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לקוח יקר,

. RENEGADE ברצוננו לברך אותך ולהודות לך על בחירתך ברכב

מדריך נהג זה מיועד לעזור לך להכיר את כל מאפייני הרכב ולהשתמש בהם באופן הטוב ביותר.

ביותר על סמך המאפיינים  לביצועים הטובים  וכיצד להגיע  ואזהרות חשובות,  זמן, עצות  ולתחזוקה לאורך  לנהיגה בטוחה, לטיפול  חיוני  תוכל למצוא במדריך מידע 

הטכניים המיוחדים של הרכב, לכן מומלץ לקרוא את המדריך עד סופו לפני נסיעתך הראשונה. כך ניתן גם להכיר את הבקרים, ומעל לכל את הבלמים, מערכת ההיגוי 

ואת תיבת ההילוכים, ומכאן ללמוד את התנהגות הרכב בדרכים שונות.

המידע, המפרטים והאיורים במדריך זה תקפים בעת ההדפסה. יצרן הרכב שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים ותכנונים בכל עת ללא התראה מראש או מחויבות 

כלשהי להחיל שינויים זהים או דומים במכוניות שכבר נמכרו. כמו כן המדריך מתייחס לכל הדגמים ומכיל את כל הציוד, כולל ציוד אופציונלי המותקן במפעל. משום כך, 

יתכן כי חלק מההסברים מתייחסים לציוד אשר אינו מותקן במכוניתך.

בחוברת השירות והאחריות שנמסרה לך אף היא תמצא תיאור של השירותים שהחברה מציעה לקוחותיה, את תעודת האחריות ואת התנאים לשמירה על תוקפה.

אנו בטוחים שהמדריך ומרכזי השירות המורשים של החברה יעזרו לך ליהנות מרכבך החדש ומהשירות שמספקת חברת סמלת במרכזי השירות שלה.

לאחר קריאתו, מומלץ לשמור את המדריך בתוך הרכב כדי שיהיה נגיש בעת הצורך, וכן למקרה שיימכר. בעל הרכב הבא יהיה זקוק אף הוא למידע הכלול בו.

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

אלפא רומיאו, אבארט, ג'יפ, קרייזלר, ראם ואיווקו
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חובה לקרוא!
תדלוק

מנועי בנזין: תדלק רק בדלק נטול עופרת בדירוג אוקטן (RON 95( ומעלה העומד בתקן אירופי EN228. אל תשתמש בדלק 
המכיל מתנול או אתנול E85. שימוש בתערובות אלה עלול לגרום תקלות בהתנעה ובנהיגה ונזק לרכיבים חיוניים במערכת 

אספקת הדלק.
מנועי דיזל: תדלק בסולר בלבד העומד בתקן אירופי EN590. שימוש במוצרים או בתערובות אחרות עלול לגורם נזק בלתי הפיך למנוע, 

ובעקבותיו לבטל את תוקף האחריות. למידע נוסף על השימוש בדלק הנכון, עיין בנושא "תדלוק הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".
התנעת המנוע

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית )מנועי בנזין(: ודא שבלם החניה החשמלי משולב, שלב את ידית ההילוכים להילוך סרק, 
לחץ על דוושת המצמד במלואה מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה, סובב את מתג ההתנעה למצב AVV ושחרר מיד לאחר שהמנוע 

מותנע. גרסאות עם מפתח אלקטרוני, המנוע מותנע באמצעות לחיצה על לחצן ההתנעה.

גרסאות תיבת הילוכים ידנית )מנועי דיזל(: ודא שבלם החניה החשמלי משולב, שלב את ידית ההילוכים להילוך סרק, לחץ 
על דוושת המצמד במלואה מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה, סובב את מתג ההתנעה למצב MAR והמתן שתכבה נורית האזהרה 
. סובב את מתג ההתנעה למצב AVV ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע. גרסאות עם מפתח אלקטרוני, המנוע מותנע 

באמצעות לחיצה על לחצן ההתנעה.
גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית: ודא שבלם החניה החשמלי משולב ושבורר ההילוכים במצב P )חניה( או במצב סרק 

N, לחץ על דוושת הבלם במלואה וסובב את מתג ההתנעה למצב AVV או לחץ על לחצן ההתנעה.

חניה על חומרים דליקים
הממיר הקטליטי מגיע לטמפרטורות גבוהות במהלך הפעלתו. אל תחנה את רכבך על דשא, עלים יבשים, מחטי אורנים או 

חומרים דליקים אחרים: קיימת סכנת שריפות.

שמירה על איכות הסביבה
הרכב מצויד במערכת המאפשרת בקרה רצופה של הרכיבים המשתתפים בתהליך הפליטה, כדי לשמור על איכות הסביבה.
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אביזרי חשמל
אם תחליט להוסיף אביזרי חשמל לאחר הרכישה )למרות הסכנה של פריקת מצבר ההדרגתית(, מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם סמלת בע"מ. טכנאי המרכז יכולים לחשב את העומס החשמלי הכולל ולבדוק שרכבך יכול לעמוד בעומס הנדרש.

טיפולי תחזוקה
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית לשמירה על מצבה התקין, על אמצעי הבטיחות, על איכות הסביבה ועל עלויות הפעלה 

נמוכות לאורך זמן רב.
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סמלים
רכיבי רכב מסוימים נושאים תוויות צבעוניות שסמליהן מציינים אמצעי זהירות שיש להקפיד עליהם תוך כדי שימוש. קרא את התיאור הקצר 

שמופיע ליד כל סמל. שים לב תמיד לכל האזהרות המוצגות כאן.

תיתכן הפעלה   
אל תיגע בידיךאוטומטית גם  קרא את ספר הנהג עם מנוע כבוי

    
אל תפתח את      המכסה כאשר    הגן על עיניךאל תפתח: גז בלחץ גבוה

המנוע חם

סכנת פיצוץ    הרחק ילדים חלקים נעים:
הרחק חלקי גוף

ובגדים

סכנת מתח גבוה    ללהבותחומר משתך    אל תתקרב



אזהרת התהפכות
רכבי שטח הם בסכנה גבוהה יותר להתהפכות מאשר סוגי כלי רכב אחרים. לרכב זה מרווח גחון ומרכז כבידה גבוהים יותר משל כלי רכב 
פרטיים, ולכן הוא מתפקד טוב יותר בסוגים רבים של דרכי שטח. עם זאת, נהיגה לא בטוחה יכולה לגרום לאיבוד שליטה בכל סוג של רכב. 
בגלל מרכז הכבידה הגבוה יותר, הסיכוי להתהפכות עקב איבוד שליטה הוא גבוה יותר מאשר כלי רכב אחרים. לכן, אל תבצע פניות חדות, 

תמרונים פתאומיים, או כל פעולת נהיגה מסוכנת אחרת, מכיוון שאתה עלול לאבד שליטה על רכבך. אי ציות לאזהרות אלו עלול לגרום 
להתנגשות, להתהפכות, או לפציעה חמורה או קטלנית. נהג בזהירות. הסיבה העיקרית לפציעות חמורות או קטלניות היא אי חגירה של 
חגורות הבטיחות. במקרה של התהפכות, נוסע שאינו חוגר חגורת בטיחות מגדיל את סיכוייו לפציעה קטלנית מאשר נוסע שחוגר אותה 

כראוי. חגור תמיד את חגורות הבטיחות.

