוזל הבלמים מבוסס על זמן  )*( מרווח השירות בפועל להחלפה של שמן המנוע 
בלבד ולא על מספר הקילומטרים שהרכב נסע. ומסנן שמן המנוע, תלויים בתנאי השימוש ברכב 

ומצוינים באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח 
המחוונים. על כל פנים, יש לבצע החלפה אחת 
לשנתיים לכל היותר. אם הרכב משמש בעיקר 
לנסיעות עירוניות, החלף את שמן המנוע ואת 

)המשך(מסנן שמן המנוע מדי שנה.
)**( ללא קשר למספר הקילומטרים שהרכב נסע, 

יש להחליף את רצועות האביזרים ואת רצועת 
התזמון כל 4 שנים בעקבות שימוש תובעני )אקלים 

קר, נסיעות עירוניות, הפעלות ארוכות בסרק( או 
כל 6 שנים לפחות. לעולם אין להאריך את תקופת 

ההחלפה.

אזהרה )המשך(
אי ביצוע של הבדיקות והטיפולים הנדרשים 

ברכב, עלול לגרום לתקלה ברכיב ולהשפיע על 
ביצועי ברכב והשליטה בו. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.

אזהרה
אתה עלול להיפצע באופן קשה בעבודה במנוע 

או בסביבתו. בצע את טיפולי התחזוקה אשר 
יש לך את הידע והכלים הנדרשים לבצעם. אם 
יש לך ספק כלשהו ביכולתך לבצע את טיפול 

השירות, הבא את רכבך למוסך מוסמך.
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תא מנוע
מנוע 1.4 ל׳

6 - תיבת מתח )נתיכים( 1 - קרב מסנן האוויר של המנוע
7 - מיכל נוזל שטיפה 2 - מדיד שמן מנוע

8 - מצבר 3 - פתחי מילוי שמן מנוע
9 - מכסה לחץ של נוזל קירור 4 - מיכל נוזל בלמים

10 - מיכל נוזל קירור מנוע 5 - מצבר
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מנוע 2.4 ל׳

9 - מכסה לחץ של נוזל קירור 5 - מצבר 1 - קרב מסנן האוויר של המנוע
10 - מיכל נוזל קירור מנוע 6 - תיבת מתח )נתיכים( 2 - מדיד שמן מנוע

7 - מיכל נוזל שטיפה 3 - פתחי מילוי שמן מנוע
8 - מצבר 4 - מיכל נוזל בלמים
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מנוע דיזל 2.0 ל׳

7 - מכסה לחץ של נוזל קירור 4 - מצבר 1 - קרב מסנן האוויר של המנוע
8 - מיכל נוזל קירור מנוע 5 - תיבת מתח )נתיכים( 2 - פתחי מילוי שמן מנוע

9 - מדיד שמן מנוע 6 - מיכל נוזל שטיפה 3 - מיכל נוזל בלמים
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מנוע דיזל 1.6 ל׳

6 - מיכל נוזל שטיפה 1 - קרב מסנן האוויר של המנוע
7 - מצבר 2 - פתחי מילוי שמן מנוע

8 - מכסה לחץ של נוזל קירור 3 - מיכל נוזל בלמים
9 - מיכל נוזל קירור מנוע 4 - מצבר

10 - מדיד שמן מנוע 5 - תיבת מתח )נתיכים(



מצבר ללא תחזוקה הוספת נוזל שטיפת שמשות בדיקת מפלס שמן מנוע 
רכבך מצויד במצבר ללא תחזוקה. לכן, אין שום  מיכל הנוזל נמצא בחלק הקדמי של תא המנוע.  כדי להבטיח שימון הולם של מנוע רכבך, יש לשמור 
צורך להוסיף מים או לבצע בדיקות תקופתיות. הקפד לבדוק את מפלס הנוזלים במיכל בפרקי זמן  על המפלס התקין של שמן המנוע. בדוק את 

קבועים. מלא את המיכל בנוזל שטיפת שמשות  מפלס שמן המנוע בפרקי זמן קבועים לדוגמא; 
)לא בנוגד קיפאון למצנן(, והפעל את המערכת  פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה. הזמן הטוב 
לכמה שניות כדי לנקז החוצה את שאריות נוזל  ביותר לבדיקת שמן המנוע הוא כחמש דקות לאחר 

השטיפה. שמנוע חם לגמרי הודמם. אל תבדוק לפני התנעת 
בעת מילוי של מיכל נוזל שטיפה, הרטב מטלית או  הרכב לאחר שחנה במשך הלילה. בדיקת מפלס 
מגבת במעט נוזל שטיפה ונגב את להבי המגבים,  השמן כשהמנוע קר, תגרום לבדיקה לא מדויקת.

הדבר יסייע לפעולת המגבים. בדיקת שמן המנוע כשהרכב נמצא על קרקע 
למניעת קפיאת מערכת השטיפה במזג אוויר קר,  ישרה, וכ-5 דקות אחרי שמנוע חם לגמרי הודמם, 

בחר בתמיסה או בתרכובת אשר עומדת בטווח  תשפר את דיוק קריאת מפלס השמן. הקפד 
הטמפרטורה של מזג האוויר או מעבר לו. ניתן  שמפלס שמן המנוע יהיה בטווח הסימונים של 

למצוא את טווח הטמפרטורה על גבי תווית מיכלי  מדיד מילוי שמן מנוע. הטווח הבטוח מסומן 
נוזל השטיפה. באמצעות אזור בו הקווים מצטלבים. הוספת 0.9 

ליטר של שמן כאשר השמן נמצא בטווח הנמוך 
בעת הבדיקה, תגרום למפלס השמן להגיע לטווח 

המלא.
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זהירות
•מילוי יתר או מילוי חסר של שמן יגרום  	

לחדירת אוויר או לאובדן לחץ שמן. הדבר 
עלול לגרום נזק למנוע.

•לעולם אל תשתמש בשמן למערכת ללא  	
דטרגנטים או בשמן מינרלי רגיל במנוע, 

אחרת עלול להיגרם לו נזק.

אזהרה
נוזלי שטיפה הניתנים לרכישה הם דליקים. הם 

עלולים להידלק ולגרום לך לכוויות. יש להיזהר 
בעת מילוי או עבודה עם נוזל שטיפה.

אזהרה
•נוזל המצבר הוא תמיסה חומצתית היכולה  	
לגרום לכוויות או אפילו לעוור. מנע מגע של 

נוזל המצבר עם עיניך, עורך, או בגדיך. אל 
תרכון מעל המצבר בעת חיבור הדקי כבלים. 
אם חומצה הותזה לעיניך או על עורך, שטוף 
את האזור מיד בכמות גדולה של מים. למידע 
נוסף, עיין ב״הליך התנעה בכבלי עזר״ בפרק 

״במקרה חירום״.
•הגז הנפלט מהמצבר הוא דליק ונפיץ. הרחק  	
מקורות ללהבה גלויה וניצוצות מהמצבר. אל 

תשתמש במצבר עזר או בכל עזר התנעה 
אחר עם מתח הגבוה מ- 12 וולט. אל 

תאפשר לכבלי מצבר לגעת זה בזה.
•קוטבי המצבר, ההדקים והציוד הנלווה  	

מכילים עופרת ותרכובות עופרת. שטוף את 
ידיך לאחר טיפול.



אין להשתמש בשמני מנוע שאין להם את סמל 
 SAE האישור לשמן המנוע, ואינם בדרגת צמיגות

תואמת.
 (API) סמל זיהוי של המכון האמריקאי לדלקים

לשמן מנוע
סמל זה משמעותו 
שהשמן אושר על 

ידי המכון האמריקאי  שמן מנוע
לדלקים )API(. היצרן  ממליץ רק על שמני החלפת שמן מנוע - מנוע בנזין

בעלי אישור API.לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בפרק 
הסמל מאשר שמני ״תכנית תחזוקה״ בפרק זה.

מנוע בסיווג 0W-20, בחירת שמן מנוע וצמיגות - מנוע 1.4 ל׳ טורבו
         ,5W-20 ,0W-30 לביצועיים הטובים ביותר והגנה מרבית למנועים 

. 10W-30 -5 , וW-30 בעלי מגדש טורבו בכל תנאי ההפעלה , היצרן 
ממליץ על שמני מנוע סינתטיים העומדים  טיפול במרכז שירות מורשה מטעם 

בדרישות SAE 0W30 או בדרישות תקן חומרים של  ס.מ.ל.ת. בע״מ
.FCA  9.55535 – GS1 אנשי השירות המקצועיים, הכלים והציוד המיוחדים 

בחירת שמן מנוע וצמיגות - מנוע 2.4 ל׳ במרכז השירות המורשה שלך, מאפשרים לו 
לביצועים מרביים והגנה מרבית בכל תנאי  לבצע את כל פעולות הטיפול באופן המקצועי 

ההפעלה, היצרן ממליץ רק על שמני מנוע באישור  ביותר. חוברות שירות זמינות כוללות מידע מפורט 
שמני מנוע סינתטיים API, העומדים בדרישות SAE 0W-20 או בדרישות  על טיפולי שירות ותחזוקה ברכבך. עיין בחוברות 

.ACEA A1/B1 או FCA MS -6395 תקן חומרים של אתה יכול להשתמש בשמני מנוע סינתטיים בתנאי השירות לפני ביצוע טיפול בעצמך.
שהם עומדים בדרישות איכות השמן המומלצות,  צמיגות שמן המנוע המומלצת לרכבך רשומה גם  הערה:
והם מוחלפים במועדי השירות שנקבעו להחלפת  על מכסה פתח מילוי שמן מנוע.   שינוי מכוון במערכות בקרת פליטה עשוי לגרום 

השמן והמסנן. למידע נוסף על מיקום פתח מילוי שמן מנוע, עיין  לשלילת האחריות ויכול לגרום להטלת קנסות עליך.
בנושא ״תא המנוע״ בפרק זה.

304

זהירות
אל תשתמש בחומרי שטיפה כימיים בשמן 

המנוע כיוון שהם עלולים לגרום נזק למנוע. נזק 
זה אינו מכוסה באחריות לרכב חדש.

אזהרה )המשך(
אתה עלול להיפצע באופן קשה בעת עבודה על 
המנוע או בסביבתו. בצע את טיפולי התחזוקה 

אשר יש לך את הידע והכלים הנדרשים לבצעם. 
אם יש לך ספק כלשהו ביכולתך לבצע אם יש לך ספק כלשהו ביכולתך לבצע את טיפול 

השירות, הבא את רכבך למוסך מוסמך.

זהירות
•בעת החלפת כבלי מצבר, חשוב ביותר לחבר  	

את הכבל החיובי לקוטב החיובי ואת הכבל 
השלילי לקוטב השלילי. ניתן לזהות את 

קוטבי המצבר באמצעות הסימון על מעטפקוטבי המצבר באמצעות הסימון על מעטפת 
המצבר: חיובי )+( ושלילי )-(. הדקי המצבר 

חייבים להיות מהודקים היטב לקוטבי המצבר 
ונקיים מקורוזיה.

•אם אתה משתמש ב״מטען מהיר״ כאשר  	
המצבר ברכב, נתק את שני כבלי המצבר 
לפני חיבור המטען למצבר. אל תשתמש 

במטען מצברים מהיר כדי לספק את מתח 
ההתנעה.



בחירת קרב מסנן אוויר של המנוע בחירת מסנן שמן מנוע אין להשתמש בשמני מנוע סינתטיים שאין להם 
עשויים להיות הבדלים ניכרים בין האיכות של  היצרן ממליץ על מסנן שמן מנוע בזרימה מלאה   SAE את שני סימולי האישור ואינם בדרגת צמיגות

קרבי מסנני האוויר של המנוע. יש להשתמש רק  חד פעמי. השתמש במסנני מסוג זה להחלפה.  התואמת.
במסננים באיכות גבוהה כדי להבטיח את איכות  עשויים להיות הבדלים ניכרים בין מסננים להחלפה.  תוספים לשמן המנוע
טיפול השירות. מומלץ להשתמש בקרבי מסנני  יש להשתמש רק במסננים באיכות גבוהה  היצרן ממליץ לא להשתמש בתוספי שמן מנוע 

האוויר של MOPAR, שהם בעלי איכות גבוהה ביותר. כדי להבטיח את איכות טיפול השירות. מומלץ  מכל סוג )למעט חומר צבע לגילוי דליפות(. שמן 
תחזוקת מערכת מיזוג האוויר להשתמש במסנני שמן מנוע של MOPAR שהם  המנוע הוא חומר הנדסי מתועש ותוספים עלולים 

על מנת להבטיח את הפעולה המיטבית של  באיכות הגבוהה ביותר. לפגוע בפעולתו.
מערכת מיזוג האוויר, יש לבדוק אותה ולטפל  קרב מסנן האוויר של המנוע סילוק של שמן מנוע משומש ומסנני שמן

בה במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ  לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בפרק  יש להקפיד על סילוק שמן מנוע ומסנני שמן 
בתחילת כל עונה חמה. הטיפול צריך לכלול ניקוי  ״תכנית תחזוקה״ בפרק זה. משומשים. סילוק לא אחראי של שמן ומסנני שמן 

צלעות המעבה ובדיקת הפעלה. כמו כן, יש לבדוק  הערה: משומשים, עלול לגרום לנזק סביבתי. צור קשר עם 
את מתח רצועת ההינע. הקפד על טיפולי התחזוקה המופיעים בנושא  מרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ, תחנת 

״תנאי הפעלה קשים״, אם הדבר חל על נהיגתך. דלק או הרשות הממשלתית האחראית, לשם בירור 
אופן הפינוי של שמן מנוע ומסנני שמן משומשים 

באזורך.
החלפת שמן מנוע - מנוע דיזל

בחירת שמן מנוע וצמיגות -
דיזל

לביצועיים הטובים ביותר והגנה מרבית למנועים 
בעלי מגדש טורבו בכל תנאי ההפעלה , היצרן 

ממליץ על שמני מנוע סינתטיים העומדים 
בדרישות SAE 0W30 או בדרישות תקן חומרים של 

.FCA 9.55535-DS1)המשך(
מסנן שמן מנוע

יש להחליף מסנן שמן מנוע בכל החלפה של שמן 
מנוע.
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אזהרה
•השתמש אך ורק בקררים ושמני מדחס  	

שהיצרן אישר לשימוש במערכת מיזוג האוויר 
שלך. כמה קררים הם דליקים ועלולים להיות 

נפיצים ולגרום לפציעתך. קררים ושמנים 
אחרים שאינם מאושרים יגרמו לתקלה 
במערכת, שתדרוש תיקונים יוקרתיים.  

למידע נוסף הקשור לאחריות, עיין בחוברת 
האחריות הנמצאת בספר ההדרכה לנהג.

אזהרה )המשך(
מערכת יניקת האוויר )מסנן האוויר, צינורות 

וכו׳( מספקים מידה מסוימת של הגנה במקרה 
של כשל בעירה במנוע )backfire(. אל תסיר את 

מערכת יניקת האוויר )מסנן האוויר, צינורות וכו׳(, 
אלא אם הסרה זו הכרחית לתיקון או טיפול. ודא 

שאף אחד אינו נמצא בקרבת תא המנוע לפני 
התנעת הרכב, כאשר מערכת יניקת האוויר 
)מסנן האוויר, צינורות וכו׳( הוסרה. אחרת, 
קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.



אחרים בתא המנוע, יש לנקות ולשמן את תפס  HFO 1234yf השבה ומחזור של קרר
מכסה המנוע, מנגנון השחרור ותפס הבטיחות. קרר מערכת מיזוג אוויר HFO 1234yf הוא מימן 

יש לשמן את צילינדרי המנעולים החיצוניים פעמיים  פלואורי אולפיני )HFO( שקיבל את תמיכת 
בשנה, מומלץ לעשות זאת בסתיו ובאביב. השתמש  הסוכנות לשמירת הסביבה כגז ידידותי לאוזון, עם 

 MOPAR Lock בכמות קטנה של חומר סיכה כגון תרומה נמוכה להתחממות כדור הארץ. היצרן 
Cylinder Lubricant ישירות בצילינדר המנעול. ממליץ על ביצוע טיפול במערכת מיזוג האוויר 

להבי מגב במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ או 
נקה את קצוות הגומי של להבי המגבים ואת  במרכז שירות מומחה למזגני רכב בעל ציוד מחזור 
השמשה הקדמית  והחלון האחורי בקביעות  והשבה.

באמצעות ספוג או מטלית רכה וחומר ניקוי עדין  הערה:
ולא שוחק. כך תוכל להסיר הצטברות של מלחים,  יש להשתמש רק בקררי מיזוג אוויר ושמני 
שעווה או לכלוך מהדרך, ולמנוע שריטות וכתמים. מדחס PAG המאושרים ע״י היצרן.
הפעלה של מגבים על שמשה יבשה במשך זמן  מסנן מיזוג האוויר
רב, עלולה לגרום נזק ללהבי המגבים. השתמש  פנה לטיפול במרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת  תמיד בנוזל שטיפה בעת שימוש במגבים, להסרת השבה ומחזור של קרר R134a - אם קיים בע״מ. מלח או לכלוך משמשה יבשה.קרר מערכת מיזוג אוויר R134a הוא מימן פלואורי  שימון וסיכוך המרכב הימנע משימוש במגבים להסרת כפור או קרח פחמני )HFC( הידידותי לסביבה. היצרן ממליץ על  מנעולים וכל נקודות ציר של המרכב, כולל רכיבים  מהשמשה הקדמית או מהחלון האחורי. ודא ביצוע טיפול במערכת מיזוג האוויר במרכז שירות  כגון מסילות מושב, צירי דלתות, נקודות ציר  שהם לא קפואים לשמשה לפני שאתה מפעיל מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ או במרכז שירות  וגלגלות, דלת תא המטען, תא המטען, צירי מכסה  אותם, כדי למנוע נזק למגבים. מנע מגע של להבי מומחה למזגני רכב בעל ציוד מחזור והשבה. תא המטען, דלתות החלקה וצירי מכסה תא 

המגבים עם דלקים, כגון שמן מנוע, בנזין וכו׳. הערה:
המנוע, צריכים להיות משומנים בקביעות עם חומר  הערה:יש להשתמש רק בקררי מיזוג אוויר ושמני מדחס   MOPAR Spray White סיכה מבוסס ליתיום, כגון אורך החיים של המגבים משתנה בהתאם למיקום PAG המאושרים ע״י היצרן. Lube כדי להבטיח הפעלה קלה ולהגן מפני חלודה 

הגאוגרפי ולתדירות השימוש. מגבים שאינם פועלים  ובלאי. לפני שימוש בחומר סיכה כלשהו, יש לנגב 
כראוי עשויים לרעוד, להשאיר סימני מריחה, פסי מים  את החלקים ולנקות אותן מאבק ולכלוך, לאחר 

ונקודות רטובות. אם אחד ממצבים אלו מתרחש, נקה  הסיכוך יש להוריד שמן וחומר סיכה עודפים. יש 
את להבי המגבים או החלף, במידת הצורך. לשים לב במיוחד לרכיבי הבריח של מכסה המנוע. 

כדי להבטיח פעולה תקינה בעת ביצוע טיפולים 
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אזהרה )המשך(
•מערכת מיזוג האוויר כוללת קרר בלחץ גבוה.  	

למניעת סכנת פציעה או נזק למערכת, 
הוספת קרר או תיקון כלשהו הדורש ניתוק 
צינורות, חייב להתבצע על ידי איש מקצוע.

זהירות
אל תשתמש בחומרי שטיפה כימיים במערכת 

מיזוג האוויר שלך, הם עלולים לגרום נזק לרכיבי 
מערכת מיזוג האוויר. נזק זה אינו מכוסה 

באחריות לרכב חדש.
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מערכת הפליטה
בתנאי הפעלה רגילים, לא דרושה תחזוקה של  ההגנה הטובה ביותר מפני חדירת פחמן חד חמצני 

הממיר הקטליטי. אך חשוב לשמור על מנוע מכוון  לתא הנוסעים היא מערכת פליטה המתוחזקת 
היטב כדי להבטיח פעולה תקינה של הממיר  כראוי.

הקטילטי, ולמנוע נזק אפשרי לממיר. בכל פעם שתשים לב לרעש חריג ממערכת 
הערה: הפליטה, אם נכנסו גזים רעילים לרכב או אם 

שינוי מכוון במערכות בקרת פליטה עשוי לגרום  תחתית או חזית הרכב נפגעה, גש מיד למרכז 
לשלילת האחריות ויכול לגרום להטלת קנסות עליך. השירות על מנת לבדוק את מערכת הפליטה 
מצבים יוצאי דופן כגון פעולת מנוע לא תקינה, ריח  ואת חלקיה. ודא שאין חלקים שבורים או פגועים, 

חריכה, עשויים להצביע על התחממות יתר של  ושחלקים לא התבלו או ניתקו ממקומם. קווי תפר 
הממיר הקטליטי. אם הדבר קורה, עצור את הרכב,  פתוחים או חיבורים רופפים עלולים לאפשר לגזי 
דומם את המנוע ואפשר לו להתקרר. יש לבצע מיד  פליטה לחדור לתא הנוסעים. בנוסף, דאג לבדיקת 

טיפול הכולל כיוון, לפי מפרטי היצרן. מערכת הפליטה בכל פעם שהמכונית מורמת 
כדי למזער את האפשרות לנזק לממיר הקטליטי:לצורך סיכוך והחלפת שמן. החלף במידת הצורך.

•אל תדומם את המנוע או תשנה את מצב מתג  	 ההתנעה, כאשר משולב הילוך והרכב בתנועה.אזהרה
•אל תנסה להתניע את המנוע בגרירה או גזי פליטה עלולים לגרום לפציעה או להרוג. גזי  	

בדחיפה.פליטה כוללים פחמן חד-חמצני )CO(, גז מסוכן, 
חסר צבע וריח. שאיפה שלו יכולה לגרום לאובדן 

•אל תפעיל את המנוע במהירות סרק כאשר  	 הכרה ובסופו של דבר להרעלה. הימנע משאיפת 
מרכיב התנעה כלשהו מנותק או מוסר, למשל  פחמן חד חמצני, עיין בנושא ״עצות בטיחות״ 
בעת בדיקת אבחון, או למשך זמן ארוך כאשר  בפרק ״בטיחות״.
המנוע פועל באופן לא סדיר בסרק, או באופן 

לא תקין. )המשך(

זהירות
•הממיר הקטליטי דורש שימוש בדלק נטול  	

עופרת בלבד. דלק המכיל עופרת יבטל את 
היעילות של הממיר הקטליטי כהתקן שליטה 

על גזי פליטה, ועשוי להפחית את ביצועי 
המנוע ולגרום לנזק כבד למנוע.

•נזק לממיר הקטליטי עלול להיגרם אם רכבך  	
לא נשמר במצב הפעלה תקין. במקרה 
של תקלה במנוע, בייחוד מנוע מזייף או 
שינוי ניכר בביצועים, דאג לתיקון הרכב 

בהקדם האפשרי. המשך הפעלה של רכבך 
כאשר קיימת תקלה חמורה, יכול לגרום 

להתחממות הממיר ועלול לגרום לנזק לממיר 
או לרכב.

אזהרה )המשך(
מערכת הפליטה החמה עשויה לגרום לפריצת 

שריפה אם אתה חונה מעל חומרים דליקים. 
חומרים אלו כגון עשב או עלים עלולים לבוא 

במגע עם מערכת הפליטה. אל תחנה או תפעיל 
את רכבך באזורים בהם מערכת הפליטה עלולה 

לבוא במגע עם חומרים דליקים.



אם נוזל קירור )נוגד קיפאון( מזוהם או שנראים  מערכת הקירור
בו משקעים, דאג שמרכז השירות המורשה ינקה 

וישטוף את המערכת בנוזל OAT )נוגד קיפאון( 
.)MS.90032  התואם לתקן(

לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בנושא 
״תכנית תחזוקה״ בפרק זה.

בחירת נוזל קירור
למידע נוסף עיין בנושא ״נוזלים וחומרי סיכה״ 

בפרק ״מפרטים טכניים״
)המשך(

בדיקת נוזל קירור מנוע
בדוק את הגנת נוזל הקירור של המנוע )נוגד 

קיפאון( כל 12 חודשים )אם ניתן, לפני תחילת 
העונה הקרה(. אם נוזל קירור מנוע )נוגד קיפאון( 

מלוכלך או נראה חלוד,יש לנקז, לשטוף ולמלא 
מחדש את המערכת בנוזל קירור מנוע )נוגד 
קיפאון(. בדוק אם בחזית מעבה מיזוג האוויר 

הצטברו חרקים, עלים וכו׳. אם הוא מלוכלך, נקה 
בעדינות על ידי התזת מים מצינור גינה, אנכית על 

פני המעבה.
מערכת קירור - ניקוז, שטיפה ומילוי מחדש

הערה:
במספר רכבים נדרשים כלי עבודה מיוחדים 

להוספת נוזל קירור. אי מילוי נאות של מערכות 
אלה, עלול לגרום לנזק פנימי חמור למנוע. אם  )המשך(

דרושה הוספת נוזל קירור למערכת, פנה למרכז 
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.
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אזהרה )המשך(
•אתה ואנשים אחרים עלולים להיכוות קשות  	
מנוזל קירור )נוגד קיפאון( חם של המנוע או 
מאדים היוצאים מהמצנן. אם אתה רואה או 

שומע אדים היוצאים מתחת למכסה המנוע, 
אל תפתח את מכסה המנוע עד שהמצנן 
יתקרר. לעולם אל תפתח את מכסה לחץ 
של מערכת הקירור כאשר המצנן או מיכל 

העודפים חם.

אזהרה
•דומם את המנוע ונתק את חוט אספקת  	

המתח למאוורר קירור המצנן, לפני עבודה 
בקרבת המאוורר.

•אתה ואנשים אחרים עלולים להיכוות קשות  	
מנוזל קירור )נוגד קיפאון( חם של המנוע או 
מאדים היוצאים מהמצנן. אם אתה רואה או 

שומע אדים היוצאים מתחת למכסה המנוע, 
אל תפתח את מכסה המנוע עד שהמצנן 

יתקרר. לעולם אל תפתח את מכסה הלחץ 
של מערכת הקירור כאשר המצנן או מיכל 

העודפים חמים.
•הרחק את ידיך, כלים, ביגוד ותכשיטים  	

ממאוורר הקירור של המצנן. המאוורר יכול 
להתחיל לפעול בכל עת, בין אם המנוע פועל 

או לא.
•בעת עבודה בקרבת מאוורר הקירור של  	

המצנן, נתק את כבל אספקת המתח למנוע 
המאוורר, והעבר את מתג ההתנעה למצב 

OFF. המאוורר מבוקר טמפרטורה, ויכול 
.ON לפעול בכל עת אם מתג ההתנעה במצב

זהירות
•ערבוב של נוזל קירור )נוגד קיפאון( שאינו נוזל  	
קירור בטכנולוגיית תוסף אורגני )OAT( שצוין, 

יכול לגרום נזק למנוע ולהפחית את ההגנה 
מקורוזיה. נוזל קירור בטכנולוגיית תוסף 

אורגני )OAT( שונה, ואין לערבב אותו עם 
נוזל קירור )נוגד קיפאון( בטכנולוגיית תוסף 

אורגני היברידית )HOAT( או עם כל נוזל קירור 
אחר )נוגד קיפאון( התואם ב״אופן כללי״. אם 

נוזל קירור )נוגד קיפאון( שאינו OAT יוכנס 
למערכת הקירור במקרה חירום, יש לנקז, 

לשטוף ולמלא מחדש בנוזל קירור OAT חדש 
)התואם לתקן OAT( במרכז שירות מורשה 

מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ, בהקדם האפשרי.



מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ ינקז, ישטוף וימלא  בנוסחת OAT )טכנולוגיית תוסף אורגני(, העומד 
מחדש בנוזל קירור OAT חדש )התואם לתקן      .FCA MS.90032 בדרישות תקן של

MS.90032( בהקדם האפשרי. •ערבב תמיסה של מים מזוקקים עם לפחות  	
50% נוזל קירור OAT העומד בדרישות תקן 

מכסה לחץ של מערכת הקירור MS.90032. השתמש בריכוז גבוה יותר )אין 
המכסה חייב להיות מהודק היטב כדי למנוע אובדן לעבור את 70%( כאשר צפויה טמפרטורה  של נוזל קירור )נוגד קיפאון(, וכדי להבטיח שנוזל של 37°C-. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה,  קירור )נוגד קיפאון( יחזור למצנן ממיכל העודפים מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.

של נוזל הקירור, אם קיים. •השתמש במים בדרגת טוהר גבוהה כגון מים  	
יש לבדוק ולנקות את המכסה, אם ישנה הצטברות מזוקקים או מים נטולי יונים, וערבב עם תמיסת  

של חומרים זרים על משטחי האיטום. מים/נוזל קירור )נוגד קיפאון(. השימוש במים 
באיכות נמוכה יפחית את רמת ההגנה מחלודה 

של מערכת הקירור של המנוע. הוספת נוזל קירור
הערה: רכבך יוצר לפעולה עם נוזל קירור משופר )נוזל 

•זוהי אחריותו של הנהג לשמור על המפלס  	 קירור OAT התואם לתקן MS.90032(, המאפשר 
התקין,להשגת רמת ההגנה הטובה ביותר  מועדי שירות ארוכים יותר. ניתן להשתמש בנוזל 

מפני קפיאה, בהתאם לטמפרטורת הסביבה  קירור המנוע )נוגד קיפאון( עד לעשר שנים או 
שבה הרכב מופעל. 150,000 ק״מ, לפני שיהיה צורך להחליפו. למניעת 

•במספר רכבים נדרשים כלי עבודה מיוחדים  	 קיצור של תקופת השירות הארוכה, חשוב 
להוספה נכונה של נוזל קירור. אי מילוי נאות   OAT להשתמש באותו נוזל קירור )נוזל קירור

של מערכות אלה, עלול לגרום לנזק פנימי  התואם לתקן MS.90032( במשך כל חיי השירות 
חמור למנוע. אם דרושה הוספת נוזל קירור  של הרכב.

למערכת, פנה למרכז שירות מורשה מטעם  עיין בהמלצות לשימוש בנוזל קירור )נוגד קיפאון( 
ס.מ.ל.ת בע״מ. בטכנולוגיית תוסף אורגני )OAT(, העומד בדרישות 

פינוי נוזל קירור מנוע משומש •ערבוב של סוגים שונים של נוזל קירור תקן חומרים של פיאט- קרייזלר MS.90032. בעת  	
נוזל קירור )נוגד קיפאון( על בסיס אתילן  )נוגדי קיפאון( אינו מומלץ ועלול לגרום נזק הוספת נוזל קירור מנוע )נוגד קיפאון(

גליקול הוא חומר תחת פיקוח הדורש פינוי  למערכת הקירור. אם עורבבו נוזלי קירור  •אנו ממליצים על שימוש בנוגד קיפאון/נוזל  	
מתאים. בדוק עם הרשויות המקומיות  HOAT ו- OAT, דאג שמרכז שירות מורשה  קירור של MOPAR ל-10 שנים/ 150,000 ק״מ
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אזהרה
•אל תפתח את מערכת קירור המנוע כשהיא  	
חמה. לעולם אל תוסיף נוזל קירור מנוע )נוגד 

קיפאון( כאשר המנוע חם מדי. אל תשחרר 
או תסיר את המכסה כדי לקרר מנוע חם. 

החום גורם להיווצרות לחץ במערכת הקירור. 
למניעת כוויה או פציעה, אל תסיר את מכסה 

הלחץ, כאשר המערכת חמה או תחת לחץ.
•אל תשתמש במכסה לחץ אחר למעט  	

מכסה שצוין כמתאים לרכבך. הדבר עלול 
לגרום לפציעה או לנזק למנוע.

זהירות )המשך(
•אל תמלא במים בלבד או בנוזל קירור  	

מבוסס אלכוהול )נוגד קיפאון(. אל תשתמש 
בחומרים מעכבי או מונעי חלודה, כיוון שהם 
עלולים לא להיות תואמים לנוזל הקירור של 

המנוע ויסתמו את המצנן.
•רכב זה לא תוכנן לשימוש בנוזל קירור  	
מבוסס פרופילן גליקול )נוגד קיפאון(. 

השימוש בנוזל קירור מבוסס פרופילן גליקול 
)נוגד קיפאון( אינו מומלץ.



מערכת הבלמים אם  כאשר אתה אתה בודק את תא המנוע, אינך  על מנת לדעת מהם חוקי הפינוי התקפים לאזורך. 
מבחין בדליפה מהמצנן או מצינור, ניתן לנהוג ברכב  כדי להבטיח את הפעולה התקינה של מערכת למניעת בליעה על ידי בעלי חיים או ילדים, אל 

בבטחה. האדים ייעלמו. הבלמים, יש לבצע בדיקה תקופתית של רכיבי תאחסן נוזל קירור על בסיס אתילן גליקול במיכלים 
•הימנע ממילוי יתר של  מיכל העודפים. 	 מערכת הבלמים. לבירור מועדי התחזוקה פתוחים, או תשאיר שלוליות של החומר על 

המתאימים, עיין בנושא ״תכנית תחזוקה״ בפרק הקרקע. אם ילד או בעל חיים בלע את החומר, פנה  •בדוק את נקודת הקפיאה של נוזל הקירור  	
זה.מיד לקבלת טיפול רפואי. נקה מיד כל נזילה על  במצנן ובמיכל העודפים. אם יש צורך להוסיף 

נוזל קירור מנוע )נוגד קיפאון(, יש צורך להגן גם הקרקע.
על תוכנו של מיכל העודפים נגד קפאון. מפלס נוזל קירור

•אם נדרשת הוספה תכופה של נוזל קירור )נוגד מיכל העודפים מספק דרך חזותית מהירה לקביעה  	
קיפאון(, יש לבצע בדיקת לחץ לאיתור דליפות אם מפלס נוזל הקירור תקין. כאשר המנוע מודמם 

במערכת.וקר, המפלס של נוזל הקירור )נוגד הקיפאון( במיכל 
. "MAXו״ MINהעודפים צריך להיות בין הסימונים ״

•שמור על ריכוז נוזל הקירור )נוגד הקיפאון(  	 של לפחות 50% נוזל OAT )התואם לתקן כאשר טמפרטורת הפעולה של המנוע היא תקינה,  MS.90032( ומים מזוקקים, להגנה הולמת יש לבדוק את מיכל העודפים אחת לחודש.
מקורוזיה של המנוע המכיל חלקי אלומיניום.כאשר נחוצה הוספה של נוזל קירור )נוגד קיפאון( 

לשמירת המפלס התקין, יש להוסיף את נוזל 
משאבת בלמים מרכזית •ודא שהצינורות של מיכל העודפים של נוזל  	 הקירור למיכל העודפים. אין למלא מילוי יתר.

יש לבדוק את מפלס הנוזל במיכל נוזל בלמים בכל הקירור, אינם מכופפים או סתומים. נקודות חשובות
טיפול, או מיד לאחר שנורית האזהרה של מערכת  •שמור על ניקיון המצנן. אם רכבך מצויד במזגן,  	 הערה:

הבלמים נדלקת. שמור על ניקיון המעבה. בעת עצירת הרכב לאחר נסיעה של מספר 
הקפד לנקות את החלק העליון של המיכל לפני  •אל תחליף את התרמוסטט להפעלה בקיץ או  	 קילומטרים, ייתכן שתראה אדים יוצאים מחזית תא 

הסרת המכסה. אם דרוש, הוסף נוזל עד שמפלס  בחורף. אם נדרשת החלפת תרמוסטט, התקן  המנוע. הדבר נובע לרוב מלחות כתוצאה מגשם, 
הנוזלים יגיע לטווח הדרוש, על פי מה שכתוב על  רק סוג מתאים של תרמוסטט. סוגים אחרים  שלג או הצטברות של לחות גבוהה על המצנן, 

מיכל נוזל הבלמים. בבלמי דיסק, מפלס הנוזל צפוי  עלולים לגרום לפעולה לא תקינה של נוזל  שהתאדו כאשר התרמוסטט נפתח כדי לאפשר 
לרדת ככל שרפידות הבלם נשחקות. יש לבדוק את  הקירור )נוגד הקיפאון(, תצרוכת דלק מוגברת  לנוזל קירור מנוע )נוגד קיפאון( חם להיכנס למצנן.
מפלס נוזל הבלם כאשר הרפידות מוחלפות. אולם  והגברת פליטות גזי פליטה מזהמים.
ייתכן שמפלס הנוזל נמוך כתוצאה מנזילה, ויהיה 

צורך בבדיקה.
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אזהרה
השארת הרגל על דוושת הבלם עלולה לגרום 

לכשל בבלימה ולסיכון לתאונה. נהיגה כשרגלך 
על דוושת הבלם או לחיצה ממושכת עליה, 

עלולה לגרום לטמפרטורות גבוהות מאוד של 
הבלמים, בלאי רפידות חריג, ונזק אפשרי 

לבלמים. לא תישמר יכולת הבלימה המרבית 
במצב חירום.



תדירות של החלפת נוזלים השתמש אך ורק בנוזל הבלמים שהיצרן המליץ 
בתנאי הפעלה רגילים, נוזל תיבת ההילוכים שמולא  עליו. למידע נוסף עיין בנושא ״נוזלים וחומרי סיכה״ 

במפעל, יספק סיכוך מספק לכל אורך חיי הרכב. אין  בפרק ״מפרטים טכניים״
צורך בהחלפת נוזלים אלא אם חומר סיכה זוהם במים.

הערה:
אם אכן זוהם במים, יש צורך להחליף מיד את 

הנוזל.
תיבת הילוכים אוטומטית

בחירת חומר סיכה
חשוב להשתמש בחומר הסיכה המתאים לתיבת 
ההילוכים לצורך קבלת ביצועים מיטביים והארכת 

חיי תיבת ההילוכים. השתמש אך ורק בנוזל  תיבת הילוכים ידנית -אם קיימת 
המומלץ ע״י היצרן. למידע נוסף עיין בנושא ״נוזלים  בחירת  חומרי סיכה

וחומרי סיכה״ בפרק ״מפרטים טכניים״. חשוב  השתמש אך ורק בנוזל תיבת ההילוכים המומלץ 
לשמור על מפלס תקין של נוזל תיבת ההילוכים  ע״י היצרן. למידע נוסף עיין בנושא ״נוזלים וחומרי 

באמצעות הנוזל המומלץ. סיכה״ בפרק ״מפרטים טכניים״.
הערה: בדיקת מפלס נוזל

אין להשתמש בשטיפות כימיות באף תיבת  בדוק את מפלס הנוזל על ידי הסרת פקק המילוי. 
הילוכים, יש להשתמש רק בחומר סיכה מאושר. מפלס הנוזל חייב להיות בין תחתית חור המילוי 

)המשך( ונקודה שתהיה לא יותר מ 4.7 מ״מ מתחת 
לתחתית החור.