התקני אבטחת רשת
הרכב מצויד בהתקני אבטחה שפותחו בהתאם לסטנדרטים טכנולוגיים המיושמים כעת בתעשיית הרכב, כדי להגן על מערכות הרכב מפני 

ניסיונות פריצה. המטרה של התקני האבטחה הם למזער את הסכנה להתקפה מהרשת או להתקנה של וירוסים או נוזקות אשר יכולות 
לפגוע בביצועים של הרכב ו/או לאפשר גניבה של מידע אישי של הלקוחות ו/או המשתמשים ו/או שיבוש של המידע האמור. בעל הרכב 

לא יסיר, ישנה או יטפל בהתקני האבטחה למניעת פריצה. היצרן לפיכך לא יהיה אחראי לתוצאות השליליות ו/או נזק לרכב ו/או ללקוח ו/או 
לצדדים שלישיים הנובע מהסרה, שינוי או התאמה של התקני האבטחה שבוצעו ע"י הבעלים או המשתמש של הרכב.

שינויים/התאמות ברכב

4

חשוב כל שינוי ברכב עלול לפגוע בבטיחותו ובשליטה בו בכביש. בעקבות זאת, עלולה להיגרם תאונה שבה ייפצעו הנוסעים בפציעות 
קטלניות.
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שימוש במדריך
הוראות הפעלה

בכל פעם שניתנות הוראות כיוון )ימינה/שמאלה או לפנים/לאחור( הנוגעות לרכב, הן מתיחסות למושב הנהג. אם ההנחיה נוגעת לנוסעים 
אחרים, יצוין הדבר בפירוש במקום מתאים בטקסט.

האיורים במדריך זה נועדו להמחשה בלבד: לכן, ייתכן כי פרטים מסוימים באיור לא מתאימים למיקומם ברכב בפועל. כמו כן, מדריך זה 
מתאר כלי רכב בעלי גלגל הגה בצד שמאל. לפיכך, ייתכן כי באיור מיקום ומבנה של בקרים מסוימים בכלי רכב שגלגל ההגה בהן נמצא בצד 

ימין לא יהיה כהשתקפות המראה.
כדי לזהות את הפרק המכיל את המידע הדרוש, באפשרותך לעיין באינדקס המופיע בסוף מדריך זה.

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

אזהרות ואמצעי זהירות
במהלך הקריאה של הספר תמצא סדרה של אזהרות שנועדו למנוע פעולות העלולות להזיק לרכבך.

כמו כן, כלולים בספר אמצעי זהירות שנועדו למנוע שימוש שגוי ברכיבים של הרכב, אשר עלול לגרום תאונות או פציעות.
לפיכך, יש להקפיד ולמלא אחר ההנחיות בכל האזהרות ובאמצעי הזהירות.

אזהרות ואמצעי זהירות מסומנים בטקסט באופן הבא:

 בטיחות אישית

 בטיחות הרכב

 הגנה על הסביבה

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

הכר את רכבך

הכר את לוח המחוונים

בטיחות

התנעה ונהיגה

במקרה חירום

שירותים ותחזוקה

מפרטים טכניים

מולטימדיה

אינדקס
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אינדקס גרפי
10 לוח המכש ירים  

11 פנים הרכ ב  



יפרג סקדניא

מערכת בקרת אקלים ידית אחיזה ➐ ידית שמאלית ➍ֿ ➊ 
גלגל הגה תא כפפות ➑ לוח המחוונים ➎ ➋ 

מתג תאורה בקרים ➒ ידית ימנית ➏ ➌ 

10

לוח מכשירים
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פנים הרכב

מערכת בקרת אקלים / חימום ידית הילוכים ➎ מושבים ➌ ➊ 
UCONNECT מערכת בקר בורר שטח )אם קיים( ➏ חלונות חשמליים / מראות חיצוניות  ➍ ➋ 

חשמליות
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הכר את רכבך
היכרות מעמיקה עם רכבך מתחילה בעמוד זה.

מדריך זה מסביר בפשטות ובשפה קלה כיצד 
הוא בנוי וכיצד הוא פועל.

המתוארים.

13

14  זה. מפתחות  

15 מתג הה תנעה  
17 מפתח שולל התנע ה  
17 לכן, אנו ממליצים לך לקרוא אותו תוך כדי ישיבה  שיבה  אזעקה  
18 יבים  דלתות  נוחה ברכב, כדי שתראה במו עיניך את הרכיבים  
22  מושבים  

24 משענות  ראש  
25 גלגל הגה    
25 מראה פנ ימית  
27 תאורה ח יצונית  
31 תאורה פ נימית  

מגבי השמשה הקדמית/ 
31 מגב חלון   אחורי  
34 מערכת בקרת אק לים  
40 חלונות ח שמליים  
41 גג שמש  חשמלי  
43   MySky  גג שמש
46 מכסה מנ וע  
47 תא מטען    
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מפתחות

רכרכה

א  1( 
כר ת

ךבך

 )1   )1  

מפתחות אלקטרוניים, איור 5.

מפתח עם שלט רחוק
להב המפתח )A(, מפעיל את:

❒❒מתג ההתנעה
❒מנעול הדלת❒

 לביטול נעילת 

לחץ על הלחצן )B( כדי לפתוח/לסגור את 
הלהב.

מפתח אלקטרוני
)גרסאות המצוידות בתפקוד כניסה ללא 

)Enter-N-Go מפתח
בגרסאות המצוידות במערכת "כניסה 

ללא מפתח Enter-N-Go", הרכב כולל שני 

לחץ קלות על הלחצן
הדלתות ותא המטען המלווה בהדלקת 
קצובה של התאורה הפנימית והבהוב 

כפול בפנסי איתות )אם קיים(.

: לנעילת  לחץ קלות על הלחצן 
הדלתות ותא המטען המלווה בכיבוי 

של התאורה הפנימית והבהוב בודד של 
פנסי איתות )אם קיים(. לחץ על לחצן 
: לפתיחה מרחוק של תא המטען 

)לפתיחה של תא המטען לחץ על הלחצן 
פעמיים ברצף(.

: הדלקה מרחוק 

 או 

לחץ על לחצן 
של אור נמוך ופנסי הצד למשך עד 90 

שניות. בלחיצה נוספת על לחצן 
בתום 90 שניות, תידלק התאורה שכבתה 

קודם לכן )אם תפקוד פנסי החניה כבר 
פעיל הוא יישאר דולק(. אם נלחץ לחצן 

 לאחר שחלפו 90 שניות, הפנסים 
הראשיים ופנסי הצד יידלקו למשך 30 

שניות.

הזמנה של מפתחות נוספים
אם יש צורך במפתח שלט רחוק או 

מפתח אלקטרוני חדש, מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
סמלת בע"מ. עליך להצטייד במסמכי 

זהות ובמסמכי הבעלות על הרכב.

 אזהרה

1( לחץ על לחצן (B) רק כאשר המפתח רחוק 
מגופך, במיוחד מעיניך, ומחפצים העלולים להינזק 

)בגדיך, לדוגמה(. אל תשאיר את המפתח ללא 
השגחה, כדי למנוע לחיצות מקריות על הלחצנים 

בידי ילד, לדוגמה.