הוסף נוזלים לפי הצורך כדי לשמור על מפלס 
נוזלים תקין.

הוסף נוזלים על פי הצורך כדי לשמור על מפלס )המשך(
תקין.
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זהירות
שימוש בנוזל תיבת הילוכים שאינו מומלץ 

ע״היצרן, עלול לגרום לירידה באיכות העברת 
ההילוכים ו/או רעידות בממיר מומנט.  למידע 
נוסף על מפרטי הנוזלים, עיין בנושא ״נוזלים 

וחומרי סיכה״ בפרק ״מפרטים טכניים״.

אזהרה
•השתמש אך ורק בנוזל הבלמים שהיצרן  	

המליץ עליו. למידע נוסף עיין בנושא ״נוזלים 
וחומרי סיכה״ בפרק ״מפרטים טכניים״ 
שימוש בנוזל בלמים מסוג לא נכון עלול 

לגרום נזק כבד למערכת הבלמים ו/או לפגום 
בביצועיה. הסוג הנכון של נוזל הבלמים 

המתאים לרכבך, רשום גם על מיכל נוזל 
בלמים המקורי.

•כדי למנוע זיהום מחומרים זרים או מלחות,  	
השתמש רק בנוזל בלמים חדש או נוזל 

שהיה סגור במיכל אטום לחלוטין. הקפד 
שמכסה מיכל נוזל הבלמים יהיה סגור היטב 
תמיד. נוזל בלמים במיכל פתוח יספח לחות 
מהאוויר ונקודת הרתיחה שלו תפחת. הנוזל 

עלול לרתוח באופן לא צפוי במהלך בלימה 
חזקה או ממושכת, ולגרום לכשל פתאומי 

בבלימה, שעלול להסתיים בתאונה.

אזהרה )המשך(
•מילוי יתר יכול לגרום לנזילה של נוזל בלמים  	
על חלקי מנוע חמים ולפריצת דליקה. נוזל 
בלמים עלול גם לגרום נזק לצבע או לוויניל, 
יש להקפיד למנוע מגע שלו עם משטחים 

אלה.
•מנע זיהום של נוזל הבלמים בידי נוזלים  	

המבוססים על דלקים. אטמי הבלמים עלולים 
להינזק, ולגרום לכשל חלקי או מלא של 

הבלמים, שעלול להסתיים בתאונה.



צמיגיםתוספים מיוחדים
צמיגים - מידע כלליהיצרן ממליץ לא להוסיף תוספים מיוחדים לתיבת 

 )ATF( לחץ אוויר בצמיגיםההילוכים. נוזל תיבת הילוכים אוטומטית
לחצי ניפוח תקינים חיוניים לפעולה בטוחה והולמת הוא חומר הנדסי מתועש ותוספים עלולים לפגוע  של רכבך.בפעולתו. לכן אין להוסיף תוספים לתיבת ההילוכים.  אל תשתמש בחומרי איטום לתיבת ההילוכים, כיוון 

ארבע תחומים עיקריים מושפעים מלחצי ניפוח לא  שהם ישפיעו לרעה על האטמים.
תקינים בצמיגים:

•הבטיחות והשליטה ברכב 	
•תצרוכת הדלקהחלפת נוזל ומסנן 	

•בלאי סוליה 	 בתנאי הפעלה רגילים, נוזל תיבת ההילוכים שמולא 
•נוחות הנסיעהבמפעל יספק סיכוך מספק לכל אורך חיי הרכב. 	

בטיחותהחלפת נוזל ומסנן שגרתיות אינן דרושות. אך יש 
להחליף את הנוזל והמסנן, אם הנוזל זוהם )במים  בדיקת מפלס נוזל

וכו׳(, או אם תיבת ההילוכים אינה פועלת מכל  סיבה שהיא.מפלס הנוזל נקבע מראש במפעל ואינו דורש שינוי  הרמת הרכבבתנאי הפעלה רגילים.  מכיוון שאין צורך בבדיקה  שגרתית של מפלס הנוזלים, לתיבת ההילוכים אין 
כאשר יש צורך להרים את הרכב, הבא את הרכב  מדיד. מרכז השירות המורשה שלך יכול לבדוק את 

למרכז שירות מורשה או למוסך שירות. מפלס נוזל תיבת ההילוכים באמצעות כלי בדיקה 
מיוחדים. אם אתה מבחין בדליפת נוזל או חש 

בתקלה בתיבת ההילוכים, פנה מיד למרכז שירות 
מורשה מטעם ס.מ.ל. ת בע״מ לבדיקת מפלס נוזל 

הבלמים. הפעלת הרכב כאשר מפלס הנוזל אינו 
תקין עלול לגרום נזק כבד לתיבת ההילוכים. 

)המשך(
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זהירות
אל תשתמש בחומרי שטיפה כימיים כיוון שהם 
עלולים לגרום נזק לרכיבי תיבת ההילוכים . נזק 

זה אינו מכוסה באחריות לרכב חדש. 

זהירות
אם קיימת נזילה מתיבת ההילוכים, הבא את 

רכבך לתיקון במרכז שירות מורשה מטעם 
ס.מ.ל.ת בע״מ. אחרת, עלול להיגרם נזק כבד 

לתיבת ההילוכים. למרכז השירות המורשה שלך 
ישנם את הכלים המתאימים להתאמה מדויקת 

של המפלס התקין של נוזל תיבת ההילוכים.

אזהרה
•צמיגים שאינם מנופחים כראוי מסוכנים  	

ועלולים לגרום לתאונות.
•ניפוח חסר מגביר את  הכיפוף של הצמיג  	
ועלול לגרום להתחממות יתר ולכשל של 

הצמיג.
•ניפוח יתר מפחית את יכולת השיכוך של  	
הצמיג. עצמים על הכביש ובורות יכולים 

לגרום נזק שעלול לגרום לכשל של הצמיג.
•ניפוח חסר או יתר של צמיגים עלול להשפיע  	

על ההיגוי ועלול לגרום לכשל פתאומי של 
הצמיג, שיגרום לאובדן השליטה ברכב.



בדוק את לחצי האוויר לעתים קרובות אם הם  נוחות נסיעה ויציבות הרכב
חשופים לטמפרטורות חיצוניות שונות, כיוון שלחצי  לחצי אוויר תקינים בצמיגים תורמים לנוחות 

האוויר משתנים בהתאם לשינוי בטמפרטורה. הנסיעה. ניפוח יתר גורם לרעידות ולנסיעה לא 
לחץ האוויר משתנה ב-psi (7 kPa) 1 בכל עלייה של  נוחה.
7°C בטמפרטורה. קח זאת בחשבון אם אתה בודק  לחצי ניפוח צמיגים

את לחצי האוויר בתוך מוסך, בייחוד בחורף. לחצי האוויר הנכונים בצמיגים קרים רשומים על 
 20°C= לדוגמה: אם הטמפרטורה במוסך קורת דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג.

והטמפרטורה החיצונית = 0°C, אז יש להגדיל את  לפחות אחת לחודש:
 ,3 psi (21 kPa) -לחצי האוויר לצמיגים קרים ב •בדוק את לחצי האוויר בצמיגים במד לחץ אוויר  	

ששווה ל- psi (7 kPa) 1, לכל 7°C עבור טמפרטורה  זעיר מדויק, ונפח במידת הצורך. אל תקבע 
חיצונית זו. את הניפוח הנכון לפי מראה הצמיגים. צמיגים  גם ניפוח חסר וגם ניפוח יתר משפיעים על יציבות 

במהלך  psi 6-2 לחץ האוויר עשוי לעלות בין עשויים להראות מנופחים באופן תקין, גם  הרכב ועלולים לגרום להיגוי איטי או מופרז.
הפעולה. אל תפחית את העלייה הזאת בלחץ  כאשר חסר בהם אוויר.

האוויר, אחרת לחץ האוויר יהיה נמוך מדי. הערה:
•בדוק סימני בלאי או נזק בצמיגים. 	

לחצי אוויר לנסיעה במהירות גבוהה •לחצי אוויר שונים בצמיגים בצדדים השונים,  	
היצרן ממליץ לנסוע במהירויות בטוחות בהתאם  עלולים לגרום לתגובת היגוי לא יציבה ובלתי 

למגבלות המהירות בחוק. כאשר מגבלות המהירות  צפויה.
או תנאי הדרך מאפשרות נסיעה במהירויות  •לחצי אוויר שונים בצמיגים בצדדים השונים  	

גבוהות, שמירה על לחצי אוויר נכונים היא חשובה  עלולים לגרום לרכב לסטות לאחד הצדדים.
ביותר. נסיעה במהירות גבוהה עשויה לדרוש  תצרוכת דלק

הגברה של לחצי האוויר בצמיגים והפחתת משקל   המטען. פנה למשווק צמיגים מורשה או למשווק  צמיגים לא מנופחים יגרמו להתנגדות מוגברת  לחצי האוויר הרשומים על התווית הם תמיד ״לחצי  ציוד מקורי למידע. לגלגול ולתצרוכת דלק גבוהה יותר.  אוויר בצמיגים קרים״. לחץ אוויר בצמיג קר מוגדר  בלאי סוליה
כלחץ אוויר לאחר שהרכב לא נסע לפחות 3 שעות,  לחציי ניפוח לא תקינים בצמיגים קרים עלולים 

או נסע פחות מ- 1.6 ק״מ, לאחר שחנה במשך  לגרום לדפוסי בלאי חריגים ולהפחית את אורך 
שלוש שעות לפחות. אסור שלחצי אוויר בצמיגים  החיים של הסוליה, ויחייבו החלפה מוקדמת של 
קרים יעלו על לחצי האוויר המוטבעים על דפנות  הצמיגים.

הצמיג.
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אזהרה )המשך(
•לחצי אוויר לא זהים בצמיגים עלולים לגרום  	

לבעיות היגוי.  אתה עלול לאבד את השליטה 
ברכב.

•לחצי אוויר שונים בצדדים של הרכב עלולים  	
לגרום לרכב לסטות לאחד הצדדים.

•נהג תמיד כשהצמיגים מנופחים ללחץ האוויר  	
המומלץ לצמיגים קרים.

זהירות
לאחר בדיקה או התאמה של לחצי האוויר 
בצמיגים, התקן תמיד בחזרה את שסתום 

הצמיג. כך תימנע חדירת לחות ולכלוך לשסתום, 
שעלולה לגרום נזק לקנה השסתום.



למידע נוסף על תיקון צמיגים, התייעץ עם מתקן  על מהירויות הפעלה בטיחותיות מומלצות, מטען 
צמיגים מוסמך. ולחצי אוויר בצמיגים קרים.

יש צורך להחליף צמיגי אל נקר שניזוקו, או צמיגי 
אל נקר שחסר בהם אוויר, מיד עם צמיג אל נקר 

אחר באותו גודל ומטרת שימוש )עומס וסמל 
מהירות(.

צמיגי אל נקר - אם קיימים
צמיגי אל נקר מאפשרים לך לנסוע 80 ק״מ 

במהירות של 80 קמ״ש, לאחר אובדן חמור של 
לחץ אוויר. אובדן חמור זה של לחץ אוויר מכונה 

מחווני בלאי סוליה מצב אל נקר. מצב אל נקר מתרחש כאשר לחצי צמיגים רדיאליים
מחווני בלאי סוליה הם חלק מצמיגים מקוריים 
ומסייעים לקבוע מתי יש צורך להחליף צמיגים.

האוויר בצמיגים פחתו ב- psi) )96 kPa 14( ומטה. 
לאחר שצמיג אל נקר הגיע למצב אל נקר, יש לו לאחר שצמיג אל נקר הגיע למצב אל נקר, יש לו 
יכולות נהיגה מוגבלות ויש להחליפו מיד. לא ניתן 

לתקן צמיג אל נקר.
לא מומלץ לנסוע ברכב בעומס מטען מלא או לגרור 

גרור במצב אל נקר.
למידע נוסף עיין בנושא בקרת לחצי האוויר 

בצמיגים. תיקון צמיג
סבסוב גלגל אם הצמיגים שלך ניזוקו, ייתכן שניתן לתקנם אם 

אין לגרום לסבסוב הגלגלים, כאשר הרכב תקוע  הם עומדים בתנאים הבאים:
בבוץ, חול, שלג או קרח במהירות הגבוהה מ- 48 

סוליית הצמיג •לא נסעת עם צמיג נקור. קמ״ש, למעלה מ- 30 שניות ברצף ללא עצירה.	
1 - צמיג שחוק למידע נוסף, עיין בנושא ״שחרור רכב תקוע״ בפרק  •הנזק הוא בסוליה של הצמיג )נזק לדופן לא  	
2 - צמיג חדש

״במקרה חירום״. ניתן לתיקון(.
•הנקר אינו גדול מ- 6 מ״מ. 	
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אזהרה
נהיגה במהירות גבוהה כאשר רכבך בעומס 

מלא היא מסוכנת. העומס הנוסף על הצמיגים 
עלול לגרום להם לכשל , וכתוצאה מכך לתאונה 
חמורה. אל תנהג כשהרכב בעומס מרבי במשך 

זמן ממושך, במהירויות שמעל 120 קמ״ש.

אזהרה
שילוב של צמיגים רדיאלים עם סוגים אחרים של 
צמיגים ברכבך יגרום לשליטה גרועה ברכב. חוסר 

היציבות עלול לגרום לתאונה. השתמש תמיד 
בארבעה צמיגים רדיאלים. לעולם אל תשלב 

צמיגים מסוגים שונים.

אזהרה
סבסוב מהיר של הגלגלים עלול להיות מסוכן. 

הכוחות שמייצרים גלגלים המסתובבים במהירות 
גבוהה מדי, עשויים לגרום נזק לצמיג או לכשל. 

הצמיג עלול להתפוצץ ולפצוע מישהו. אל תסובב 
את הגלגלים למהירות שמעל 48 קמ״ש, או 

למשך למעלה מ- 30 שניות ברצף מבלי לעצור, 
בעת שהרכב תקוע, ואל תתיר לאף אדם לעמוד 

קרוב לגלגל מסתובב, בכל מהירות.



אחסן צמיגים שפורקו במקום קר, יבש וחשוך ככל  סימני בלאי אלו מוטבעים בתחתית חריצי הסוליה. 
האפשר. הגן על הצמיגים ממגע עם שמן חומרי  הם ייראו כפסים כאשר עומק הסוליה הוא 1.6 מ״מ. 

סיכה ובנזין. יש להחליף את הצמיג, כאשר הסוליה שחוקה עד 
החלפת צמיגים למחווני הבלאי. למידע נוסף, עיין בנושא ״החלפת 

הצמיגים של הרכב החדש שלך מהווים איזון בין  צמיגים״ בפרק זה.
מאפיינים שונים. יש לבדוק בקביעות בלאי ולחצי  אורך חיי צמיג
אוויר נכונים לצמיגים קרים. אם נדרשת החלפת  אורך חיי הצמיג תלווי במספר גורמים הכוללים בין 

צמיגים, היצרן ממליץ במיוחד על השימוש  השאר את:
בצמיגים הזהים לצמיגים המקוריים, בגודל, באיכות  •סגנון הנהיגה 	

ובביצועים. עיין בנושא ״מחווני בלאי סוליה״ בחלק  •לחץ האוויר בצמיג - לחצי אוויר לא תקינים  	
זה. לפרטים על הגודל והסוג של הצמיגים שלך,  בצמיגים קרים יכולים לגרום להיווצרות בלאי לא 
ראה תווית מידע על צמיגים ועומסים או תווית  אחיד בסוליית הצמיג. בלאי לא אחיד יפחית את 

אישור של הרכב. קוד עומס מרבי וסמל מהירות  אורך חיי הסוליה ויצריך החלפה מוקדמת יותר 
עבור הצמיג שלך, נמצאים על דופן הצמיג המקורי  של הצמיג.

שלך.
•מרחק שהרכב נסע. מומלץ להחליף את שני הצמיגים הקדמיים או 	

שני הצמיגים אחוריים כזוג. החלפה של צמיג אחד  •צמיגי ספורט, צמיגים עם סימול מהירות V או  	
בלבד עלולה להשפיע באופן חמור על השליטה  גבוה יותר וצמיגי קיץ, הם  בדרך כלל  בעלי 

ברכב. אם אתה מחליף צמיג, ודא שמפרטי הצמיג  אורך חיים קצר יותר. מומלץ לבצע סבב של 
תואמים לצמיג שהוחלף. צמיגים אלה בכל מועד שירות של הרכב.

מומלץ לפנות למתקן צמיגים מוסמך או למרכז 
שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ שלך בכל 

שאלה שיש לך, בנוגע למפרטי הצמיגים וביצועיהם. 
התקנה של צמיגים לא זהים עלולה להשפיע לרעה 

על הבטיחות, השליטה והנסיעה של רכבך.
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אזהרה
יש להחליף את הצמיגים ואת הצמיגים 

החלופיים לאחר 6 שנים, ללא קשר לכמות 
הסוליה שנותרה. אי ציות לאזהרות אלה עלול 

לגרום לכשל פתאומי של הצמיג. אתה יכול 
לאבד שליטה ברכב ועלולה להתרחש תאונה 

שתסתיים בפציעה קשה או קטלנית.

אזהרה )המשך(
•אל תשתמש בצמיג, גודל גלגל, קוד עומס  	

מרבי או ערך מהירות, השונים מאלו 
המצוינים לרכבך. שילוב של מספר צמיגים 

וגלגלים עשוי לשנות את מידות המתלים ואת 
מאפייני הביצועים, ויגרמו לשינויים בהיגוי, 

בשליטה ובבלימה של רכבך. התוצאה עשויה 
להיות היגוי לא צפוי ועומס על מערכות 

ההיגוי והמתלים. אתה יכול לאבד שליטה 
ברכב ועלולה להתרחש תאונה שתסתיים 
בפציעה קשה או קטלנית. השתמש רק 

בצמיגים ובגלגלים בגדלים ובעומסים שאושרו 
לרכבך.

•לעולם על תשתמש בצמיג בעל קוד עומס  	
מרבי או מאפיינים נמוכים מהצמיג המקורי 

שהותקן ברכבך. שימוש בצמיג בעל קוד 
עומס מרבי נמוך יותר, יכול לגרום לכשל של 

הצמיג בשל עומס יתר. אתה עלול לאבד 
שליטה ולגרום לתאונה.

•התקנה של צמיגים שאינם תואמים לערכי  	
המהירות, עלולה לגרום לכשל של הצמיג 

ולאובדן השליטה ברכב.



משטחים רטובים או יבשים עשויה להיות פחותה 
בהרבה מאלו של צמיגים לא מסומררים.  השימוש 
בצמיגים מסומררים הוא אסור בכמה מדינות, לכן 
יש לבדוק את החוקים והתקנות המקומיות לפני 

שימוש בצמיגים אלה.

צמיג חלופי - אם קיים
הערה: סוגי צמיגים

בכלי רכב המצוידים בערכת חירום לתיקון צמיג  צמיגי שלגצמיגים לכל העונות - אם קיימים
במקום צמיג חלופי, עיין בנושא ״ערכת חירום  בכמה אזורים נדרש שימוש בצמיגי שלג במהלך צמיגים לכל העונות מספקים אחיזה עבור כל 

לתיקון צמיג״ בפרק  ״במקרה חירום״. החורף. ניתן לזהות צמיגי שלג באמצעות סמל העונות )אביב, קיץ, סתו וחורף(. רמות האחיזה 
״הר/פתית שלג״ על דופן הצמיג.עשויות להשתנות בין צמיגים שונים לכל העונות. 

אם אתה זקוק לצמיגי ניתן לזהות צמיגים לכל העונות באמצעות הכיתוב  שלג, בחר בצמיגים הזהים M+S, M&S, M/S או MS על דופן הצמיג. השתמש  בגודל ובסוג לצמיגים בצמיגים לכל העונות בקבוצות של ארבעה, אחרת  המקוריים. השתמש הבטיחות והשליטה ברכב תושפע לרעה.
בצמיגי שלג בקבוצות של צמיגי קיץ או שלוש עונות - אם קיימים

גלגל חלופי התואם לצמיג ולגלגל   ארבעה, אחרת הבטיחות  צמיגי קיץ מספקים אחיזה בדרכים רטובות ויבשות, 
המקורי - אם קיים והשליטה ברכב תושפע  ואינם מיועדים לנסיעה בשלג או על קרח. אם 

רכבך עשוי להיות מצויד בגלגל חלופי התואם  לרעה. ברכבך מותקנים צמיגי קיץ, קח בחשבון שצמיגים 
במבנהו ובתפקודו לגלגל המקורי הקדמי או האחורי  בצמיגי שלג ערך המהירות אלה אינם מיועדים לחורף או לנהיגה בתנאי קור. 

של רכבך. גלגל חלופי זה יכול לשמש במהלך סבב  המרבית, בדרך כלל נמוך יותר מהצמיגים המקוריים התקן צמיגי חורף ברכבך כאשר טמפרטורת 
גלגלים ברכבך. אם הדבר אפשרי ברכבך, התייעץ  של רכבך, ואין לנסוע איתם במהירות שמעל 120 הסביבה מתחת ל- 5°C, או אם הדרך מכוסה 
עם מתקן צמיגים מוסמך לגבי הדרך המומלצת  קמ״ש במשך זמן ממושך. למהירויות שמעל 120 בקרח או שלג. למידע נוסף, צור קשר עם מרכז 

לביצוע סבב גלגלים. קמ״ש, עיין בהוראות של הצמיג המקורי או פעל שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.
לפי המלצות מתקן צמיגים מוסמך, בנוגע למהירות  צמיגי קיץ אינם כוללים סמל הר/פתית שלג על 

הנסיעה הבטוחה, עומסים ולחצי ניפוח בצמיגים  דופן הצמיג. השתמש בצמיגי קיץ בקבוצות 
קרים. אף שצמיגים מסומררים משפרים את  של ארבעה, אחרת הבטיחות והשליטה ברכב 

הביצועים על קרח, יכולת האחיזה וההחלקה על  תושפע לרעה.
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זהירות 
החלפת הצמיגים המקוריים בצמיגים השונים 
בגודלם יגרום לשגיאה בקריאת מד המהירות 

ומד המרחק.

זהירות 
בגלל מרווח הגחון המופחת כאשר מותקן גלגל 

קומפקטי או זמני, אין לשטוף את רכבך במתקן 
שטיפה אוטומטי. עלול להיגרם נזק לרכב.

אזהרה
אל תשתמש בצמיגי קיץ בתנאי שלג/קרח. אתה 

עלול לאבד שליטה ברכב, שתסתיים בפציעה 
קשה או קטלנית. נהיגה במהירות גבוהה מדי 

עבור תנאי הדרך גם מהווה סיכון של אובדן 
השליטה ברכב.



גלגל חלופי קומפקטי - אם קיים
הגלגל החלופי הקומפקטי נועד לשימוש זמני 

בלבד. ניתן לדעת אם רכבך מצויד בגלגל חלופי 
קומפקטי, בעיון בתיאור הצמיג בתווית מידע על 

צמיגים ועומסים, הנמצאת בפתח דלת הנהג או על 
 T דופן הצמיג. תיאור צמיג קומפקטי מתחיל באות
 T145/80D18 :הקודמת לערך הגודל. לדוגמה S או

גלגל חלופי בגודל מלא - אם קיים .103M
הגלגל החלופי בגודל מלא נועד לשימוש זמני בלבד.  T, S = צמיג חלופי זמני
גלגל זה עשוי להיראות זהה לגלגל מקורי, המותקן  על הסרן האחורי או הקדמי, אבל הוא לא. גלגל מאחר  ולצמיג זה יש אורך חיי סוליה מוגבלים, יש  חלופי זה עשוי להיות בעל אורך חיי סוליה מוגבלים. לתקן )או להחליף( את הצמיג המקורי ולהתקינו  יש להחליף את הצמיג החלופי, כאשר הסוליה מחדש בהקדם האפשרי.

שחוקה עד למחווני הבלאי. מאחר והצמיג אינו זהה אל תתקין מכסי גלגלים או תנסה להתקין צמיג 
שרשראות שלג )התקני אחיזה( לצמיגים המקוריים, תקן )או החלף( את הצמיג רגיל על הגלגל הקומפקטי, מאחר והגלגל מיועד 

שימוש בשרשראות שלג דורש מרווח מספיק  המקורי והתקן אותו ברכבך בהקדם האפשרי.במיוחד לצמיג חלופי קומפקטי. אין להתקין בו 
בין הצמיג למרכב. מלא אחר ההמלצות הבאות  גלגל חלופי זמני  - אם קייםזמנית יותר מגלגל חלופי קומפקטי אחד ברכב.

למניעת נזק: הגלגל החלופי הזמני נועד לשימוש זמני בלבד, 
•שרשראות שלג חייבות להיות בגודל המתאים  	 במקרי חירום. ניתן לזהות את הגלגל באמצעות 

לצמיג, בהתאם להמלצת יצרן הצמיג. תווית הנמצאת על הגלגל החלופי. התווית כוללת 
•התקן אותם רק על הגלגלים האחוריים. 	 את המגבלות לצמיג חלופי זה. גלגל זה עשוי 

•בשביל צמיג 215/65R16, מומלץ להשתמש להיראות זהה לגלגל מקורי, המותקן על הסרן  	
בשרשראות שלג בקוטר מרבי של 7 מ״מ האחורי או הקדמי, אבל הוא לא. התקנה של גלגל 

מפרופיל הצמיג המומלץ.חלופי זמני תשפיע על השליטה ברכב. מאחר 
והצמיג אינו זהה לצמיגים המקוריים, תקן )או 

•זהו גודל הצמיג היחיד שמומלץ לשימוש עם  	 החלף( את הצמיג המקורי והתקן אותו ברכבך 
שרשראות שלג.  בהקדם האפשרי.

)המשך(
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אזהרה )המשך(
הקפד על  ציות לאזהרות התקפות לגלגל החלופי 

שלך. אחרת, עלול להיגרם כשל לגלגל החלופי 
ואובדן שליטה ברכב.

אזהרה
גלגל חלופי זמני מיועד רק לשימוש במקרה 
חירום. התקנה של גלגל חלופי זמני תשפיע 

על השליטה ברכב. כאשר מותקן צמיג זה, אל 
תנהג במהירות הגבוהה מהמהירות הרשומה על 

הצמיג החלופי הזמני. דאג לניפוח לחצי האוויר 
לצמיגים קרים, הרשומים בתווית מידע על 

צמיגים ועומסים, הנמצאת על קורת דלת הנהג 
או על הצד של דלת הנהג. תקן )או החלף( את 

הצמיג המקורי והתקינו מחדש בהקדם האפשרי. 
אחרת, אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

אזהרה
גלגל קומפקטי או גלגל מתנפח מיועדים לשימוש 

זמני בלבד. אין לנהוג במהירות העולה על 80 
קמ״ש כאשר מותקנים גלגלים אלה. גלגל חלופי 
זמני הוא בעל אורך חיי סוליה מוגבל. יש להחליף 

את הצמיג החלופי, כאשר הסוליה שחוקה עד 
למחווני הבלאי. 



318

שיטת ביצוע הסבב המומלצת להנעה קדמית היא 
״קדימה בהצלבה״ כמוצג באיור. דפוס סבב זה אינו 

תקף לגבי צמיגים כיווניים מסוימים, שאין להפוך 
כיוונם.

סבב הנעה קדמית המלצות לסבב צמיגים
שיטת ביצוע הסבב המומלצת עבור הנעה הצמיגים הקדמיים והאחוריים ברכבך פועלים 

בארבעת הגלגלים היא ״אחורה - בהצלבה״, כמוצג בעומסים שונים ומבצעים תפקודי היגוי, שליטה 
באיור.ובלימה שונים. מסיבות אלו, הם מתבלים באופן 

לא אחיד.
השפעות אלו יכולות להיות מופחתות באמצעות 

סבב צמיגים במועד. היתרונות של סבב צמיגים הם 
גדולים במיוחד בעיקר בצמיגים בעלי סוליה לשימוש 

בתנאים קשים, כגון אלו של צמיגי שטח. סבב 
צמיגים יגביר את אורך חיי הצמיג, יסייע לשמור 

על רמות אחיזה בבוץ, בשלג ובכביש רטוב, ויתרום 
לנסיעה חלקה ושקטה יותר.

לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בפרק 
״תכנית תחזוקה״ בפרק זה. יש לפתור את כל 

סבב הנעה בארבעת הגלגליםהסיבות לבלאי מהיר או בלתי רגיל, לפני ביצוע סבב  גלגלים.

אזהרה
 ,M+S( שימוש בצמיגים בגדלים או בסוגים שונים

שלג( על הסרנים הקדמי והאחורי, עלול לגרום 
להיגוי בלתי צפוי. אתה עלול לאבד שליטה ולגרום 

לתאונה.

זהירות )המשך(
•הקפד על הוראות של יצרן התקן האחיזה,  	
בנוגע לשיטת ההתקנה, מהירות הנסיעה 

ומצבי השימוש. סע תמיד במהירות השימוש 
המומלצת על ידי יצרן ההתקן, אם היא 

נמוכה מ- 48 קמ״ש.
•אל תשתמש בהתקני אחיזה על גלגל חלופי  	

קומפקטי. זהירות 
כדי למנוע נזק לרכב או לצמיגים, הקפד על 

אמצעי הזהירות הבאים:
•בגלל המרווח המוגבל של התקן האחיזה  	
בין הצמיגים ורכיבים אחרים של מערכת 

המתלים, חשוב שייעשה שימוש רק בהתקני 
אחיזה תקינים. התקנים שבורים עלולים 

לגרום לנזק חמור. עצור את הרכב מיד 
כשנשמע רעש שעלול להצביע על התקן 

שבור. הסר את החלקים הפגומים לפני 
שימוש נוסף.

•התקן את ההתקן הדוק ככל האפשר, ולאחר  	
מכן הדק מחדש לאחר נסיעה של 0.8 ק״מ.

•אל תעבור מהירות של 48 קמ״ש. 	
•סע בזהירות והימנע מפניות חדות ומהמורות  	

גדולות, בייחוד כאשר הרכב עמוס.
•אל תיסע במשך זמן רב על כביש יבש. 	



•כסה את הרכב עם כיסוי מתאים והיזהר לא  	
לפגוע במשטחים הצבועים, על ידי גרירה לאורך 

המשטחים המלוכלכים. אל תשתמש ביריעות 
פלסטיק כיוון שהן אינן מאפשרות אידוי של 

לחות שעל משטחי הרכב.
•נפח את הצמיגים ללחץ של psi 25. 7+)0.5+בר(,  	

גבוה יותר מהלחץ הרשום על תווית הצמיגים, 
ובדוק באופן סדיר.

•אל תנקז את מערכת הקירור של המנוע. 	 אחסון הרכב
מרכב •כאשר הרכב עומד ללא שימוש למשך שבועיים אם הרכב חונה למשך למעלה מחודש, הקפד על  הגנה מפני תנאי מזג האוויר	 או יותר, הפעל את המנוע במהירות סרק צעדי הזהירות הבאים:

דרישות הגנה על גוף הרכב משתנות בהתאם  •החנה את רכבך במקום מכוסה, יבש ואם ניתן  למשך כ-חמש דקות, כאשר מאוורר מערכת 	
למיקום הגאוגרפי והשימוש. כימיקלים המונעים  מיזוג האוויר פועל במהירות גבוהה. הדבר יבטיח מאוורר, כאשר החלונות פתוחים במקצת.

הצטברות שלג וקרח על הדרכים, וכימיכלים אחרים  את השימון התקין של המערכת, וכך יפחית  •בדוק שבלם החניה החשמלי אינו משולב. 	
המרוססים על עצים ומשטחי כביש בעונות אחרות,  את הסיכון להיווצרות נזק למדחס, כאשר הרכב  •נתק את הכבל של הקוטב השלילי )-(, וודא  מזיקים ביותר למתכת של רכבך. חניה בחוץ, שבה 	 יופעל שוב. נחשף רכבך למזהמים הנישאים באוויר, משטחי שהמצבר טעון במלואו. במהלך האחסון בדוק  הערה: הדרכים שעליהם רכבך נוסע, קור או חום קיצוניים את טעינת המצבר מדי שלושה חודשים.

או תנאי קיצון אחרים, ישפיעו לרעה על הצבע, כאשר הרכב לא הותנע או נסע במשך לפחות  •אם לא ניתקת את המצבר ממערכת החשמל,  	
חלקי מתכת והגנת הגחון.30 יום, נדרש הליך התנעה לחניה ארוכה. למידע  בדוק את טעינתו אחת לחודש.

ההמלצות הבאות לתחזוקה יאפשרו לך להשיג נוסף, עיין בנושא ״התנעת המנוע״ בפרק ״התנעה  •נקה והגן על חלקי צבע במריחת שעוות מגן. 	
את התועלת המיטבית מההגנה המובנית מפני והפעלה״. •נקה והגן על חלקי מתכת מלוטשת במריחת  	

הקורוזיה של רכבך. שעוות מגן.
•פזר אבק טלק על להבי המגבים הקדמיים  	

והאחוריים, והשאר אותם במצב מורם 
מהשמשה.
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זהירות
הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת 

הגלגלים דורשת שצמיגים בגודל, מסוג והיקף 
זהה,, יהיו מותקנים בכל גלגל. צמיגים בגודל 

שונה יכולים לגרום לכשל ליחידת העברת כוח.  
יש להקפיד על מועדי הסבב כדי לייצב בלאי 

בצמיגים.

זהירות
לפני הסרה של כבלי המצבר מהקוטבים 

השלילי והחיובי, המתן לפחות דקה כאשר מתג 
ההתנעה במצב OFF, וסגור את דלת הנהג. 

בעת חיבור מחדש של קוטבי המצבר החיוביים 
 OFF והשליליים, ודא שמתג ההנעה במצב

ושדלת הנהג סגורה.



הערה: מה גורם לקורוזיה?
אם אתה מתכוון להחנות או לאחסן את רכבך  קורוזיה היא תוצאה של הידרדרות או הסרה של 

לפרק זמן ארוך לאחר ניקוי הגלגלים בחומר לניקוי  מצב הצבע ושל שכבת המגן מהרכב.
גלגלים, סע ברכבך ולחץ על הבלמים כדי להוציא  הסיבות השכיחות ביותר הן:

טיפות מים מרכיבי הבלמים. פעולה זו תסיר חלודה  •מלח דרכים, לכלוך והצטברות לחות. 	
אדומה מדיסקיות הבלם, ותמנע מהרכב לרעוד  •פגיעת אבנים וחצץ. 	

בעת עצירה.
•חרקים, שרף עצים ופיח. כרום כהה, כרום סאטן שחור או צמיגים עם 	

ציפוי שקוף ומעט ברק. •מלח באוויר בקרבת החוף. 	
•פגעי מזג האוויר/זיהום תעשייתי. 	

בעת ניקוי של גלגלים מלוכלכים מאוד, כולל אבק  בלמים רב, יש לבחור בקפידה את החומרים תחזוקת המרכב וגחון הרכב
והציוד לניקוי של הצמיגים והגלגלים, כדי למנוע טיפול בגלגלים וצלחות גלגל

נזק לגלגלים. מומלץ להשתמש ב-Mopar Wheel יש לנקות את כל הגלגלים וצלחות הגלגלים, 
Treatment או ב-Mopar Chrome Cleanerבייחוד גלגלי אלומיניום ובציפוי כרום, באופן סדיר  או מוצרים 

זהים להם, או לבחור חומר ניקוי לא שוחק ולא  באמצעות סבון עדין )Ph ניטרלי( ומים, כדי לשמור 
חומצי עבור צמיגי אלומיניום או כרום.על הברק ולמנוע קורוזיה. שטוף את הגלגלים 

באותה תמיסת סבון המומלצת לרחיצת מרכב 
הרכב.

הגלגלים עלולים להיפגם ממגע עם מלח, 
ניקוי הפנסים הראשיים סודיום כלוריד, מגנזיום כלוריד וקלציום כלוריד 

רכבך מצויד בפנסים ראשיים ובפנסי ערפל )אם  וכו, וכמיקלים אחרים המשמשים להמסת קרח 
קיימים( בעלי עדשות פלסטיק. הפלסטיק קל יותר  ולשליטה על אבק ולכלוך בדרכים. נגב מיד במטלית 

במשקל ופחות שביר מאשר עדשות זכוכית. רכה או בספוג וסבון עדין. אל תשתמש בכימיקלים 
פלסטיק אינו עמיד לשריטות כמו זכוכית, לכן חזקים או במברשת קשה. הם עלולים לגרום נזק 
מומלץ לנקות את העדשות בזהירות.לציפוי המגן, שמסייע לשמור הגלגלים מקורוזיה 

ואובדן ברק.
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זהירות
הימנע ממוצרים או ממכוני שטיפה אשר 

משתמשים בתמיסות חומציות או בסיסיות 
חזקות או במברשות קשות. מוצרים ומכוני 

שטיפה אלו עלולים לגרום נזק למיפוי המגן של 
הגלגל. נזק זה אינו מכוסה באחריות לרכב חדש. 
שטוף את הרכב רק באמצעות חומר ניקוי לגלגל 

של MOPAR או חומר זהה מומלץ.

זהירות
אל תשתמש בכריות קרצוף, צמר פלדה או 
במברשת קשה, בחומרי הברקת מתכת או 
במנקי תנורים. מוצרים אלו יגרמו נזק לציפוי 

המגן. נזק זה אינו מכוסה באחריות לרכב חדש. 
שטוף את הרכב רק באמצעות חומר ניקוי לגלגל 

של MOPAR או חומר זהה מומלץ.

זהירות
אם רכבך מצויד בצמיגים מהסוג הזה, אל 

תשתמש  בחומר לניקוי גלגלים, חומרי ניקוי 
שוחקים או בתרכובות ליטוש. ייגרם נזק בלתי 

הפיך לגימור, שאינו מכוסה באחריות המוגבלת 
לרכב חדש. השתמש בסבון עדין ומים, ובמטלית 

רכה. בצע זאת על בסיס קבוע, כי זה כל מה 
שנדרש לשמירת הגימור.



•אם מבוצעות נסיעות רבות על חצץ, מומלץ  	 למניעת האפשרות של שריטת העדשות ועמעום 
להתקין מגני בוץ או אבנים מאחורי כל גלגל. האור שהפנסים מספקים, אל תנקה את העדשות 

•השתמש בחומר   	 MOPAR Touch Up Paintבאמצעות מטלית יבשה. להסרת לכלוך, שטוף את 
לתיקון שריטות בהקדם האפשרי. למרכז שירות  הפנסים עם תמיסת מים וסבון עדינה.