11551155

 חשוב

1( הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח עלולים 
להינזק, אם המפתח נחשף למכות חזקות. כדי 

לשמור על יעילות מרבית של הרכיבים האלקטרוניים 
בתוך המפתח, אין לחשוף אותו לאור שמש ישיר.

  מתג ההתנעה

5) 4) 3) 2)  

הערה בגרסאות המצוידות בתיבת 
הילוכים אוטומטית ניתן להסיר את 

המפתח רק אם ידית ההילוכים במצב 
.P חניה

גרסאות המצוידות במפתח אלקטרוני  גרסאות עם מפתח מכני
(מערכת כניסה והתנעה ללא מפתח  ניתן לסובב את המפתח לשלושה מצבים 

)Enter-N-Go שונים, איור 6:
הפעלת מתג ההתנעה אפשרית כאשר  ❒STOP: מנוע דומם, ניתן להסיר את ❒

המפתח האלקטרוני נמצא בתא הנוסעים.  המפתח, עמוד הגה נעול )כאשר המפתח 
לחצן ההתנעה איור 7 מופעל גם אם  מוסר(. ניתן עדיין להפעיל התקני חשמל 

המפתח האלקטרוני בתוך תא המטען או  מסוימים )מערכת נעילת דלתות מרכזית, 
על המדף האחורי. אזעקה וכד'(.

❒MAR: מצב נהיגה. כל ההתקנים ❒
החשמליים פעילים

❒AVV: התנעת המנוע.❒

ללחצן ההתנעה קיימים המצבים האפשריים 
הבאים:

STOP: מנוע מודמם, גלגל הגה נעול. ניתן 
עדיין להפעיל התקני חשמל מסוימים 

)מערכת נעילת דלתות מרכזית, אזעקה וכד'(.

 חשוב

1( סוללות משומשות שלא מסולקות כהלכה 
פוגעות באיכות הסביבה. יש לסלק את הסוללות 

המשומשות כפי שמפורט בחוק, במיכלים 
מיוחדים או להביא אותן למרכז שירות מורשה 

מטעם סמלת בע"מ שישליך אותן עבורך.
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גלגל ההגה תעביר את גלגל ההגה למצב ה .STOP למצב ❒MAR: מצב נהיגה. כל ההתקנים ❒ MAR.ה החשמליים פעילים ניתן להגיע למצב  הערה אם ההתקן אינו מדומם את כ גרסאות עם מפתח אלקטרוני: נעילת זה באמצעות לחיצה אחת על לחצן ר המנוע, עיין בנושא "תצוגה" בפרק "הכר  עמוד ההגה מתבטלת כאשר מתג ההתנעה, מבלי ללחוץ על דוושת הבלם א  את לוח המחוונים" אם ניתן, וצור קשר  ההתנעה נלחץ והמפתח האלקטרוני )גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית( ת עם מרכז שירות מורשה של סמלת  או דוושת המצמד )גרסאות עם תיבת  ר מזוהה.כ בע"מ. הילוכים ידנית(. חשוב לשחרור חלק של המפתח ךךב למידע נוסף על נוהלי התנעה של המנוע,  ❒AVV: התנעת המנוע.❒

בגרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית,  עיין בנושא "התנעת המנוע" בפרק  התנעת המנוע (כאשר סוללת 
מומלץ להעביר את תיבת ההילוכים  "התנעה ונהיגה". המפתח ריקה(: במקרה זה, גע בקצה 
למצב P, לשחרר את דוושת הבלם  נעילת עמוד הגה המעוגל של המפתח האלקטרוני )הצד 

בבטחה ולדומם את המנוע. הפעלההמנוגד ללהב המפתח( בלחצן ההתנעה 
 7) 6) ולחץ על הלחצן באמצעות המפתח. 

גרסאות ללא שלט רחוק:
אם מתג ההתנעה במצב STOP, הסר  הדממת המנוע (כאשר סוללת 

את המפתח וסובב את גלגל ההגה עד  המפתח ריקה(: החזק את מתג 
שיינעל.  ההתנעה לחוץ לזמן מה או לחץ עליו 

חשוב ניתן רק לנעול את גלגל ההגה 3 פעמים ברצף במשך מספר שניות. 
רק לאחר הסרת מפתח ההתנעה לאחר הערה מתג ההתנעה לא יפעל אם 

סיבובו ממצב MAR למצב STOP.המפתח האלקטרוני בתא המטען ודלת 
תא המטען פתוחה.

גרסאות עם מפתח אלקטרוני: גלגל 
ההגה ננעל כאשר דלת הנהג נפתחת,   ,MAR הערה כאשר מתג ההתנעה במצב
ומתג ההתנעה במצב STOP והמהירות  אם חולפות 30 דקות כאשר הרכב נייח 

היא 3 קמ"ש. )גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית( או 
שחרור נעילת ההגהכאשר בורר ההילוכים במצב P )גרסאות 

עם תיבת הילוכים אוטומטית( והמנוע 
גרסאות ללא שלט רחוק: הזזה קטנה של  כבוי, מתג ההתנעה יעבור אוטומטית 

 אזהרה

2( אם חובל מתג ההתנעה )למשך בניסיון גניבה(, 
מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של 

חברת סמלת בע"מ.
3( בצאתך מהרכב קח תמיד את המפתח איתך, 
כדי למנוע הפעלה לא מכוונת של הבקרים. הקפד 

להפעיל את בלם החניה החשמלי. לעולם אל 
תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב.

4( לפני צאתך מהרכב הקפד לשלב את בלם 
החניה. בגרסאות המצוידות בתיבת הילוכים 

אוטומטית שלב את בורר ההילוכים במצב חניה 
 .STOP ולחץ את מתג ההתנעה למצב STOP
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בצאתך מהרכב נעל תמיד את כל הדלתות 
בלחיצה על הלחצן בידית הדלת.

5( גרסאות המצוידות בתפקוד כניסה ללא מפתח 
Enter-N-Go, אל תשאיר את מפתח השלט 
הרחוק בתוך הרכב או בקרבתו, או במיקום 

שנגיש לילדים. אין להשאיר את הרכב עם מתג 
ההתנעה במצב MAR. ילד עלול להפעיל בשוגג 
את החלונות החשמליים, בקרים אחרים או אף 

להתניע את הרכב.
6( אסור בהחלט לבצע שינויים במערכת ההיגוי 

או בגלגל ההגה בהתקנה מאוחרת )לדוגמה, 
להתקין אמצעי הגנה נגד גניבה(, העלולים לפגוע 

בביצועים ובבטיחות, לגרום לביטול האחריות 
ולגרום לאי תאימותו של הרכב לדרישות רשיון 

הרכב. 
7( לעולם אל תוציא את המפתח במהלך נהיגה. 

גלגל ההגה יינעל אוטומטית תוך כדי סיבובו. 
הנחיה זו תקפה אף בעת גרירת הרכב.

   SENTRY KEY ® 
מערכת  של הרכב 

מונעת שימוש לא מורשה ברכב באמצעות 
מניעת התנעה של המנוע.