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ קיים צבע  אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, בממסים, 
התואם לצבע רכבך. בצמר פלדה או בחומרים קשיחים אחרים לניקוי 

העדשות.
אביזרים פנימייםשמירה על המרכב

מושבים וריפודי בדשטיפה טיפול מיוחד •שטוף את רכבך באופן תדיר. שטוף תמיד את  	 MOPAR Total לניקוי ריפוד ובד השתמש בחומר •אם אתה נוהג בדרכים מאובקות או שפוזר בהם  	  MOPAR Car Wash רכבך בצל, באמצעות נוזל.Clean מלח או בקרבת הים, שטוף את גחון הרכב  או סבון שטיפת רכב עדין, ושטוף את גוף הרכב 
לפחות אחת לחודש. כולו במים נקיים.

•חושב מאוד שחורי הניקוז בחלק התחתון של  	 •אם חרקים,פיח ומשקעים אחרים הצטברו על  	
הדלתות, בספי הדלתות ובתא המטען, יהיו   MOPAR Super Kleen הרכב, הסר בחומר ניקוי

נקיים ופתוחים. .Bug and Tar Remover
•אם גילית פגיעות אבנים או שריטות בצבע,  	 •השתמש במוצר ניקוי והברקה איכותי כגון  	

תקן אותם מיד. העלות של תיקונים כאלה היא  MOPAR Cleaner Wax להסרת לכלוך מהדרך, 
הליך הסרת כתמים מהריפוד - אם קיים באחריות בעל הרכב. כתמים, ולהגנה על גימור הצבע. הקפד לא 

ניתן לנקות את הכתמים מהריפוד באופן הבא: •אם רכבך נפגע עקב התנגשות או סיבה דומה  	 לשרוט את הצבע.
•הסר באמצעות טפיחה עם מגבת נקיה ויבשה,  	 לכך, היכולה להרוס את הצבע  ולשכבת המגן,  •אל תשתמש בחומרים שוחקים ובמלטשות  	

והסר את הכתמים עד כמה שתוכל. דאג שרכבך יתוקן מהר ככל האפשר. העלות  חשמליות, הם עלולים לפגום בברק או להפוך 
•טפח על הכתמים שיישארו עם מגבת נקיה של תיקונים כאלה היא באחריות בעל הרכב. 	 את שכבת הצבע לדקה יותר.

ולחה. •אם אתה נושא מטען מיוחד כגון דשנים, מלח  	
הפשרה וכו׳, ודא שחומרים אלה ארוזים היטב 

באופן אטום.
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זהירות
•אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים כגון צמר  	

פלדה או חול לניקוי, שישרטו את המתכת 
ואת המשטחים הצבועים.

•שימוש במכשירי שטיפה בלחץ גבוה מעל  	
psi (8,274 kPa) 1,200 עלול לגרום נזק לצבע 

ולמדבקות. 

אזהרה
אל תשתמש בממסים נדיפים לצורך ניקוי. רבים 

מהם הם דליקים, ואם משתמשים בהם באזורים 
סגורים הם עשויים לגרום נזק לנשימה.



ריפודי עור  Mopar Total Clean לכתמים קשים, השתמש ב• 	
מומלץ לנקות ריפודי עור בחומר MOPAR Total או בתמיסת סבון עדינה ועם בד לח כדי לנקות 

Clean.ולהסיר כתמים. השתמש במגבת נקיה כדי 
ריפוד העור שלך יישמר במצב הטוב ביותר להוציא את שאריות הסבון.

 Mopar Multi לכתמי שמן, השתמש ב• באמצעות ניקוי קבוע במטלית לחה ורכה. 	
חלקיקים קטנים של לכלוך עשויים לגרום את Purpose Cleaner ועם בד לח כדי לנקות  חלקי פלסטיק וחלקים מצופים אותו הנזק, שגורם חומר שוחק לריפודי העור, ולהסיר כתמים. השתמש במגבת חדשה ולחה 

.MOPAR Total Clean לניקוי ריפוד וויניל השתמש בחומר ויש להסירם כראוי במטלית לחה. כתמים עקשים כדי להוציא את שאריות הסבון.
 MOPAR Total ניתנים להסרה במטלית רכה וחומר •אל תשתמש בממסים קשים או בסוגים אחרים  	

Clean. מנע מנוזל כלשהו מלהרטיב את ריפוד  של חומרי מגן ביחד עם מוצרי הסרת כתמים.
העור. אל תנקה את ריפוד העור בחומרי הברקה,  תחזוקת חגורות בטיחות
שמנים, נוזלי ניקוי, ממסים, דטרגנטים או בחומרי  אל תלבין, תבצע או תנקה את חגורת הבטיחות 

ניקוי מבוססי אמוניה. אין צורך להשתמש בחומרים  באמצעות ממסים או חומרי ניקוי שוחקים. הדבר יגרום 
לטיפול בעור כדי לשמור על מצבו המקורי. להחלשת הבד. נזקי שמש יחלישו גם הם את הבד.

הערה:אם יש לנקות את החגורה, השתמש בתמיסת 
כאשר צבע העור בהיר, חומרים זרים, לכלוך וצבע סבון עדינה ובמים פושרים. אל תסיר את חגורות 

מבד יהיו בולטים יותר מאשר בצבעים כהים. ריפוד הבטיחות מהרכב כדי לנקות אותם. ייבש עם מטלית 
העור תוכנן לניקוי קל וחברת FCA ממליצה על רכה.

ניקוי המושבים באמצעות מטלית עם חומר ניקוי החלף את חגורות הבטיחות אם הן נפרמו או אם הן  ניקוי עדשות הפלסטיק של לוח המחוונים עור MOPAR total care. בלויות, ואם האבזמים אינם פועלים כראוי.
העדשות שבחזית לוח המחוונים ברכב זה עשויות 

פלסטיק יצוק שקוף. בעת ניקוי העדשות, הקפד לא 
לשרוט את הפלסטיק.

נקה עם מטלית רכה ורטובה. יש להשתמש  . 1
בתמיסת סבון עדינה, שאינה מכילה אחוז גבוה 
של אלכוהול או חומרי ניקוי שוחקים. אם אתה 

משתמש בסבון, נגב באמצעות מטלית נקייה לחה.
ייבש עם מטלית רכה. . 2
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אזהרה
חגורה פרומה או קרועה עלולה להיתלש בעת 

תאונה ולהשאיר אותך ללא הגנה. בדוק את 
חגורות הבטיחות בקביעות, בדוק לאיתור 

חתכים, פרימות או חלקים משוחררים. יש 
להחליף מיד חלקים פגומים. אל תפרק ואל 

תבצע שינויים במערכת. 
)המשך(

אזהרה )המשך(
יש להחליף את מכלולי חגורות הבטיחות לאחר 

תאונה, אם הם ניזוקו )כלומר התקן הגלילה 
עקום, רצועה חתוכה וכו׳(.

זהירות
אל תשתמש באלכוהול או בחומרים המבוססים 

על אלכוהול ו/או חומרים המבוססים על קטונים, 
לניקוי מושבי העור, כיוון שעלול להיגרם נזק. 

זהירות
•מגע ישיר של פלסטיק ושטחים צבועים  	

או מחופים, עם מטהרי אוויר, חומרים דוחי 
חרקים, קרם הגנה מהשמש או חומרי ניקוי 
ידיים, עלול לגרום לנזק קבוע. נגב אותם מיד.

•נזק שנגרם מחומרים אלה עשוי לא להיות  	
מכוסה במסגרת האחריות המוגבלת לרכב 

חדש.



משטחי זכוכית
יש לנקות את כל משטחי הזכוכית על בסיס קבוע 

עם MOPAR Glass Cleaner, או  כל חומר  אחר 
לניקוי זכוכית . לעולם אל תשתמש בחומר ניקוי 

שוחק. היזהר בעת ניקוי החלק הפנימי של החלון 
האחורי, המצויד במפשיר חשמלי או באנטנת רדיו. 
אל תשתמש במגרדות או בפריטים חדים שעלולים 

לשרוט את החלונות.
בעת ניקוי החלון האחורי, רסס חומר ניקוי על כל 
מגבת או מטלית שבאמצעותה אתה מנקה. אל 

תרסס חומר ניקוי ישירות על המראות.
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כשהמנוע כבוי( הבלמים עדיין יפעלו. אם זאת,  נתוני זיהוי
המאמץ שיידרש לבלום את הרכב יהיה גדול יותר  מספר זיהוי רכב

מזה שנדרש להפעלה כאשר מגבר הבלם פועל. מספר זיהוי הרכב )VIN( נמצא על לוחית הנמצאת 
בפינה הקדמית השמאלית של השמשה הקדמית, 

וניתן לראותה מבחוץ. המספר גם מוטבע במרכב 
על הרצפה , בצד ימין מקדימה. כשמושב הנוסע 

במצב האחורי ביותר, ניתן לפתוח דלתית הנמצאת 
על השטיח כדי לראות את מספר זיהוי הרכב. 

מספר הרכב גם מופיע על מדבקת נתוני הרכב 
הדבוקה לחלון הרכב שלך, וניתן גם לראות את 

מיקום VIN במרכב - צד ימין מקדימה רשיון ובעלות הרכב.

אם אחת משתי המערכות ההידראוליות לא פועלת 
באופן תקין, המערכת השנייה עדיין תתפקד, אך 

תהיה ירידה מסוימת ביכולת הבלימה הכוללת. 
אתה עשוי לחוש במהלך דוושה ארוך יותר במהלך 

הפעלתה, ויידרש כוח רב יותר להאט או לעצור. 
בנוסף, אם הכשל הוא תוצאה של נזילה פנימית 
ומפלס הנוזלים במשאבת הבלם המרכזית ירד, 

״נורית האזהרה של מערכת הבלמים״ תידלק.
פתיחת  דלתית  מספר זיהוי הרכב

הערה:
.VIN החוק אוסר על שינוי או הסרה של מספר מספר זיהוי רכב

מערכת הבלמים
רכבך מצויד בתגבור בלימה כציוד סטנדרטי של 

הרכב.  במקרה של אובדן תגבור הבלימה מסיבה 
כלשהי )למשל, הפעלה חוזרת של הבלמים  )המשך(

אזהרה
השארת הרגל על דוושת הבלם עלולה לגרום 

לכשל בבלימה ולסיכון לתאונה. נהיגה כשרגלך על 
דוושת הבלם או לחיצה ממושכת עליה, עלולה 

לגרום לטמפרטורות גבוהות מאוד של הבלמים, 
בלאי רפידות חריג, ונזק אפשרי לבלמים. לא 
תישמר יכולת הבלימה המרבית בעת בלימה.

אזהרה
הנהיגה ברכב כאשר נורית אזהרת הבלמים 

דולקת היא מסוכנת. ייתכן שתהיה ירידה 
דרסטית ביכולת הבלימה או ביציבות הרכב בעת 
בלימה. יקח לך זמן רב יותר לעצור את הרכב, או 

שיהיה יותר קשה לשלוט ברכבך.
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לאחר 40 ק״מ בדוק את מומנט ההידוק של אומי 
הגלגל כדי להבטיח שכל אומי הגלגל צמודים היטב 

לגלגל.

מומנט הידוק של אומי הגלגלים
מומנט הידוק נכון של אומי הגלגל חשוב במיוחד 
להבטחת ההתקנה הנכונה של גלגל הרכב. כל 

טבור התקנה של הגלגל פעם שגלגל הוסר או הוחלף והותקן מחדש ברכב, 
הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב עד אשר  יש לבדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגל 

כל אום הודק פעמיים. ודא שהגביע )״בוקסה״(  ולהתאימו במידת הצורך.
דרישות דלק - מנועי בנזין מוכנס במלואו לתוך האום )אל תכניס אותו רק עד  נתוני מומנט הידוק

מנוע 1.4 ל׳ טורבוהאמצע(. 
מנועים אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה  הערה:

ולספק תצרוכת דלק וביצועים מעולים, בעת  אם יש לך ספק בנוגע לרמת ההידוק המתאימה, 
שימוש בבנזין נטול עופרת איכותי באוקטן מינימלי  בדוק את ההידוק באמצעות מפתח מומנט במוסך 

)RON( של 95, מומלץ להשתמש בבנזין איכותי  או מרכז שירות מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ.
באוקטן מינימלי )RON( של 98 או גבוה יותר, 

בשביל ביצועי דלק אופטימליים.
רעשי נקישות קלים במהירויות מנוע נמוכות אינם 

מזיקים למנוע. אם זאת, רעשי נקישות חזקים  ** השתמש אך ורק באומי גלגל מאושרים 
במהירויות גבוהות עלולים לגרום נזק, ויש לדאוג  ומומלצים, ונקה והסר כל לכלוך ושמן לפני ההידוק.

לתיקון מידי. בנזין באיכות ירודה עלול לגרום לבעיות  בדוק את טבור ההתקנה של הגלגל לפני התקנת 
כגון התנעה קשה או מנוע הכבה בפתאומיות  הגלגל והסר כל חלודה וחומר רופף.
או מגמגם. אם מתרחשות תופעות אלה, נסה 
להשתמש בדלק מיצרנים אחרים לפני הבאת 

הרכב לטיפול.
אופני הידוק 

אזהרה )המשך(
עלולה לקרות תאונה. הבא את הרכב לבדיקה 

באופן מיידי.

גודל ראש אום** גודל  אומיםמומנט אומים

17מ״מ M12 x 1.25 100 Ft-Lbs (135 N-m)

אזהרה 
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל 

תהדק את אומי הגלגל במלואם, עד שהרכב 
הונמך לקרקע. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום 

לפציעה חמורה או למוות.



יש להימנע משימוש לא מבוקר בחומרי ניקוי  קח בחשבון ששימוש בתערובת דלק עם אתנול,  בנזין באיכות ירודה עלול לגרום לבעיות כגון התנעה 
למערכת הדלק. רבים מחומרים אלה מיועדים  צפוי להגביר את תצרוכת הדלק, בשל תכולת  קשה או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגם. אם 

להסרת משקעים וחומרי הברקה, ועשויים להכיל  אנרגיה נמוכה של אתנול. בעיות הנגרמות משימוש  מתרחשות תופעות אלה, נסה להשתמש בדלק 
ממסים פעילים או רכיבים דומים. אלו עלולים לגרום  בתערובות מתנול ובנזין אינן מכוסות באחריות  מיצרנים אחרים לפני הבאת הרכב לטיפול.

נזק לאטמים ולדיאפרגמה של מערכת הדלק. היצרן. מנוע 2.4 ל׳
אל תשתמש בדלק E-86 ברכבים  מנועים אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה 

שאינם מותאמים לדלק מעורב  ולספק תצרוכת דלק וביצועים מעולים, בעת 
 )FFV( רכבים שאינם מותאמים לדלק מעורב שימוש בבנזין נטול עופרת איכותי באוקטן מינימלי 

מותאמים להפעלה בבנזין המכיל אתנול בריכוז  )RON( של 91.
של עד (E-15) 15%. שימוש בבנזין עם תכולת  רעשי נקישות קלים במהירויות מנוע נמוכות אינם 

אתנול גבוהה יותר, עלול לגרום לשלילת האחריות  מזיקים למנוע. אם זאת, רעשי נקישות חזקים 
המוגבלת לרכב חדש. בנזין משופרבמהירויות גבוהות עלולים לגרום נזק, ויש לדאוג 

אם רכב שאינו מותאם לדלק מעורב מתודלק  באזורים רבים נדרש שימוש בנזין בעל בעירה נקייה לתיקון מידי. בנזין באיכות ירודה עלול לגרום לבעיות 
בשוגג בדלק E-85, במהלך פעולת המנוע עלולה  יותר המכונה בנזין משופר. בנזין משופר מכיל כגון התנעה קשה או מנוע הכבה בפתאומיות 

להתרחש אחת או יותר מהתופעות הבאות: מחמצנים ותערובת מיוחדת, כדי להפחית את או מגמגם. אם מתרחשות תופעות אלה, נסה  •פעולה בעוצמה פחותה.להשתמש בדלק בדלק מיצרנים אחרים לפני  	 פליטות הרכב ולשפר את איכות האוויר. הבאת הרכב לטיפול.
OBD II נדלקת נורית חיווי תקלה של מערכת• 	 השימוש בבנזין משופר מומלץ. בנזין משופר  בנזין באיכות ירודה עלול לגרום לבעיות כגון התנעה 

•ביצועי מנוע ירודים. 	 שעורבב כראוי יספק ביצועים משופרים ועמידות  •ביצועי התנעה ונהיגה ירודים במזג אוויר קר.מנוע ורכיבי מערכת הדלק.קשה או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגם. אם  	 מתרחשות תופעות אלה, נסה להשתמש בדלק 
תוספי דלק •סיכון מוגבר לקורוזיה של מערכת הדלק.מיצרנים אחרים לפני הבאת הרכב לטיפול. 	

מלבד שימוש בדלק נטול עופרת באוקטן הנכון,  אתנול
מומלץ להשתמש בבנזין המכיל חומרי ניקוי, הגנה  מקורוזיה ותוספים מייצבים. שימוש בבנזין המכיל היצרן ממליץ לא להשתמש ברכבך בדלק המכיל  רכיבים אלה עשוי לעזור לשיפור תצרוכת הדלק, מעל 15% אתנול. תדלוק רכבך בדלק מספק אמין  להפחית פליטות ולשמור על ביצועי הרכב.עשויה להפחית את הסיכון של חריגה מהגבול של  15% ו/או שימוש בדלק לא תקין. 
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שימוש בדלק עם ריכוז אתנול מעל 15%, עלול 

לגרום לתקלות במנוע, קשיים בהתנעה ובנהיגה, 
ובלאי של רכיבים. השפעות שליליות אלה עלולות 

לגרום לנזק קבוע לרכבך.



דרישות דלק - מנועי דיזל הערה: אזהרות הקשורות למערכת הדלק
מנועי דיזל:שינוי מכוון במערכות בקרת פליטה עשוי לגרום 

תדלק את רכבך בסולר באיכות טובה מספק אמין. לשלילת האחריות ויכול לגרום להטלת קנסות עליך.
אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאוד, הסולר  אזהרות מפחמן חד חמצני
מסמיך, מכיוון שנוצרים קרישי פראפין שפוגעים 

במערכת אספקת הדלק.
כדי למנוע את הבעיות האלה קיימים סוגים עונתיים 
של סולר: סולר קיץ, סולר חורף וסולר ארקטי )עבור 
אזורים קרים/הרריים(. אם אתה מתדלק את רכבך 

בסולר שאינו מתאים לטמפרטורה הקיימת, מומלץ 
לערבב את הדלק עם התוסף המתאים. שפוך את 
התוסף למיכל הדלק לפני התדלוק, על פי המידות 

המופיעות על המיכל.
בעת שימוש ממושך ברכב או החנייתו באזורים 
הרריים או קרים, מומלץ לתדלק בסולר מקומי. 
במקרה זה, אף מומלץ לשמור על המיכל מלא 

מעל לחצי.
 EN חובה להשתמש בסולר איכותי העומד בתקן
590. ניתן להשתמש בביודיזל בריכוז של עד 7% 

.EN 590 העומד בתקן
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ציית להנחיות אלו כדי לשמור על ביצועי הרכב:

•שימוש בדלק המכיל עופרת הוא אסור ועלול  	
לפגוע בביצועי המנוע ולגרום נזק למערכת 

בקרת גזי הפליטה.
•מנוע לא מכוון או תקלות מסוימות בדלק או  	
בהצתה, יכולים לגרום להתחממות יתר של 

הממיר הקטליטי. אם אתה מבחין בריח חזק 
של שריפה או בעשן קל, ייתכן שהמנוע לא 
מכוון או שקיימת תקלה במנוע ועליך לתקן 

אותו מיד. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה. 
מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ.

•השימוש בתוספי דלק, הנמכרים כיום  	
כמשפרי אוקטן, לא מומלץ. רוב המוצרים 

האלו מכילים ריכוזים גבוהים של מתנול. נזק 
למערכת הדלק או בעיות בביצועי הרכב, 

הנגרמים עקב שימוש מתוספי דלק מהסוג 
הזה אינם באחריותו של היצרן וייתכן שלא 
יהיו מכוסים במסגרת האחריות המוגבלת 

לרכב חדש.

אזהרה )המשך(
פחמן חד חמצני הוא גז פליטה רעיל. הקפד על 

אמצעי הזהירות הבאים כדי למנוע הרעלת פחמן 
חד חמצני:

•הימנע משאיפת גזי פליטה. הם מכילים  	
פחמן חד חמצני, גז חסר צבע וריח, העלול 
לגרום למוות. לעולם אל תפעיל את המנוע 

במקומות סגורים, כגון מוסך, ולעולם אל 
תשב במשך זמן רב במכונית חונה, כשמנוע 

פועל. אם המכונית עומדת במקום פתוח, 
כאשר המנוע פועל למשך פרק זמן לא קצר, 
כוונן את מערכת האוורור להכנסת אוויר צח 

מחוץ לרכב.
•תחזוקה הולמת תגן מפני פחמן חד חמצני.  	

דאג לבדיקת מערכת הפליטה בכל פעם 
שהרכב מועלה על מגבה. דאג לתקן במהרה 

כל גורם חריג. עד לתיקון המצב נהג כשכל 
החלונות פתוחים.
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דלק )משוער(

60 ל׳ כל המנועים

שמן מנוע עם מסנן  

4.5 ל׳ מנוע בנזין  1.4 ל׳ 
d 9.55535-GS1()SAE 0W-30 FCA Material Standard 9.55535-GS1(

5.2 ל׳מנוע בנזין  2.4 ל׳ 
) ACEA A1/B1 או Standard MS-6395(

4.8 ל׳מנוע דיזל  1.6 ל׳  )SAE 0W-30 FCA Material Standard 9.55535-DS1(

4.2 ל׳מנוע דיזל  2.0 ל׳  )SAE 0W-30 FCA Material Standard 9.55535-DS1(

מערכת קירור*

5.2 ל׳מנוע  1.4 ל׳  )נוגד קיפאון/ נוזל קירור של  Mopar בנוסחה ל – 10 שנים/ 150,000 ק״מ(

6.5 ל׳מנוע  2.4 ל׳  )נוגד קיפאון/ נוזל קירור של  Mopar בנוסחה ל – 10 שנים/ 150,000 ק״מ(

דלק ברכבך. אם קיים באזורך, סולר פרימיום  סולר רק לעתים רחוקת נקי ממים. כדי למנוע  באוקטן גבוה הוא עשוי לשפר את הביצועים אזהרה תקלות במערכת הדלק, נקז את המים שהצטברו 
בהתנעה קרה או חימום. במפריד דלק/מים, באמצעות פתח ניקוז מפריד  אל תשתמש באלכוהול או בנזין כחומר לערבוב 

דלק/מים שבבית מסנן הדלק. אם אתה מתדלק  בדלק. הם יכולים להיות בלתי יציבים בתנאים 
בדלק באיכות טובה וממלא אחר העצות לעיל עבור  מסוימים וקיימת סכנת פיצוץ אם הם יעורבבו 
הפעלה במזג אוויר קר, אין צורך בשימוש במשפרי  עם סולר.

קיבולי נוזלים
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קמ״ש

6.1 ל׳מנוע דיזל  1.6 ל׳  )נוגד קיפאון/ נוזל קירור של  Mopar בנוסחה ל – 10 שנים/ 150,000 ק״מ(

6.5 ל׳ מנוע 2.0 ל׳ )נוגד קיפאון/ נוזל קירור של  Mopar בנוסחה ל – 10 שנים/ 150,000 ק״מ(

.MAX כולל מחמם ומיכל עודפים מלא עד קו *

נוזלים וחומרי סיכה
מנוע

נוזל, חומר סיכה או חלק מקורי רכיב

 OAT ל-10 שנים/ 150,000 ק״מ בנוסחת MOPAR אנו ממליצים על שימוש בנוגד קיפאון/נוזל קירור של )טכנולוגיית תוסף אורגני(, העומד בדרישות תקן חומרים של MS.90032 FCAנוזל קירור

0W-30 ACEA C2 - FCA 9.55535-GS1 שמן מנוע- מנוע בנזין 1.4 ל׳ אנו ממליצים שתשתמש בשמן מנוע סינתטי

ACEA A1/B1 או SAE 0W-20 FCA Material Standard MS-6395אנו ממליצים על שימוש ב מנוע בנזין  2.4 ל׳ שמן מנו ע

0W-30 ACEA C2 - FCA 9.55535-DS1 שמן מנוע- מנוע דיזל 1.6 ל׳ אנו ממליצים שתשתמש בשמן מנוע סינתטיה

0W-30 ACEA C2 - FCA 9.55535-DS1 אנו ממליצים שתשתמש בשמן מנוע סינתטי שמן מנוע- מנוע דיזל 2.0 ל׳

MOPAR אנו ממליצים על מסנני שמן מנוע של מסנן שמן מנוע

.MOPAR אנו ממליצים על מצתים של מצתים - מנועי בנזין
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נוזל, חומר סיכה או חלק מקורי רכיב

נטול עופרת בלבד בתקן EN228 שדירוג האוקטן שלו )RON( לא נמוך מ-95  בחירת דלק - מנוע בנזין 1.4 ל׳

נטול עופרת בלבד בתקן EN228 שדירוג האוקטן שלו )RON( לא נמוך מ-91  בחירת דלק - מנוע בנזין 2.4 ל׳

EN590 תדלק בסולר בלבד העומד בתקן אירופי בחירת דלק - מנועי דיזל:

שלדה

נוזל, חומר סיכה או חלק מקורי רכיב

.Mopar C Series Manual & Dual Dry Clutch Transmission Fluid-אנו ממליצים על שימוש ב תיבת הילוכים ידנית )אם - קיימת(

השתמש רק בנוזל תיבת הילוכים Mopar AW-1 Automatic Transmission Fluid או מוצר הדומה לו. שימוש   )FWD( תיבת הילוכים אוטומטית בת 6 הילוכים דגמי הנעה קדמית
בנוזל לא נכון עלול להשפיע על הפעולה או הביצועים של תיבת ההילוכים. )אם קיימת(

 ,Mopar ZF 8&9 Speed ATF Automatic Transmission Fluid  השתמש רק בנוזל תיבת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים אוטומטית בת  9 הילוכים, דגמי הנעה קדמית 
או במוצר הדומה לו. שימוש בנוזל לא נכון עלול להשפיע על הפעולה או הביצועים של תיבת ההילוכים. )4WD( )אם קיימת(

אנו ממליצים על שימוש בחומר סיכה סינתטי לסרן : לסרן קדמי/יחידת העברת כוח של Mopar  בדירוג   
יחידת העברת כוח )PTU( - אם קיימת

  SAE 75W-90 (API GL-5)

אנו ממליצים על שימוש בחומר סיכה סינתטי לסרן : לסרן אחורי/דיפרנציאל סרן אחורי, של Mopar  בדירוג SAE 75W-90 (API GL-5)דיפרנציאל סרן אחורי )RDM( - אם קיים

אנו ממליצים על נוזל בלמים של  MOPAR מסוג DOT 4 .אם נוזל בלמים DOT4 לא זמין, 
DOT3-ניתן להחליפו ב משאבת הבלם המרכזית

יש להחליף נוזל DOT 4 כל 24 חודשים ללא קשר למספר הקילומטרים שהרכב נסע.
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נוזל, חומר סיכה או חלק מקורי רכיב

קרר R134a - אם קיים  קרר
כמות הטענה:

כל המנועים - 567 ג׳ קרר
R-1234yf  - אם קיים

כמות הטענה:
כל המנועים - 482 ג׳

:PAG PSD1 השתמש רק בשמן שמן מדחס
מנועי בנזין 1.4 ל׳ - 120 מ״ל 

:PAG ND12 השתמש רק בשמן
מנועי בנזין 2.4 ל׳ - 90 מ׳ל

מנועי דיזל  -1.6ל׳ -  90 מ׳ל 
מנועי דיזל 2.0 ל׳ - 90 מ׳ל
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UCONNECT רדיו
למידע מפורט אודות רדיו Uconnect או לגבי חיבור 

הטלפון שלך לרדיו Uconnect, עיין בחוברת ההפעלה 
.Uconnect של מערכת

הערה:
האיורים במסך Uconnect נועדו לצורכי הדגמה 
בלבד וייתכן שלא יציגו את התוכנות הקיימות 

ברכבך באופן מדויק.
סרגל תפריט מותא ם

לנוחיותך, ניתן לשנות את תצוגת המאפיינים 
והשירותים בסרגל התפריט הראשי של 
UCONNECT. בצע את הפעולות הבאות:

Uconnect 4/4C NAV תפריט יישומי

 לפתיחת מסך 

Uconnect 4 תפריט יישומי
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רכבך עשוי לכלול מאפייני אבטחה מסוימים, כדי 
להפחית את הסיכון לכניסה לא מורשית ולא חוקית 

למערכות הרכב ותקשורת אלחוטית. טכנולוגיית 
תוכנה של רכב ממשיכה להתפתח לאורך  הזמן, 

ו-FCA וספקיה ממשיכים להעריך ולפעול בהתאם 
לנדרש. בדומה למחשב או מכשירים אחרים, 

עשויים להידרש עדכוני תוכנה לרכבך, כדי לשפר 
את השימושיות והביצועים של המערכות שלך או 
כדי להפחית את הסיכון האפשרי של חדירה בלתי 

חוקית למערכת הרכב שלך.
ייתכן שעדיין יהיה קיים סיכון של חדירה לא חוקית 

למערכות הרכב שלך, אפילו כאשר מותקנת 
 )Uconnect ברכבך גרסת התוכנה )כמו תוכנת

המעודכנת ביותר.

 Apps לחץ על לחצן . 1
היישומים.

לחץ והחזק את היישום שבחרת, ולאחר מכן   .2
גרור אותו כדי להחליף קיצור קיים בסרגל 

תפריט ראשי.
קיצור הדרך החדש יהיה עכשיו יישום/קיצור דרך 

פעיל בסרגל תפריט ראשי.
)המשך( אבטחת רשת

ניתן לחבר את רכבך לרשתות אלחוטית או קווית. 
רשתות אלה מאפשרות לרכבך לשלוח ולקבל 

נתונים. הנתונים מאפשרים למערכות ולמאפיינים 
ברכבך לתפקד כראוי.

אזהרה
•לא ניתן לשער או לחזות את כל התוצאות  	

האפשריות של חדירה למערכות הרכב 
שלך. תפקודי מערכות הרכב, כולל מערכות 

הקשורות בבטיחות, עלולים להיפגע או 
שתאבד השליטה ברכב, ועלולה להיגרם 
תאונה שתגרום לפציעה קשה או מוות.



מאפיינים בהתאמת הלקוח - הגדרות של  Uconnect הגדרות
Uconnect 3 מערכת Uconnect מופעלת בשילוב של לחצנים 

במסך מגע ובלוח הבקרה הנמצאים במרכז לוח 
המכשירים, ומאפשרים ללקוח גישה להגדרות 
ואפשרות לשנות אותן. מאפיינים רבים עשויים 

להיות שונים בהתאם לדגם הרכב.
הלחצנים במסך המגע נגישים מצג במערכת 

.Uconnect
הלחצנים בלוח הבקרה נמצאים מתחת למערכת 

Uconnect במרכז לוח המכשירים. בנוסף קיים בקר 
גלילה/הזנה הנמצא בצד ימין.  סובב את הבקר  הערה:

לגלילה בתפריטים ושינוי הגדרות )כלומר, 60, 30  •היבואן עשוי להתקשר אליך בנוגע  	
Uconnect 3 עם לחצני תצוגה 5 אינץ׳ על מסך  90(, לחץ במרכז הבקר פעם או פעמיים, לבחירה  לעדכונים.

המגע ולחצנים על לוח הבקרה )ON ,OFF או שינוי הגדרות )כלומר •כדי לשפר את אבטחת הרכב ולמזער את  	
מערכת Uconnect  שלך עשויה לכלול גם לחצני  הסיכון של פירצת אבטחה, על בעל הרכב

1 - לחצני Uconnect במסך המגע כיבוי או חזרה בלוח הבקרה. 2 - לחצני Uconnect בלוח הבקרה     לבדוק באופן סדיר: לחץ על לחצן כיבוי תצוגה על לוח הבקרה לכיבוי   www.driveuconnect.com/ את הכתובת• 	
מסך המגע של מערכת Uconnect. לחץ על לחצן  software -update, כדי לבדוק אם קיימים 

לחץ על לחצן ״Settings" שבמסך המגע להצגת  כיבוי תצוגה פעם שנייה להפעלת מסך המגע. Uconnect עדכונים למערכת
ההגדרות של מסך התפריט. במצב זה מערכת  לחץ על לחצן חזרה ליציאה מהתפריט או  •חבר והשתמש רק בהתקני מדיה ממקור  	
Uconnect מאפשרת לך גישה לכל המאפיינים  .Uconnect לאפשרות אחרת במערכת  ,USB אמין )למשל טלפון נייד, התקני

הנגישים הניתנים להתאמה. ותקליטורים( שלך.
הערה: הפרטיות של תקשורת ברשת אלחוטית או קווית 

ניתן לבחור רק באזור אחד של מסך המגע. אינה יכולה להיות מובטחת. צדדים שלישיים עלולים 
בעת ביצוע בחירה, לחץ על מסך המגע,  ליירט באופן לא חוקי מידע או תקשורת פרטית 

לכניסה למצב הרצוי. לאחר כניסה למצב הרצוי,  ללא הסכמתך. למידע נוסף עיין בנושא ״מערכת 
לחץ ושחרר את ההגדרה הרצויה ובצע את  אבחון ברכב )OBD II( אבטחת רשת״ בפרק ״הכר 

הבחירה. לאחר שההגדרה הושלמה, לחץ  את לוח המחוונים״.
337

אזהרה )המשך(
•הכנס לרכב רק מדיה )התקן USB, כרטיס  	

SD או תקליטור( שמגיע ממקור אמין. מדיה 
ממקור לא ידוע יכולה להכיל תוכנה זדונית, 

שאם תותקן ברכבך, היא עלולה להגביר את 
הסיכון של חדירה למערכות הרכב.

•כמו תמיד, אם תחוש בהתנהגות לא רגילה  	
של הרכב, הבא את רכבך מיד למרכז שירות 

מורשה מטעם ס.מ.ל.ת בע״מ .



338

תצוגה הערה: על לחצן חץ חזרה/הושלם במסך המגע או על 
לאחר לחיצה על לחצן Display במסך המגע,  יש לשנות את כל ההגדרות כאשר מתג ההתנעה לחצן Back בלוח הבקרה לחזרה לתפריט הקודם. 

ההגדרות הבאות יהיו זמינות: במצב RUN\ON.לחיצה על החצים מעלה או מטה בצד ימין של 
הטבלאות הבאות מפרטות את ההגדרות הקיימות המסך, תאפשר גלילה מעלה מטה בהגדרות  בUconnect 3 radio, בנוסף לאפשרויות הניתנות הזמינות.

לבחירה בכל הגדרה.

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

ידני אוטומטי מצב תצוגה

- + בהירות

הערה:
ניתן לכוונן את הגדרת ״הבהירות״ על ידי בחירה בנקודה כלשהי בסרגל בין לחצני ה״+״ וה״-״ במסך המגע.

ספרדית צרפתית אנגלית שפות

הערה:
בחירת כל אחת מהאפשרויות של הגדרת ״השפה״, תשנה את השפה של כל המינוחים המוצגים, כולל תפקודי נסיעה ומערכת הניווט )אם קיימת(.

צפצוף מסך מגע
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Units )יחידות מידה(
לאחר לחיצה על לחצן Units )יחידת מידה( במסך 

המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

מותאמת מטרית US יחידות מידה

הערה:
•האפשרות ״המטרית״ תגרום לתצוגת לוח המחוונים להציג יחידות מידה מטריות. 	

•אפשרות  Custom )מותאם( מאפשרת להגדיר בנפרד יחידות מידה עבור Fuel Consumption )תצרוכת דלק()ל׳/ 100 ק״מ או ק״מ/ל׳ ו-״Pressure" )לחץ אוויר(  	
)kPa, או בר( 

שעון ותאריך
לאחר לחיצה על לחצן Clock & Date )שעון ותאריך( 

במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Set Time and Format PM AM 24 שעות 12 שעות  )הגדרת זמן ופורמט שעה(

הערה:
בהגדרת Set Time and Format )הגדרת זמן ופורמט שעה(, לחץ על לחצני החצים התואמים במסך המגע לכוונון לשעה הנכונה.

מכובה דולק מראה את מצב הזמן - אם קיים

מכובה דולק Sync Time )סנכרון זמן( - אם קיים
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בטיחות/סיוע
לאחר לחיצה על לחצן Safety/Assistance )בטיחות 
סיוע( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Off )לא פעיל(ParkView Backup Camera Delay )השהיית מצלמה  On )פעיל( אחורית של ParkView( - אם קיימת

הערה:
הגדרת ParkView Backup Camera Delay קובעת אם המסך יציג את תמונת המצלמה האחורית עם קווי הנחיה דינמיים לאחר השהיה של 10 שניות לאחר 

.OFF או מתג ההתנעה הועבר למצב ,PARK ששולב הילוך אחורי. השהיה זו תתבטל אם מהירות הרכב היא מעל 13 קמ״ש, בורר הילוכים הועבר למצב

 ParkView Backup Camera Active Guide Lines
)קווי הנחייה פעילים של מצלמה אחורית של 

ParkView( - אם קיימים

הערה:
מאפיין ParkView Backup Camera Active Guide Lines )קווי הנחיה פעילים של מצלמה אחורית של ParkView( יוצר שכבה על גבי התמונה של המצלמה האחורית 

של קווי הנחיה פעילים, דינמיים, או קווי רשת, כדי לסייע להמחשת הרוחב של הרכב ונתיב הנסיעה לאחור המשוער, על בסיס של מיקום גלגל ההגה כאשר 
אפשרות זו נבחרה. הקו המרכזי המקווקו מציין את מרכז הרכב, כדי לסייע בחניה ויישור וו גרירה לחיבור גרור.

 Forward Collision Sensitivity )קרוב( Near Med )בינוני( Far )רחוק( )רגישות של אזהרת התנגשות( - אם קיימת

הערה:
הגדרות FCW+( Sensitivity( Forward Collision Warning Plus )רגישות של מערכת אזהרת התגשות פלוס( קובעות באיזה מרחק יחסי הרכב שמלפנים צריך להיות, 

לפני שהמערכת מזהירה מפני סכנת התנגשות ברכב שמלפניך, בהתאם לאפשרות שנבחרה. ההגדרה Far )רחוק( תעניק לך את זמן התגובה הארוך ביותר, בעוד 
שבהגדרה Near )קרוב( זמן התגובה יהיה הקצר ביותר, בהתאם למרחק בין שני הרכבים.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Sound and Brake   Forward Collision Warning Plus (FCW+ ))צליל בלבד( Sound Only Off )לא פעיל(
)צליל ובלימה( )רגישות של מערכת אזהרת התגשות פלוס( )אם קיימת(

הערה:
הגדרות Forward Collision Warning Plus( FCW+()אזהרת התנגשות פלוס( כוללת סייען בלימה מתקדם )ABA .)ABA מפעיל כוח בלימה נוסף כאשר הנהג אינו מפעיל כוח מספיק על 

הבלמים, למניעת תאונה אפשרית. בעת בחירה באפשרות ״צליל בלבד״, יישמע אות קולי שיזהיר אותך מהתנגשות אפשרית עם הרכב שלפניך, ועל הצורך ללחוץ על דוושת הבלם חזק יותר. 
אם נבחרה האפשרות ״צליל ובלימה״, המערכת תלחץ על דוושת הבלימה כדי להאט את הרכב במקרה שקיימת אפשרות להתנגשות מלפנים, ויישמע אות קולי כדי להזהיר אותך.

צליל ותצוגה צליל בלבד ParkSense )אם קיימת(

גבוה בינוני נמוך עוצמת קול סייען ParkSense אחורי )אם קיים(

גבוה בינוני נמוך עוצמת קול סייען ParkSense קדמי )אם קיים(

צליל ותצוגה צליל מכובה Side Distance Warning )מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב(

 Side ה ג Distance בו בינוני נמוך Warning Volum e
)עוצמת קול של מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב(

מאוחרת אמצעית מוקדמת אזהרת LanseSense - )אם קיימת(

הערה:
הגדרות LaneSense Sensitivity )רגישות מערכת LaneSense( קובעות באיזה מרחק מערכת LaneSense תזהיר אותך, באמצעות משוב בגלגל ההגה, מסטייה מנתיב.

גבוהה בינונית נמוכה עוצמת LanseSense - אם קיימת

תאורה ואות קולי תאורה מכובה התרעת שטחים מתים - אם קיימת

הערה:
אם אירע נזק לרכבך באזור של החיישן, החיישן עשוי לצאת ממקומו אפילו אם הפגוש לא נפגע. הבא את רכבך למרכז שירות מורשה של חברת ס.מ.ל.ת כדי לוודא שהחיישן יושר. חיישן שאינו 

.)BSM( מיושר יגרום לפעולה לא תקינה של מערכת ניטור שטחים מתים

תאורה ואות קולי תאורה מכובה התרעת שטחים מתים - אם קיימת
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

מערכת מגבים עם חיישן גשם - אם קיימת

 Auto Park Brakeדולק מכובה )בלם חניה אוטומטי(

בלם חניה חשמלי במצב שירות

הערה:
מצב שירות של בלם חניה חשמלי מאפשר לטכנאי או בעל הרכב להשתמש במערכת הפועלת באמצעות תפריט משולב ברכב, כדי להפסיק את פעולת בלם 

החניה החשמלי, על מנת לתקן את רכיבי הבלמים האחוריים )רפידות הבלמים, קליפרי בלם, דסקיות בלם וכו׳(.

Lights )תאורה(
לאחר לחיצה על לחצן Lights )תאורה( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

דרגה 3: רגישות מקסימלית דרגה 2: רגישות בינונית דרגה 1: רגישות מינימלית רגישות פנס ראשי

 הערה:   
בכל שדרגת הרגישות שנבחרה היא גבוהה יותר, יהיה צורך בשינויים מעטים יותר באור החיצוני כדי להדליק את האורות )לדוגמא בחירה בדרגה 3 בעת שקיעה, 

תגרום לפנסים הראשיים להידלק מוקדם יותר מאשר אם היו נבחרות דרגות 1 ו-2(.

90 שניות 60 שניות 30 שניות 0 שניות Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים(

 הערה:   
כאשר מאפיין Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים( נבחר, הוא מאפשר לכוונן את משך הזמן שהפנסים ימשיכו לדלוק לאחר שהמנוע הודמם.

מכובים דולקים אורות כניסה

לא פועל פועל אור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים – אם קיים
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

לא כן פנסים לנהיגה ביום

מכובים דולקים פנסי פנייה

הערה:
בעת בחירת תפקוד פנסי פנייה, אם זווית סיבוב גלגל ההגה היא גדולה או שפנסי האיתות דולקים, יידלק אור )שישולב בפנס הערפל( בצד הרלוונטי, כדי לשפר 

את הראות בלילה.

 Flash Lights with Lock מכובה דלוק )הבהוב פנסים בעת נעילה( - אם קיים

- + תאורת נוחות פנימית

הערה:
ניתן לכוונן את הגדרת ״תאורת נוחות פנימית״ על ידי בחירה בנקודה כלשהי בקנה המידה בין לחצני ה״+״ וה״-״ במסך המגע.

דלתות ונעילה
לאחר לחיצה על לחצן Doors & Locks )דלתות 

ונעילה( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו 
זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

מכובה דולקת נעילת דלתות אוטומטית

 הערה: 
תפקוד זה נועל את כל הדלתות באופן אוטומטי כאשר הרכב מגיע למהירות של 20 קמ״ש. 

מכובה דולק Auto Unlock On Exit )שחרור מנעילה אוטומטי ביציאה(

 הערה: 
כאשר מאפיין זה נבחר, כל הדלתות ישתחררו מנעילה כאשר הרכב עצר ותיבת ההילוכים במצב חניה או בהילוך סרק, ודלת הנהג נפתחת.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

מכובה דולק Flash Lights with Lock )הבהוב פנסים בעת נעילה(

מכובה דולק Horn With Lock )צפירה בעת נעילה(

מכובה Horn With Remote Start צפירה  דולק עם התנעה מרחוק - )אם קיימת(

כל הדלתות דלת הנהג שחרור הדלת מנעילה מרחוק/שחרור הדלת מנעילה

הערה:
כאשר האפשרות Driver נבחרה, הלחיצה הראשונה על לחצן ביטול נעילה בשלט רחוק תבטל את הנעילה רק של דלת הנהג, עליך ללחוץ פעמיים לביטול הנעילה של דלתות 

הנוסעים. כאשר נבחר All, הנעילה של כל הדלתות תתבטל בלחיצה הראשונה על לחצן ביטול נעילה בשלט הרחוק. אם נבחרה אפשרות All, תתבטל הנעילה של כל הדלתות ללא 
קשר אם אחזו בידית כניסה לרכב ללא צורך במפתח. אם נבחרה האפשרות Driver, רק דלת הנהג תשתחרר מנעילה כאשר אוחזים בידית דלת הנהג. נגיעה בידית הדלת יותר 

מפעם אחת, תגרום רק לפתיחה של דלת הנהג. אם דלת הנהג נפתחת, ניתן להשתמש במתג נעילה/ביטול נעילה בחלקה הפנימי של הדלת, לביטול הנעילה של כל הדלתות )או 
להשתמש בשלט הרחוק(.

מכובהMemory Linked To FOB )הגדרות שמורות המקושרות לשלט הרחוק(  דולקת )אם קיימות(

הערה:
תפקוד זה מאפשר קריאה אוטומטית לכל ההגדרות השמורות במיקום בזיכרון )מושב הנהג, מראות חיצוניות, מיקום גלגל ההגה ותחנות רדיו שמורות( כדי לשפר את נוחות 

הכניסה והיציאה של הנהג מהרכב.

Auto Comfort Systems )מערכות נוחות אוטומטית( - אם קיימות
לאחר לחיצה על לחצן Auto-On Comfort )הפעלת תפקודי נוחות אוטומטיים( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

 Auto-On Driver Heated/ Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicleהתחל הכול הפעלה מרחוק מכובה Start )חימום/אוורור אוטומטי למושב נהג וגלגל ההגה בהתנעת הרכב( - אם קיים

הערה:
.4.4° C -כאשר תפקוד זה נבחר חימום מושב הנהג וחימום גלגל ההגה יופעלו אוטומטית כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל

כאשר הטמפרטורה היא מעל C 26.7°, אוורור מושב הנהג יפע ל. 
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אפשרויות הדממת מנוע
 Engine Off Options לאחר לחיצה על לחצן

)אפשרויות הדממת מנוע( במסך המגע ההגדרות 
הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

90 שניות 60 שניות 30 שניות 0 שניות  Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים(

 הערה:   
כאשר מאפיין Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים( נבחר, הוא מאפשר כיוונון משך הזמן שהפנסים ממשיכים לדלוק לאחר שהמנוע הודמם.

20 דקות 0 דקות Radio Off Delay )השהיית כיבוי רדיו(

 הערה:   
.STOP\OFF כאשר נבחר מאפיין זה, הרדיו יישאר דולק לזמן מוגדר אחרי שמתג ההתנעה יהיה במצב

שמע
לאחר לחיצה על לחצן Audio )שמע( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Treble )צלילים גבוהים( Mid )צלילי ביניים( Bass )צלילים נמוכים( Equalizer

הערה:
מתצוגה זו תוכל לכוונן את הגדרות Bass )צלילים נמוכים( Mid )צלילי ביניים( ו -Treble )צלילים גבוהים(. כוונן את ההגדרות באמצעות לחצני כוונון ״+ ו ״-״ במסך 

המגע או בבחירת נקודה כלשהי על קנה המידה בין לחצני ״+ ו ״-״ במסך המגע. Bass/Mid/Treble מאפשרות להחליק את אצבעך בכיוון מעלה או מטה לשינוי 
ההגדרות, וגם ללחוץ ישירות על ההגדרה הרצויה.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

לחצן ״C" מרכז לחצן חץ ימני לחצן חץ שמאלה לחצן חץ למטה לחצן חץ למעלה איזון/דעיכה

הערה:
בתצוגה זו תוכל לכוונן את האיזון/דעיכה של השמע באמצעות לחצן חץ במסך מגע, כדי לכוונן את רמת הצליל מהרמקולים מקדימה ומאחורה או מצד ימין 

ושמאל. לחץ על לחצן ״C" מרכז במסך המגע, כדי לאפס את האיזון ואת הדעיכה להגדרת המפעל.

 Speed Adjusted Volume 3 2 1 מכובה )עוצמת קול מותאמת מהירות(

מכובה Surround sound )שמע היקפי( דולק  - אם קיים

לא כן  מדד עוצמת קול

הערה:
אם תפקוד זה מופעל הוא משפר את איכות השמע בעוצמות קול נמוכות.

 AUX Volume Offset לא כן )עוצמת קול התקן חיצוני( - אם קיימת

הערה:
.AUX תפקוד זה מאפשר את היכולת לכוונן את רמת השמע של התקנים ניידים המחוברים באמצעות כניסת

Bluetooth/טלפון
לאחר לחיצה על לחצן Phone/Bluetooth )טלפון/Bluetooth( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות: 

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

רשימה של טלפונים משויכים טלפונים משויכים

הערה :
.Uconnect למידע נוסף עיין בחוברת הפעלה של מערכת . Bluetooth/מציג את הטלפונים אשר חוברו למערכת טלפון Paired Phones תפקוד
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שחזור הגדרות
לאחר לחיצה על לחצן Restore Settings )שחזור 

הגדרות( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו 
זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

ביטול אישור שחזור הגדרות

הערה:
כאשר מאפיין זה נבחר ההגדרות יתאפסו להגדרות ברירת מחדל.

Clear Personal Data )מחיקת נתונים אישיים(
לאחר לחיצה על לחצן Clear Personal Data )מחק נתונים אישיים( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

 Clear Personal Dat aביטול אישור )מחק נתונים אישיים(

הערה:
כאשר תפקוד Clear Personal Data נבחר, כל הנתונים האישיים, כולל התקני Bluetooth  ותחנות שמורות יימחקו.



מאפיינים בהתאמת הלקוח - 
Uconnect 4 הגדרות של

Uconnect 4 עם לחצני תצוגה 7 אינץ׳ על מסך 
המגע ולחצנים על לוח הבקרה

1 - לחצני Uconnect במסך המגע
2 - לחצני Uconnect בלוח הבקרה

לחץ על לחצן Settings )הגדרות( בסרגל התחתון, 
)יישומים(, ולאחר מכן  
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הטבלאות הבאות מפרטות את ההגדרות הקיימות  הערה:
בUconnect 4 radio, בתצוגת 7 אינץ׳ בנוסף  •ניתן לבחור רק באזור אחד של מסך המגע  	

לאפשרויות הניתנות לבחירה בכל הגדרה. בכל פעם.
•בהתאם לאפשרויות הרכב, הגדרות  	

התפקודים עשויות להיות שונות.
בעת ביצוע בחירה, לחץ על מסך המגע, לכניסה 

למצב הרצוי. כאשר אתה במצב הרצוי, לחץ ושחרר 
את ההגדרה הרצויה עד שמופיע סימן בחירה ליד 

ההגדרה, המאשר שהיא נבחרה. לאחר שההגדרה 
הושלמה, לחץ על לחצן חץ חזרה במסך המגע 

לחזרה לתפריט הקודם, או לחץ על לחצן X במסך 
המגע לסגירת מסך ההגדרות. לחיצה על החצים 

מעלה או מטה בצד ימין של המסך תאפשר גלילה 
מעלה ומטה בהגדרות הזמינות.

 Apps או לחץ על לחצן
לחץ על לחצן Settings )הגדרות( במסך המגע 

להצגת מסך תפריט הגדרות. במצב זה מערכת 
Uconnect מאפשרת לך גישה לכל המאפיינים 

הנגישים הניתנים להתאמה.
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שפה
לאחר לחיצה על לחצן ״Language" )שפה( במסך 

המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

טורקית פורטוגזית פולנית הולנדית איטלקית צרפתית ספרדית אנגלית גרמנית שפה
תצוגה

לאחר לחיצה על לחצן Display במסך המגע, 
ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Display Mode 
ידני אוטומטי  )מצב תצוגה(

 Display Brightness Headlights ON- + )בהירות תצוגה כשהפנסים דולקים(

 Display Brightness Headlights Off- +  Display Brightness Headlights Off
)בהירות תצוגה כשהפנסים מכובים(  

AutoShow

 Touchscreen Beep
)צפצוף מסך מגע(

 Control Screen Time-Out 
)זמן קצוב להפעלת מסך הבקרה(

 Phone Pop-ups Displayed in Cluster
(חלונות קופצים בטלפון מוצגים בלוח 

המחוונים(



Units )יחידות מידה(
לאחר לחיצה על לחצן Units )יחידת מידה( במסך 

המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Custom )מותאמת( Metric )מטרית( US )ארה״ב( Units )יחידות מידה(

הערה:
•האפשרות ״המטרית״ תגרום לתצוגת לוח המחוונים להציג יחידות מידה מטריות. 	

•אפשרות Custom )מותאם( מאפשרת להגדיר בנפרד יחידות מידה עבור Distance )מרחק(, Fuel Consumption )תצרוכת דלק( )מייל לגלון ארה״ב, מייל לגלון  	
)F° או ,C°( )טמפרטורה( Temperature ,)או בר ,kPa ( )לחץ אוויר( Pressure-בריטניה, ל׳/100 ק״מ או ק״מ/ל׳ ו

קול
לאחר לחיצה על לחצן Voice )קול( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

 Voice Response Length מפורט קצר )אורך תגובה קולית(

 Show Command Lis tאף פעם עם עזרה תמיד )הצגת רשימת פקודות(



זמן ותאריך
לאחר לחיצה על לחצן Time & Date )זמן ותאריך( 

במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות: 

351

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

- + Set Time Hours )כוונן שעה(

הערה:
מאפיין Set Time Hours מאפשר כוונון של השעות.

- + Set Time Hours )כוונן שעה(

הערה:
מאפיין Set Time Minutes מאפשר כוונון של הדקות.

24 שעות 12 שעות
פורמט שעה 

PM AM



בטיחות\סיוע לנהיגה
 Safety/Driving Assistance לאחר לחיצה על לחצן
)בטיחות/סיוע לנהיגה( במסך המגע, ההגדרות 

הבאות יהיו זמינות:
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

אזהרה+ בלימה אקטיבית אזהרה בלבד מכובה )Forward Collision Warning( אזהרת התנגשות מלפנים

הערה:
הגדרות Forward Collision Warning Plus) FCW+()אזהרת התנגשות פלוס( כוללת סייען בלימה מתקדם )ABA .)ABA מפעיל כוח בלימה נוסף כאשר הנהג אינו מפעיל מספיק 

כוח על הבלמים למניעת תאונה אפשרית. אם נבחרה האפשרות ״צליל בלבד״ יישמע אות קולי להזהיר אותך מפני אפשרות להתנגשות עם הרכב שלפניך, ועל צורך ללחוץ על 
דוושת הבלם חזק יותר. אם נבחרה האפשרות ״צליל ובלימה״, המערכת תלחץ על דוושת הבלימה כדי להאט את הרכב במקרה שקיימת אפשרות להתנגשות מלפנים, יישמע אות 

קולי כדי להזהיר אותך.

(Far( רחוק (Med( בינונית (Near( קרוב  Forward Collision Sensitivity )רגישות של אזהרת התנגשות( - אם קיימת

הערה:
הגדרות FCW+( Sensitivity( Forward Collision Warning Plus )רגישות של מערכת אזהרת התגשות פלוס( קובעות באיזה מרחק יחסי מהרכב שמלפנים  המערכת תזהיר מפני 

סכנת התנגשות ברכב שמלפניך, בהתאם לאפשרות שנבחרה. ההגדרה Far )רחוק( תעניק לך את זמן התגובה הארוך ביותר, בעוד שבהגדרה Near )קרוב( זמן התגובה יהיה הקצר 
ביותר, בהתאם למרחק בין שני הרכבים.

מאוחרת אמצעית מוקדמת אזהרת LanseSense )אם קיימת(

הערה:
הגדרות LaneSense Sensitivity )רגישות מערכת LaneSense( קובעות באיזה מרחק מערכת LaneSense תזהיר אותך, באמצעות משוב בגלגל ההגה, מסטייה מנתיב.

גבוהה בינונית נמוכה LaneSense עוצמת

צליל ותצוגה צליל ParkSense - אם קיימת

גבוהה בינונית נמוכה עוצמת קול סייען ParkSense אחורי

Rain Sensing Auto Wipers )הפעלה אוטומטית של מגבים באמצעות חיישן הגשם(



בלמים
לאחר לחיצה על לחצן “Brakes” )בלמים( במסך 

המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Auto Park Brake

לא כן Brake Service )טיפול בבלמים(

הערה:
לאחר בחירה בתפקוד ״טיפול בבלמים״, יופיע חלון קופץ בו תישאל אם אתה רוצה להפסיק את בלמי החניה כדי לטפל בכל מערכת הבלמים.

Lights )תאורה(
לאחר לחיצה על לחצן Lights )תאורה( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

- + Ambient Lights )תאורת אווירה כללית(

הערה:
ניתן לכוונן את הגדרת ״תאורת אווירה כללית״ על ידי בחירה בנקודה כלשהי בקנה המידה בין לחצני ה״+״ וה״-״ במסך המגע.

דרגה  3:  דרגה  2:  דרגה  1: רגישות מקסימליתרגישות הפנסים הראשיים רגישות בינונית רגישות מינימלית 

הערה:
ככל שדרגת הרגישות שנבחרה היא גבוהה יותר, יהיה צורך בשינויים מעטים יותר בתאורה החיצונית כדי להדליק את האורות )לדוגמא בחירה בדרגה 3 בעת 

שקיעה תגרום לפנסים הראשיים להידלק מוקדם יותר מאשר אם היו נבחרות דרגות 1 ו-2(.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

90 שניות 60 שניות 30 שניות 0 שניות Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים( 

הערה:
כאשר מאפיין Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים( נבחר, הוא מאפשר לכוונן את משך הזמן שהפנסים ימשיכו לדלוק לאחר שהמנוע הודמם.

Greeting Lights )אורות כניסה(

Auto Dim High Beams ) עמעום אור גבוה אוטומטי( - אם קיים

Cornering Lights )אורות פנייה(

הערה:
בעת בחירת תפקוד Cornering Lights )אורות פנייה( אם זווית סיבוב גלגל ההגה היא גדולה או שפנסי האיתות דולקים, יידלק אור )שישולב בפנס הערפל(, בצד הרלוונטי כדי לשפר 

את הראות בלילה.

Flash Lights with Lock )הבהוב פנסים בעת נעילה( - אם קיים

דלתות ונעילה
לאחר לחיצה על לחצן Doors & Locks )דלתות ונעילה( במסך המגע, ההגדרות 

הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

נעילת דלתות אוטומטית

הערה:
תפקוד זה נועל את כל הדלתות באופן אוטומטי כאשר הרכב מגיע למהירות של 20 קמ״ש.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Auto Unlock On Exit )ביטול נעילה אוטומטי ביציאה(

הערה:
כאשר מאפיין זה נבחר, נעילת כל הדלתות תתבטל כאשר הרכב עצר ותיבת ההילוכים במצב חניה או הילוך סרק, ודלת הנהג נפתחת.

Flash Lights with Lock )הבהוב פנסים בעת נעילה(

כל הדלתות דלת הנהג שחרור הדלת מנעילה מרחוק

 Personal Settings Linked to Key Fob 
)הגדרות אישיות המקושרות לשלט הרחוק( - אם קיימות

אפשרויות הדממת מנוע
 Engine Off Options לאחר לחיצה על לחצן

)אפשרויות הדממת מנוע( במסך המגע, ההגדרות 
הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

- + Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים לא פעילה(

20 דקות 0 דקות Radio Off Delay )השהיית כיבוי רדיו לא פעילה( 

Radio off with door )רדיו כבוי כשהדלת סגורה(
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שמע
לאחר לחיצה על לחצן Audio )שמע( במסך המגע' 

ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

סמל רמקול Balance/Fade )איזון/דעיכה(

הערה:
בתצוגה זו תוכל לכוונן את האיזון/דעיכה של השמע על ידי לחיצה וגרירה של סמל הרמקול לכיוון כל מיקום בתיבה.

Treble )צלילים גבוהים( Mid )צלילי ביניים( Bass )צלילים נמוכים( Equalizer

הערה:
מתצוגה זו תוכל לכוונן את הגדרות Bass )צלילים נמוכים( Mid )צלילי ביניים(ו Treble )צלילים גבוהים(. כוונן את ההגדרות באמצעות לחצני כוונון ״+ ו ״-״ במסך המגע או בבחירת 

נקודה כלשהי על קנה המידה בין לחצני ״+ ו ״-״ במסך המגע. Bass/Mid/Treble מאפשרות להחליק את אצבעך בכיוון מעלה או מטה לשינוי ההגדרות, וגם ללחוץ ישירות על 
ההגדרה הרצויה.

3 2 1 Off )לא פעיל( Speed Adjusted Volume )עוצמת קול מותאמת מהירות(

No )לא( )Yes( כן Loudness )מדד עוצמת קול(

הערה:
אם תפקוד זה מופעל, הוא משפר את איכות השמע בעוצמות קול נמוכות.

- + AUX Volume Offset )עוצמת קול התקן חיצוני( - אם קיימת

הערה:
.AUX תפקוד זה מאפשר את היכולת לכוונן את רמת השמע של התקנים ניידים המחוברים באמצעות כניסת

Off )לא פעיל( On )פעיל( Auto Play

הערה:
תפקוד ״Auto Play” מתחיל לנגן שמע באופן אוטומטי כשהתקן USB מחובר ודולק.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

מכובה דולק  “Radio Off With Door” )רדיו כבוי כשהדלת סגורה(

 הערה: 
 Radio Off Delay רדיו כבוי כשהדלת סגורה( ישאיר את הרדיו דולק עד שדלת הנהג או דלת הנוסע תיפתח, או עד שייגמר הזמן שהוגדר באפשרות( ”Radio Off With Door התפקוד

)השהיית כיבוי רדיו(

 טלפון 
לאחר לחיצה על לחצן Phone )טלפון( במסך המגע  

ההגדרות הבאות יהיו זמי נות : 

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Do Not Disturb אפשרויות   Do Not Disturb )לא להפריע( 

רשימה של טלפונים משויכים והתקני שמע  Paired Phones And Audio Devices )טלפונים משויכים והתקני שמע(

 הערה: 
. Uconnect למידע נוסף עיין בחוברת הפעלה של מערכת .Bluetooth/מאפיין זה מציג את הטלפונים התקני השמע שחוברו למערכת טלפון

  Phone Pop-ups Displayed in Cluster 
)חלונות קופצים בטלפון מוצגים בלוח המחוונים(

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

ביטול אישור שחזור הגדרות

הערה:
כאשר מאפיין זה נבחר, ההגדרות יתאפסו להגדרות ברירת מחדל.

שחזור הגד רות  
לאחר לחיצה על לחצן Restore Settings )שחזור 

הגדרות( במסך המגע. ההגדרות הבאות יהיו זמינות:  
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Clear Personal Data )מחיקת נתונים אישיים(
לאחר לחיצה על לחצן Clear Personal Data )מחק 

נתונים אישיים( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו 
זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

ביטול אישור Clear Personal Data )מחק נתונים אישיים(

הערה:
כאשר תפקוד זה  נבחר, כל הנתונים האישיים כולל התקני Bluetooth ותחנות שמורות יימחקו.

מאפיינים בהתאמת הלקוח - הגדרות  Apps, ולאחר מכן על לחצן 
Uconnect 4/4C NAV אישיות של

\ Uconnect עם לחצני תצוגה 8.4 אינץ׳ על  C NAV4 4
מסך המגע ולחצנים על לוח הבקרה

1 - לחצני Uconnect במסך המגע
2 - לחצני Uconnect בלוח הבקרה

לחץ על לחצן 
לחיצה על החצים מעלה או מטה בצד ימין של  Settings )הגדרות( במסך מגע, להצגת מסך 
המסך, תאפשר גלילה מעלה ומטה בהגדרות   Uconnect תפריט הגדרות. במצב זה מערכת

הזמינות. מאפשרת לך גישה לכל המאפיינים הנגישים 
הטבלאות הבאות מפרטות את ההגדרות הקיימות  הניתנים להתאמה.

ב-Uconnect 4\4C NAV radio, בנוסף לאפשרויות  הערה:
הניתנות לבחירה בכל הגדרה. •ניתן לבחור רק באזור אחד של מסך המגע בכל  	

פעם.  
•בהתאם לאפשרויות הרכב, הגדרות התפקודים  	

עשויות להיות שונות.
בעת ביצוע בחירה, לחץ על מסך המגע, לכניסה 

למצב הרצוי. כאשר אתה במצב הרצוי, לחץ ושחרר 
את ההגדרה הרצויה עד שמופיע סימן בחירה ליד 

ההגדרה, המאשר שהיא נבחרה. לאחר שההגדרה 
הושלמה, לחץ על לחצן חץ חזרה במסך המגע 

לחזרה לתפריט הקודם, או לחץ על לחצן X במסך 
המגע לסגירת מסך ההגדרות. 



תצוגה
לאחר לחיצה על לחצן Display במסך המגע 

ההגדרות הבאות יהיו זמינות:
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

אוטומטי ידני  Display Mode )מצב תצוגה(

- + Display Brightness With Headlights ON )בהירות תצוגה כשהפנסים דולקים(

הערה:  
לביצוע שינויים בהגדרות Display Brightness With Headlights ON )בהירות תצוגה כשהפנסים דולקים(, הפנסים הראשיים חייבים לדלוק ואסור שמתג עמעום 

התאורה הפנימית יהיה במצב ״מסיבה״ או ״תהלוכה״.

- + Display Brightness With Headlights OFF )בהירות תצוגה כשהפנסים מכובים(  

 הערה: 
לביצוע שינויים בהגדרות Display Brightness With Headlights OFF )מציג בהירות כשהפנסים דולקים(, הפנסים הראשיים חייבים להיות כבויים ואסור שמתג 

עמעום התאורה הפנימית יהיה במצב ״מסיבה״ או ״תהלוכה״.

Set Theme )הגדר ערכת נושא(

 הערה: 
כאשר האפשרות Set Theme )הגדר ערכת נושא( נבחרה, תוכל לבחור ערכת נושא עבור תצוגת המסך. כדי לבצע את הבחירה, לחץ על לחצן Set Theme במסך 

המגע, ולאחר מכן בחר את ערכת הנושא הרצויה עד שמוצג סימן אישור המציין שההגדרה נבחרה.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Set Language )הגדר שפה(

הערה:
כאשר אפשרות Set Language )הגדר שפה( נבחרה, תוכל לבחור שפה אחת ממספר רב של שפות )פורטגזית ברזיל/ גרמנית /אנגלית / ספרדית/ צרפתית/ 
 Set איטלקית/ הולנדית/ פולנית/ פורטוגזית/ טורקית/ רוסית/ ערבית( להצגת כל המונחים, כולל תפקודי נסיעה ומערכת הניווט )אם קיימת(. לחץ על לחצן

Language )הגדר שפה( במסך המגע, לאחר מכן לחץ על לחצן השפה הרצויה במסך המגע, עד שסימן הבחירה מופיע ליד השפה.

Touchscreen Beep )צפצוף מסך המגע(

Control Screen Time-Out )זמן קצוב להפעלת מסך הבקרה(

הערה:
כאשר מאפיין Control Screen Time-Out נבחר, מסך הבקרה יישאר פעיל במשך חמש שניות לפני שזמן ההפעלה עובר. כאשר מאפיין זה אינו פעיל, המסך 

יישאר פתוח עד שהוא ייסגר ידנית.

 Navigation Turn-By-Turn In Cluster
)ניווט פנייה לאחר פנייה בלוח המחוונים(

הערה:
כאשר המאפיין Navigation Turn-By-Turn In Cluster נבחר, הוראות ניווט פנייה לאחר פנייה יוצגו בתצוגת לוח המחוונים כאשר הרכב יתקרב לפנייה המיועדת 

בהתאם למסלול המתוכנן.
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Units )יחידות מידה(
לאחר לחיצה על לחצן Units )יחידת מידה( במסך 
המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות במסך המגע:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

מותאמת מטרית US יחידות מידה

הערה:
•האפשרות ״המטרית״ תגרום לתצוגת לוח המחוונים להציג יחידות מידה מטריות. 	

•אפשרות  Custom )מותאם( מאפשרת להגדיר בנפרד יחידות מידה עבור Fuel Consumption )תצרוכת דלק()ל׳/100ק״מ או ק״מ/ל׳ , )Pressure )לחץ אוויר(  	
 )°C or  F°( וטמפרטורה )או בר ,kPa(

ל  קו 
לאחר לחיצה על לחצן Voice )קול( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

מפורט קצר Voice Response Length )אורך תגובה קולית(

אף פעם עם עזרה תמיד Show Command List )הצגת רשימת פקודות(
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שעון
לאחר לחיצה על לחצן Clock )שעון( במסך המגע, 

ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Sync Time With GPS )סנכרון זמן עם GPS( - אם קיים

- + Set Time Hours )כוונן שעה(

הערה:
מאפיין Set Time Hours מאפשר כוונון של השעות. לחצן Sync time with GPS )סנכרון זמן עם GPS( במסך המגע, חייב להיות לא מסומן.

- + Set Minutes )כוונן דקות(

הערה:
מאפיין Set Time Minutes מאפשר כוונון של הדקות. לחצן Sync time with GPS במסך המגע, חייב להיות לא מסומן.

24 שעות 12 שעות פורמט שעה

 Show Time in Status Bar – If Equipped 
)מראה את הזמן בשורת המצב - אם קיימת(
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בטיחות\סיוע לנהיגה
 Safety/Driving/Assistance לאחר לחיצה על לחצן

)בטיחות סיוע לנהיגה( במסך המגע ההגדרות 
הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Near )קרובה(    Med )אמצעית(    Far )רחוקה( Forward Collision Sensitivity )רגישות של אזהרת התנגשות( - אם קיימת

הערה:
הגדרות FCW+( Sensitivity( Forward Collision Warning Plus )רגישות של מערכת אזהרת התגשות פלוס( קובעות באיזה מרחק יחסי הרכב שמלפנים צריך להיות לפני 

שהמערכת תזהיר מפני סכנת התנגשות ברכב שמלפניך, בהתאם לאפשרות שנבחרה. ההגדרה Far )רחוק( תעניק לך את זמן התגובה הארוך ביותר, בעוד שבהגדרה Near )קרוב( 
זמן התגובה יהיה הקצר ביותר, בהתאם למרחק בין שני הרכבים.

Sound Only )צליל בלבד( Sound and Brake )צליל ובלימה( מכובה Forward Collision Warning Plus) FCW+( )רגישות של מערכת אזהרת התגשות פלוס(

הערה:
הגדרות Forward Collision Warning Plus) FCW+()אזהרת התנגשות פלוס( כוללת סייען בלימה מתקדם )ABA .)ABA מפעיל כוח בלימה נוסף כאשר הנהג אינו מפעיל כוח 

מספיק על הבלמים למניעת תאונה אפשרית. אם נבחרה האפשרות ״צליל בלבד״ יישמע אות קולי להזהיר אותך מפני אפשרות להתנגשות עם הרכב שלפניך, ועל הצורך ללחוץ על 
דוושת הבלם חזק יותר. אם נבחרה האפשרות ״צליל ובלימה״, המערכת תלחץ על דוושת הבלימה כדי להאט את הרכב במקרה שקיימת אפשרות להתנגשות מלפנים, ויישמע אות 

קולי כדי להזהיר אותך.

מאוחרת אמצעית מוקדמת הגדרות LaneSense Sensitivity - אם קיימת

הערה:
הגדרות LaneSense Sensitivity )רגישות מערכת LaneSense( קובעות באיזה מרחק מערכת LaneSense תזהיר אותך, באמצעות משוב בגלגל ההגה, מסטייה מנתיב.

צליל ותצוגה צליל בלבד ParkSense - אם קיימת

גבוהה בינונית נמוכה עוצמת קול סייען ParkSense קדמי

גבוהה בינונית נמוכה עוצמת קול סייען ParkSense אחורי
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

תאורה ואות קולי תאורה מכובה התרעת שטחים מתים - אם קיימת

הערה:
אם אירע נזק לרכבך באזור של החיישן, אפילו אם הסורג לא נפגע, החיישן עשוי לצאת ממקומו. הבא את רכבך למרכז שירות מורשה של חברת ס.מ.ל.ת כדי 

.BSM לוודא שהחיישן יושר. חיישן שאינו מיושר יגרום לפעולה לא תקינה של מערכת

 ParkView Backup Camera Active Guide Lines 
)ParkView קווי הנחייה פעילים של מצלמה אחורית של(

)ParkView השהיית מצלמה אחורית של( ParkView Backup Camera Delay

הערה:
הגדרות ParkView Backup Camera Delay קובעות אם המסך יציג את תמונת המצלמה האחורית עם קווי הנחייה פעילים לאחר השהיה של 10 שניות לאחר 

.OFF או מתג ההתנעה הועבר למצב ,PARK השהיה זו תתבטל אם מהירות הרכב מעל 13 קמ״ש, בורר הילוכים הועבר למצב .REVERSE העברה ממצב

Rain Sensing Auto Wipers )הפעלה אוטומטית של מגבים באמצעות חיישן הגשם(

צליל ותצוגה צליל מכובה Side Distance Warning )מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב(

גבוהה בינונית נמוכה Side Distance Warning Volume )עוצמת קול של מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב(

Electric Parking Brake Service Mode )בלם חניה חשמלי במצב שירות(

הערה:
מצב שירות של בלם חניה מאפשר לטכנאי או בעל הרכב להשתמש במערכת הפועלת באמצעות תפריט משולב ברכב, כדי להפסיק את פעולת בלם החניה 

החשמלי, על מנת לתקן את רכיבי הבלמים האחוריים )רפידות הבלמים, קליפרי בלם, דסקיות בלם וכו׳(.

Auto Park Brake )בלם חניה אוטומטי(
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Lights )תאורה(
לאחר לחיצה על לחצן Lights )תאורה( במסך 

המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

דרגה 3: רגישות מקסימלית דרגה 2: רגישות בינונית דרגה 1: רגישות מינימלית רגישות פנס ראשי

הערה:    
ככל שדרגת הרגישות שנבחרה היא גבוהה יותר, יהיה צורך בשינויים מעטים יותר בתאורה החיצונית כדי להדליק את האורות )לדוגמא בחירה בדרגה 3 בעת שקיעה תגרום לפנסים 

הראשיים להידלק מוקדם יותר מאשר אם היו נבחרות דרגות 1 ו-2(.

90 שניות 60 שניות 30 שניות 0 שניות Headlight Off Delay )השהיית כיבוי פנסים ראשיים( 

 הערה:   
כאשר מאפיין זה נבחר, הוא מאפשר את כוונון משך הזמן שהפנסים הראשיים ימשיכו לדלוק לאחר שהמנוע הודמם.

מכובים דולקים  Greeting Lights )אורות כניסה(

לא כן Daytime Running Lights )פנסים לנהיגה ביום(

מכובים דולקים Cornering Lights )אורות פנייה(

 הערה:   
בעת בחירת תפקוד אורות פנייה, אם זווית סיבוב גלגל ההגה היא גדולה או שפנסי האיתות דולקים, יידלק אור )שישולב בפנס הערפל(, בצד הרלוונטי כדי לשפר את הראות בלילה.

מכובה דלוק Flash Lights with Lock )הבהוב פנסים בעת נעילה( - אם קיים

- + Interior Ambient Lights  )תאורת אווירה כללית(

 הערה:   
ניתן לכוונן את הגדרת ״תאורת אווירה כללית״ על ידי בחירה בנקודה כלשהי בקנה המידה בין לחצני ה״+״ וה״-״ במסך המגע.
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Auto Dim High Beams ) עמעום אור גבוה אוטומטי(-אם קיים

הערה:
כאשר האפשרות Auto High Beams )אור גבוה אוטומטי( נבחרה, הפעלה אוטומטית של אלומות אור גבוה בפנסים הראשיים תופעל/תנוטרל.

דלתות ונעילה
לאחר לחיצה על לחצן Doors & Locks )דלתות ונעילה( במסך המגע, ההגדרות 

הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

Auto Unlock On Exit )ביטול נעילה אוטומטי ביציאה(

הערה:
כאשר מאפיין Auto Unlock On Exit מופעל, נעילת כל הדלתות תתבטל כאשר הרכב עצר ותיבת ההילוכים במצב חניה או הילוך סרק, ודלת הנהג נפתחת.