אין צורך להפעיל/לנטרל את המערכת: 
הפעלתה אוטומטית ואינה קשורה 
למצב הנעילה של הדלתות. כאשר 

                  ,MAR מתג ההתנעה מסובב למצב
 מזהה את הקוד 

שמשדר המפתח. כאשר הקוד מזוהה 
כקוד תקף, המערכת מאפשרת להתניע 

את המנוע.
אחרי שמתג ההתנעה מסובב שוב למצב 

STOP,  מנטרלת את 
יחידת בקרת המנוע ובכך מונעת את 

התנעתו. למידע על נוהלי התנעה נכונים 
עיין בנושא "התנעת המנוע" בפרק 

"התנעה ונהיגה".
הפעלה חריגה

אם במהלך ההתנעה קוד המפתח לא 
מזוהה נכונה, מוצג הסמל  בלוח 

המחוונים )עיין בהוראות בנושא "נוריות 
אזהרה והודעות" בפרק "הכר את לוח 

המחוונים"(. במצב זה ייכבה המנוע 
כעבור 2 שניות. סובב את מתג ההתנעה 
למצב STOP ולאחר מכן למצב MAR. אם 

ההתנעה עדיין חסומה, נסה להשתמש 
במפתח השני שסופק במרכב. אם למרות 

הכול לא הצלחת להתניע את המנוע, 
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של 

חברת סמלת בע"מ.
אם הסמל  מופיע במהלך נהיגה, 

המערכת מבצעת אבחון עצמי )לדוגמה, 
בגלל נפילת מתח(. אם הסמל לא נעלם, 
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של 

חברת סמלת בע"מ.

אזעקה 

הפעלה של האזעקה מפעילה צליל אזעקה 
ואת פנסי האיתות. 

חשוב מערכת האזעקה מותאמת לדרישות 
במדינות השונות.

הפעלת האזעקה
כאשר הדלתות, מכסה המנוע ודלת תא 

המטען סגורים ומתג ההתנעה מועבר 
למצב STOP, כוון את מפתח השלט 

הרחוק )או המפתח האלקטרוני( לעבר 
. הרכב ולחץ ושחרר את הלחצן 

למעט בכמה גרסאות במדינות מסוימות, 
המערכת מפיקה צליל אזהרה ומאפשרת 

את נעילת הדלתות.
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כאשר האזעקה פועלת, נורית אזהרה )A( ה איור 8, מהבהבת בלוח המחוונים.ה  רכ

ךבבכר תאת

כיבוי האזעקה
. לחץ על לחצן 

חשוב האזעקה לא תופסק כאשר 
הפתיחה המרכזית מופעלת באמצעות 

להב המתכת של המפתח.

נטרול האזעקה
לנטרול מלא של האזעקה )לדוגמה, 
במהלך תקופה ממושכת של חניית 
הרכב(, סגור את הדלתות באמצעות 

סיבוב להב המתכת של מפתח השלט 
הרחוק בתוך מנעול הדלת.

חשוב אם סוללות מפתח השלט הרחוק 
התרוקנו או במקרה של תקלה במערכת, 

כדי לנתק את מערכת האזעקה הכנס 
את להב המתכת למתג ההתנעה והעבר 

 .MAR אותו למצב
בגרסאות המצוידות במערכת ללא 

מפתח Enter-N-Go, פתח ידנית את  
הדלתות בהכנסת להב המפתח הנמצא 

בתוך המפתח לצילינדר מנעול דלת 
הנהג ולאחר מכן הכנס את המפתח 

האלקטרוני להתקן ההתנעה.
דלתות 

נעילה/ביטול נעילה של דלתות 
מבפנים

 8)  

אם כל הדלתות סגורות היטב, הן 
יינעלו אוטומטית אחרי שמהירות הרכב 

תעלה מעל 20 קמ"ש )תפקוד סגירה 
אוטומטית(.

נעילה/ביטול נעילה מרכזית: לחץ 
על הלחצן שבדיפון לוח הדלת בצד 

הנהג  )איור 9( או בדלת בצד הנוסע. 
 

נעילה/שחרור מנעילה ידנית: השתמש 
בידית )A(, איור 10, בהדלת הקדמית.

כאשר הדלתות נעולות, לחץ על לחצן 
לשחרור הנעילה של הדלתות.
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: דלת  מצב 1: דלת לא נעולה / מצב 2 
נעולה.

נעילה/שחרור נעילה של הדלתות 
מבחוץ

)2  

נעילת דלתות מבחוץ: כאשר הדלתות 
 במפתח או 

הכנס את להב המפתח לתוך המנעול בדלת 
הנהג ולאחר מכן סובב את להב המפתח 

)הנמצא בתוך המפתח( במנעול דלת הנהג.
שחרור נעילה של הדלתות מבחוץ: 

 

סגורות, לחץ על הלחצן 

כאשר הדלתות סגורות, לחץ על הלחצן 
במפתח או הכנס את להב המפתח לתוך 
המנעול בדלת הנהג ולאחר מכן סובב את 

להב המפתח )הנמצא בתוך המפתח( 
במנעול דלת הנהג.
כניסה פסיבית

)3  

לתא המטען. הערה אם קיימת מערכת 
אזעקה היא תנוטרל זמנית רק לאזור תא 

המטען. לאחר סגירת תא המטען, האזעקה 
תופעל מחדש. הערה ודא שתמיד המפתח 
האלקטרוני נמצא איתך )למשל בכיס שלך(, 

כך שהמערכת תזהה אותו ותאפשר לך 
להיכנס לתא הנוסעים ולהתניע את המנוע.

מערכת הכניסה הפסיבית יכולה לזהות 
נוכחות של מפתח אלקטרוני בקרבת 

הדלתות או דלת תא המטען. הודות לכך 
אתה יכול לשחרר מנעילה/לנעול את 

הדלתות )או דלת תא המטען( מבלי צורך 
ללחוץ על אף לחצן במפתח האלקטרוני. 

המערכת מזהה שהמפתח האלקטרוני 
פתיחת חירום בדלת הנהג שאותר תקף, ובעל המפתח יכול פשוט 

אם המפתח האלקטרוני לא עוב ד לאחוז באחת מידיות הדלתות הקדמיות 
)לדוגמה, משום שהסוללה ריקה או שמצבר  לביטול האזעקה ושחרור הנעילה של 
הרכב מרוקן(, ניתן תמיד להשתמש בלהב  הדלת ודלת תא המטען באופן מכני. לאחר 

המתכת למקרה חירום של המפתח  שחרור הנעילה, במשיכה של ידית הדלת 
לנעילה או לשחרור הנעילה של דלת הנהג. ניתן לפתוח את כל הדלתות בהתאם 
הוצאת להב המפתח: הפעל את התקן  למצב שהוגדר בתפריט בצג או במערכת 

TM12 A תמונה  והוצא  את להב ) השחרור ) Uconnect. לחץ על לחצן הפתיחה 
המפתח במשיכה שלו החוצה. A הנמצא על הידית( לגישה( ) החשמלית )
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הכנס את להב המתכת לתוך המנעול ה שבדלת הנהג וסובב אותו לשחרור נעילת ה כ

הדלת. ךבכר תא ר

נעילת דלת תא המטען: כאשר דלת תא  המטען סגורה לחץ על לחצן )A( איור 15.חשוב לאחר לחיצה על הלחצן "נעילת  דלתות", עליך להמתין 2 שניות לפני 
שתוכל לשחרר שוב את נעילת הדלתות 

באמצעות ידית הדלת. נעילת הדלת: ודא שהמפתח האלקטרוני 
לכן, ניתן לבדוק אם הרכב ננעל כהלכה  נמצא ברשותך ואתה נמצא בקרבת ידית 

באמצעות משיכת ידית הדלת תוך 2  דלת הנהג או דלת הנוסע. לחץ על לחצן 
שניות מרגע הנעילה. חשוב אל תנעל  )A( איור 13 בידית הדלת: זה ינעל את 

ותשחרר מנעילה את הדלתות במשיכת  כל הדלתות ואת דלת תא המטען. נעילת 
הידית )ראה איור 14(. דלתות תפעיל גם את האזעקה )אם 

קיימת(.