Flash Lights with Lock )הבהוב פנסים בעת נעילה( - אם קיים

בלחיצה שניה בלחיצה ראשונה מכובה Sound Horn With Lock )צפירה עם נעילה ( - אם קיים

Horn With Remote Start )צפירה עם נעילה מרחוק(  - אם קיימת 

1st Press Of Key Fob Unlocks כל הדלתות דלת הנהג )לחיצה ראשונה בשלט הרחוק מבטלת את הנעילה(
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אפשרויות לבחירה שם הגדרה

הערה:
כאשר האפשרות Driver Door נבחרה באמצעות 1st Press of Key Fob Unlocks, תבוטל הנעילה רק בדלת הנהג בלחיצה הראשונה על לחצן ביטול נעילה בשלט רחוק. כדי 

לבטל את הנעילה בכל הדלתות, עליך ללחוץ פעמיים על לחצן ביטול הנעילה. כאשר האפשרות All Doors נבחרה באמצעות 1st Press of Key Fob Unlocks, תבוטל הנעילה בכל 
הדלתות בלחיצה הראשונה על לחצן ביטול נעילה בשלט רחוק. אם הרכב תוכנת לאפשרות All Doors בלחיצה ראשונה על לחצן ביטול נעילה בשלט רחוק, תבוטל הנעילה של כל 

הדלתות אם אחזו בידית כניסה לרכב ללא צורך במפתח. אם הרכב תוכנת לאפשרות Driver Doors בלחיצה ראשונה על לחצן ביטול נעילה בשלט רחוק, תבוטל הנעילה רק של 
דלת הנהג, בעת אחיזה בידית כניסה לרכב ללא צורך במפתח, אם הרכב תוכנת לאפשרות Driver Doors בלחיצה ראשונה על לחצן ביטול נעילה בשלט רחוק, נגיעה יותר מפעם 

אחת בידית הדלת תגרום רק לפתיחת דלת הנהג. אם Driver Door נבחרה,לאחר שדלת הנהג נפתחה, ניתן להשתמש במתג נעילה/ביטול נעילה בחלקה הפנימי של הדלת לביטול 
הנעילה של כל הדלתות )או השתמש בשלט הרחוק(

 Personal Settings Linked to Key Fob 
)הגדרות אישיות המקושרות לשלט הרחוק( - אם קיימות

הערה:
תפקוד Personal Settings Linked to Key Fob מאפשר קריאה אוטומטית של כל ההגדרות השמורות במיקום בזיכרון )מושב הנהג, מראות חיצוניות, מיקום גלגל ההגה ותחנות 

רדיו שמורות( כדי לשפר את נוחות הכניסה והיציאה של הנהג מהרכב.

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

 Auto-On Driver Heated/Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicle Startהתחל הכול הפעלה מרחוק מכובה חימום/ אוורור אוטומטי למושב נהג וגלגל ההגה בהתנעת הרכב( - אם קיים

 Auto Comfort Systems 
)מערכות נוחות אוטמטיות( - אם קיימות

לאחר לחיצה על לחצן Auto-On Comfort )הפעלת תפקודי 
נוחות אוטומטיים( במסך המגע ההגדרות הבאות יהיו זמינות:
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אפשרויות הדממת מנוע
לאחר לחיצה על לחצן Engine Off Options )אפשרויות 

הדממת מנוע( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו זמינות: 

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

- + Headlight Off Delay ) השהיית כיבוי פנסים ראשיים מנוטרלת(

שמע
לאחר לחיצה על לחצן Audio )שמע( במסך המגע, 

ההגדרות הבאות יהיו זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

סמל רמקול איזון/דעיכה

 הערה: 
בתצוגה זו תוכל לכוונן את האיזון/דעיכה של השמע בלחיצה  וגרירת סמל הרמקול לכיוון כל מיקום בתיבה.

Treble )צלילים גבוהים( Mid )ביניים(  Bass  Equalizer )צלילים נמוכים(

 הערה: 
מתצוגה זו תוכל לכוונן את הגדרות Bass )צלילים נמוכים( Mid )צלילי ביניים(ו Treble )צלילים גבוהים(. כוונן את ההגדרות באמצעות לחצני כוונון ״+ ו ״-״ במסך המגע או בבחירת 

נקודה כלשהי בקנה המידה בין לחצני ״+ ו ״-״ במסך המגע. Bass/Mid/Treble מאפשרות להחליק את אצבעך בכיוון מעלה או מטה לשינוי ההגדרות, וגם ללחוץ ישירות על 
ההגדרה הרצויה.

3 2 1 מכובה Speed Adjusted Volume )עוצמת קול מותאמת מהירות(

מכובה דולק Surround sound )שמע היקפי(- אם קיים

- + AUX Volume Offset )עוצמת קול התקן חיצוני( - אם קיימת

 הערה: 
.AUX תפקוד זה מאפשר את היכולת לכוונן את רמת השמע של התקנים ניידים המחוברים באמצעות כניסת
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Bluetooth/טלפון
לאחר לחיצה על לחצן Phone/Bluetooth )טלפון/
Bluetooth( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו 

זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

רשימה של טלפונים משויכים טלפונים משויכים

הערה: 
.Uconnect למידע נוסף עיין בחוברת הפעלה של מערכת . Bluetooth/מציג את הטלפונים אשר חוברו למערכת טלפון Paired Phones תפקוד

הערה :
.Uconnect למידע נוסף עיין בחוברת הפעלה של מערכת . Bluetooth/תפקוד זה מציג את הטלפונים אשר חוברו למערכת טלפון

רשימה של התקני שמע משוייכים מקורות טלפונים משוייכים

 Restore Settings  לאחר לחיצה על לחצן
)שחזור הגדרות( במסך המגע, ההגדרות הבאות 

יהיו זמינות:
אפשרויות לבחירה שם הגדרה

ביטול אישור שחזור הגדרות

הערה:
כאשר מאפיין זה נבחר ההגדרות יתאפסו להגדרות ברירת מחדל.
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Clear Personal Data )מחיקת נתונים אישיים(
לאחר לחיצה על לחצן Clear Personal Data )מחק 

נתונים אישיים( במסך המגע, ההגדרות הבאות יהיו 
זמינות:

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

ביטול אישור Clear Personal Data )מחק נתונים אישיים(

הערה:
כאשר תפקוד זה  נבחר, כל הנתונים האישיים כולל התקני Bluetooth  ותחנות שמורות, יימחקו.

נתוני מערכת
לאחר לחיצה על לחצן System Information )נתוני 

מערכת( במסך המגע ההגדרות הבאות יהיו זמינות: 

אפשרויות לבחירה שם הגדרה

נתוני תוכנה מסך נתוני תוכנה

הערה:
כאשר תפקוד זה נבחר, מסך״נתוני רשיונות״ יופיע, ויציג את  אתר הרדיו עם נתוני הרשיונות .

צור בקשה לקוד USB-הורדת נתוני מערכת ל Map update )עדכון מפה(

הערה:
האפשרות״ להוריד נתוני מערכת ל-USB" תיצור USB מיוחד הדרוש לעדכוני מפה והרדיו. בעוד שהאפשרות ״צור בקשה לקוד״ תציג קוד למשתמש בו הוא 

יצטרך להשתמש באתר כדי להוריד את המפות.



התיאור הבא מפרט את הפעולה של הבקר  בקרי שמע בגלגל ההגה 
השמאלי בכל מצב. בקרי השליטה מרחוק במערכת השמע נמצאים 

הפעלת רדיו בצדו האחורי של גלגל ההגה משני הצדדים.
לחיצה על חלקו העליון של המתג תבצע חיפוש 
מעלה לתחנה הבאה הניתנת להאזנה, ולחיצה 

על חלקו התחתון של המתג תבצע חיפוש מטה 
לתחנה הבאה הניתנת להאזנה.

הלחצן שנמצא במרכז הבקר השמאלי יעביר 
לתחנה השמורה הבאה, שנשמרה בלחצן תחנות 

שמורות.
USB קונסולה מרכזית כניסת מצב מדיה

USB 1 - כניסת לחיצה בודדת על חלקו העליון של הלחצן תעביר 
AUX 2 - כניסת  AUX/USB( לרצועה הבאה במדיה שנבחרה

Bluetooth( לחיצה בודדת על החלק התחתון תחזיר  בקרי השליטה מרחוק
למידע נוסף עיין בחוברת הפעלה של מערכת  לתחילת הרצועה או לתחילת הרצועה הקודמת,  הבקר הימני הוא מסוג מתג מתנדנד עם לחצן 

.Uconnect אם הלחיצה מבוצעת שמונה שניות לאחר  במרכזו, והוא שולט על עוצמת הקול ומצבי מערכת 
הפעלת מערכת השמע וטלפון נייד שהרצועה הנוכחית החלה לנגן. השמע. לחיצה על חלקו העליון תגביר את עוצמת 

בתנאים מסוימים, הטלפון הנייד ברכבך עשוי  אם אתה לוחץ על החלק העליון או התחתון  הקול ולחיצה על חלקו התחתון תפחית את עוצמת 
לגרום להפרעות ולרעשים במערכת השמע. ניתן  פעמיים, תנוגן הרצועה השנייה, שלוש פעמים -  הקול.

להפחית את הסבירות או לבטל את התופעות על  הרצועה השלישית וכן הלאה. לחיצה על הלחצן במרכז תגרום לרדיו לעבור בין 
ידי מיקום מחדש של אנטנת הטלפון הנייד. מצב   AUX/USB/MP3 בקר מצבי ההפעלה השונים )AM/FM/ וכו׳(

זה לא יגרום נזק למערכת השמע. אם ביצועי  קיימות כניסות לUSB וAUX בקונסולה המרכזית.  הבקר השמאלי הוא מתג מתנדנד עם לחצן 
מערכת השמע אינם משתפרים דיים לאחר מיקום  תפקוד זה מאפשר חיבור התקן חיצוני לתוך  במרכזו. תפקוד הבקר השמאלי משתנה בהתאם 

מחדש של האנטנה, מומלץ להנמיך את עוצמת  .AUX או USB כניסות למצב שבו נמצאת מערכת השמע.
השמע של מערכת השמע במהלך שימוש בטלפון 
הנייד, כאשר מערכת Uconnect )אם קיימת( אינה 

בשימוש.
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דבר ברור בקצב ובעוצמה רגילה, כשהפנים  . 3 עצות מהירות למערכת זיהוי קולי 
קדימה וישר. המיקרופון נמצא במראה הפנימית 

והוא מכוון לכיוון הנהג. UCONNECT

בכל פעם שאתה נותן פקודה קולית, אתה חייב  . Uconnect 4הקדמה למערכת
ראשית ללחוץ על לחצן זיהוי קולי )VR( או לחצן  התחל להשתמש במערכת Uconnect בעזרת 

הטלפון, להמתין עד לצפצוף ולומר את הפקודה  העצות המהירות הללו. הן מפרטות פקודות 
הקולית. קוליות עיקריות ועצות שעליך לדעת כדי לשלוט 

אתה יכול לקטוע את הודעת העזרה או הוראת על מערכת Uconnect 3, Uconnect 4 או מערכת  . 5  Uconnect 4/4C NAV ,או לחצן הטלפון VR המערכת בלחיצה על לחצן
ואמירת פקודה קולית מהקטגוריה הנוכחית.

Uconnect 4/4C NAV
אם אתה רואה את הסמל NAV בתחתית הסרגל, 

או בתפריטי היישומים על מסך המגע 8.4 אינץ׳ 
 Uconnect 4/4C שלך, זה אומר שיש לך את מערכת
NAV ואם לא, אז יש לך בוודאי את Uconnect 4  עם 

מערכת תצוגה של 8.4 אינץ׳. Uconnect 3
התחלת הפעלה

אם קיימת לחצני פקודה קולית של   Uconnect -כל מה שאתה צריך כדי לשלוט על מערכת 
1 - לחץ לביצוע שיחה או למענה לשיחה, שליחה Uconnect באמצעות קולך, הם הלחצנים בגלגל 

או קבלה של הודעת טקסט.ההגה.
בקר באתר UconnectPhone.com לבדיקת  2 - לכל מערכות השמע: לחץ להפעלת תפקודי 1 .

מערכת השמע או מדיה. עבור מערכות תצוגה תאימות תכונות הטלפון הנייד, ולהוראות על 
4.8 אינץ׳ בלבד: לחץ להתחלת תפקודי ניווט, חיבור טלפון למערכת.

יישומים ומזג אוויר. הפחתת רעשי רקע. רוח ושיחות נוסעים הן   .2
3 - לחץ לסיום שיחה. דוגמאות לרעשים שעשויים להשפיע על הזיהוי. Uconnect 4



פקודות קוליות בסיסיות
ניתן להשתמש בפקודות הקוליות הבסיסיות 

. Uconnect הבאות בכל מצב בשימוש במערכת
 , לאחר הצפצוף אמור...
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 VR לחץ על לחצן
•Cancel לביטול ההפעלה הקולית הנוכחית 	

•Help לשמיעת רשימה של הצעות לפקודות  	
קוליות

• Repeat להאזנה חוזרת להודעת המערכת. 	
שים לב לסימנים הגרפיים המודיעים לך על מצב 

מערכת הזיהוי הקולי. הסימנים מופיעים במסך 
המגע.

רדיו
השתמש בקולך למעבר מהיר לתחנות רדיו AM או 

FM שברצונך להאזין להן.
לחץ על לחצן VR  , לאחר הצפצוף אמור...

•T une to ninety-five-point-five FM )כוונן לערוץ  	
)95.5 FM

עצה: בכל עת, אם אתה לא בטוח מה לומר או 
 

Uconnect 3 רדיו
Uconnect 4/4C NAV Radio

מדיה
מערכת Uconnect מאפשרת חיבור באמצעות 
USB Bluetooth ושקעי אביזרים )אם קיימים(. 

הפעלה קולית אפשרית רק להתקנים המחוברים 
באמצעות USB או AUX. )נגינת תקליטור בשליטה 

מרחוק אינה אפשרית בכל הרכבים.(
 , לאחר הצפצוף אמור את 

Uconnect 4
 VR רוצה ללמוד פקודה קולית, לחץ על לחצן

ואמור Help. המערכת תפיק רשימה של פקודות.

 VR לחץ על לחצן
הפקודות הבאות ועקוב אחר ההוראות למעבר 

למקור המדיה או לבחירת אמן.
•Change source to Bluetooth )שנה מקור ל-  	

)Bluetooth
)AUX שנה מקור ל( Change source to AUX• 	
)USB שנה מקור ל( Change source to USB• 	

 Play )נגן אומן בטהובן( ;Play artist Beethoven• 	
album Greatest Hits;)נגן אלבום הלהיטים 

הגדולים ( Play song Moonlight Sonata;)נגן שיר 
Play genre Classical )נגן סוגה  סונטת ליל ירח(

של מוסיקה קלאסית( 
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עצה: לחץ על לחצן Browse במסך המגע להצגת 
כל המוזיקה בהתקן USB. הפקודה הקולית שלך 
חייבת להתאים במדויק לנתוני האומן, האלבום, 

השיר או סוגת המוזיקה המוצגים.

Uconnect 4/4C Media
טלפון

Uconnect 3 Media
מערכת Uconnect מקלה על מענה לשיחות טלפון 
באמצעות הדיבורית. כאשר לחצן ספר הטלפונים 

מואר במסך המגע, המערכת מוכנה לפעולה. 
גלוש באתר UconnectPhone.com לבדיקת תאימות 

הטלפון הנייד שלך, והוראות חיבור לטלפון.
. לאחר הצפצוף, אמור 

Uconnect 4 Media

 

לחץ על לחצן הטלפון 
את הפקודות הבאות...

•Call )טלפן אל( 	
•Dial )חייג 123-456-7890 ומלא אחר הוראות  	

המערכת(
•Redial )חיוג חוזר לשיחה יוצאת האחרונה( 	

•Call back )טלפן לשיחה הנכנסת האחרונה( 	

עצה: בעת מתן פקודה קולית, לחץ על לחצן 
ואמור Call, לאחר מכן בטא את השם בדיוק כמו 

שהוא רשום בספר הטלפונים. כאשר לאיש הקשר 
 Call John קיימים כמה מספרי טלפון, ניתן לומר

Smith work )טלפן ל... עבודה(.

Uconnect 3 Phone

Uconnect 4 Phone



Uconnect 4/4C NAV טלפון
אקלים

חם מדי? קר מדי? כוונן את הטמפרטורה ברכב 
ללא מגע יד ושמור על נוחות כל הנוסעים תוך כדי 

נסיעה. )אם הרכב מצויד בבקרת אקלים.(
 , לאחר הצפצוף, אמור את 
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Uconnect 4/4C NAV אקלים
)4C NAV( ניווט

תפקוד ניווט של מערכת Uconnect מסייע לחיסכון 
בזמן ולהגברת היעילות כאשר אתה יודע בדיוק 
כיצד להגיע למקום כלשהו. ניווט היא אפשרות 
אופציונלית למערכת Uconnect 4 עם מערכת   VR תצוגה 8.4 אינץ׳ לחץ על לחצן הפקודות הבאות...

•Set driver temperature to 70 degrees )כוונן  , לאחר  	
את הטמפרטורה לנהג ל- 70 מעלות(

 Set passenger temperature to 70 degrees• 	
)כוונן את הטמפרטורה לנוסע ל- 70 מעלות(

עצה: פקודות קוליות עבור בקרת האקלים ניתנות 
לשימוש רק לכוונון הטמפרטורה הפנימית ברכבך. 

פקודות קוליות אינן יכולות להפעיל את חימום 
המושבים או גלגל ההגה, אם קיימים.

 

Uconnect 4/4C NAV ניווט
מידע נוסף

FCA US LLC 2016 ©. כל הזכויות שמורות. Mopar ו- 
 Mopar .הם סימניים מסחריים רשומים Uconnect

 .FCA US הוא סימן מורשה של Owner Connect
 .Google Inc הוא סימן מורשה של LLC Android

 VR להכנסת יעד, לחץ על לחצן  .1
הצפצוף אמור...

 Enter state :4 אמור Uconnect עבור מערכת• 	
)אמור מדינה(

•עבור מערכת  4C NAV Uconnect אמור: 	
Find address .... )מצא כתובת...(

לאחר מכן, מלא אחר הוראות המערכת. . 2



תחזוקת תקליטורים
לשמירת תקליטורים במצב תקין, נקוט בצעדי 

הזהירות הבאים:
אחוז בתקליטור בקצהו, הימנע מנגיעה   .1

במשטח.
אם התקליטור מלוכלך נקה את משטח   .2

התקליטור במטלית רכה, בניגוב מהמרכז.
אל תדביק נייר או מדבקה על התקליטור,   .3

הימנע מלשרוט את התקליטור.
אל תשתמש בממסים כגון בנזן, מדלל צבע,   .4
חומרי ניקוי או תרסיסי הגנה מחשמל סטטי.

אחסן את התקליטור באריזה שלו לאחר   .5
הוצאתו.

אל תחשוף את התקליטור לקרינת שמש   .6
ישירה.

אל תאחסן את התקליטור בטמפרטורה   .7
גבוהה.

הערה:
אם יש קושי בנגינת תקליטור מסוים, ייתכן שהוא 

ניזוק )למשל שרוט, הציפוי המחזיר אור הוסר, 
שיער, לחות או טיפות על התקליטור(, גדול מדי או 
עם הגנת קידוד. נסה תקליטור שאתה יודע שהוא 

תקין, לפני תיקון נגן התקליטורים.
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•מרכזי מכירה ושירות מורשים. 	 בעת פנייה למרכז שירות, ספק את פרטי המידע  אם דרושה לך עזרה
•תאריך המסירה של הרכב וקריאת מד המרחק  	 הבאים: היצרן היבואן וסוכניו מעוניינים בשביעות הרצון 

הנוכחית. •שמך, כתובתך, ומספר הטלפון. 	 המלאה שלך מהמוצרים והשירותים שלהם. אם 
•היסטוריית טיפולים של רכבך. 	 •מספר זיהוי הרכב )מספר בן 17 ספרות הנמצא  	 נתקלת בבעיית שירות או קושי אחר, אנו ממליצים 

על תווית, בפינה השמאלית הקדמית של לוח  •כל תיאור של בעיה והנסיבות שגרמו על הצעדים הבאים: 	
המכשירים, ונראית דרך השמשה הקדמית. היא  להיווצרותה.פנה לאחראי או למנהל שירות במרכז שירות 

נמצאת גם במסמכי הרישוי של הרכב שלך(. מורשה מטעם ס.מ.ל.ת. בע״מ. מנהלי שירות הם 
האנשים המוסמכים במרכזי שירות לפתרון בעיות 

שירות.
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FIAT COMPASS 
مرشد مخترص

هذا املرشد املخترص ال يشكل بديل لقرائة كتاب السائق الكامل الذي به تعليامت التشغيل املفصله وتحذيرات االمان 

الستعامل صحيح  للسياره.

يجب قراءة كتاب السائق الكامل للتعرف عىل كل انظمة السياره وتشغيلها بشكل صحيح. للحصول عىل معلومات 

اضافًة ملا ذكر بهذا املرشد, استعن بكتاب السائق الكامل واسترش مركز خدمات لرشكة س.م.ل.ت م.ض.

1

2 اضواء تحذير ورسائل ..............................................................................................  .1

26 ضغط الهواء يف االطارات........................................................................................... .2

28 تغيري عجل او استعامل طقم تصليح............................................................................ .3

34 صيانه روتينيه اساسيه............................................................................................... .4

45 وقود والتزود بالوقود................................................................................................ .5

46 تعليامت لحالة الطوارئ............................................................................................ .6



اضواء التحذير واملؤرشات تنبه عن وضع بالسياره  اضواء اشاره وتحذير حمراء اضواء تحذير/اشاره ورسائل
الذي من املمكن ان يتحول ملشكله جديه. بعض  ضوء تحذير تذكري حزام االمان ييضء ضوء التحذير/املؤرش يف لوحة االشارات مع 

االضواء تيضء عند تشغيل السياره للتأكد انها تعمل  كل االضواء العامله تعرض اوال, اذا كانت متوفره.  رساله خاصه و/او اشاره صوتيه )اذا توفرت(. هذه 
بشكل سليم. اذا بقي ضوء معني مضاء بعد تشغيل  ميكن ان تعرض قامئة فحص النظام بشكل اخر, حسب  االشارات اعدت من اجل تنبيه وتحذير السائق, 
السياره, انظر اىل ضوء التحذير املالمئه للمعلومات  امكانية االجهزه وللوضع الحايل للسياره. اضواء معينه  ولذلك ال ميكن اعتبارها كافيه و/او بديله للمعلومات 

االضافيه. هي اختياريه وميكن ان ال تظهر.  املوجوده يف كتاب السائق الذي ينصح قراءته بتمعن, 
عىل جميع االحوال. تصفح دامئا املعلومات يف هذا 

الفصل اذا حدث خلل يف السياره.

2

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير تذكري حزام االمان

عندما يُنقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN, الضوء ييضء ملدة 8-4 ثواين من اجل فحص صالحيته. اذا مل يربط حزام السائق اثناء فحص الضوء, 

تُسمع اشاره صوتيه. اذا مل يربط حزام السائق بعد مرحلة فحص الضوء او اثناء السفر, يومض الضوء او يبقى مضاء, وتُسمع اشاره صوتيه. ملعلومات 

اضافيه, تصفح فصل "انظمة التثبيت للمسافرين" بفصل "االمان".

       ضوء تحذير الوساده الهوائيه

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير الوساده الهوائيه

عندما يُنقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN, الضوء ييضء ملدة 8-4 ثواين من اجل فحص صالحيته. اذا مل ييضء, او بقي مضاء او ييضء اثناء السفر, 

يجب االهتامم بفحص نظام الوسائد الهوائيه يف اقرب فرصه ممكنه. اذا تم تحديد خلل يف ضوء التحذير, فانه ييضء ويُسمع اشاره صوتيه. يستمر الضوء 

باالضائه حتى يتم اصالح الخلل. اذا اضاء الضوء وانطفئ عىل التوايل, او بقي ُمضاء اثناء السفر, اهتم بفحص السياره يف اقرب فرصه ممكنه ملعلومات 

اضافيه, تصفح فصل "انظمة التثبيت للمسافرين" بفصل "االمان".



3

ضوء نظام تحذير الفرامل

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء نظام تحذير الفرامل

هذا الضوء يقوم بتشخيص امكانيات مختلفه بنظام الفرامل, مبا يف ذلك مراقبة مستوى سائل الفرامل وتشغيل فرامل الوقوف. اذا اضاء هذا الضوء فانه 

يشري اىل ان فرامل الوقوف تعمل, عندما يكون مستوى سائل الفرامل منخفض, او ان هنالك مشكله باحتياطي نظام منع اقفال العجالت. 

اذا اضاء الضوء عندما ال تكون فرامل الوقوف مشغله ومستوى السائل سليم, يوجد امكانيه بأن نظام ABS/ESC اكتشف وجود خلل بنظام الفرامل 

الهيدراوليه او مبعزز الفرامل. بهذه الحاله, يبقى الضوء مضاء حتى اصالح الخلل. اذا كان الخلل يف معزز الفرامل, بكل ضغطه عىل دواسة الفرامل تشعر 

.ABS بنقره بسبب تشغيل نظام

نظام الفرمله املزدوجه يعطي الدعم يف حالة الفشل الجزيئ يف النظام الهيدراويل. ترسب يف احد اجزاء النظام تُكتشف بعد انخفاض املستوى يف خزان 

سائل الفرامل وييضء ضوء الفرامل. الضوء يبقى مضاء حتى يتم اصالح الخلل.

مالحظه:

الضوء ميكن ان يومض لفرته قصريه عند االلتفافات الحاده التي تغري مستوى سائل الفرامل. يف هذه الحاله, يجب ان تجرى للسياره صيانه ويجب ان 

يتم فحص مستوى السائل. اذا تم تحديد فشل يف نظام الفرامل, يجب معالجته فورا.

تحذير

قيادة السياره عندما يكون ضوء التحذير االحمر 

مضاء خطره, ميكن ان يكون قسم من نظام الفرامل 

ال يعمل. مسافة الفرمله ميكن ان تطول. ميكن ان 

يحدث حادث. احرض السياره للفحص فورا.

الضوء, توجه ملركز خدمات مرخص من قبل  االلكرتونيه )EBD(. يف حالة وجود خلل يف نظام 
س.م.ل.ت. م.ض. EBD, ضوء تحذير نظام الفرامل ييضء مع ضوء 

الضوء ييضء ايضا اثناء تشغيل فرامل الوقوف مراقبة ABS. يجب تصليح نظام ABS بشكل فوري.
ميكن فحص صالحية ضوء تحذير الفرامل بواسطة 

.ON/RUN ومفتاح التشغيل بوضع ON/ لوضع OFF نقل مفتاح التشغيل من وضع
مالحظه: RUN. الضوء يجب ان ييضء لثانيتني وبعد ذلك 

هذا الضوء يشري اىل ان فرامل الوقوف مشغله فقط.  يطفئ, اال اذا كانت فرامل الوقوف تعمل او اذا تم  السيارات املزوده بنظام ABS )نظام منع اقفال 
هو ال يشري اىل قوة الفرمله. التعرف عىل خلل يف نظام الفرامل. اذا مل ييضء 

العجالت(, مزوده ايضا بنظام تقسيم قوة الفرمله
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ضوء نظام صافرات االنذار

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء نظام صافرات االنذار

الضوء يومض ملدة 15 ثانيه تقريبا عندما يبدأ ضبط نظام صافرات االنذار.  بعد ذلك يستمر الضوء بالوميض بوتريه ابطئ حتى يعطل نظام صافرات 

االنذار.

ضوء تحذير ضغط الزيت

ماذا يعني ضوء مؤرش احمر

ضوء تحذير ضغط الزيت

ييضء هذا الضوء عندما يكون ضغط الزيت يف املحرك منخفض. اذا اضاء الضوء اثناء السفر, اوقف السياره واطفئ املحرك فورا. يُسمع جرس تحذير 

عندما ييُضء الضوء. 

ال تشغل السياره حتى تحل املشكله من املصدر. هذا الضوء ال يشري اىل مستوى الزيت يف املحرك. يجب فحص مستوى زيت املحرك يف صندوق املحرك.

ضوء تحذير حرارة املحرك

ماذا يعني

ضوء تحذير حرارة املحرك

هذا الضوء يحذر من ارتفاع درجة حرارة املحرك اكرث من الالزم. عندما ترتفع درجة الحراره ومقياس درجة الحراره يصل اىل الحد االعىل, تسمع اشاره 

صوتيه واحده والضوء ييضء, اذا وصلت اىل الحد الذي ُحدد. اذا اضاء الضوء اثناء السفر, توقف بحذر بجانب الطريق. اذا كان نظام تكييف الهواء 

يعمل )A/C(, اوقفه. انقل ذراع الغيارات لوضع حيادي )N(. اذا مل تنخفض قرائة درجة الحراره اىل الوضع العادي, اطفئ املحرك فورا وتوجه ملركز 

خدمات مرخص من قبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض. ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "اذا سخن املحرك اكرث من الالزم" بفصل "يف حالة الطوارئ".
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ضوء تحذير درجة حرارة الزيت

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير درجة حرارة الزيت

هذا الضوء ييضء عندما تكون درجة حرارة زيت املحرك مرتفعه اكرث من الالزم. اذا اضاء الضوء اثناء السفر, اوقف السياره واطفئ املحرك فورا.

ضوء نظام الشحن

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء نظام الشحن

ييُضء هذا الضوء عندما ال تشحن البطاريه كام يجب. اذا استمر الضوء باالضائه واملحرك يعمل, ميكن ان يكون هنالك خلل يف نظام الشحن. توجه ملركز 

خدمات مرخص من قبل رشكة س.م.ل.ت. م.ض. يف اقرب فرصه ممكنه. ميكن ان يكون هنالك خلل يف النظام الكهربايئ للسياره او بالجهاز املرتبط 

بالنظام. 

اذا كانت حاجه لتشغيل الطوارئ بواسطة كوابل, تصفح موضوع "تشغيل بواسطة كوابل مساعده" بفصل "يف حالة الطوارئ".
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)ETC( ضوء مراقبة الخانق االلكرتوين

ماذا يعني ضوء احمر

)ETC( ضوء مراقبة الخانق االلكرتوين

هذا الضوء يشري اىل خلل يف نظام مراقبة الخانق االلكرتوين. اذا أكتشف خلل اثناء عمل املحرك, يبقى مضاء او يومض, حسب نوع الخلل. اوقف السياره ُ

بأمان, انقل مفتاح التشغيل لوضع OFF وادمج منتقي الغيارات لوضع توقف )PARK(. من املفروض ان يطفئ الضوء. اذا استمر الضوء باالضاء اثناء 

عمل املحرك, عىل االغلب تكون السياره قابله للقياده. مع ذلك, يُنصح التوجه ملركز خدمات يف اقرب فرصه ممكنه.

اذا استمر الضوء بالوميض اثناء عمل املحرك, يوجد حاجه للعنايه فوراً: ميكن ان تفقد السياره من قوة املحرك ويكون حاجه لجرها. الضوء ييضء لفرته 

قصريه عندما ينتقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN من اجل فحص صالحيتها. اذا مل ييضء الضوء اثناء التشغيل, توجه ملركز خدمات مرخص من قبل 

س.م.ل.ت م.ض.

ضوء تحذير مقود كهربايئ معزز

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير مقود كهربايئ معزز

هذا الضوء يشري اىل وظيفة التحذير لنظام EPS )نظام املقود املعزز(. ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "املقود املعزز" بفصل "التشغيل والقياده".

ضوء تحذير مقود كهربايئ معزز

تحذير

االستمرار بالسفر مع تعزيز مخفض ميكن ان يعرضك ويعرض 

اآلخرين للخطر. يجب احضار السياره للتصليح يف اقرب فرصه 

ممكنه.
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ضوء تحذير درجة حرارة علبة الرتوس

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير درجة حرارة علبة الرتوس

هذا الضوء يشري اىل ان درجة حرارة سائل علبة الرتوس مرتفعه اكرث من الالزم. هذا الوضع ميكن ان يحدث بسبب كرثة االستعامل. اذا اضاء الضوء اثناء 

ِّكن املحرك من العمل برسعه حياديه حتى يُطفئ الضوء. السفر, توقف بحذر بجانب الطريق. بعد ذلك, انقل منتقي ذراع الغيارات لوضع حيادي وم

تحذير

سفر طويل وضوء  تحذير درجة حرارة علبة الرتوس 

مضاء, ميكن ان يسبب لغليان السائل, مام يجعله 

ينزلق باتجاه املحرك الساخن او نظام العادم, 

ويسبب حريق.

الحذر

سفر طويل عندما يكون ضوء  تحذير درجة حرارة علبة 

ُالرتوس مضاء, يسبب رضر كبري لعلبة الرتوس ولفشل.

ضوء تحذير خلل بعلبة الرتوس

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير خلل بعلبة الرتوس

هذا الضوء ييضء )ُمرفق برساله عىل شاشة لوحة االشارات وجرس( للتحذير من مشكله بعلبة الرتوس. توجه ملركز خدمات مرخص من قبل رشكة 

س.م.ل.ت. م.ض., اذا استمرت الرساله بالظهور بعد اعادة تشغيل املحرك.
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ضوء تحذير باب مفتوح

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير باب مفتوح

هذا الضوء ييضء عندما يكون احد االبواب مفتوح او غري مقفل متاما.

مالحظه:

اذا كانت السياره مسافره, تسمع اشاره صوتيه ايضا.

ضوء تحذير باب صندوق الحموله مفتوح

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير باب صندوق الحموله مفتوح

هذا الضوء ييضء عندما يكون باب صندوق الحموله مفتوح.

مالحظه:

اذا كانت السياره مسافره, تُسمع اشاره صوتيه ايضا.

ضوء تحذير باب صندوق املحرك مفتوح

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء تحذير باب صندوق املحرك مفتوح

هذا الضوء ييضء عندما يكون باب صندوق املحرك مفتوح او غري مقفل متاما.
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اضواء اشاره وتحذير صفراء
ضوء تحذير خلل محرك

ماذا يعني ضوء اصفر

)MIL( ضوء فحص السياره/مؤرش خلل

ضوء فحص السياره/مؤرش خلل هو جزء من نظام تشخيص خلل يف السياره ويسمى OBD. النظام يراقب انظمة التحكم بالعادم. الضوء ييضء عندما 

يكون مفتاح التشغيل بوضع ON, قبل تشغيل املحرك. اذا مل ييضء الضوء عند نقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN, يجب االهتامم بتصليحها. 

حاالت معينه مثل غطاء فتحة تعبئة الوقود غري موجود او غري محكم, او جودة وقود منخفضه, والخ ميكن ان تسبب باضائة الضوء بعد تشغيل املحرك. 

يف حالة استمرار الضوء باالضائه اثناء القياده باساليب مختلفه, يجب احضار السياره للفحص. يف معظم الحاالت تستمر السياره بالسفر بشكل عادي وال 

تكون حاجه لجرها.

ضوء MIL ميكن ان يومض عندما يعمل املحرك, للتحذير من خلل خطري الذي ميكن ان يؤدي اىل فقدان قوة السياره بشكل فوري, او خلل كبري يف 

املحول الكتاليتي. يف هذه الحاله يجب التوجه فورا ملركز خدمات ُمرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض. 

تحذير

عند وجود خلل يف املحول الكتاليتي كام ذكر سابقا, 

درجات الحراره ميكن ان تكون اعىل من درجات 

الحراره التي تقاس يف اوضاع التشغيل العاديه. هذا 

الوضع ميكن ان يسبب حريق اثناء السفر البطيء 

او عند الوقوف عىل اسطح قابله لالشتعال مثل 

الخشب, اوراق شجر جافه, كرتون والخ. يوجد خطر 

املوت او االصابه البالغه للسائق, للمسافرين او 

لآلخرين يف املنطقه.

الحذر

السفر املستمر عندما يكون ضوء فحص السياره/

ُمؤرش الخلل )MIL( مضاء, ميكن ان يسبب رضر 
لنظام مراقبة املحرك, والتأثري عىل استهالك الوقود 

وقيادة السياره. اذا كان الضوء يومض, دالله ان 

املحرك سيفقد من قوته وانه سيحصل رضر بالغ 

للمحول الكتاليتي. توجه فورا ملركز خدمات مرخص 

من قبل س.م.ل.ت. م.ض. ملعالجة املشكله.
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)ESC( ضوء مؤرش نظام مراقبة االستقرار

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش نظام مراقبة االستقرار )ESC( - اذا كانت موجوده

هذا الضوء, املجود يف لوحة االشارات, ييضء عندما يُنقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN. يجب ان يطفئ الضوء عندما يعمل املحرك, اذا كان ضوء 

مؤرش ESC مضاء بشكل دائم عندما يكون املحرك يعمل, دالله انه تم اكتشاف خلل بالنظام. اذا استمر الضوء باالضائه بعد اعادة تشغيل مفتاح 

التشغيل عدة مرات, والسياره سافرت عدة كم برسعه اعىل من 48 كم/س, احرض السياره اىل ملركز خدمات مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض. للفحص 

ومعالجة الخلل.

.ON/RUN تضيئ لوقت قصري بكل مره يُنقل مفتاح التشغيل لوضع ESC OFF -و ESC ضوء •

• بكل مره يُنقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN,  سيتم تفعيل نظام ESC ايضاً, حتى لو أطفات من قبل.ُ

• عندما يعمل نظام ESC تصدر صوت أزيز او طقطقه, هذه الظاهره عاديه. اهذه االصوات تتوقف عند توقف عمل النظام.

 مالحظه:

.ESC الضوء يشري اىل وجود حدث فعال بنظام

ضوء مؤرش ابطال عمل نظام مراقبة االستقرار )ESC OFF( - اذا كانت موجوده

ماذا يعني ضوء احمر

ضوء مؤرش ابطال عمل نظام مراقبة االستقرار )ESC OFF( - اذا كانت موجوده

هذا الضوء يشري اىل ان نظام مراقبة االستقرار مطفئ.
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ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء تحذير نظام مراقبة ضغط الهواء يف االطارات

ضوء التحذير ييضء, لالشاره ان ضغط الهواء يف االطارات منخفض عن القيمه التي ينصح بها و/او يوجد فقدان ضغط بطيء, ال يوجد ضامن لفرتة 
خدمه طويله لالطارات والستهالك وقود منخفض.

اذا وجد اطار واحد او اكرث بهذا الحاله, العرض يعرض مؤرش مالئم لكل اطار, عىل التوايل.

الحذر
ال تستمر بالقياده مع اطار واحد او عدة اطارات 

خاليه من الهواء, النها قد تعرقل التحكم بالسياره. 
اوقف السياره ولكن امتنع عن الفرمله الحاده 

وعن حركات التوجيه الفجائيه. اصلح فورا االطار 
باستعامل طقم التصليح املعد لذلك وتوجه ملركز باستعامل طقم التصليح املعد لذلك وتوجه ملركز 

خدمات يف اقرب فرصه ممكنه.خدمات يف اقرب فرصه ممكنه.

ضوء تحذير نظام مراقبة ضغط الهواء يف االطارات

عندما ييضء ضوء التحذير, يجب ايقاف السياره  من التنبيه او كشف ضغط الهواء منخفض 
باالطارات. خلل يف نظام TPMS ميكن ان يحدث  وفحص ضغط الهواء يف االطارات بأقرب وقت ممكن.
لعدة اسباب, التي تشمل تركيب اطارات بديله او  السفر بالسياره مع ضغط هواء منخفض بشكل 

عجالت التي متنع العمل السليم للنظام. يجب التأكد ملحوظ باالطارات, ميكن ان يسبب تسخني زائد 
دامئا ان النظام يعمل كام يجب بعد تركيب اطارات لالطارات وللفشل. ضغط هواء منخفض ميكن ان 

بديله او عجالت بسيارتك, للتأكد ان نظام مراقبة يسبب ارتفاع بأستهالك الوقود, لتلف رسيع لالطار,  يسبب ارتفاع بأستهالك الوقود, لتلف رسيع لال
وانخفاض الثبات عىل الشارع ومبسافة التوقف.

ضغط الهواء يف االطارات تستمر بالعمل كام يجب 
وانخفاض الثبات عىل الشارع ومبسافة التوقف.

يجب التذكر ان نظام TPMS ال تشكل بديل للصيانه 
بعد تركيب االطارات البديله. العاديه لالطار, ومن مسؤولية السائق املحافظه عىل  ِّود(,  كل اطار مبا يف ذلك االطار االحتياطي )اذا ز

الحذر ضغط هواء سليم باالطارات, حتى اذا كان ضغط  يجب فحصه عىل االقل مره يف الشهر عندما يكون 
نظام TPMS ُصمم للعجالت واالطارات االصليه الهواء ليس منخفض بالقدر الكايف لتشغيل ضوء  بارد ومنفوخ للضغط املوىص به من ِقبل املنتج, 

للسياره. وهو مالئم لضغط حجم االطارات املركبه تحذير النظام. كام يظهر يف الصقة ضغط النفخ او عىل لوحة 
بسيارتك, استعامل عجالت واطارات غري اصليه او سيارتك مزوده ايضا مبؤرش خلل بنظام مراقبة ضغط  سيارتك مزوده ايضا مبؤرش خلل بنظام مراقبة ضغالسياره. )اذا كان يف سيارتك اطارات مختلفه من 

الهواء باالطار )TPMS( للتحذير من ان النظام ال 
بحجم و/او اسلوب مختلف, ميكن ان يؤدي لعمل  تلك املوجوده يف الصقة صانع السياره, عليك التأكد 

الهواء باالطار )TPMS( للتحذير من ان النظام ال 
يعمل كام يجب. ضوء مؤرش النظام مدمج مع ضوء 

غري مرغوب به للنظام او رضر للمستشعرات.  التحذير من الضغط املنخفض باالطارات. الضوء من ضغط النفخ الصحيح لهذه االطارات(. السياره 
يومض ملدة دقيقه اذا أكتشف خلل يف النظام, وبعد ُمزوده بنظام مراقبة ضغط الهواء يف االطارات 

ذلك تستمر باالضائه. هذه العمليه تتكرر مع كل  )TPMS( كوسيلة أمان اضافيه. هذا النظام ينبه 
عملية تشغيل للسياره, طاملا الخلل موجود. عندما  عن ضغط هواء منخفض بشكل ملحوظ يف احد 

ييضء الضوء, من املحتمل ان ال يتمكن النظام االطارات او اكرث, بواسطة اضائة ضوء التحذير.
)تتمه(



الحذر )تتمه(
عجالت غري اصليه ميكن ان تسبب رضر 

للمستشعرات. استعامل مواد مانعه للترسب غري 
 .TPMS اصليه ميكن ان يسبب رضر ملستشعر نظام
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الحذر )تتمه(
بعد استعامل ماده مانعه للترسب غري اصليه, يُنصح 

باحضار السياره ملركز خدمات مرخص من ِقبل 
س.م.ل.ت. م.ض. لفحص عمل املستشعر. 

)تتمه(
)DPF( ضوء مؤرش مصفاة حبيبات الديزل

ماذا يعني ضوء اصفر

)DPF( ضوء مؤرش مصفاة حبيبات الديزل

عندما تكون انارة الضوء دامئه, ضغط املصفاة هو اكرث من املجال املذكور.

)ABS( ضوء مؤرش نظام ملنع اقفال العجالت

ماذا يعني ضوء اصفر

)ABS( ضوء مؤرش نظام ملنع اقفال العجالت

هذا الضوء يراقب نظام ABS. الضوء ييضء عندما يُنقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN. يستمر باالضاءه ملدة 4 ثواين اضافيه. اذا استمر الضوء 

باالضاءه اثناء السفر, ميكن ان يكون خلل بالجزء الذي مينع اقفال العجالت. يجب فحص واصالح النظام. ولكن, يف هذه الحاله نظام الفرمله العاديه 

يعمل كاملعتاد اذا كان ضوء تحذير الفرامل غري مضاء.

اذا كان ضوء ABS مضاء, توجه ملركز خدمات مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض. لفحص واصالح الخلل بأقرب فرصه ممكنه, لالستفاده من مزايا نظام 

ABS. اذا كان ضوء املراقبه ال ييضء عندما يُنقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN, افحص صالحية الضوء يف مركز الخدمات.
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ضوء خلل يف فرامل الوقوف االلكرتوين

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء خلل يف فرامل الوقوف االلكرتوين

هذا الضوء يشري اىل وجود خلل يف فرامل الوقوف االلكرتوين وهنالك حاجه للتصليح. توجه ملركز خدمه مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض.

ضوء تحذير ملستوى وقود منخفض

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء تحذير ملستوى وقود منخفض

ضوء مؤرش مستوى وقود منخفض ييضء اذا كان مستوى الوقود اقل من 5.6 لرت او 6.6 لرت, يتعلق اذا كان حجم الخزان 51 لرت او 60 لرت.

ضوء مؤرش سائل خفض غازات العادم )DEF( اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

 )DEF( ضوء مؤرش سائل خفض غازات العادم

ضوء تحذير سائل خفض غازات العادم )DEF( ييضء, اذ كان مستوى سائل خفض غازات العادم يف السياره منخفض.
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ضوء مؤرش ماء بالوقود - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش ماء بالوقود 

"ضوء تحذير ماء بالوقود" ييضء عندما يُكتشف ماء يف مصايف الوقود. اذا ضوء مؤرش املاء يف الوقود بقي مضاء, ال تشغل املحرك قبل ان تقوم بترصيف 

املاء من مصايف الوقود, ملنع رضر للمحرك.

ضوء Wait to Start )انتظر للتشغيل( )اذا وجد(

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء Wait to Start )انتظر للتشغيل( 

ضوء Wait to Start )انتظر للتشغيل( ييضء لثانيتني عندما يُنقل التشغيل لوضع RUN. الضوء ميكن ان يبقى ُمضاء لفرته زمنيه طويله اكرث عندما 

تكون درجات الحراره منخفضه اكرث عند التشغيل. السياره لن تعمل طاملا الضوء مضاء. ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "تشغيل املحرك" بفصل 

"تشغيل وعمل".

مالحظه:

ميكن ان يكون ضوء Wait to Start )انتظر للتشغيل( لن ييضء اذا كانت درجة حرارة تشعب الشفط ساخنه مبا فيه الكفايه.

ضوء مؤرش فصل الوقود

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش فصل الوقود

الضوء ييضء بعد حدوث حادث, وبعد ان قام النظام بفصل الوقود.
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ضوء مؤرش غطاء تعبئة الوقود غري محكم

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش غطاء تعبئة الوقود غري محكم

الضوء ييضء عندما يكون غطاء تعبئة الوقود غري محكم. اغلق غطاء التعبئه جيدا ليك يطفئ الضوء. اذا مل يطفئ الضوء, توجه ملركز خدمات مرخص من 

قبل س.م.ل.ت. م.ض.

ضوء مؤرش مستوى سائل تربيد منخفض

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش مستوى سائل تربيد منخفض

هذا الضوء ييضء للتنبيه ان مستوى سائل تربيد منخفض. 

ضوء مؤرش خلل بنظام stop/start - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

 stop/start ضوء مؤرش خلل بنظام

هذا الضوء يشري اىل وجود خلل بنظام stop/start وهنالك حاجه ملعالجته.
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ضوء خلل بنظام تحذير االصطدام من االمام )FCW(- اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

)FCW( ضوء خلل بنظام تحذير االصطدام من االمام

.FCW هذا الضوء يشري اىل وجود خلل بنظام

ضوء مؤرش ابطال وظيفة نظام تحذير االصطدام من االمام - اذا وجد.

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش ابطال وظيفة نظام تحذير االصطدام من االمام - اذا وجد

هذا الضوء يشري اىل ان نظام منع االصطدام من االمام مطفئ.

ضوء خلل بعقافة الجر - اذا وجد ُمطفئ

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء خلل بعقافة الجر )اذا وجد(

الضوء ييضء عند وجود خلل مع عقافة الجر. توجه للخدمه يف مركز خدمات مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض.
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ضوء مؤرش LaneSense - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش LaneSense - اذا وجد

ضوء نظام LaneSafe ييضء بضوء اصفر ثابت عندما يكتشف النظام وضع انحراف عن املسلك.

الضوء يومض باالصفر عندما يكتشف النظام ضوء نظام LaneSafe مضاء بضوء اصفر بشكل دائم.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "نظام LaneSense - اذا وجد" بفصل "تشغيل وقياده".

ضوء مؤرش سائل غسل منخفض

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش سائل غسل منخفض

هذا الضوء ييضء عندما يكون مستوى سائل غسل الزجاج منخفض.

ضوء مؤرش خلل مبحدد الرسعه الفعال

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش خلل مبحدد الرسعه الفعال

الضوء ييضء عندما يكتشف خلل مبحدد الرسعه الفعال.
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)ACC( ضوء مؤرش خلل يف نظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابله للتعديل

ماذا يعني ضوء اصفر

)ACC( ضوء مؤرش خلل يف نظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابل للتعديل

هذا الضوء ييضء عندما ال يعمل نظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابل للتعديل وبحاجه ملعالجه. تصفح موضوع " مراقبة الرسعه االوتوماتييك 

القابله للتعديل" )ACC( - اذا كانت موجوده "بفصل "تشغيل وقياده".

ضوء مؤرش نظام صافرة االنذار

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش نظام صافرة االنذار

هذا الضوء ييضء عندما يكتشف نظام صافرة االنذار للسياره انه متت محاوله القتحام السياره.

ضوء مؤرش خلل بنظام LaneSense - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

 LaneSense ضوء مؤرش خلل بنظام

هذا الضوء ييضء عندما ال يعمل نظام LaneSense وبحاجه للمعاينه والتصليح . توجه ملركز خدمات مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض.
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ضوء مؤرش خلل بنظام 4WD - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

4WD ضوء مؤرش خلل بنظام

اذا استمر الضوء باالضاءه, او اضاء اثناء السفر, فانه يشري ان نظام 4WD ال يعمل كام يجب. يجب فحص واصالح النظام. يُنصح نقل السياره ملركز 

خدمات مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض. القريب, للفحص بشكل فوري.

ضوء مؤرش 4WD Low )مجال دفع مقفل(

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش 4WD Low )مجال دفع مقفل(

هذا الضوء ينبه السائق ان السياره موجوده بوضع دفع بأربع عجالت مقفل. محوالت الدفع االماميه والخلفيه تُقفل مع بعض, وتجرب العجالت االماميه 

والخلفيه للدوران بنفس الرسعه.

ملعلومات اضافيه عن الدفع باربع عجالت واالستعامل الصحيح, تصفح موضوع "دفع بأربع عجالت - اذا وجد", بفصل تشغيل وعمل". 

ضوء مؤرش 4WD Low )مجال دفع منخفض( اذا وجد

ماذا يعني ضوء اصفر

ضوء مؤرش 4WD Low )مجال دفع منخفض(

هذا الضوء ينبه السائق ان السياره موجوده بوضع دفع بأربع عجالت منخفض. محوالت الدفع االماميه والخلفيه تُقفل مع بعض, وتجرب العجالت 

ُاالماميه والخلفيه للدوران بنفس الرسعه. هذا الوضع يوفر خفض عجل مسنن اضايف, الذي ميكن من نقل عزم معزز للعجالت.

ملعلومات اضافيه عن الدفع باربع عجالت ولالستعامل الصحيح, تصفح موضوع "دفع بأربع عجالت - اذا وجد", بفصل تشغيل وعمل". 
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اضواء مؤرشات وتحذير خرضاء

ضوء مؤرش مصابيح رئيسيه/وقوف مضاءه

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء مؤرش مصابيح رئيسيه/وقوف مضاءه

هذا الضوء ييضء مع تشغيل املصابيح الرئيسيه او مصابيح الوقوف.

ضوء مؤرش مصابيح الضباب االماميه - اذا ُركبت

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء مؤرش مصابيح الضباب االماميه

هذا الضوء ييضء عندما تضاء مصابيح الضباب االماميه.

ضوء تحذير مؤرشات توجه

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء تحذير مؤرشات توجه

مع تشغيل ذراع االشاره اىل االتجاه بواسطة دفعها اىل اسفل )مؤرش يسار( او اىل اعىل )مؤرش ميني(, ضوء املؤرش عىل شكل اسهم  بلوحة االشارات يومض 

لالشاره اىل اضاءت مصباح االشاره االيرس او االمين.

مالحظه:

تسمع اشاره صوتيه دامئه اذا مل يطفأ مؤرش التوجه بعد السفر الكرث من 1.6 كم.

اذا كان احد اضواء االشاره يومض برسعه كبريه, افحص اذا كان ضوء اشارة توجه خارجيه معطله.
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ضوء مؤرش نظام Stop/Start فعال - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء مؤرش نظام Stop/Start فعال 

الضوء ييضء عندما يكون نظام Stop/Start بوضع فعال الطفاء أوتوماتييك.

ضوء مؤرش شعاع ضوء عايل اوتوماتييك - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء مؤرش شعاع ضوء عايل اوتوماتييك

هذا الضوء يشري اىل ان االشارات الرئيسيه االوتوماتيكيه تعمل بشعاع ضوء عايل.

ضوء مؤرش تعريف الرسعه االوتوماتيكيه - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء مؤرش تعريف الرسعه االوتوماتيكيه 

هذا الضوء ييضء عند تحديد رسعه لنظام الرسعه االوتوماتيكيه. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع "رسعه اوتوماتيكيه - اذا وجدت" بفصل "تشغيل 

وعمل".
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ضوء تعريف نظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابله للتعديل )ACC( دون تشخيص سياره من االمام )اذا وجد( 

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء تعريف نظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابله للتعديل )ACC( دون تشخيص سياره من االمام

هذا الضوء ييضء عندما تحدد رسعه لنظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك ومل يتم تشخيص سياره من االمام. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع "مراقبة 

رسعه اوتوماتيكيه قابله للتعديل )ACC( - اذا وجدت" بفصل "تشغيل وعمل".

ضوء تعريف نظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابله للتعديل )ACC( مع تشخيص سياره من االمام )اذا وجد( 

ماذا يعني ضوء اخرض

ضوء تعريف نظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابل للتعديل )ACC( مع تشخيص سياره من االمام

هذا الضوء ييضء عندما تحدد رسعه لنظام مراقبة الرسعه االوتوماتييك وتم تشخيص سياره من االمام. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع "مراقبة رسعه 

اوتوماتيكيه قابله للتعديل )ACC( - اذا وجدت" بفصل "تشغيل وعمل".
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ضوء مؤرش LaneSense - اذا وجد

ماذا يعني ضوء اخرض

 LaneSense ضوء مؤرش

ضوء مؤرش نظام LaneSafe ييضء باالخرض الغامق عندما يتم التعرف عىل عالمتي املسلك, والنظام يزود تحذيرات مرئيه عىل الشاشه يف لوحة 

االشارات وتحذير ارتجاج عجلة القياده اذا تم انحراف غري مقصود عن املسلك, ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع " نظام LaneSense - اذا وجد" بفصل 

"التشغيل والعمل".

اضواء مؤرشات وتحذير بيضاء

ضوء تحذير LaneSense - اذا وجد

ماذا يعني ضوء ابيض

 LaneSense ضوء مؤرش

عندما يشغل نظام LaneSense, ضوء مؤرش النظام ييضء بالون االبيض, عندما يتم التعرف عىل عالمة املسلك اليميني او اليساري فقط, او مل يتم 

التعرف عىل اي منهام. يتحول ضوء املؤرش لالخرض عندما يتم التعرف عىل عالمتي املسلك والنظام مستعد العطاء تحذير مريئ عىل شاشة لوحة 

االشارات يف حالة االنحراف الغري مقصود عن املسلك.  ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع " نظام LaneSense - اذا وجد" بفصل "التشغيل والعمل".

ضوء مؤرش مراقبة الرسعه االوتوماتيكيه جاهزه للعمل

ماذا يعني ضوء ابيض

ضوء مؤرش مراقبة الرسعه االوتوماتيكيه جاهزه للعمل

هذا الضوء ييضء اثناء عمل نظام الرسعه االوتوماتيكيه, ولكن الرسعه مل تحدد بعد.
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ضوء مؤرش مراقبة الرسعه االوتوماتيكيه القابله للتعديل )ACC( جاهزه للعمل - اذا وجد

ماذا يعني ضوء ابيض

ضوء مؤرش مراقبة الرسعه االوتوماتييك القابل للتعديل )ACC( جاهزه للعمل - اذا وجد

هذا الضوء ييضء عندما يُشغل نظام مراقبة الرسعه االوتوماتيكيه وهو جاهز للعمل. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع "مراقبة رسعه اوتوماتيكيه قابله 

للتعديل )ACC( - اذا وجدت" بفصل "تشغيل وعمل".

ضوء مؤرش تشغيل محدد الرسعه الفعال

ماذا يعني ضوء ابيض

ضوء مؤرش تشغيل محدد الرسعه الفعال

هذا الضوء ييضء عند تشغيل محدد الرسعه الفعال, ولكنه مل يتم تحديد رسعة تشغيله بعد. 

ضوء مؤرش تحديد مراقبة الرسعه االوتوماتيكيه 

ماذا يعني ضوء ابيض

ضوء تحديد مراقبة الرسعه االوتوماتيكيه 

هذا الضوء ييضء عندما يتم تحديد رسعه لنظام مراقبة الرسعه االوتوماتيكيه. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع "مراقبة رسعه اوتوماتيكيه - اذا وجدت" 

بفصل "تشغيل وعمل".
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اضواء مؤرشات وتحذير زرقاء
ضوء مؤرش حزمة ضوء عايل

ماذا يعني ضوء ازرق

ضوء مؤرش حزمة ضوء عايل

هذا الضوء يشري اىل ان املصابيح الرئيسيه تعمل بحزمة ضوء عايل. ادفع الذراع متعددة الوظائف لالمام لتشغيل حزمة الضوء العايل. اسحب الذراع  

باتجاهك لتشغيل الضوء املنخفض. باستطاعتك ان تشري اىل سياره اخرى بواسطة حزمة الضوء العايل, بواسطة جذب خفيف للذراع باتجاهك.

ضوء مؤرش تحديد مراقبة املنحدر )HDC( - اذا وجد

ماذا يعني ضوء ابيض

 )HDC( ضوء مؤرش تحديد مراقبة املنحدر

هذا الضوء يشري انه تم تشغيل نظام مراقبة املنحدر. الضوء ييضء بشكل دائم اذا كان النظام جاهز للعمل. ميكن تشغيل النظام فقط عندما تكون علبة 

الرتوس مدمجه بوضع 4WD LOW, ورسعة السياره ليست اكرث من 48 كم/س. اذا مل تتوفر هذه الرشوط عند تشغيل مراقبة املنحدر, ضوء مؤرش 

النظام يومض.



 .2
اطارا

ضغط الهواء يف االطارات
اطاراتت
اطارات - معلومات عامهاطارات

ضغط الهواء يف االطاراتضغط الهواء يف االطارات
ضغط نفخ سليم رضوري لعمل آمن ومالئم لسيضغط نفخ سليم رضوري لعمل آمن ومالئم لسيارتك.

اربعة مجاالت اساساربعة مجاالت اساسيه تتأثر من ضغط نفخ غري 
صحيح يف االطارات:

• األمان والسيطره عىل السياره
• استهالك الوقود

• تلف املداس
• الراحه يف السفر

االمان
تحذير

• اطارات غري منفوخه كام يجب خطره وميكن ان 
تؤدي اىل حوادث.

 نقص بالنفخ يزيد من طي العجل وميكن ان •
يؤدي لتسخني زائد ولفشل االطار.يؤدي لتسخني زائد ولفشل االطار.
• نفخ زائد يقلل من قدره االطار عىل التخفيف. نفخ زائد يقلل من قدره االطار ع

اجسام وحفر عىل الشارع ميكن ان تؤدي اىل 
فشل االطار.

• نقص او زياده بنفخ االطار ميكن ان يؤثر عىل 
التوجيه وميكن ان يؤدي لفشل مفاجئ لالطار, 

الذي يسبب بفقدان السيطره عىل السياره. 
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تحذير )تتمه(
• ضغط هواء غري مامثل يف االطارات ميكن ان 
يسبب ملشاكل يف التوجيه, التي قد تفقدك 

السيطرة عىل السيارة.
• ضغط هواء مختلف يف جوانب السياره ميكن ان 

تسبب انحراف السياره اىل احد الجوانب. 
• قد دامئا عندما تكون االطارات منفوخه لضغط 

الهواء املوىص به الطارات بارده. 

)تتمه(
2

الراحه بالسفر وثبات السياره
ضغط هواء سليم يف االطارات يساهم يف الراحه ضغط هواء سليم يف االطارات يساهم يف الراحه 

بالسفبالسفر. النفخ الزائد يؤدي اىل ارتجاج ولسفر غري 
مريح.

ضغط نفخ االطارات
ضغط الهواء الصحيح باالطارات البارده مدونه عىل ضغط الهواء الصحيح با

عامود باب السائق او عىل جانب باب السائق.عامود باب السائق او عىل جانب باب السائق.
عىل االقل مره يف الشهر:

 افحص ضغط الهواء يف االطارات مبقياس ضغط 
عىل االقل مره يف الشهر:
• افحص ضغط الهواء

هواء صغري ودقيق, وانفخ اذا كانت حاجه لذلك.  نقص او زياده بنفخ االطار يؤثر ايضا عىل ثبات 
ال تقرر النفخ الصحيح حسب شكل االطارات.  السياره وميكن ان يسبب توجيه بطيء او مبالغ به.

االطارات ميكن ان تظهر انها منفوخه بشكل  مالحظه:
سليم, حتى عندما يكون بها نقص هواء. • ضغط هواء مختلف يف االطارات بالجهات 
• افحص اشارات تلف او رضر باالطارات. املختلفه, ميكن ان يسبب لردة فعل توجيه غري 

تحذير ثابته وغري متوقعه.

بعد فحص او مالمئة ضغط الهواء يف االطارات, ركِّب  ضغط هواء مختلف يف االطارات بالجهات • ضغط هواء مختلف يف االطارات بالجهات 
دامئا صامم االطار مره اخرى. هكذا متنع دخول املختلفه, ميكن ان تسبب انحراف السياره اىل  املختلفه, ميكن

الرطوبه واوساخ للصامم, التي ميكن ان تسبب رضر احد الجوانب.
لفوهة الصامم.

احد الجوانب
استهالك الوقود

اطارات غري منفوخه تسبب زيادة باملقاومه للدوران 
والستهالك الوقود.

تلف املداس
ضغط نفخ غري سليم باالطارات البارده, ميكن ان 

تؤدي اىل تلف غري عادي وخفض فرتة خدمة املداس, 
وتوجب تغيري مبكر لالطارات.

ضغط الهواء املدون عىل الالصقه هو دامئا "ضغط 
الهواء باالطارات البارده", ضغط هواء يف اطار بارد 

يحدد كضغط الهواء بعد عدم سفر السياره 3 ساعات 
عىل االقل, او سافرت اقل من 1.6 كم, بعد ان توقفت 

ُُملدة ثالث ساعات عىل االقل. مينع ان يرتفع ضغط 
الهواء يف االطارات االهواء يف االطارات البارده عن ضغط الهواء املدون 

عىل جوانب االطار.



عن رسعة التشغيل اآلمنه, الحموله وضغط الهواء يف  افحص ضغط الهواء عىل فرتات متقاربه اذا كانت 
االطارات البارده التي يُنصح بها,. تتعرض لدرجات حراره مختلفه, الن ضغط الهواء 

تحذيريتغيري حسب التغيري بدرجة الحراره.ضغط الهواء 
يتغري ب- 1psi )7kpa(a يف كل ارتفاع ب- 7 درجات 

السفر برسعات عاليه عندما تكون سيارتك بحموله  مؤويه. خذ هذا بعني االعتبار اذا فحصت ضغط الهواء 
كامله خطر. الحمل االضايف عىل االطارات ميكن ان  داخل كراج, خاصة يف الشتاء.

يسبب لها فشل, ونتيجة ذلك لحادث كبري. ال تقود  مثال: اذا كانت درجة الحراره يف الكراج = 20 درجه 
السياره عندما تكون محمله بحمولتها القصوى مؤويه ودرجة الحراره الخارجيه = 0درجه مؤويه, 

 3psi -يجب رفع ضغط الهواء يف االطارات البارده ب
لفرتات طويله, بسعات اكرث من 120 كم/س. 21kpa(a( الذي يساوي a)1psi )7kpa, لكل 7 

درجات مؤويه لدرجة الحراره الخارجيه هذه.
ضغط الهواء ميكن ان يرتفع بني psi 2-6 خالل العملضغط الهواء ميكن ان يرتفع بني psi 2-6 خالل العمل. 

ال تخفض هذا االرتفاع بضغط الهواء, واال فأن ضغط 
الهواء سيكون منخفض اكرث من الالزم.

ضغط الهواء للسفر برسعات عاليه
املنتج ينصح بالسفر برسعات آمنه حسب ما حددها 
القانون. عندما مُتكن تحديد الرسعه وظروف الطريق 

السفر برسعات عاليه, املحافظه عىل ضغط هواء 
صحيح مهمه جدا. السفر برسعات عاليه من املمكن 

ان تتطلب زيادة ضغط الهواء يف االطارات وتقليل 
وزن الحموله. للمعلومات توجه ملسوق اطارات 

مرخص او ملسوق ادوات اصليه.
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اطارات رادياليت

تحذير

استعامل اطارات ردياليت مع اطارات من انواع 

اطارات اخرى بسيارتك يؤدي اىل تحكم يسء 

بالسياره. عدم االستقرار يؤدي اىل حادث. استعمل 

دامئا 4 اطارات ردياليت. ال تستعمل اطارات من 

انواع مختلفه ابدا. 

تصليح عجل
اذا ترضرت عجالتك, ميكن ان تكون قابله للتصليح اذا اذا ترضرت ع

كانت تفي بالرشوط التاليه:
• مل تسافر مع اطار مثقوب.

• الرضر هو مبداس العجل )رضر للجانب ال ميكن 
اصالحه(.

• الثقب ليس اكرب من 6 ملم.

ملعلومات اضافيه عن تصليح االطارات, استرش ُمصلح 
اطارات مؤهل.

يوجد حاجه لتغيري اطارات غري قابله للثقب التي 
ترضرت, او اطارات غري قابله للثقب مع نقص بالهواء,  
فورا باطار غري قابل للثقب آخر بنفس الحجم وهدف 

االستعامل )الحموله واشارة الرسعه(.
اطارات غري قابله للثقب - اذا وجدت

اطارات غري قابله للثقب متكنك من السفر 80 كم, 
برسعة 80 كم/س, بعد فقدان كبري لضغط الهواء. 

فقدان ضغط الهواء الكبري هذا يسمى وضع غري قابل 
للثقب. وضع غري قابل للثقب يحدث عندما ينخفض 

ضغط الهواء يف االطارات ب- ضغط الهواء يف االطارات ب- 
 14psi )96 kpa(a واقل.  بعد ان يصل اطار غري قابل 

للثقب لوضع غري قابل للثقب, يوجد له امكانيات 
قياده محدوده ويجب تغيريه فورا. ال ميكن اصالح 

اطار غري قابل للثقب. 
ال ينصح بالسفر بسياره بثقل حموله كامله او جر 

مجرور بوضع غري قابل للثقب. 
ملعلومات اضافيه تصفح موضوع مراقبة ضغط الهواء 

باالطارات.



3. تغيري عجل او استعامل طقم تصليح
طقم الطوارئ لتصليح اطار )اذا وجد(

ميكن ان تكون سيارتك مزوده بطقم طوارئ لتصليح 
اطار . ميكن سد ثقوب صغريه مبداس االطار التي تصاطار . ميكن سد ثقوب صغريه مبداس االطار التي تصل 

اىل 6 ملم بواسطة طقم الطوارئ لتصليح ثقب. مينع اىل 6 ملم بواسطة طقم الطوارئ لتصليح ثقب. مينع 
ازالة اجسام غريبه من االطار )مثال براغي ومسامري(. 

ميكن استعامل طقم الطوارئ لتصليح اطار عندما 
تكون درجة الحراره يف الخارج تصل اىل 20- درجه 

مؤويه هذا الطقم يوفر سد ثقب بشكل مؤقت متكنك 
من السفر بسيارتك حتى 160 كم, برسعه قصوى 80 

كم/س.

تخزين طقم الطوارئ لتصليح ثقب

طقم الطوارئ لتصليح اطار مخطقم الطوارئ لتصليح اطار مخزنه تحت ارضية 
الحموله خلف املقعد الخلفي.

افتح باب صندوق الحموله.
2. ارفع الغطاء بواسطة مقبض باب ارضية صندوق ارفع الغطاء بواسطة مقبض

 .1
 .2

الحموله يك تتمكن من الوصول اليها.

28

مكونات طقم الطوارئ لتصليح اطار وطريقة 
االستعامل

مقبض ارضية الحموله

مكونات طقم الطوارئ لتصليح اطار

1. زر اختيار وضع
2. ماده مانعه للترسب/انبوب هواء

3. وصالت االنبوب
4. قنينة ماده مانعه للترسب

5. مقبس كهربايئ
6. زر تشغيل

7. زر اخراج هواء
8. مقياس الضغط

استعامل زر اختيار الوضع واالنابيب
بطقم الطوارئ لتصليح اطارك توجد االشارات التاليه 

لالشاره اىل وضع الهواء ومنع الترسب.
اختيار الهواء

اضغط عىل زر اختيار الوضع 
ِّوره لوضع تشغيل مضخة  ود

الهواء.

اختيار وضع منع الترسب

ِّوره لوضع  اضغط عىل الزر ود
تدخل به مادة منع الترسب 
لطقم الطوارئ الصالح اطار, 

وينفخ العجل.



• عندما يكون سائل منع الترسب لطقم الطوارئ  عندما يكون سائل منع الترسب لطقم الطواراستعامل زر التشغيل
لتصليح عجل عىل شكل سائل, ميكن تنظيفه  اضغط وحرر زر التشغيل 

عن السياره, االطار او مكونات العجل بواسطة  عن السياره, االطار او مكونات العجل بواسطة مره واحده لتشغيل طقم 
خرقه رطبه ومياه نقيه. عندما يستقر سائل منع 

الطوارئ لتصليح اطار. 
خرقه رطبه ومياه نقيه. عندما يستقر سائل من
الترسب, ميكن تقشريه بسهوله ورميه يف مكان 

آمن. اضغط وحرر زر التشغيل 
• لضامن األداء األمثل, تأكد ان الصامم الذي عىل  مره اخرى الطفاء طقم 

العجل خايل من االوساخ, قبل تشغيل طقم  العجل خايل من االوساالطوارئ لتصليح اطار.
الطوارئ لتصليح ثقب.

• ميكنك استعامل مضخة الهواء لطقم الطوارئ 
استعامل زر اخراج الهواء

ميكنك استعامل مضخة الهواء لطقم الطوارئ 
لتصليح اطار لنفخ اطارات دراجه هوائيه. النظلتصليح اطار لنفخ اطارات دراجه هوائيه. النظام 

مزود ايضا بأبرتيني, موجوده يف خلية التخزين 
االضايف )يف القسم السفيل من مضخة الهواء(  اضغط عىل زر اخراج الهواء 
لنفخ طابات رياضيه, قوارب او اغراض اخرى  لنفخ طابات رياضيه, قوارب او اغراض اخرلخفض ضغط الهواء يف 

تُنفخ. ولكن عند نفخ هذه االغراض, عليك  تُنفخ. ولكن عند نفخ هذه االغراض, عليك العجل اذا كان العجل منفوخ 
استعامل مضخة الهواء والتأكد ان زر اختيار 

الوضع موجود بوضع هواء, ملنع ادخال مادة منع اكرث من الالزم.
الترسب لهذه االغراض. مادة منع الترسب لطقم 

الطوارئ لتصليح اطار معده لسد ثقوب بقطر 
اقل من 6 ملم مبداس االطار.

ال ترفع او تحمل • ال ترفع او تحمل طقم الطوارئ لتصليح اطار 
بواسطة االنابيب.   غري قنينة مادة منع الترسب لطقم الطوارئ 

وسائل الحذر باستعامل طقم الطوارئ لتصليح اطار
• غري قنينة مادة منع الترسب لطقم الطوارئ 

لتصليح االطار قبل تاريخ انتهاء الصالحيه 
تحذير )التاريخ يظهر عىل الصقة القنينه يف الزاويه 

اليمنى السفىل( للتأكد من العمل االمثل للطقم. اليمنى السفىل( للتأكد من العمل االمثل للطقم. 
تصفح موضوع "تغيري قنينة منع الترسب" يف هذا 

ال تحاول تغيري اطار بجهة السياره القريبه من حركة 
السري يف الطريق. ابتعد بقدر كايف عن الشارع ملنع  تصفح م

خطر الدهس عند استعامل طقم الطوارئ لتصليح الفصل. 
السري يف الطريق. ابتعد بقدر كايف عن الشارع ملنع 
خطر الدهس عند استعامل طقم الطوارئ لتصليح  الفصل. 

اطار.• ميكن استعامل قنينة منع الترسب الطار واحد  ميكن استعامل قنينة منع الترسب الطار واحد 
فقط, ويجب تغيريه بعد كل استعامل. غري دامئا 

هذه املكونات فورا, عند مسوق ادوات اصليه 
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تحذير )تتمه( 

• ال تستعمل طقم الطوارئ لتصليح اطار او تقود 

السياره يف الظروف التاليه:

• اذا كان الثقب يف املداس اكرب من 6 ملم.

• اذا حدث رضر لجوانب االطار.

• اذا حدث اي رضر لالطار بسبب القياده مع 

اطار مع ضغط هواء منخفض جدا.

• اذا حدث اي رضر لالطار بسبب القياده مع 

اطار مثقوب.

• اذا حدث اي رضر لالطار

• اذا مل تكن متأكد من وضع االطار او العجل.

• ابعد طقم الطوارئ لتصليح االطار عن اللهب 

املكشوف او عن مصادر الحراره.

• طقم الطوارئ لتصليح اطار غري مخزن كام يجب, 

ميكن ان تُقذف اىل االمام عند حدوث حادث او 

توقف فجايئ, وميكن ان تسبب خطر للمسافرين 

بالسياره. خزن دامئا طقم الطوارئ لتصليح 

اطار يف املكان املناسب. عدم االنصياع لهذه 

التحذيرات ميكن ان تسبب اصابه بالغه لك, 

للمسافرين بالسياره والشخاص آخرين باملنطقه.

)تتمه( )تتمه(



تحذير )تتمه( 

• تأكد ان مكونات طقم الطوارئ لتصليح اطار 

ال تالمس الشعر, العينني او املالبس. مادة منع 

الترسب لطقم الطوارئ لتصليح اطار خطره 

لالستنشاق, البلع او اذا امتص عن طريق الجلد. 

هذا الوضع ميكن ان يسبب حساسيه يف الجلد 

والعينني, وملشاكل بالتنفس. اذا المست املاده 

عينيك او جلدك, اغسل فورا املنطقه بكميات 

ماء كبريه. اذا المست املاده مالبسك, غريها 

بارسع ما ميكن.

• محلول منع الترسب لطقم الطوارئ لتصليح اطار 

يحتوي عىل املطاط. يف حالة حدوث حساسيه 

او طفح جلدي, توجه اىل الطبيب فورا. احفظ 

الطقم بعيدا عن متناول يد االطفال. اذا ابتُلعت 

املاده, اغسل الفم فورا مع الكثري من املاء 

وارشب كميه كبريه من املاء. ال تحاول التسبب 

بالتقيء! توجه للطبيب فورا.
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4.    اخرج املقبس الكهربايئ وادخله اىل داخل القابس    2.    تأكد ان الصامم )يف العجل مع االطار املثقوب(   

موجود قريب من االرض. بحيث يكون انبوب                                             الكهربايئ 12 فولط  

طقم الطوارئ لتصليح اطار يستطيع الوصول اىل                                            للسياره. 

الصامم, حني يبقى الطقم موضوع عىل االرض. 

للطقم يكون ايضا زاويه افضل لحقن مادة منع 
مالحظه:

ال تخرج اجسام غريبه )براغي او مسامري( من االطار.الترسب اىل داخل االطار املثقوب وتشغيل مضخة 
الهواء. حرك السياره حسب الحاجه يك يكون 

حقن مادة منع الترسب لطقم الطوارئ لتصليح اطار  الصامم يف هذا الوضع قبل تشغيل الطقم.
اىل داخل اطار مثقوب. اخل اطار مثقوب.3.    انقل علبة الغيارات لوضع PARK ومفتاح 

دامئا شغل السياره قبل تشغيل طقم الطوارئ 
اىل د
 .1

.OFF التشغيل لوضع       
                                               لتصليح اطار.

4.    شغل فرامل الوقوف.

تحضري الستعامل طقم الطوارئ لتصليح اطار:
1. حرر انبوب سد الثقب, وبعد ذلك ازل الغطاء 

عن الوصلة يف طرف االنبوب.
2. ضع طقم الطوارئ لتصليح اطار افقيه عىل االرض 

بجانب االطار املثقوب.
3. ازل الغطاء عن الصامم وبعد ذلك شد الوصله يف    

                                     طرف االنبوب اىل داخل  

                                     الصامم.
منع الترسب من اطار بواسطة طقم الطوارئ لتصليح 

اطار
1. توقف يف مكان امن وشغل وميض الطوارئ.



2.    املضخه تبدأ بحقن هواء اىل داخل االطار فورا  اضغط عىل زر التشغيل لتشغيل طقم الطوارئ  2.    تأكد ان زر اختيار الوضع موجود بوضع منع 
بعد فراغ قنينة مانع  لتصليح اطار.       ترسب.

الترسب. استمر بتشغيل  2.    اوصل القابس الكهربايئ اىل املقبس الكهربايئ 
املضخه ونفخ االطار لضغط  12 فولط آخر يف سيارتك اذا وجد. تأكد ان 

الهواء لالطارات البارده  السياره مشغله قبل تشغيل طقم الطوارئ 
املدونه يف الصقة املعلومات  لتصليح اطار.