הערה נעילת דלת תא המטען מפעילה 
גם הנעילה המרכזית של שאר הדלתות. 

פתיחת דלת תא המטען מנוטרלת כאשר 
הרכב נע.
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התקן נעילה כפולה
)אם קיים(

 9)  

מונע את ההפעלה של ידיות הדלת 
הפנימית ושל לחצן הנעילה/שחרור 

הנעילה של הדלת.
הפעלת התקן נעילה: הנעילה מופעלת 

בכל הדלתות בלחיצה על לחצן  
פעמיים במהירות או במכוניות עם כניסה 

פסיבית, בלחיצה על לחצן הנעילה בצד 
החיצוני של ידית הדלת. הפסקת התקן 
נעילה: לחץ על לחצן  במפתח השלט 
הרחוק או סובב את מתג ההתנעה למצב 

MAR, או בכלי רכב עם כניסה פסיבית, 
אחוז באחת מידיות הדלתות הקדמיות.

נעילת בטיחות להגנה על ילדים
 10)  

מערכת זו מונעת את פתיחתן של 
הדלתות האחוריות מבפנים.

אפשר להפעיל את התקן זה )A( איור 16, 
רק כאשר הדלתות פתוחות.

: התקן מופעל )דלת נעולה(. מצב  ¥ 
¥  : התקן אינו מופעל )ניתן לפתוח 

ההתקן נשאר פעיל, אפילו אם הדלתות 
משוחררות מנעילה באמצעות שלט רחוק. 

חשוב אי אפשר לפתוח את הדלתות 
האחוריות מבפנים אחרי שהופעלה נעילת 

בטיחות להגנת ילדים.

מצב 
את הדלת מבפנים(.

 אזהרה

8( לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה בתוך 
הרכב ויתרה מכך, אל תשאיר רכב לא נעול 
במקום נגיש לילדים. הילדים עלולים להיפצע 

באופן חמור או קטלני. כמו כן, ודא שילדים לא 
מפעילים במקרה את בלם החניה, את דוושת 
הבלם או את ידית בורר ההילוכים של תיבת 

ההילוכים האוטומטית.
9( הפעל תמיד את נעילת הבטיחות כאשר אתה 

מסיע ילדים. לאחר הפעלת ההתקן בשתי

הדלתות האחוריות, בדוק שהוא אכן פועל בניסיון 
לפתוח את הדלת באמצעות הידית הפנימית.

10( אחרי שהופעלה הנעילה הכפולה, לא ניתן 
לפתוח את הדלתות מבפנים. לכן, לפני צאתך 
מהרכב ודא שאף אחד לא נשאר בפנים. אם 
סוללת השלט הרחוק התרוקנה, ניתן להפעיל 
את הנעילה רק באמצעות הכנסת מפתחות 

להב המפתח לתוך מנעול הדלת, באופן שתואר 
לעיל: במקרה זה הנעילה נשארת פעילה בדלתות 

האחוריות בלבד.

 חשוב

2( ודא שאתה לוקח את המפתח עמך לאחר 
שדלת או דלת תא מטען ננעלת, כדי למנוע נעילה 

של המפתח במכונית. אם המפתח ננעל בתוך 
המכונית, ניתן לפתוח את המכונית רק באמצעות 

המפתח השני שסופק.
3( ההפעלה של מערכת הזיהוי תלויה במספר 

גורמים, כגון, בהפרעה של גלים אלקטרומגנטיים 
ממקורות חיצוניים )כמו טלפונים ניידים(, בטעינת 

הסוללה של המפתח האלקטרוני ובנוכחות של 
חפצי מתכת בקרבת המפתח או הרכב. במקרים 

אלו עדיין ניתן לשחרר את נעילת הדלתות 
באמצעות להב המתכת של המפתח )עיין בתיאור 

בעמודים הבאים(.
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מושבים 

מושבים קדמיים עם כוונון ידני
  4)   )11  

והזז את משענת הגב ביחד עם פלג 
גופך העליון )הפעל את הידית עד שתגיע 

למצב הרצוי ושחרר אותה(.
כוונון חשמלי לגב התחתון: כאשר מתג 
 )A( לחץ על לחצן ,MAR ההתנעה במצב

איור 18, כדי לכוונן את התמיכה לגב 
התחתון, עד שתושג הנוחות המרבית. כוונון מרחק: הרם ידית )A( איור 17, 

ודחוף את המושב לפנים או לאחור.

מושבים קדמיים עם כוונון  חשמליחשוב כוונן את המושב בעודך יושב בו  )צד הנהג או צד הנוסע(.
כוונון גובה )אם קיים(: הפעל את ידית   5(        

)B( מעלה או מטה כדי להשיג את הגובה 
הנדרש.

כוונון גובה משענת גב: הזז את הידית 
)C( כדי לכוונן את זווית משענת הגב

כוונון גובה: השתמש בחלק הקדמי או 
האחורי של המתג )A( איור 19 לכוונון 

הגובה ו/או הזווית של כרית המושב.
כוונון מרחק: דחוף את מתג )A( או 

אחורה להזזת המושב בכיוון הרצוי.
כוונון זווית של משענת גב: לחץ על 

המתג )B( קדימה או אחורה להזזת 
משענת הגב בכיוון הרצוי. כוונון חשמלי 
של תמיכת גב תחתון: השתמש בידית 

)C( להנעת אזור התמיכה של הגב 
התחתון להשגת הנוחות המרבית במהלך 

הנהיגה. ניתן להשתמש בלחצנים  )הנמצאים 
חימום חשמלי של מושבים קדמיים בחלק החיצוני של כרית המושב( לכוונון 

)אם קיים( הגובה, להזזת המושב קדימה ואחורה 
בעת שמתג ההתנעה במצב MAR, לחץ  ולכוונון הזווית של משענת הגב.

על הלחצנים איור 20.
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מושבים אחוריים
הגדלה חלקית של תא המטען (1/3 או 2/3(

      6)  

באפשרותך לבחור מבין 2 רמות חימום: 
"חימום נמוך" )נורית כתומה אחת דולקת 

בלחצנים( / "חימום גבוה" )שתי נוריות 
כתומות דולקות בלחצנים(.

לאחר שבחרת רמת חימום, עליך להמתין 
מספר דקות עד שאוויר חם יתחיל לזרום 

אל תוך התא. 
חשוב כדי לחסוך את טעינת המצבר, 

לא ניתן להפעיל תפקוד זה כאשר המנוע 
כבוי.

הפעלת נוחות אוטומטית (אם קיימת(
החימום החשמלי של מושב הנהג מופעל 
אוטומטית ל"חימום מרבי" כאשר המנוע 

מותנע והטמפרטורה החיצונית נמוכה 
מ- 4.4°C. ניתן להפעיל ולנטרל תפקוד זה 

TM.Uconnect דרך תפריט מערכת 

החזרת משענות הגב למקומן
 14) 13)  

בצע את הפעולות הבאות:
❒הסר את המדף האחורי, אם קיים❒

❒❒הורד עד למטה את משענות הראש 
של המושבים האחוריים.