عن االطارات والثقل,  3.   ميكن ان تكون قنينة منع الترسب فارغه بسبب  
املوجوده عىل عامود باب        استعامل سابق. توجه للمساعده.

السائق. افحص ضغط  اذا كان مانع الترسب )سائل ابيض( يجري عرب  3.    بعد الضغط عىل زر التشغيل, مانع الترسب 
الهواء يف االطارات عن طريق النظر اىل مقياس  االنبوب:                               )السائل االبيض( يجري من 

الضغط. 1. استمر بتشغيل املضخه حتى ينتهي جريان مادة                                 قنينة منع الترسب اىل داخل 
اذا مل ينتفخ االطار لضغط  )1.8 بار( psi 26 خالل  منع الترسب عن طريق االنبوب )غالبا ما يكون                                انبوب منع الترسب.

15 دقيقه: 70-30 ثانيه(. اثناء جريان 
• االطار ترضر بشكل كبري. ال تحاول االستمرار  مانع الترسب عن طريق 

بالسفر بالسياره. توجه لتلقي املساعده. االنبوب, مقياس الضغط ميكن 
ان يصل اىل )8.4 بار( psi 70.  اذا انتفخ االطار لضغط  )1.8 بار( psi 26 خالل 15 مالحظه:
مالحظه:

ميكن ان تترسب مادة منع الترسب من الثقب يف 
دقيقه: مقياس الضغط ينزل برسعه  االطار. اذا مل تجري مادة منع الترسب )السائل 

مالحظه:االبيض( عن طريق االنبوب خالل 10-0 ثواين: من psi 70ا)8.4 بار( لضغط 
اذا وصل االطار لوضع نفخ اكرث من الالزم, قبل ان  االطار الفعيل, عندما تكون  1. اضغط عىل زر التشغيل الطفاء طقم الطوارئ 
تستمر, عليك الضغط عىل زر اخراج الهواء لخفض  قنينة مانع الترسب فارغه. لتصليح اطار. افصل االنبوب عن الصامم. تأكد  لتصليح اطار. افصل االنبوب عن الصامم. تأكد 

ان الصامم نظيف من االوساخ. اوصل مره اخرى 
ضغط الهواء يك يصل ملستوى ضغط الهواء املوىص به.

ان الصامم نظيف من االوساخ. اوصل مره اخرى
انبوب منع الترسب للصامم. تأكد ان زر اختيار 
الوضع موجود بوضع منع ترسب وليس بوضع 
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هواء.



قيادة السياره: 1. اضغط عىل زر التشغيل 
فورا بعد حقن مادة منع الترسب ونفخ االطار, قد  الطفاء طقم الطوارئ 

السياره 8 كم او ملدة 10 دقائق, للتأكد ان مانع  لتصليح اطار.

الترسب لطقم تصليح اطار توزعت عىل طول االطار. 
ال تسافر برسعه اكرب من 80 كم/س.

تحذير )تتمه(
طقم الطوارئ لتصليح االطار ليست معده لتصليح ازل الصقة تحديد   .2

دائم الطار مثقوب. بعد استعامل بطقم الطوارئ الرسعه من طقم الطوارئ 
لتصليح اطار, خذ السياره للفحص حيث ميكن اصالح لتصليح اطار والصقها عىل  لتصليح اطار 

عجلة القياده.
او تغيري االطار. ال تسافر برسعه اكرث من 80 كم/س 
حتى يتم تصليح االطار او تغيريه. عدم االمتثال لهذا 

التحذير ميكن ان يسبب اصابه بالغه لك, للمسافرين  3.    افصل فورا انبوب مانع الترسب عن الصامم, 
بالسياره والشخاص آخرين باملنطقه. افحص االطار  بالسياره والشخاص آخرين باملنطقه. افحص االطار ركب مره اخرى الوصله عىل طرف االنبوب, وضع 

يف مركز خدمات مرخص من ِقبل س.م.ل.ت. م.ض.,  طقم الطوارئ لتصليح االطار يف مكان تخزينها 
باقىص رسعه ممكنه.  بالسياره. انتقل للمرحله التاليه: "قيادة السياره".
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3.    ازل الغطاء عن الصامم وبعد ذلك شد الوصله يف  

                                   نهاية انبوب مانع الترسب,  

                                   داخل الصامم.

4.   اخرج القابس الكهربايئ وادخله للمقبس 

                                   الكهربايئ 12 فولط 

                                   للسياره.

5.    ازل االنبوب وشد الوصله يف طرف  انبوب مانع 

                                  الترسب. اىل داخل الصامم.

                                 

بعد القياده:
توقف يف مكان آمن. قبل ان تستمر تصفح موضوع 

"عندما تتوقف الستعامل بطقم طوارئ لتصليح اطار" 
يف هذا الفصل.

1. حرر انبوب مانع الترسب, وبعد ذلك ازل الغطاء 
من الوصله بطرف االنبوب.

2. ضع طقم الطوارئ لتصليح اطار, بشكل افقي 
عىل االرض بجانب االطار املثقوب.
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تغيري قنينة مانع الترسب مالحظه: ِّوره لوضع هواء. 6.    اضغط عىل زر اختيار الوضع ود

1. حرر كابل الكهرباء اذا وصل االطار لوضع نفخ اكرث من الالزم, قبل ان 

2. حرر االنبوب                                                                 تستمر, عليك الضغط عىل زر اخراج الهواء لتقليل من 
ضغط الهواء يك يصل ملستوى ضغط الهواء املوىص به.
2.   افصل طقم الطوارئ لتصليح اطار من الصامم,   

ِّكب مره اخرى الغطاء عىل الصامم, واخرجه من  ر
املقبس الكهربايئ 12 فولط.

3.   ضع طقم الطوارئ لتصليح اطار يف مكان 
7.   افحص الضغط يف االطار بالنظر عىل مقياس 

التخزين املالئم لذلك يف السياره.
      الضغط.                   

4.   خذ االطار باقرب فرصه للفحص يف مركز خدمات 
اذا كان ضغط الهواء اقل من psi 19ا)1.3 بار( 

مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض. ,  هناك ميكن 
االطار ترضر بشكل كبري. ال تحاول االستمرار بالسفر                    حرر االنبوب

ان يتم تصليحه او تغيريه.
3. ازل الغطاء عن القنينه بالسياره. توجه لتلقي املساعده.

5.    ازل الصقة تحديد الرسعه عن عجلة القياده بعد 
اذا كان ضغط الهواء psi 19ا)1.3 بار( او اكرث 

ان يتم تصليح االطار.
1. اضغط عىل زر التشغيل 

6.   غري قنينة مانع الترسب يف مركز خدمات مرخص 
لتشغيل طقم الطوارئ 

من قبل س.م.ل.ت. م.ض. يف اقرب فرصه ممكنه. 
لتصليح اطار, وانفخ االطار 

تصفح موضوع "تغيري قنينة مانع الترسب".
حتى ضغط الهواء باالطارات 

مالحظه:
البارده املدونه بالصقه 

عندما يتم تصليح االطار يف مركز خدمات مرخص من 
املعلومات عن االطارات 

قبل س.م.ل.ت. م.ض. , اعلمهم انه تم اصالح االطار 
والحموله, املجوده عىل 

بواسطة طقم طوارئ لتصليح اطار.
عامود باب السائق.

ازل الغطاء عن االنبوب



34

ِّور القنينه اىل اعىل بشكل ال تكون بوضع  4.    د

       عامودي, من اجل ان يتحرر.

5.   ابعد القنينه عن الضاغط.

مالحظه:
لرتكيب قنينة مانع الترسب: نفذ هذه املراحل برتتيب 

عكيس. ميكن تغيري قنينة مانع الترسب يف مركز 

ات مرخص. مخد

دور القنينه اىل اعىل

• افحص البطاريه, نظف وشد االقطاب كام يجب• افحص البطاريه, نظف وشد االقطاب كام يجب.
• افحص وسائد الفرامل, مداس الفرامل. اقراص 

4. صيانه روتينيه اساسيه 
الفرامل, وسائد فرامل القرص الخلفيه, انابيب  خدمات صيانه دوريه

الفرامل وفرامل الوقوف. محرك بنزين 1.4 لرت
• افحص حامية نظام التربيد للمحرك واالنابيب. خدمات الصيانه الدوريه املسجله يف هذا الكتاب 

• افحص نظام العادم. يجب تنفيذها يف املواعيد واملسافات املذكوره, 
• افحص مصفي الهواء للمحرك عند القياده يف  للمحافظه عىل كفالة السياره وللتأكد من األداء 

الربيه او املناطق املغربه. واالمانه املثىل للسياره. ميكن ان يكون حاجه لصيانه 
لالستفسار عن مواعيد الصيانه املطلوبه, تصفح فصل  عىل فرتات متقاربه اكرث للسيارات التي تعمل بظروف 

"برنامج الصيانه" يف هذا الفصل. صعبه, مثال مناطق مغربه او سفرات قصريه. يجب 
تحذيرالقيام بفحص وتصليح يف كل مره يكون بها شك لخلل 

بالسياره.
عدم القيام بأعامل الصيانه املطلوبه ميكن ان يسبب  مره يف الشهر او قبل سفره طويله

رضر للسياره. • افحص مستوى زيت املحرك.
• افحص مستوى سائل الغسل للزجاج االمامي.

• افحص ضغط الهواء يف االطارات وابحث عن تلف 
غري عادي او رضر. نفذ دورة تبديل بني العجالت 
عندما تظهر العالمه االوىل لتلف غري عادي, حتى 
اذا حصل ذلك قبل ان يعمل نظام مؤرش الزيت.
• افحص مستوى السوائل يف خزان الفائض لسائل 
تربيد املحرك ومبضخة الفرامل املركزيه, واضف  ازل القنينه 

اذا اقتضت الحاجه.
• افحص عمل كل املصابيح الداخليه والخارجيه.

يف كل تغيري زيت:
• غري الزيت واملصايف.

ِّدل العجالت. نفذ دورة تبديل بني العجالت  • ب
عندما تظهر العالمه االوىل لتلف غري عادي.

محرك بنزين 2.4 لرت
السياره مزوده بنظام مؤرش اوتوماتييك لتغيري الزيت. 
نظام مؤرش تغيري الزيت يذكرك ان السياره بحاجه اىل 

صيانه دوريه.
حسب وضع تشغيل املحرك, رسالة مؤرش تغيري زيت 

تظهر عىل لوحة االشارات. هذا يعني انه يوجد حاجه 
لصيانة سيارتك.  ظروف تشغيل مثل سفريات قصريه 
عديده, جر مجرور, تشغيل بدرجات حراره عاليه او 

بارده بشكل غري عادي, تؤثر



مواعيد الصيانه املطلوبهزيت( Oil Change Required )يوجد حاجه لتغيري 
زيت(, ظروف متطرفه ميكن ان تسبب لذلك ان 

الرساله لتغيري زيت تظهر يف مرحله مبكره, 5600 كم 

بعد الضبط األخري. احرض سيارتك للخدمه يف اقرب 

فرصه ممكنه خالل ال- 805 الكيلومرتات القادمه.

مالحظه:

ال متدد ابدا فرتة تبديل زيت املحرك اكرث من 12000 

كم او 12 شهر, االقرب من بينها.

مالحظه:

مؤرش تغيري زيت ال ييضء يف الحاالت التاليه:

مره بالشهر او قبل سفر طويل

• افحص مستوى زيت املحرك.

• افحص مستوى سائل الغسل للزجاج االمامي.

ِّور عىل تلف  • افحص ضغط الهواء يف االطارات ود

غري عادي او رضر.

• افحص مستوى السوائل يف خزان الفائض لسائل 

تربيد املحرك ويف مضخة الفرامل املركزيه, اضف 

اذا اقتضت الحاجه.

• افحص عمل كل املصابيح الداخليه واخارجيه.
تحذير

عدم القيام بأعامل الصيانه املطلوبه ميكن 
ان يسبب رضر للسياره.
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محرك ديزل
السياره مزوده بنظام اشارات اوتوماتييك لتغيري زيت. 

نظام مؤرشات تغيري زيت تذكرك ان السياره بحاجه  يف كل موعد تغيري زيت, كام هو مذكور 
لصيانه دوريه. بواسطة نظام مؤرشات تغيري الزيت:

رسالة مؤرش تغيري زيت تعرض عىل اساس ظروف 
تشغيل املحرك. هذا يعني ان هنالك حاجه لخدمة ِّغري الزيت واملصايف

صيانه يف سيارتك. ظروف تشغيل مثل سفريات  افحص البطاريه, نظف وشد االقطاب حسب 
قصريه عديده, جر مجرور, تشغيل يف ظروف حراره  املطلوب.

 Oil عاليه او بارده بشكل غري عادي, تؤثر عىل رسالة
Change Required )يوجد حاجه لتغيري زيت(, افحص وسادات الفرامل, مداسات الفرامل, اقراص 
ظروف متطرفه ميكن ان تسبب لذلك ان الرساله الفرامل, وسادات فرامل القرص الخلفيه, انابيب 

لتغيري زيت تظهر يف مرحله مبكره عام ُذكر.  احرض  الفرامل وفرامل الوقوف.

سيارتك للخدمه يف اقرب فرصه ممكنه خالل ال- 805  سيارتك للخدمه يف اقافحص حامية نظام تربيد املحرك واالنابيب.
الكيلومرتات القادمه.

ملساعدتك بالحصول عىل تجربة القياده االفضل,  افحص نظام العادم.
املنتج ذكر مواعيد الخدمه والصيانه املعينه املطلوبه 

للمحافظه عىل العمل السليم واالمان لسيارتك. افحص مصفاة الهواء للمحرك للقياده يف الربيه او 

املنتج ينصح بأن تجرى مواعيد الخدمه هذه يف مركز  املناطق املغربه.
خدمات مرخص من ِقبل س.م.ل.ت. م.ض. الفنيني  لالستفسار عن مواعيد الصيانه املطلوبه, تصفح 

يف مراكز الخدمه املرخصه من ِقبل س.م.ل.ت. م.ض.  موضوع "برنامج الصيانه" يف الصفحه التاليه.
يعرفون سيارتك بشكل افضل, ويوجد لديهم التأهيل 

املالئم, القطع االصليه واالدوات التي صممت خصيصا 
وتستطيع منع تصليحات باهظه يف املستقبل.وتستطيع منع تصليحات باهظه يف املستقبل.

يجب القيام بخدمة الصيانه يف املوعد الذي ُذكر يف 
هذا الفصل.



فحص مستوى زيت املحرك
للتأكد من التزييت املناسب ملحرك سيارتك, يجب 

املحافظه عىل املستوى السليم لزيت املحرك. افحص 
مستوى زيت املحرك عىل فرتات ثابته مثال: مره يف 
الشهر او قبل سفره طويله. الوقت االفضل لفحص 

زيت املحرك هو 5 دقائق بعد اطفاء محرك ساخن. ال 
تفحص قبل تشغيل السياره بعد ان توقفت السياره 
كل الليل. فحص مستوى الزيت عندما يكون املحرك 
بارد, تؤدي اىل فحص غري دقيق. فحص زيت املحرك 

عندما تكون السياره عىل ارضيه مستويه, و- 5 دقائق 
بعد اطفاء محرك ساخن, تحسن من دقة قراءة 

مستوى الزيت. حافظ عىل ان يكون مستوى زيت 
املحرك يف مجال االشارات عىل مقياس تعبئة زيت 

املحرك. املجال اآلمن مشار اليه بواسطة منطقه تكون 
فيها الخطوط عىل شكل صليب. اضافة 0.9 لرت زيت 
عندما يكون مستوى الزيت منخفض اثناء الفحص, 

تؤدي بان يصل مستوى الزيت اىل املجال امليلء.
تحذير 

• زياده او نقص بتعبئة الزيت تسبب دخول هواء 
او فقدان ضغط الزيت. هذا ميكن ان يسبب 

رضر للمحرك.رضر للمحرك.
• ال تستعمل ابدا زيت بدون منظفات للنظام او 

بالزيوت املعدنية العاديه للمحرك واال فانه ميكن 
ان يحدث رضر.
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اضافة سائل غسل الزجاج
خزان السائل موجود يف الجزء االمامي من صندوق 

املحرك. حافظ عىل فحص مستوى السوائل يف الخزان 
عىل فرتات ثابته. امأل الخزان بسائل غسل الزجاج 

)ليس مبانع التجمد للمربد(. وشغل النظام لعدة ثواين  
من اجل ترصيف فضالت سائل الغسل اىل الخارج.

عند تعبئة خزان سائل الغسل, رطِّب خرقه او منشفه 
بالقليل من سائل الغسل ونظف شفرات املاسحات, 

ذلك يساعد يف عمل املاسحات.
ملنع تجمد نظام الغسل يف ظروف جويه بارده, اختار 

محلول او مركب الذي يصمد يف مجال درجات الحراره 
او اكرث منه. ميكن ايجاد مجال درجات الحراره عىل 

الصقة خزان سائل الغسل.

تحذير

سوائل الغسل املتوفره للرشاء هي مشتعله. ميكن ان 

تشتعل وتسبب لك حروق. يجب الحذر عند تعبئة 

او العمل مع سائل الغسل.

بطاريه بدون صيانه
سيارتك مزوده ببطاريه بدون صيانه. لذلك, ال حاجة 

الضافة املاء او القيام بأي فحوصات دوريه.

تحذير

• سائل البطاريه هو ماده حامضيه ميكن ان 

تسبب حروق او حتى للعمى. امنع مالمسة 

سائل البطاريه مع عينيك, جلدك, او مالبسك. 

ال تنحني فوق البطاريه عند توصيل مالقط 

الكوابل. اذا رش حامض عىل عينيك او عىل 

جلدك, اغسل املنطقه املصابه بكميات كبريه 

من املاء. ملعلومات اضافيه, تصفح " عملية 

التشغيل بالكوابل املساعده" يف فصل "يف حاالت 

الطوارئ".

• الغاز الذي ينطلق من البطاريه مشتعل وقابل 

لالنفجار. ابعد مصادر اللهب املكشوف والرشار 

عن البطاريه. ال تستعمل ببطاريه مساعده او 

كابل مساعد آخر للتشغيل مع جهد اكرب من 12 

فولط. ال تسمح باملالمسه بني كوابل البطاريه. 

• اقطاب البطاريه, املالقط واالدوات االضافيه 

تحتوي عىل الرصاص ومركبات الرصاص. اغسل 

يديك بعد املعالجه.



تحذير

• عند تغيري كوابل بطاريه, مهم جدا توصيل 

الكابل املوجب للقطب املوجب والكابل السالب 

للقطب السالب. ميكن التعرف عىل اقطاب 

البطاريه بواسطة االشاره عىل غالف البطاريه: 

موجب )+( وسالب )-(. مالقط البطاريه يجب 

ان تكون مشدوده جيدا القطاب البطاريه 

ونظيفه من الصدأ.

• اذا استعملت "شاحن رسيع" عندما تكون 

البطاريه يف السياره, افصل كابيل البطاريه قبل 

توصيل الشاحن الرسيع. ال تستعمل بشاحن 

رسيع لتزويد جهد التشغيل.
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تحذير )تتمه(

ميكن ان تصاب بشكل بالغ عند العمل عىل املحرك 

او بقربه. نفذ خدمات الصيانه التي لديك بها خربه 

واالدوات املطلوبه للقيام بها. اذا كان لديك اي شك 

بقدرتك عىل القيام بخدمة الصيانه, احرض سيارتك 

لكراج مرخص.

صيانه يف مركز خدمات مرخص من قبل 
س.م.ل.ت. م.ض.

موظفو الخدمة املهنيني, االدوات واالجهزه الخاصه 
يف مركز خدمتك املرخص, متكنه من القيام بالصيانه 

بشكل مهني جدا. كتيبات خدمه متوفره وتشمل 
معلومات مفصله عن الخدمات والصيانه لسيارتك. 
تصفح كتيبات الخدمه قبل القيام بالصيانه بنفسك.

مالحظه:
تغيري مقصود بانظمة مراقبة العادم ميكن ان يؤدي 

اىل  سحب الكفاله وميكن ان يؤدي اىل فرض الغرامات 
عليك.

مينع استعامل زيوت محرك ليس لها اشارة الترصيح 
لزيت املحرك, وليست بدرجة اللزوجه SAE مالمئه.

اشارة التعريف للمعهد االمرييك للوقود )API( لزيت 
املحرك

هذه االشاره تعني 
ان الزيت مصادق 

عليه من قبل املعليه من قبل املعهد 
االمرييك للوقود 

)API(. املنتج ينصح  زيت املحرك
بزيوت مع ترصيح  تغيري زيت املحرك -محرك بنزين

.API لالستفسار عن مواعيد الصيانه املناسبه, تصفح فصل 
االشاره تصادق 

"برنامج الصيانه" يف هذا الفصل.
االشاره تصادق 

عىل زيوت محرك 
 0W-20, بتصنيف اختيار زيت املحرك واللزوجه - محرك 1.4 لرت طوربو
 5W-30, 5W-20, لالداء االمثل وحامية افضل ملحركات طوربو يف جميع 
10W- -0, وW-30 ظروف التشغيل, املنتج ينصح بزيوت محرك صناعيه 

 .30 التي تفي مبتطلبات SAE 0W30 او مبتطلبات معيار 
تحذير .FCA 9.55535-GS1 املواد

ال تستعمل مواد غسل كيميائيه يف زيت املحرك النها  اختيار زيت محرك واللزوجه - محرك 2.4 لرت
ميكن ان تسبب رضر للمحرك. هذا الرضر غري مغطى لالداء االمثل وحامية افضل ملحركات طوربو يف جميع 
بالكفاله لسياره جديده.ظروف التشغيل, املنتج ينصح بزيوت محرك بترصيح 

من API, التي تفي مبتطلبات SAE 0W-20 او 
 ACEA او FCA MS-6395 مبواصفات معيار املواد
A1/B1. لزوجة زيت املحرك التي ينصح بها مدونه 

ايضا عىل فتحة تعبئة زيت املحرك.

زيوت محرك صناعيه

ميكنك استعامل زيوت محرك صناعيه برشط ان تفي 

مبتطلبات جودة الزيت املوىص بها, ويتم تغيريها يف 

مواعيد الخدمه التي حددت لتغيري الزيت واملصفاة.



اختيار مصفاة زيت املحرك مينع استعامل زيوت محرك صناعيه ليس لها اشاريت 
املنتج ينصح مبصفاة زيت محرك مع جريان كامل  املصادقه وليست بدرجة لزوجه SAE املالمئه.

لالستعامل مره واحده. استعمل مصايف من هذا النوع  اضافات لزيت املحرك
للتغيري. ميكن ان يكون اختالفات كثريه بني املصايف  املنتج ينصح بعدم استعامل اضافات لزيت املحرك 
للتغيري. يجب استعامل مصايف بجوده عاليه للتأكد  من اي نوع )بأستثناء لون الكتشاف ترسبات(. زيت 

من جودة خدمة الصيانه. ينصح استعامل مصايف زيت  املحرك هو ماده هندسيه صناعيه واالضافات ميكن ان 
محرك ل- MOPAR وهي بجوده عاليه جدا. ترض بعمله.

جودة مصفي الهواء للمحرك التخلص من زيت املحرك املستعمل ومصايف الزيت
لالستفسار عن مواعيد الصيانه الناسبه, تصفح فصل  يجب املحافظه عىل التخلص من زيت املحرك ومصايف 

"برنامج الصيانه" يف هذا الفصل. الزيت املستعمله. تخلص غري مسؤول للزيت ومصايف 
مالحظه: الزيت املستعمله, ميكن ان يسبب رضر للبيئه. اتصل 

حافظ عىل خدمة الصيانه التي تظهر مبوضوع "ظروف  مبركز خدمات مرخص من ِقبل س.م.ل.ت. م.ض., 
التشغيل الصعبه", اذا كانت مالمئه لقيادتك. محطة وقود او الهيئه الحكوميه املسؤوله, لالستفسار 

عن طريقة التخلص من زيت املحرك ومصايف الزيت 
تحذير )تتمه(

املستعمله يف منطقتك.
نظام شفط الهواء )مصفي الهواء, انابيب والخ(  تغيري زيت املحرك - محرك ديزل

تزود حاميه معينه يف حالة فشل اشتعال يف املحرك  تزود حاميه معينه يف حالة فشل اشتعال يف املحاختيار زيت محرك واللزوجه - ديزل
)backfire(. ال تزيل نظام شفط الهواء )مصفي  لالداء االمثل وحامية افضل ملحركات طوربو يف جميع 
الهواء, انابيب والخ(, اال اذا كانت هذه االزاله  ظروف التشغيل, املنتج ينصح بزيوت محرك صناعيه 

رضوريه للتصليح او الخدمه. تأكد انه ال يوجد اي  التي تفي مبتطلبات SAE 0W30 او مبتطلبات معيار 
انسان بالقرب من صندوق املحرك قبل تشغيل 

.FCA 9.55535-DS1 املواد
السياره, عندما يكون نظام شفط الهواء )مصفي 

مصفي زيت املحرك
السياره, عندما يكون نظام شفط الهواء )مصفي 
الهواء, انابيب والخ( قد ازيلت. واال, يوجد خطر 

الصابات بالغه او قاتله.يجب تغيري مصفاة زيت يف كل تغيري لزيت املحرك.
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اختيار جودة مصفاة الهواء للمحرك
ميكن ان يكون اختالف كبري بني جودة مصايف هواء 
املحرك. يجب استعامل مصايف بجوده عاليه للتأكد 

من جودة خدمة الصيانه. ينصح استعامل مصايف زيت 
محرك ل- MOPAR وهي بجوده عاليه جدا.

صيانة نظام تكييف الهواء
للتأكد من العمل االفضل لنظام تكييف الهواء, يجب 

فحصها وصيانتها يف مركز خدمات مرخص من قبل 
س.م.ل.ت. م.ض. يف بداية كل موسم حار. الخدمه 

يجب ان تشمل تنظيف اضالع املربد وفحص التشغيل.  
ايضا, يجب فحص شد حزام الدفع. 

تحذير

• استعمل فقط مواد تربيد وزيوت ضاغط التي 

صادق عليها املنتج لالستعامل بنظام التكييف 

بسيارتك. بعض مواد التربيد مشتعله وميكن 

ان تكون متفجره وتسبب الصابتك. مواد 

تربيد وزيوت اخرى غري مصادق عليها تسبب 

رضر للنظام, التي تتطلب تصليحات باهظه. 

ملعلومات اضافيه فيام يتعلق بالكفاله, تصفح 

كتيب الكفاله املوجوده بكتاب االرشاد للسائق.

)تتمه(



تحذير )تتمه(

• نظام تكييف الهواء تشمل مادة تربيد بضغط 

عايل. ملنع خطر االصابه او رضر للنظام, اضافة 

مادة تربيد او اي تصليح الذي يوجب فصل 

انابيب, يجب ان يتم عىل يد شخص مهني. 
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تحذير

ال تستعمل مواد غسل كيميائيه يف نظام تكييف 

الهواء بسيارتك, ميكن ان تسبب رضر لنظام تكييف 

الهواء. هذا الرضر ال يغطى بالكفالة لسياره جديده.

تجديد وتدوير مربد R134a - اذا وجد
مادة تربيد نظام تكييف هواء R134a هو مركب 
الهيدروفلوروكربون )HFC( وهو صديق للبيئه. 

املنتج ينصح بتنفيذ صيانه لنظام تكييف الهواء يف 
مركز خدمات مرخص من ِقبل س.م.ل.ت. م. ض. او 
يف مركز خدمات خبري مبكيفات السيارات مع اجهزة 

تجديد وتدوير.
مالحظه: 

يجب استعامل مواد تربيد مكيفات هواء وزيوت 
ضاغط PAG املصادق عليها من قبل املنتج.

يف صندوق املحرك, يجب تنظيف وتزييت قفل غطاء  HFO 1234yf تجديد وتدوير مادة تربيد
املحرك, نظام التحرير وقفل االمان.  HFO 1234yf مادة تربيد نظام تكييف الهواء

يجب تزييت االقفال الخارجيه مرتني يف السنه,  هو هيدروفلورواولفني)HFO( الحاصل عىل دعم 
ينصح القيام بذلك يف الخريف ويف الربيع. استعمل  وكالة املحافظه عىل البيئه كغاز صديق لالوزون, 

 MOPAR Look كميه قليله من مادة التزييت مثل مع مساهمه منخفضه الرتفاع حرارة الكره االرضيه. 
Cylinder Lubricant مبارشة يف القفل. املنتج ينصح عىل تنفيذ صيانه لنظام تكييف الهواء يف 

شفرات املاسحات مركز خدمات مرخص من قبل س.م.ل.ت. م. ض. او ِ
نظف اطراف املطاط لشفرات املاسحات والزجاج  يف مركز خدمات خبري مبكيفات السيارات مع اجهزة 

االمامي والشباك الخلفي بشكل دائم بواسطة قطعة  تجديد وتدوير.
اسفنج او خرقه ناعمه ومادة تنظيف خفيف وال  مالحظه:

يسبب التآكل. بهذه الطريقه تستطيع ازالة ترسبات  يجب استعامل مواد تكييف هواء وزيوت ضاغط 
االمالح, شمع او اوساخ من الطريق, ومنع خدوش  PAG املصادق عليها من ِقبل املنتج.

وبقع. تشغيل ماسحات عىل زجاج جاف لفرته زمنيه  توجه للخدمه يف مركز خدمات س.م.ل.ت. م. ض. 
طويله, ميكن ان تسبب رضر لشفرات املاسحات.  تزييت وتشحيم الهيكل

استعمل دامئا سائل غسل عند استعامل املاسحات,  اقفال وكل نقاط املحور يف الهيكل, مبا يف ذلك مركبات 
الزالة االمالح او االوساخ من الزجاج الجاف. الزالة االمالح او االوساخ من الزجاج الجاف.مثل سكة املقعد, محاور االبواب, نقاط محاور 

امتنع عن استعامل املاسحات الزالة الصقيع او الجليد 
مثل سكة املقعد, محاور االبواب, نقاط محاور 

وبكرات, باب صندوق الحموله, صندوق الحموله, 
عن الزجاج االمامي او الشباك الخلفي. تأكد بأنها  محاور غطاء صندوق الحموله, محاور غطاء صندوق 
غري متجمده عىل الزجاج قبل تشغيلها, ملنع رضر  املحرك, ابواب انزالق ومحاور غطاء صندوق املحرك, 

للامسحات. امنع مالمسة شفرات املاسحات للوقود,  يجب ان تكون مزيته بشكل دائم مع مادة تزييت 
مثل زيت املحرك, بنزين والخ.  MOPAR Spray white عىل اساس ليثيوم, مثل

مالحظه:  Lube للتأكد من سهولة التشغيل والحاميه من 
طول فرتة خدمة املاسحات تتغري حسب املوقع 

Lube للتأكد من سهولة التشغيل والحاميه من 
الصدأ والتلف. قبل استعامل اي مادة تشحيم, يجب 

الجغرايف وتردد االستعامل. ماسحات التي ال تعمل  تجفيف  القطع وتنظيفها من الغبار واالوساخ, بعد 
كام يجب ميكن ان ترتج, تبقي اثار ماء, خطوط ماء  التشحيم يجب ازالة فائض الزيت ومادة التشحيم. 

ونقاط رطبه. اذا حدث احد هذه االوضاع, نظف  يجب االنتباه بشكل خاص ملكونات قفل غطاء املحرك. 
شفرات املاسحات او غريها, عند الحاجه. للتأكد من عمل سليم عند القيام بالصيانه 



تحذير

• اطفئ املحرك وافصل خيط تزويد الجهد ملروحة 

تربيد املربد, قبل العمل بقرب املروحه.

• انت واشخاص اخرين ميكن ان تصابوا بحروق 

صعبه من سائل تربيد املحرك ) مضاد التجمد( 

الحار او من البخار الخارج من املربد. اذا رأيت 

او سمعت بخار يخرج من تحت غطاء املحرك, ال 

تفتح غطاء املحرك حتى يربد املربد. ال تفتح ابدا 

غطاء الضغط لنظام التربيد عندما يكون املربد او 

خزان الفائض ساخن.

• ابعد يديك, االدوات, مالبس وحيل من مروحة 

تربيد املربد. املروحه ميكن ان تبدأ بالعمل يف كل 

لحظه, اذا كان املحرك يعمل او ال. 

• عند العمل بقرب مروحة تربيد املربد, افصل 

كابل تزويد الطاقه ملحرك املروحه, وانقل مفتاح 

التشغيل لوضع OFF. املروحه مع مراقبة لدرجة 

الحراره, وميكن ان تبدأ بالعمل يف اي لحظه اذا 

.ON كان مفتاح التشغيل بوضع
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تحذير )تتمه(
• انت واشخاص اخرين ميكن ان تصابو بحروق 

صعبه من سائل تربيد املحرك ) مضاد التجمد( 
الحار او من بخار يخرج من املربد. اذا رأيت او 
سمعت بخار يخرج من تحت غطاء املحرك, ال 

تفتح غطاء املحرك حتى يربد املربد. ال تفتح ابدا 
غطاء الضغط لنظام التربيد عندما يكون املربد او 

خزان الفائض ساخن.

اذا سائل تربيد )مضاد التجمد( ملوث او تظهر به 
ترسبات, تأكد بأن يقوم مركز الخدمات املرخص 

بغسل النظام بسائل OAT )مضاد للتجمد( )الذي 
.)MS.90032 يفي باملعيار 0032يفي باملعيار

اختيار سائل تربيداختيار سائل تربيد
ملعلومات اضافيه تصفح موضوع "سوائل ومواد 

تشحيم بفصل "معطيات تقنيه".

)تتمه(

الحذرفحص سائل تربيد املحرك
• خلط سائل تربيد )مضاد للتجمد( الذي ليس افحص حامية سائل تربيد املحرك )مضاد التجمد( كل 

سائل تربيد بتقنية مضاف عضوي )OAT( الذي 12 شهر )اذا امكن, قبل بدأ املوسم البارد(. اذا كان 
ذكر, ميكن ان يسبب رضر للنظام ويخفض سائل تربيد املحرك )مضاد التجمد( متسخ او يظهر به 
الحاميه من الصدأ. سائل تربيد بتقنية مضاف عالمات صدأ, يجب ترصيفه, غسل ومأل النظام بسائل 

عضوي )OAT( مختلف, ومينع خلطه مع سائل تربيد املحرك )مضاد التجمد(. افحص اذا تجمعت 
تربيد )مضاد للتجمد( مع سائل تربيد بتقنية حرشات, اوراق شجر والخ عىل مقدمة مربد نظام 

مضاف عضوي هجني )HOAT( او مع اي سائل التكييف. اذا كان متسخ, نظفه بلطف بواسطة رش 
تربيد )مضاد للتجمد( اخر مامثل "بشكل عام". املياه من انبوب الحديقه, بشكل عامودي عىل املربد.

اذا دخل سائل تربيد )مضاد للتجمد( الذي ليس نظام التربيد - ترصيف, غسل وتعبئه مره اخرى نظام الترب
)OAT( اىل النظام يف حالة الطوارئ, يجب مالحظه: مالحظه:

يف عدد من السيارات يوجد حاجه الدوات عمل خاصه 
 OAT ترصيفه, غسله والتعبئه مره اخرى بسائل الضافة سائل تربيد. تعبئه غري صحيحه لهذه االنظمه, 

جديد )يفي مبعيار OAT( يف مركز خدمات  ميكن ان يسبب رضر داخيل بالغ للمحرك. اذا كان 
مرخص من قبل س.م.ل.ت. م.ض., بأقرب فرصه  حاجه الضافة سائل تربيد للنظام, توجه ملركز خدمات 

ممكنه. مرخص من ِقبل س.م.ل.ت. م.ض.



الحذر )تتمه(
• ال متأل باملاء فقط او بسائل تربيد عىل اساس 

كحول )مضاد للتجمد(. ال تستعمل مواد مانعه 
او مؤخره للصدأ, النها ميكن ان تكون غري مالمئه 

لسائل تربيد املحرك وتسد املربد.
• هذه السياره مل تصمم الستعامل سائل تربيد 

عىل اساس بروبلني جليكول )مضاد للتجمد(. ال 
ينصح باستعامل سائل تربيد عىل اساس بروبلني 

جليكول )مضاد للتجمد( .
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يف معادلة oat )تقنية مضاف عضوي(, الذي يفي  يرصف, يغسل ويعبئ مره اخرى سائل تربيد 
OAT جديد الذي يفي باملعيار MS.90032( يف   .FOA MS.90032 باملعيار

اقرب فرصه ممكنه.  • اخلط محلول من املاء املقطر مع %50 سائل 
غطاء ضغط نظام التربيد تربيد OAT عىل االقل الذي يفي باملعيار 

الغطاء يجب ان يكون محكم االغالق ملنع فقدان  MS.90032. استعمل تركيز اعىل )مينع تجاوز 
سائل تربيد )مضاد للتجمد(, وللتأكد ان سائل تربيد  %70( عندما يكون هنالك احتامل النخفاض 

)مضاد للتجمد( يعود اىل املربد من خزان الفائض  درجة حراره ل 37- درجه مؤويه. توجه للخدمه 
لسائل التربيد, اذا وجد.

درجة حراره ل 37- درجه مؤويه. توجه للخد
لسائل التربيد, اذا وجد.يف مركز خدمات مرخص من ِقبل س.م.ل.ت. 

يجب فحص وتنظيف الغطاء, اذا تجمعت مواد غريبه 
يف مرك
م.ض.