❒❒ודא שחגורת הבטיחות נמצאת על גבי 
הדיפון, )A( איור 21

B ( להטיה של החלק ❒❒ הפעל את ידית )
השמאלי או הימני של משענת הגב: היא 

תיטה אוטומטית קדימה. בעת הצורך 
תמוך בתנועת ההטיה של המשענת 
בעזרת ידיך. אחרי שתרים את הידית 

תראה סימן אדום.

הזז את חגורות הבטיחות לצד, ודא שהן 
נמשכות כראוי ואינן מפותלות או תפוסות 

מאחורי משענות הגב של המושבים.
ודא שחגורות הבטיחות ממקומות כראוי 

בדיפון )A( איור 21 )אם קיים(, לאחר 
מכן הרם את משענות הגב ודחוף אותן 
לאחור עד שתישמע את נקישת הנעילה 
בשני מנגנוני הנעילה בשני הצדדים. ודא 

שהסימנים האדומים בידיות )A(, איור 
21, אינם נראים יותר )סימן אדום מציין 

שמשענת הגב אינה נעולה(.
 

 אזהרה

11( יש לבצע את כל הכוונונים כאשר הרכב 
נייח.

12( אחרי ששחררת את ידית הכוונון תמיד 
בדוק שהמושב נעול במקומו באמצעות הזזתו 
לפנים ולאחור. אם המושב אינו נעול במקומו, 

הוא עלול לנוע פתאום ולגרום לנהג לאבד שליטה 
ברכב.

13( ודא שמשענות הראש מחוברות כראוי בשני 
הצדדים )הסימנים האדומים אינם נראים(  כדי 

למנוע מהן לנוע קדימה, במקרה של בלימה חזקה
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משענות ראש

כוונון
  15)  

הרמה: הרם את משענת הראש עד 
שתינעל במקום. 

הורדה: לחץ על לחצן )A( איור 22 
)משענות ראש קדמיות( ו- )A( איור 

משענות ראש אחוריות (הסרה( 23( )משענות ראש אחוריות( והורד את 
כדי להסיר את משענות הראש, פעל  משענות הראש.

באופן הבא:
❒❒הרם את משענות הראש לגובהן 

המרבי.
❒❒לחץ על לחצן )A( לגובהן המרבי 

ועל התקן )B( איור 22 )משענות ראש 
קדמיות( או על )A( ו)B( איור 32 )משענות 

ראש אחוריות(, בצדן של שני המוטות, 
ולאחר מכן הסר את משענות הראש 

במשיכתן למעלה.

 אזהרה

4( ריפוד הבד של המושבים עוצב כדי לעמוד 
בבלאי ארוך-טווח הנובע מהשימוש הרגיל ברכב. 

עם זאת, יש לנקוט אמצעי זהירות מסוימים. 
הימנע משפשוף ממושך ו/או חזק כנגד אביזרי 

ביגוד כגון אבזמי מתכת, צמדנים שעלולים לגרום 
קרעים באריג ונזק לריפוד לאחר הפעלת לחץ רב 

באזור קטן.
5( אל תניח חפצים מתחת למושב חשמלי ואל 

תפריע לתנועתו, כיוון שעלול להיגרם נזק לבקרים. 
גם יכולת התנועה של המושב תוגבל.

6( לפני הטיה של משענת הגב, הסר חפצים 
מכרית המושב.

 חשוב

15( יש לכוונן את משענות הראש כך שיישען 
עליה ראשו של הנוסע ולא צווארו. רק במקרה זה 

משענות הראש מספקות הגנה נאותה.

ולגרום לפציעה לנוסעים.
14( אם נוסע יושב במושב, לא ניתן יהיה 

להשתמש במשענת היד, יש לקבע היטב את 
המשענת המרכזית.
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גלגל הגה
  17) 16)  

כוונון
אפשר לכוונן את גובהו של גלגל ההגה 

ואת מרחקו מהנהג.
כדי לכוונן הזז תחילה את הידית )A( איור 

24 מטה למיקום )1( וכוונן את גלגל ההגה 
למיקום )1(. לאחר מכן כוונן את גלגל 

ההגה למיקום המתאים ביותר ונעל אותו 
במקומו בהזזת הידית )A( שוב למיקום 

.)2(

חימום חשמלי של גלגל הגה
)אם קיים(

כאשר מתג ההתנעה במצב MAR, לחץ 
 בלוח המכשירים איור 25.

 LED-כאשר התפקוד מופעל, נורית ה
בלחצן נדלקת.

חשוב הפעלת תפקוד זה עם מנוע כבוי 
עלולה לגרום לפריקת המצבר.

הפעלת נוחות אוטומטית (אם קיימת(
החימום האוטומטי של גלגל ההגה 

נדלק אוטומטית כאשר המנוע מותנע 
.4.4°C-והטמפרטורה החיצונית נמוכה מ
ניתן להפעיל או להפסיק את תפקוד זה 

TM.Uconnect דרך תפריט מערכת 

על לחצן 

מראות
מראה פנימית

במראה מותקן התקן בטיחות שמשחרר 
אותה בהתנגשות חזקה עם הנוסע. הפעל 

את הידית, )A( איור 26, כדי לכוון את 
המראה לשני מצבים: רגיל ומונע סנוור.

 אזהרה

16( יש לבצע את כל הכוונונים רק כאשר הרכב 
נייח והמנוע דומם.

17( אסור בהחלט לבצע שינויים בהתקנה 
מאוחרת במערכת ההיגוי או בגלגל ההגה 
)לדוגמה, להתקין אמצעי הגנה נגד גניבה(, 

העלולים לפגוע בביצועים ובבטיחות, לגרום לביטול 
האחריות ולגרום לאי תאימותו של הרכב לרשיון 

הרכב.
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האלקטרו-כרומי.  ר

מראות חיצוניות תאת

כוונון חשמלי ר 

   18) ךבכב 

מראה אלקטרו-כרומית
)אם קיימת(

בכמה גרסאות מותקן התקן נגד סנוור 
האוטומטי אשר משנה אוטומטית את האוטומטי אשר משנה אוטומטית את 
תכונות החזרת האור שלו, כדי למנוע 

סנוור של הנהג )איור 27(.

כוונון המראות כאשר מתג ההתנעה 
במצב MAR במשך 3 דקות לאחר 

לכוונון המראה הנבחרת, לחץ על לחצן העברת המתג למצב STOP )או גם לאחר  )B( איור 28, בארבעת הכיוונים המוצגים שהמפתח המכני הוצא, עבור מכוניות  בחיצים.המצוידות בשלט רחוק עם מפתח מכני(.  בחיצים.פעולה זו מושבתת כאשר נפתחת אחת 
חשוב לאחר סיום הכוונון, סובב את  הבקר )A( איור 28, למצב )0( כדי למנוע הדלתות הקדמיות.

 )A( תנועות פתאומיות.בחר במראה הרצויה באמצעות הבקר
קיפול חשמלי של המראות )אם קיים(איור 28:

C ( ❒בקר במצב 1: נבחרה המראה ❒ כדי לקפל את המראות לחץ על לחצן, )
איור 28. לחץ שוב על הלחצן כדי להשיב השמאלית.