عىل االسطح املانعه للترسب. • استعمل ماء مع درجة نقاء عاليه مثل املياه 
املقطره او مياه خاليه من االيونات, واخلط مع 

تحذير
املقطره او مياه خاليه من االيونات, واخلط مع 

محلول ماء/سائل تربيد )مضاد للتجمد(. استعامل 
• ال تفتح نظام تربيد املحرك وهي ساخنه. ال  مياه بجوده منخفضه يقلل درجة الحاميه من  اضافة سائل تربيد

تضيف ابدا سائل تربيد محرك )مضاد للتجمد(  الصدأ لنظام تربيد املحرك. سيارتك 
عندما يكون املحرك ساخن اكرث من الالزم. ال 

الصد
مالحظه  ,)MS.90032 الذي يفي باملعيار OAT سائل تربيد

ُصنعت لتعمل مع سائل تربيد ُمحسن ) 
MS.90032 الذي يفي باملعيار OAT يد

• من مسؤولية السائق املحافظه عىل مستوى 
ُّالحراره تؤدي لتكون ضغط يف نظام التربيد, ملنع 

تحرر او تُزيل الغطاء لتربيد املحرك الساخن. 
الحراره تؤدي لتكون ضغط يف نظام التربيد, مل سليم, للحصول عىل مستوى حاميه عايل جدا من 

ُالذي ميكن من اجراء الخدمه مبواعيد متباعده. ميكن 
استعامل سائل تربيد املحرك )مضاد للتجمد( حتى 10

ُ
استعامل سائل تربيد املحرك )مضاد للتجمد( حتى 10 

حروق او اصابات, ال تزيل غطاء الضغط, عندما  التجمد, حسب درجة حرارة البيئه التي تعمل  سنني او 240000 كم, قبل ان يكون حاجه لتغيريه. 
يكون النظام ساخن او مضغوطه.  بها السياره. يكون النظام ساخن او مضغوطه. ملنع تقصري فرتة الخدمه الطويله, من املهم استعامل 

• ال تستعمل غطاء ضغط آخر ما عدا الغطاء الذي  ال تستعمل غطاء ضغط آخر ما عدا الغطاء الذ• يف عدد من السيارات هنالك حاجه الدوات عمل 
ُذكر انه مناسب لسيارتك. ذلك ميكن ان يسبب 

يف عدد من السيارات هنالك حاجه الدوات عمل
خاصه الضافه صحيحه لسائل التربيد. تعبئه غري  نفس سائل التربيد ) سائل تربيد OAT الذي يفي 

باملعيار MS.90032( يف كل فرتة خدمة السياره.
اصابه او رضر للمحرك.

خاصه الضافه صحيحه لسائل التربيد. تعبئه غ
صحيحه لهذه االنظمه, ميكن ان تسبب لرضر  باملعيار MS.90032( يف كل فرتة خدمة السياره.

تصفح نصائح استعامل سائل تربيد )مضاد للتجم
صحيحه لهذه االنظمه, ميكن ان تسبب لرضر
داخيل بالغ للمحرك. اذا كانت حاجه الضافة  تصفح نصائح استعامل سائل تربيد )مضاد للتجمد( 

بتقنية مضاف عضوي )OAT(, الذي يفي مبتطلبات بتقنية مضاف عضوي )OAT(, الذي يفي مبتطلبات
داخيل بالغ للمحرك. اذا كانت حاجه الضافة 

سائل تربيد للنظام, توجه ملركز خدمات مرخص 
من ِقبل س.م.ل.ت. م.ض.معيار املواد لفيات-كرايزلر MS.90032. عند اضافة 

• ال ينصح بخلط انواع مختلفه من سوائل التربيد سائل تربيد )مضاد للتجمد(.
)مضاد للتجمد( وقد يؤدي لرضر. اذا خلطت نحن ننصح باستعامل مضاد للتجمد/سائل تربيد من 

سوائل التربيد HOAT و- OAT , اهتم بان  MOPAR ل- 10 سنوات/ 240000 كم.
مركز خدمات مرخص من ِقبل س.م.ل.ت. م.ض.

التخلص من سائل تربيد محرك مستعمل
 سائل تربيد )مضاد للتجمد( عىل اساس اثيلني 

جليكول هي ماده تحت املراقبه وبحاجه للتخلص 
منها بشكل مالئم. افحص مع السلطات املحليه.



نظام الفرامل عند فحص صندوق املحرك, اذا مل تالحظ ترسب من  من اجل معرفة قوانني التخلص السارية املفعول يف 
للتأكد من العمل السليم لنظام الفرامل, يجب القيام  املربد او من االنابيب, ميكن قيادة السياره بشكل آمن.  منطقتك. ملنع بلعها من قبل الحيوانات او االوالد, 

بفحص دوري ملركبات نظام الفرامل. لالستفسار  االبخره تختفي. ال تخزن سائل التربيد عىل اساس اثيلني جليكول يف 
عن مواعيد الصيانه املالمئه, تصفح موضوع "برنامج  • امتنع عن التعبئه اكرث من الالزم لخزان الفائض. خزانات مفتوحه, او ترتك بقعة من املاده عىل االرض. 

الصيانه" يف هذا الفصل. • افحص نقطة التجمد لسائل التربيد يف املربد ويف  اذا ابتلع ولد او حيوان املاده توجه فورا لتلقي العالج 
خزان الفائض. اذا كانت حاجه الضافة سائل  الطبي. نظف فورا كل ترسب عىل االرض.

تحذير تربيد محرك )مضاد للتجمد(, يجب حامية  مستوى سائل التربيد
ترك القدم عىل دواسة الفرامل ميكن ان تسبب فشل محتويات خزان الفائض من التجمد ايضا. خزان الفائض يعطي بشكل مريئ ورسيع 

• اذا كان حاجه الضافة سائل التربيد )مضاد 
خزان الفائض يعطي بشكل مريئ ورسيع 

امكانية تحديد اذا كان مستوى سائل التربيد 
للتجمد( عىل فرتات متقاربه, يجب القيام بفحص 

امكانية تحديد اذا كان مستوى سائل الترب
سليم. عندما يكون املحرك مطفئ وبارد, 

يف الفرمله وخطر لحادث. القياده عندما تكون رجلك 
عىل دواسة الفرامل او الضغط املستمر عليها, ميكن 

ضغط الكتشاف ترسب يف النظام.
سليم. عندما يكون املحرك مطفئ وبارد, 

مستوى سائل التربيد )مضاد للتجمد( يجب 
ان تسبب لدرجات حراره عاليه جدا للفرامل, تلف 
عىل دواسة الفرامل او الضغط املستمر عليها, ميكن 
ان تسبب لدرجات حراره عاليه جدا للفرامل, تلف  • حافظ عىل تركيز سائل التربيد )مضاد للتجمد( 
غري عادي للوسائد, وامكانية رضر للفرامل. ال تبقي  %50 عىل االقل سائل OAT )الذي يفي باملعيار 

مستوى سائل التربيد )مضاد للتجمد( يجب 
 ."MAX" -و "MIN" ان يكون بني االشارتني
عندما تكون درجة حرارة عمل املحرك سليمه, عندما تكون درجة حرارة عمل املحرك سليم

قدرة الفرمله القصوى يف حالة الطوارئ. MS.90032(. ومياه مقطره, لحاميه مالمئه  يجب فحص خزان الفائض مره يف الشهر.
للمحرك من الصدأ الذي يحتوي عىل قطع  عندما تكون حاجه الضافة سائل التربيد 

الومنيوم. )مضاد للتجمد( للمحافظه عىل املستوى 
• تأكد ان انابيب خزان فائض سائل التربيد, غري 

)مضاد للتجمد( للمحافظه عىل املستوى 
الصحيح, يجب اضافة سائل التربيد لخزان 

مطويه او مسدوده.
الصحيح, يجب اضافة سائل التربيد 
الفائض, مينع التعبئه اكرث من الالزم.

• حافظ عىل نظافة املربد. اذا كانت سيارتك مزوده 
الفائض, مين
نقاط هامه

مبكيف, حافظ عىل نظافة املكثف. 
نقاط ها
مالحظه:

• ال تغري مراقب الحراره للتشغيل بالصيف او 
مالحظه:

عند ايقاف السياره بعد السفر لعدة كم, ميكن 
بالشتاء. اذا كانت حاجه لتغيري مراقب الحراره, 

عند ايقاف السياره بعد السفر لعدة كم, 
ان ترى بخار يتصاعد من مقدمة صندوق 

ركب نوع مالئم  فقط. انواع اخرى ميكن ان 
ان ترى بخار يتصاعد من مقدمة صندوق 

املحرك. غالبا هذا ينبع بسبب الرطوبه من 
تسبب عمل غري سليم لسائل التربيد )مضاد 

املحرك. غالبا هذا ينبع بسبب الرطوبه م
مياه االمطار, ثلج او تجمع رطوبه عاليه 

للتجمد(, استهالك وقود اعىل وزيادة انطالق 
مياه االمطار, ثلج او تجمع رطوبه عاليه 

عىل املربد, التي تبخرت عندما فُتح مراقب 
غازات العادم امللوثه.

عىل املربد, التي تبخرت عندما فُتح مراقب 
الحراره ليسمح لسائل التالحراره ليسمح لسائل التربيد )مضاد للتجمد(  

الساخن من دخول املربد.
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مضخة الفرامل املركزيه
يجب فحص مستوى سائل الفرامل يف خزان سائل يجب فحص مستوى سا

الفرامل يف كل خدمه, او فورا عند اضاءة ضوء الفرامل يف كل خدمه, او فورا عند اضاءة ضوء 
التحذير لسائل الفرامل.التحذير لسائل الفرامل.
حافظ عىل تنظيف القسم العلوي من الخزان قبل حافظ عىل تنظيف القس

ازالة الغطاء. اذا كانت حاجه, اضف سائل حتى يصل ازالة الغطاء. اذا كانت حاجه, اضف سائل حتى يص
مستوى السائل للمجال املطلوب, بحسب ما هو مستوى السائل للمجال املطلوب, بحسب ما هو 

مكتوب عىل خزان سائل الفرامل. يف فرامل القرص, مكتوب عىل خزان سائل الفرامل. يف فرامل القرص
من املتوقع ان ينخفض مستوى السائل كلام تآكلت من املتوقع ان ينخفض مستوى السائل كلام تآكلت 
وسادات الفرامل. يجب فحص مستوى سائل الفرامل وسادات الفرامل. يجب فحص مستوى سائل الفرامل
عند تغيري الوسادات. ولكن ميكن ان مستوى السائل 

منخفض بسبب ترسب ويوجد حاجه للفحص.
عند تغيري الوسادات. ولكن ميكن ان مستوى السائل 

منخفض بسبب ترسب ويوجد حاجه للفحص.



استعمل سائل الفرامل الذي ينصح به املنتج فقط. 
ملعلومات اضافيه تصفح موضوع"سوائل ومواد 

تشحيم" بفصل "معطيات تقنيه" 

تحذير

• استعمل سائل الفرامل الذي ينصح به املنتج 

فقط. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع"سوائل 

ومواد تشحيم" بفصل "معطيات تقنيه" استعامل 

سائل فرامل غري صحيح ميكن ان يسبب رضر 

كبري لنظام الفرامل و/او يرض بأدائها. نوع سائل 

الفرامل املالئم لسيارتك, مدون عىل خزان سائل 

الفرامل االصيل.

• ملنع التلوث من مواد غريبه او من الرطوبه, 

استعمل فقط سائل جديد او سائل الذي كان يف 

خزان مقفل ومحكم متاما. حافظ عىل ان يبقى 

غطاء خزان سائل الفرامل مقفل جيدا دامئا. 

سائل فرامل يف خزان مفتوح ميتص رطوبه من 

الهواء ونقطة غليانه تنخفض. السائل ميكن ان 

يغيل بشكل فجايئ اثناء فرمله قويه او فرمله 

طويله, ويسبب فشل فجايئ يف الفرمله, الذي 

ميكن ان ينتهي بحادث.
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تحذير )تتمه(

• تعبئه اكرث من الالزم ميكن ان تؤدي اىل ترسب 

سائل الفرامل عىل اجزاء محرك ساخنه ويؤدي 

اىل اندالع حريق. سائل الفرامل ميكن ان يسبب 

رضر للون او للمطاط, يجب منع مالمسته لهذه 

االسطح.

• امنع تلوث سائل الفرامل بسوائل عىل اساس 

مواد مشتعله. مطاط منع الترسب ميكن ان 

يترضر, ويسبب فشل جزيئ او كامل للفرامل, 

الذي ميكن ان ينتهي بحادث.

)تتمه( 

تردد تغيري سوائل
يف ظروف التشغيل العاديه, سائل علبة الرتوس الذي 

مأل يف املصنع, يزود تشحيم كايف لكل فرتة خدمة 
السياره. ال حاجه لتغيري سوائل اال اذا تلوثت مادة 

التشحيم بالتشحيم باملاء.
مالحظه:

اذا تلوث فعال باملاء, يجب تغيري السائل فورا.
علبة تروس اوتوماتيكيه

اختيار مادة التشحيم
من مهم استعامل مادة تشحيم مالمئه لعلبة الرتومن مهم استعامل مادة تشحيم مالمئه لعلبة الرتوس 

للحصول عىل االداء االفضل ومن اجل اطالة فرتة 
خدمة علبة الرتوس. استعمل السائل الذي ينصح به 

املنتج فقط. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع"سوائل 
ومواد تشحيم" بفصل "معطيات تقنيه". مهم ومواد تشحيم" بفصل "معطيات تقنيه". مهم 

املحافظه عىل مستوى سليم لسائل علبة الرتوس  املحافظه عىل مستوى سليم لسعلبة تروس يدويه - اذا وجدت
بواسطة البواسطة السائل الذي ينصح به.

مالحظه:
اختيار مواد التشحيم
استعمل سائل علبة الرتوس الذي يويص به املنتج استعمل سائل علبة ال

مينع استعامل غسل كيميايئ يف اي علبة تروس, يجب  فقط.  ملعلومات اضافيه تصفح موضوع"سوائل ومواد 
استعامل مادة تشحيم مصادق عليها فقط. تعاملتشحيم" بفصل "معطيات تقنيه". 

)تتمه( فحص مستوى السائلفحص مستوى السائل
تحذيرافحص مستوى السائل بواسطة ازالة غطاء التعبئه.  افحص مستوى السائل بواسطة ازالة غطاء التعبئه. 

مستوى السائل يجب ان يكون بني اسفل ثقب المستوى السائل يجب ان يكون بني اسفل ثقب التعبئه 
استعامل سائل علبة تروس ال ينصح به من ِقبل ونقطه تكون ليس اكرث من 4.7 ملم تحت اسفل 

املنتج, ميكن ان يسبب انخفاض بجودة نقل الغي
ونقطه
الثقب.

و/او ارتجاجات يف محول العزم. ملعلومات اضافيه 
املنتج, ميكن ان يسبب انخفاض بجودة نقل الغيارات 

و/او ارتجاجات يف محول العزم. ملعلومات اضافيه 
الثقب.

اضف سوائل حسب الحاجه للمحافظه عىل مستوى 
حول مواصفات السوائل تصفح موضوع"سوائل ومواد  سوائل سليم.

تشحيم" بفصل "معطيات تقنيه". 



 HVAC نظام • نتيجة لنقص بتزويد الكهرباء, او  ال تعمل مره اخرى  وضع حاميه عىل البطاريه مشغل/رسالة وضع 
 150W AC نظام محول الجهد • بعد ان توقفت, تظهر رساله. عندما يعمل خفض  حامية البطاريه - أجراءات لخفض الضغط 
• نظام السمع ومعلومات الطقس الضغط, الرساله "حامية البطاريه تعمل" او " بوضع 

فقدان الشحن للبطاريه ميكن ان يشري اىل احد  حامية عىل البطاريه" تظهر عىل شاشة لوحة العرض. السياره مزوده مبستشعر بطاريه ذيك )IBS( للقيام 
الكهربايئ )اذا وجد(
السياره مزوده مبستشع

االوضاع التاليه: هذه الرسائل تشري ان البطاريه موجوده يف وضع 
• نظام الشحن ال يستطيع ارسال كهرباء كايف لنظام  شحن منخفض وباالضافه تستمر بفقدان شحن 

مبراقبه اضافيه للنظام الكهربايئ ووضع بطارية 
السياره.

نظام الشحن ال يستطيع ارسال كهرباء كايف ل
السياره الن الضغط الكهربايئ اكرب من الالزم 

كهربايئ بوتريه ال يستطيع نظام الشحن التغلب عليها.
السياره.
يف الحاال

السياره الن الضغط الكهربايئ اكرب من الالزم
بالنسبة لها. النظام يستمر بالعمل كاملعتاد.بالنسبة لها. النظام يستمر بالعمل كاملعتاد.

• تشغيل كل مستهليك الكهرباء يف السياره )مثال,  مالحظه: يف نظام الشحن, او ان وضع البطاريه يسوء, تتخذ 
يف الحاالت التي يجد بها مستشعر البطاريه الذيك خلل 

يف نظام الشحن, او ان وضع البطاريه يسوء, تتخذ 
تعريفات قصوى لنظام HVAC, اضاءه داخليه  • نظام الشحن ليست مرتبطه بخفض الضغط.  خطوات لخفض الضغط الكهربايئ من اجل اطالة فرتة 
 12v, 150W وخارجيه, ضغط زائد عىل مقابس ُيشخص نفسه بشكل ثابت. نظام الشحن  ومسافة القياده للسياره, بواسطة خفض القوه او 
AC+ وفتحات  USB( اثناء ظروف سفر معينه  • اذا ضوء نظام الشحن مضاء ميكن ان يكون خلل  اطفاء ضغط كهربايئ ال حاجة له.

)سفر يف املدينه, جر, توقف متكرر(.  يف النظام. ملعلومات اضافيه تصفح موضوع  خفض الضغط الكهربايئ يعمل فقط عندما يعمل 
• تركيب امكانيات مثل اضاءه اضافيه, ازرار ثابته,  "ضوء نظام الشحن" مبوضوع "اضواء تحذير  املحرك. اذا كان خطر لفراغ البطاريه ونتيجة ذلك 

انظمة سمع, صافرات انذار وما شابه.  ورسائل, بفصل"تعرف عىل لوحة االشارات".  السياره تتوقف.
• فرتات سفر غري عاديه )سفرات قصريه مرافقه  فرتات سفر غري عاديه )الضغط الكهربايئ ميكن ان يتوقف )اذا وجد(, 

بتوقف لفرتات طويله(.
• السياره توقفت لفرته زمنيه طويله )اسابيع,  واالمكانيات بالسياره ميكن ان تتأثر نتيجة خفض 

اشهر(.  الضغط:
• البطاريه استبدلت يف الفرته االخريه ومل تشحن  • تسخني مقاعد/تهوئه مقاعد/تسخني عجلة 

متاما.
• البطاريه فرغت نتيجة عمل مستهلك كهرباء القياده.

عندما كانت السياره متوقفه. • ماسكات كؤوس مسخنه/مربده - اذا وجدت
• تم استعامل البطاريه لفرته طويله عندما مل  • مذيب ابخره خلفي وتسخني املرايا

يعمل املحرك, من اجل تشغيل الراديو, االضاءه, 
 , +12V الشاحنات واالجهزه املتنقله مع جهد
مثل شافطات الغبار, وحدات تحكم األلعاب 

وأجهزة مامثلة
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خذ بعني االعتبار ان استعامل وقود مخلوط بااليثانول, 
من املتوقع ان يزيد استهالك الوقود, بسبب كمية من املتوقع ان يزيد استهالك الوقود, بسبب كمية 

بنزين بجوده منخفضه ميكن ان يسبب مشاكل مثل 
صعوبه بالتشغيل او انطفاء املحرك بشكل مفاجئ. صعوبه بالتشغيل او انطفاء املحرك بشكل مفاجئ.  5. الوقود والتزود بالوقود

الطاقه املنخفضه لاليثانول. مشاكل التي تحصل بسبب  الطاقه املنخفضه لاليثانول. مشاكل التي تحصل بسباذا ظهرت هذه االعراض, جرب استعامل وقود من 
استعامل خليط ميثانول وبنزين غري مغطاه بكفالة 

اذا ظهرت هذه االعراض, جرب استعامل وق
منتجني آخرين قبل احضار السياره للخدمه.

متطلبات وقود - محرك بنزين
استعاممحرك 1.4 لرت طوربو

املنتج.
منتجني آخرين قب
محرك 2.4 لرت  محرك 1.4 لرت طوربو

هذه املحركات صممت ل
محرك 2.4 لرت 

الحذرهذه املحركات صممت لتفي بكل قوانني االنبعاث 
هذه املحركات صممت لتفي بكل قوانني االنبعاث 
وتزويد استهالك وقود واداء ممتاز, عند استعامل وتزويد استهالك وقود واداء ممتاز, عند استعامل 

هذه املحركات صممت لتفي بكل قوانني االنبعاث
وتزويد استهالك وقود واداء ممتاز, عند استعامل 

استعامل وقود مع تركيز ايثانول اكرث من 15%,  بنزين خايل من الرصاص بجوده عاليه باوكتان بالحد  بنزين خايل من الرصاص بجوده عاليه باوكتان بالحد 
ميكن ان يسبب اعطال باملحرك, صعوبات بالتشغيل  . )RON 91( االدىن االدىن )RON 95( ينصح باستعامل بنزين بجوده 

وبالقياده, وتلف مكونات. هذه التأثريات السلبيه  ضجة رضبات خفيفه يف رسعات منخفضه للمحرك ال  عاليه باوكتان بالحد االدىن)RON 98( او اعىل, من 
ميكن ان تسبب رضر دائم لسيارتك. ترض املحرك. مع ذلك, ضجة رضبات قويه برسعات  اجل اداء وقود امثل.

عاليه ميكن ان تسبب رضر, ويجب االهتامم بالتصليح  ضجة رضبات خفيفه يف رسعات منخفضه للمحرك ال 
الفوري. بنزين بجوده منخفضه ميكن ان يسبب  ترض املحرك. مع ذلك, ضجة رضبات قويه برسعات 
مشاكل مثل صعوبه بالتشغيل او انطفاء املحرك  عاليه ميكن ان تسبب رضر, ويجب االهتامم بالتصليح 
بشكل مفاجئ. اذا ظهرت هذه االعراض, جرب  بشكل مفاجئ. اذا ظهرت هذه االعراض, جرب الفوري. بنزين بجوده منخفضه ميكن ان يسبب 

استعاملاستعامل وقود من منتجني آخرين قبل احضار السياره 
للخدمه.

بشكل مفاجئ. اذا ظهرت هذه االعراض, جرب 
مشاكل مثل صعوبه بالتشغيل او انطفاء املحرك 
بشكل مفاجئ. اذا ظهرت هذه االعراض, جرب 

للخدمه.
بنزين بجوده منخفضه ميكن ان يسبب مشاكل مثل 

صعوبه بالتشغيل او انطفاء املحرك بشكل مفاجئ. استعامل وقود من منتجني آخرين قبل احضار السياره 
اذا ظهرت هذه االعراض, جرب استعامل وقود من  للخدمه.

منتجني آخرين قبل احضار السياره للخدمه.
ايثانول

املنتج ال ينصح باستعامل وقود يحتوي عىل اكرث من 
%15 ايثانول يف سيارتك. تزويد سيارتك بوقود من 

موثوق به ميكن ان تخفض خطر تجاوز حد ال- 15% 
و/او استعامل وقود غري سليم.
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بنزين محسن
يف مناطق معينه يطلب استعامل بنزين مع اشتعال 
اكرث نقاء الذي يسمى بنزين محسن. بنزين محسن 

يحتوي عىل مؤكسدات وخليط خاص, لخفيحتوي عىل مؤكسدات وخليط خاص, لخفض 
االنبعاث من السياره وتحسني جودة الهواء.االنبعاث من السياره وتحسني جودة الهواء.

ينصح استعامل البنزين املحسن. بنزين محسن الذي 
ُخلط كام يجب يزود اداء محسن وصمود محرك 

ومكونات نظام الوقود.
اضافات الوقود

باالضافه الستعامل وقود خايل من الرصاص باالوكتان 
الصحيح, ينصح استعامل بنزين الذي يحتوي عىل 
مواد تنظيف, حاميه من الصدأ واضافات تثبيت. 

استعامل بنزين يحتوي عىل هذه املركبات يساعد عىل 
تحسني استهالك الوقود, خفض االنبعاث واملحافظه 

عىل اداء السياره. 



6. تعليامت لحالة الطوارئيجب االمتناع عن االستعامل غري املراقب ملواد  يجب االمتناع عن االستعامل غري املراقب ملواد 
التنظيف لنظام الوقود. العديد من هذه املواد معد 
الزالة ترسبات ومواد تلميع, وميكن ان تحتوي عىل 

مذيبات فعاله او مواد مشابهه. هذه ميكن ان تسبب 
وامضات الطوارئ
زر وامضات الطوارئ موجود يف مجموعة االزرار فوق زر وامضات الطوارئ مو

نظام مراقبة املناخ . رضر ملطاط منع الترسب بنظام الوقود.
اضغط عىل الزر لتشغيل وامضات 

رضر ملطاط منع الترسب بنظام الوقود.
ال تستعمل وقود E-86 يف سيارات غري مالمئه 

الطوارئ. عندما يُشغل الزر كل 

ال تستعمل وق
لوقود مخلوط

اشارات التوجه تومض لتنبيه املاره  سيارات غري مالمئه لوقود مخلوط )FFV( مالمئه 
بوجود حاله طارئه. اضغط عىل  E-( 15% للتشغيل ببنزين يحتوي ايثانول برتكيز حتى
الزر مره اخرى الطفاء وامضات  الزر مره اخرى ال15(. استعامل بنزين يحتوي عىل ايثانول اعىل, ميكن 

اضواء الطوارئ. 
ان يؤدي اىل سحب الكفاله املحدوده لسياره جديده.

اضواء الطوارئ. 
هذا نظام تحذير لحالة الطوارئ ومينع استعاملها 

ِّودت سياره غري مالمئه لوقود مخلوط بوقود  عندما تكون السياره متحركه. استعملها عندما تكون اذا ز
سيارتك عالقه وميكن ان تشكل خطر ملستعميل  E-85 سهواً, اثناء عمل املحرك ميكن ان تظهر احدى 

الطريق. الظواهر التاليه:
عندما ترتك سيارتك من اجل استدعاء املساعده,  • عمل بقوه منخفضه.

وامضات الطوارئ تستمر بالعمل حتى بعد ان نقل 
 OBD II ييضء ضوء مؤرش الخلل لنظام •.OFF مفتاح التشغيل لوضع

مالحظه:• اداء محرك منخفض.
عند االستعامل الطويل, وامضات الطوارئ ميكن ان  • اداء تشغيل وقياده منخفضه يف ظروف جويه 

تؤدي اىل فراغ البطاريه. بارده.

• خطر زائد لصدأ يف نظام الوقود
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جر السياره
بهذا القسم تجد نصائح امان, ومعلومات عن انواع 
الجر التي ميكن للسياره القيام بها بشكل آمن. قبل 

جر مجرور, تصفح بتمعن بهذه املعلومات لجر 
حموله بشكل ناجع وآمن قدر االمكان.

للمحافظه عىل الكفاله املحدوده للسياره الجديده, 
نفذ الطلبات والتوصيات يف هذا املرشد بكل ما يتعلق نفذ الطلبات والتوصيات يف هذا املرشد بكل ما يتعل

بالسيارات املستعمله لجر مجرور.
تعريفات مقبوله للجر

التعريفات التاليه املتعلقه بجر مجرور تساعدك بفهم 
املعلومات التاليه:

 )GVWR( الوزن الكيل املسموح
GVWR هو الوزن الكيل املسموح به لسيارتك. هذا 
الوزن يشمل السائق, الركاب, الحموله ووزن قضيب 
الجر. الثقل الكيل يجب ان يكون محدود بشكل ال 

تتجاوز به الوزن الكيل املسموح به.



تحذير
من املهم ان ال تتجاوز الوزن الكيل املسموح عىل 

املحور االمامي والخلفي, تجاوز هذه القيم ميكن ان 
يسبب اوضاع قياده خطره. ميكن ان تفقد السيطره 

عىل السياره وتسبب بحادث.
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الجر يكون اعىل. اضافة مراقبة استقرار مجرور قص/ )TSC( مراقبة ثبات املجرور
هيدراويل تخفض االرتجاج الناجم عن الحركه والرياح  مراقبة ثبات املجرور هي وصله ميكانيكيه التي ميكن 

الجانبيه وتضيف استقرار للسياره الجاره واملجرور. تركيبها بني عقافة الجر وقضيب الجر. املراقبه عادة 
مراقبة استقرار مجرور واداة جر التي تُقسم الثقل  تزود احتكاك مربمج املتعلق بالحركه التلسكوبيه, من 
)توازن الحموله( املوىص به لقضبان جر اكرث ثقال,  اجل تقليص ارتجاجات املجرور عند السفر.
ميكن ان تكون حاجه لهم حسب طريقة تحميل   ,)TSC(  اذا وجدت مراقبة ثبات مجرور كهربائيه

السياره واملجرور, ومتطلبات الوزن الكيل املسموح به  فانها تكتشف ارتجاج املجرور وتُشغل فرمله بشكل  وزن قضيب الجر
 .)GAWR( عىل املحاور اوتوماتييك بقسم من العجالت و/او تخفض عزم  وزن قضيب الجر هو القوه  التي يشغلها املجرور عىل 

املحرك ملنع ارتجاج املجرور. عقافة الجر اىل اسفل. عليك االخذ بعني االعتبار بهذه 
تحذير اداة جر القيمه يف سيارتك.

• نظام اداة جر الذي يُقسم الثقل التي مل تُركب اداة الجر تدعم وزن قضيب الجر متاما بنفس الشكل 
اذا كانت الحموله موجوده عىل عقافة جر, او نقطة  كام يجب, ميكن ان تقلص الثبات عىل الشارع, مساحة مقدمة املجرور
اذا كانت الحموله موجوده عىل عقافة جر, او نقطة 

توصيل اخرى يف السياره. عقافات الجر من هذا النوع  مساحة مقدمة املجرور هو االرتفاع االقىص ملقدمة 
االستقرار عىل الشارع, واداء الفرامل, ذلك ميكن 

توصيل اخرى يف السياره. عقافات الجر من هذا الن
هي العقافات االكرث انتشارا يف السوق هذه االيام,  املجرور رضب العرض االقىص ملقدمة املجرور.

ان يؤدي لحادث. وتستعمل عادة لجر مجرور بحجم صغري او متوسط.

• ميكن ان نظام توزيع الثقل ال يالئم لفرامل  اداة جر التي توزع الوزن
قابض للمجرور. ملعلومات اضافيه استرش النظام الذي يوزع الوزن تُشغل رفع بواسطة قضبان 

)تحميل( رفاصيه. تُستعمل عادة لحموله اثقل, لتوزيع 
منتج املجرور,  الداة الجر, او مع مركز مرخص  وزن قضيب الجر بني املحور االمامي لسيارة الجر 

للسيارات التي تجر مجرور. ومحاور املجرور. اذا تم االستعامل حسب تعليامت 
املنتج, السفر يكون متزن اكرث, التوجيه يكون متتابع, 
مع سيطره عىل الفرمله, وهكذا مستوى االمان اثناء 

قوانني الفرمله االوروبيه ملجرور مع فرامل حتى 3500 
توصيل كابل امان
قوانني الفرمله االو

كغم تشرتط بأن يُركب يف املجرور اداة توصيل اضافيه 
او سلسلة امان.



• لتافحة جر ثابته, اربط الكابل حول عنق تفاحة  املكان املوىص به لتوصيل كابل االمان ملجرور عادي, 
الجر. اذا كنت توصل الكابل بهذه الطريقه  هو شق املوجود بجانب قاعدة عقافة الجر.

استعمل حلقه واحده فقط. مع نقطة توصيل
• لعقافات الجر القابله للفصل انقل الكابل عن 

طريق نقطة الوصل واوصله مره اخرى لنفسه يف 
الحلقه, او اوصل املشبك مبارشة لنقطة التوصيل.

ربط لتفاحة جر تسحب
• لعقافة جر ثابته, اوصل املشبك مبارشة للنقطه 

املعده لذلك. هذه االمكانيه يجب ان تتم 
املصادقه عليها بشكل رصيح من ِقبل منتج 

املجرور, الن املشبك ميكن ان ال يكون قويا مبا 
يكفي لالستعامل بهذه الطريقه.
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ربط ملشبك تفاحة جر ثابته

بدون نقاط وصل

• لتفاحة جر القابله لإلزالة, عليك االمتثال 

لتعليامت املنتج او املسوق.

ربط لعنق تفاحة جر القابله لإلزالة

ربط لعنق تفاحة جر
تفاحة جر القابله لإلزالة

مالحظه:
افحص النقاط التاليه للتأكد من االقفال الصحيح 

لتفاحة جر القابله لإلزالة قبل كل سفره:
• االشاره الخرضاء عىل منتقي الشد ُمسوى مع 

املنطقه الخرضاء لتفاحة الجر.
• برغي الشد موضوع عىل تفاحة الجر )بدون 

بُعد(.
• القفل ُمقفل واُخرج املفتاح. ميكن اخراج الربغي 

اىل الخارج.
• عليك ادخال تفاحة الجر بكاملها اىل داخل 

االنحناء وشده جيدا افحص بواسطة الهز.
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يجب القيام بعملية الرتكيب مره اخرى اذا فشلت 

احد الفحوصات االربعه.

ملنع حادث, اذا ال ميكن استعامل اداة الجر, اذا احد 

الرشوط التاليه مل تتوفر. اتصل باملنتج اذا حدث ذلك.

ميكن تركيب وازالة عقافة الجر بسهوله بواسطة قوة 

اليدين العاديه.

ال تستعمل أدوات مساعده ابدا الن ذلك ميكن ان 

يسبب رضر للنظام.

ال تحرر القفل ابدااذا املجرور موصول, او اذا ُركبت 

ادوات لحمل حموله, ازل دامئا تفاحة الجر وادخل 

القابس اىل داخل املقبس, عند السفر بدون مجرور 

او مع ادوات لحمل حموله. هذا االمر مهم خاصة اذا 

تفاحة الجر تحجب رقم ترخيص السياره او املصابيح.

عقافات جر قابله للفصل
1. مقبس

2. تفاحة الجر
3. اقفال تفاحة الجر
4. تحرير تفاحة الجر

5. برغي شد
6. غطاء

7. مفتاح
8. اشاره حمراء )برغي شد(
9. اشاره خرضاء )برغي شد(

10.  اشاره خرضاء )تفاحة جر(
11. اشاره )تحرير(

12. مقبس
13. مسامر توقف

14. ال يوجد مسافه بني 2 و- 5
15. مسافه 5 ملم تقريبا



• اهتم دامئا ان تكون تفاحة الجر واملقبس نظيفني  يف هذه الحاله عملية االقفال هي اوتوماتيكيه. تركيب تفاحة الجر
للتأكد من سالمة عملهم. اهتم دامئا ان تكون يديك بعيده عن الربغي النه يدور  1. اخرج القابس الكهربايئ من املُستقبل.

• اهتم بصيانة االجزاء امليكانيكيه. قم بصيانة  اثناء عملية االقفال.
تفاحة الجر عادة يف وضع محرره من االقفال عند 

القفل بواسطة جرافيت فقط. 3.    اقفل القفل واخرج املفتاح دامئا. ال ميكن اخراج 
• زيت نقطة الوصل, مسطحات االحتكاك ازالته من السياره. هذه هي الحاله التي بها ميكن  املفتاح اذا كان القفل مفتوح. اضغط عىل الغطاء 

وتفاحات الجر مع شحمه بدون "رسف" او  باتجاه القفل. مالحظة بعد 5 ملم بني الربغي لتفاحة الجر )انظر 
زيت. الشحمه والزيت توفر حاميه اضافيه من  ازالة تفاحة الجر الرسم( واالشاره الحمراء عىل برغي الشد مسواه مع 

الصدأ. 1. اسحب الغطاء من القفل واضغطه اىل داخل  االشاره الخرضاء عىل تفاحة الجر.
• عليك ازالة تفاحة الجر وادخال املقبس عند  مقبض القفل.

انتبه, ميكن ادخال تفاحة الجر يف هذا الوضع فقط.
تنظيف السياره مع جهاز بخار او جهاز تنظيف  افتح القفل مع املفتاح

اذا لسبب ما جهاز االقفال لتفاحة الجر تحرر قبل 
تنظيف السياره مع جهاز بخار او جهاز تنظيف
بضغط عايل. مينع تنظيف تفاحة الجر بواسطة  2. امسك تفاحة الجر, اخرج الربغي ودوره حتى 

البخار. االقفال لتحريره من االقفال عندما يكون الرتكيب, بكلامت اخرى تفاحة الجر موجوده مبضع 
مسحوب اىل الخارج. مالحظه:مقفل, يكون حاجه لتحرير الجهاز. ميكن مالحظة 

مع تفاحة الجر القابله للسحب يصل مفتاحني. تذكر وضع مقفل بسهوله الن االشاره الخرضاء مسواه مع  اخرج تفاحة الجر من الثقب.

ذلك واحفظ املفاتيح يف علبه. يف حالة كان حاجه  اآلن ميكن اخراج الربغي, هو يعمل بشكل اوتوماتييك  االشاره الخرضاء عىل تفاحة الجر, وال يوجد بعد بني 

للعوده اىل التعليامت التي ذكرت سابقا.الربغي وتفاحة الجر. بوضع محرر.
3. خزن تفاحة الجر مبكان آمن يف السياره واحميه  اعمل حسب التعليامت التاليه لتحرير جهاز االقفال:

من الوحل. ادخل مفتاح وافتح القفل, اخرج برغي الشد ودوره 
4. ادخل املقبس الكهربايئ للمقبس.

حتى وصول نقطة االيقاف. تفاحة الجر محرره وبعد 
مالحظه:

كل تصليح او ازاله لتفاحة الجر قابل للسحب يجب اخراج الربغي, جهاز االقفال يبقى محرر.
تنفيذه عىل يد املنتج. 2.    ركب تفاحة الجر مع مسامر االيقاف, بواسطة 

• ركب لوحة املعلومات ذات الصله قرب املقبس,  ادخال وضغط كليهام اىل داخل التقعر.
او داخل السياره يف مكان ظاهر للعيان.

50



اوزان الجر للمجرور )قيم اوزان املجرور القصوى(
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نوع الجراملسالجرالوزن االقىص املسموح لقضيب محرك/علبة تروس قدرة الوزن املسموح القصوى 
)وزن املجرور الكيل()وزن املجرور الكيل(

الجر
)انظر املالحظه(

50 كغم 1200 كغم دفع امامي او دفع بأربع عجالت محرك بنزين 1.4 لرت/اوتوماتيكيه

60 كغم 1000 كغم دفع امامي او دفع بأربع عجالت محرك بنزين 1.4 لرت/يدوي

50 كغم 1000 كغم دفع امامي او دفع بأربع عجالت محرك بنزين 2.4 لرت

75 كغم 1500 كغم او دفع بأربع عجالت محرك ديزل 2.0 لرت/اوتوماتيكيه

95 كغم 1900 كغم او دفع بأربع عجالت محرك ديزل 2.0 لرت/يدويه

60 كغم 1200 كغم او دفع بأربع عجالت محرك ديزل 1.6 لرت

عند جر مجرور ميكن اجتياز وزن الحموله الكيل املسموح به ليس باكرث من %10 او 100 كغم, القيمه االصغر بينهام, ورسعة السفر محدوده ل- 100 
كم/س واقل.

افحص ما هي القوانني املحليهبام يتعلق برسعة جر مجرور القصوى والوزن.

حدود الجر املذكوره متثل قدرة الجر القصوى للسياره, عندما يصل اىل وزن مدمج كيل للعمل من جديد مبنحدر 12 باملئه بعلو سطح البحر. 

اثناء الجر األداء والتوفري بالوقود تقل يف جميع النامذج.
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