את המראות למיקום הנהיגה המקורי. אם ❒בקר במצב 2: נבחרה המראה הימנית.❒
 )C( במהלך קיפול המראות יסובב בורר
שוב )ממצב פתוח לסגור, ולהפך(, כיוון 

התנועה של המראות יתהפך.
ניתן לקפל ולפתוח את המראות כאשר 

מתג ההתנעה במצב MAR למשך 3 דקות 
STOP לאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב
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כוונון מחדש של המראות )או לאחר שהמפתח המכני הוצא, עבור 
במקרה שאחת מהמראות החיצוניות  רכבים המצוידים במפתח מכני עם שלט 
הוזזה ידנית יכול להיות שהמראה לא  רחוק(. פעולה זו מושבתת כאשר נפתחת 

תשמור על מיקומה המקורי באופן יציב  אחת הדלתות הקדמיות.
בעת נסיעה. חשוב בעת נהיגה המראות חייבות להיות 

במקרה זה יש לבצע את הליך הכוונון  פתוחות ואין לקפלן במהלכה.
מחדש הבא: הפעלה אוטומטית של המראות

❒סגור ידנית את המראות לתפקוד חניה ❒ הפעלה של מערכת הנעילה המרכזית 
בקיפולה ממיקום )1( למיקום )2( איור 29. מחוץ לרכב תקפל אוטומטית את 
❒❒הפעל את בקר פתיחת המראות פעם  המראות.
או פעמיים )C( איור 28 לכוונון מחדש של  המראות יחזרו אוטומטית למצב נהיגה 
המערכת ולהביא את שתי המראות בכיוון  .MAR כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב

הנהיגה. אם המראות קופלו באמצעות הבקר
)C( איור 28, ניתן להחזיר אותן למצב 

נהיגה באמצעות הבקר.
הפעלה/הפסקת פעולה באמצעות 

UconnectTMt מערכת 
TM/ניתנת להפעלה Uconnect מערכת 

נטרול באמצעות תפקוד מנגנון קיפול 
המראות החשמליות )הגדרת ברירת 

המחדל לתפקוד היא Active )פעיל( למידע 
נוסף, עיין בתוכן העניינים של הנספחים 

הזמינים דרך האינטרנט.

תאורה חיצונית 

מתג תאורה
הטבעת של מתג התאורה )A( איור 30 
נמצאת בצד שמאל של לוח המכשירים 

ושולטת על הפעולה של הפנסים 
הראשיים, פנסי הצד, פנסים לנהיגה ביום, 

אלומות אור נמוך, פנסי ערפל, פנסי ערפל 
אחוריים תאורת לוח המחוונים והנוריות 

על הבקרים.

 אזהרה

18( מכיוון שהמראות החיצוניות קמורות, הן 
עשויות לשנות מעט את תפיסת המרחק.
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אור נמוך בפנסים ראשייםה ניתן להדליק את התאורה החיצונית  כאשר מתג ההתנעה במצב MAR, סובב כה למעט פנסי הצד, רק אם מתג ההתנעה  את המתג למצב K. ר .MAR במצב

אם נדלק האור הנמוך בפנסים הראשיים, א תאורת לוח המחוונים והבקרים השונים  כבית התאורה לנהיגה ביום ונדלקים  ת שבלוח המכשירים יידלקו בעת הפעלת  הפנסים הראשיים, פנסי צד ותאורת ר התאורה החיצונית. כ

תפקוד אוטומטיךבך 
(חיישן אור(

)אם קיים(
זהו חיישן LED אינפרה-אדום שפועל ביחד 

עם חיישן הגשם וממוקם על השמשה 
הקדמית. הוא מסוגל להבחין בשינויים 

בתנאי התאורה החיצונית בהתאם לרמת 
הרגישות שהוגדרה בתצוגת Menu או 

TM .)אם קיימת( Uconnect במערכת 
ככל שרמת הרגישות גבוהה, התאורה 
החיצונית הדרושה להדלקת הפנסים 

החיצוניים תהיה חלשה יותר.
תפקוד פעיל: סובב את מתג התאורה 

.AUTO למצב
תפקוד לא פעיל: כדי לנטרל את 

התפקוד סובב את מתג התאורה למצב 
.AUTO אחר שאינו

חשוב אפשר לכוון את התפקוד כאשר 
.MAR מתג ההתנעה במצב

לוחית הרישוי. נורית האזהרה 
נדלקת בלוח המחוונים.

תאורה לנהיגה ביום
(DRL) תאורה לנהיגה ביום

תאורה לנהיגה ביום
)אם קיים(

    20) 19)  

לחץ על לחצן G להפעלת פנסי הערפל.
כאשר פנסי הערפל דולקים, נדלקת נוריתכאשר פנסי הערפל דולקים, נדלקת נורית 
האזהרה G בלוח המחוונים. כדי לכבות 
את פנסי הערפל, לחץ שוב על הלחצן או 

סובב את המתג למצב 0.
תפקוד "פנסי פנייה"

תפקוד פנסי פניה מופעל כאשר האור 
הגבוה דולק בפנסים הראשיים במהירות 
נמוכה מ- 40 קמ"ש. עבור זווית סיבוב 

רחבה או בהפעלת מחוון האיתות, יופעל 
פנס )מובנה בפנס ערפל קדמי( בצד 

הפניה שיגדיל את זווית הראות בלילה.
פנס ערפל אחורי כאשר מתג ההתנעה במצב MAR ומתג 

בעוד שמתג ההתנעה במצב MAR לחץ  התאורה מסובב למצב 0, התאורה לנהיגה 
על לחצן F, כדי להפעיל או לכבות את  ביום/הפנסים הצדדיים נדלקים אוטומטית 

הפנס. בעוד שהפנסים האחרים והתאורה 
פנס הערפל האחורי נדלק כאשר האור  הפנימית נותרים כבויים.

הנמוך בפנסים הראשיים או פנסי הערפל  התאורה לנהיגה ביום כבית זמנית כאשר 
דלוקים. הפנס כבה בלחיצה על לחצן  מחווני הכיוון מופעלים.

F או בכיסוי הפנסים הראשיים או פנסי  כאשר מחווני הכיוון מופסקים, התאורה 
הערפל. לנהיגה ביום מופעלת מחדש. 

פנסי חניה פנסי ערפל
ניתן להדליקם בהעברת טבעת מתג  )אם קיימת(

. נורית האזהרה   כאשר מתג ההתנעה במצב MAR, ופנסי 
הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים דולקים, 

התאורה למצב 
 נדלקת בלוח המחוונים.
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השהיית כיבוי פנסים ראשיים מופעלת  חשוב אל תפעיל את מתג התאורה 
אוטומטית כאשר מתג ההתנעה הועבר  כאשר הרכב נע, אלא רק כדי לציין 
למצב STOP והפנסים הראשיים יופעלו  שהרכב חונה בהתאם לתקנות במדינה בה 

לזמן שנבחר בתפריט. אתה נוהג )תקנות התעבורה(. 
נטרול התפקוד לכיבוי מידי של התאורה, סובב את טבעת 

תפקוד זה מנוטרל בהמתנה פרק הזמן  המתג למצב 0.
שהוגדר  בתפריט, או בהעברת מתג  השהיית כיבוי הפנסים הראשיים

.MAR ההתנעה למצב הפעלת תפקוד
אם הפנסים הראשיים מכובים לפני מתג  ניתן להפעיל את התאורה לזמן קצוב 

ההתנעה, הם ייכבו כרגיל. באמצעות העברת מתג ההתנעה למצב 
אור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים אור גבוה בפנסים הראשיים STOP כאשר טבעת מתג תאורה במצב STOP כאשר טבעת מתג תאורה במצב 

ניתן להפעיל תפקוד זה באמצעות תפריט K ולאחר מכן סיבוב הטבעת למצב 0.  להפעלת האור הגבוה בפנסים הראשיים, 
TM Uconnect והעברת חשוב להפעלת תפקוד זה יש לנטרל את  התצוגה או מערכת  כאשר מתג ההתנעה במצב MAR, דחוף 

AUTO .הפנסים הראשיים תוך 2 דקות לאחר  מתג התאורה למצב  את הידית השמאלית )A( איור 31 )בכיוון  .STOP בפעם הראשונה שהאור הגבוה בפנסים שמתג ההתנעה עבר למצב לוח המכשירים(. מתג התאורה צריך 
הראשיים מופעל )דחיפת הידית השמאלית  להיות מועבר למצב AUTO כאשר האור  תפקוד הפעלה אוטומטית 
ללוח המכשירים(, התפקוד מופעל )נורית  הנמוך בפנסים הראשיים דולק, או שהוא  )אם קיים(

יועבר למצב K. נדלקת בלוח  אם המכונית מצוידת בחיישן אור, ניתן 
להבהוב, יש להשתמש במצב הרגעי )מופעל  להפעיל את התפקוד אוטומטית: העבר 

באמצעות משיכה לכיוונך(. כאשר האור  את  מתג ההתנעה במצב MAR, כאשר 
הגבוה בפנסים הראשיים דולק, בו בזמן  טבעת מתג התאורה למצב AUTO, אם 

תידלק  נורית האזהרה Á בלוח המחוונים. החיישן חש רמות תאורה נמוכות, הוא 
האור הגבוה כבה כאשר הידית מוחזרת  יפעיל את האור הנמוך בפנסים הראשיים.

 Á למצב המרכזי הקבוע. נורית האזהרה
כבית בלוח המחוונים.

האזהרה הירוקה 
המחוונים(.

אם האור הגבוה בפנסים הראשיים דולק, 
נורית אזהרה כחולה Á תידלק בלוח 

המחוונים.
להפעלה של תפקוד אוטומטי סובב את 

.K טבעת מתג התאורה למיקום
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כוונון בהירות של לוח מחוונים ה כוונון יישור של פנסים ראשיים פנסי איתות ושל בקריםה התקן יישור של פנסים ראשיים הזז את הידית השמאלית )A( איור 31,  הגלגלת נמצאת בצד שמאל של לוח רכר הוא פועל רק כאשר מתג ההתנעה למצב )יציב(:

המכשירים. עם פנסים ראשיים או פנסים  במצב MAR והאור נמוך דולק. לכוונון הזז  ❒למעלה: הפעלה של האיתות לימין.❒

צדדיים דולקים, סובב את הגלגלת  )B(  ת תא  את גלגלת )A( איור 32, הנמצאת בחלק ר ❒למטה: הפעלה של האיתות לשמאל.❒ איור 32 כלפי מעלה, כדי להגדיל את כ השמאלי של לוח המכשירים. בהירות התאורה של לוח המחוונים ושל ב הבקרים. סובב את הגלגלת למטה כדי  ך תפקוד החלפת נתיב
להפחית את בהירות התאורה. אם ברצונך לאותת להחלפת נתיב, העבר 

את הידית השמאלית למצב לא יציב 
למשך פחות משנייה אחת. פנסי האיתות 

בצד הנבחר יהבהבו חמש פעמים וייכבו 
אוטומטית.

תאורת נוחות
כאשר מתג ההתנעה במצב MAR, תפקוד 

זה מאפשר הפעלה של פנסי הצד 
❒ ❒מצב 0: נוסע אחד או שני נוסעים ותאורת לוחית הרישוי למשך 25 שניות, 

במושבים הקדמיים.בכל פעם שמבוטלת נעילת המכונית 
❒ ❒מצב 1: 4 נוסעיםבאמצעות השלט הרחוק, או מערכת 
❒ ❒מצב 2: 4 נוסעים +מטען "כניסה פסיבית" )אם קיימת(. ניתן לשנות 
❒ ❒בתא המטעןאת ההפעלה של התפקוד דרך תפריט  TM.Uconnect ❒מצב 3: נהג + עומס מטען מרבי ❒התצוגה או מערכת 

מותר בתא המטען. התפקוד מופסק אוטומטית לאחר שזמן 
חשוב בדוק את יישור הפנסים הראשיים  ההפעלה חלף )25 שניות(, או כאשר 

אחרי כל שינוי בעומס הרכב. דלתות הרכב ננעלות שוב, או באמצעות 
.MAR העברת מתג ההתנעה ממצב

 אזהרה

19( התאורה לנהיגה ביום היא חלופה לאור 
הנמוך בפנסים הראשיים בנהיגה בשעות היום 
במדינות שבהן חובה להדליק אור ביום. מותר 

להדליק אותה במדינות שבהן אין חובה להדליק 
אור בשעות היום.

תאורה לנהיגה ביום לא יכולה להחליף את 
ור ב
 )20

האור הנמוך בפנסים הראשיים בנהיגה בלילה או 
במנהרות.
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תאורה פנימית

תאורת נוחות קדמית
מתג )A( איור 33, מדליק/מכבה את 

תאורת התקרה.
מצבי מתג:

)E ❒מצב מרכזי: מנורות )C( ו- ) נדלקות/❒
כבות כאשר הדלתות נפתחות/נסגרות;

❒ )C( מנורות :)OFF לחיצה שמאלה )מצב❒
ו- )E( כבויות תמיד.

C ) לחיצה ימינה )מצב ❒❒ (: מנורות )
ו- )E( דולקות תמיד.

נורות נדלקות/כבות באופן הדרגתי.
מתג )B( איור 33 מדליק/מכבה את מנורה 

.)C(
תזמון הפעלה של תאורת תקרה מתג )D( איור 33 מדליק/מכבה את מנורה 

)E( בגרסאות מסוימות אפשר לתזמן 2 מצבי
הפעלה, העוזרים להיכנס ולצאת מהרכב 

)לדוגמה בלילה או באזורים חשוכים(: מצב 
כניסה ומצב יציאה מהרכב.

מגבי שמשה קדמית/ מגב 
חלון אחור י

מגבים/מתזים של השמשה 
הקדמית

  8) 7)   )2  

ההתקן פועל רק כאשר מתג התנעה במצב 
.MAR

אפשר לסובב את טבעת הבקרה )A( איור 
34 למצבים הבאים:

O מגב כבוי
   ניגוב לסירוגין קבוע )איטי(

   ניגוב לסירוגין תלוי למהירות
LO ניגוב קבוע איטי
HI ניגוב קבוע מהיר

 הסרת אדים

השימוש בתאורה לנהיגה ביום חייב לעמוד בחוקי 
התעבורה במדינה שאתה נוהג בה. הקפד לציית 

לדרישות החוק.
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הזז את הידית למעלה )מצב בלתי יציב(, ה : ה ךבכר תאא ררכ

 MIST כדי להפעיל את תפקוד
הפעולה מוגבלת לפרק הזמן שבו הידית 
נמצאת במצב זה. לאחר שחרורה תחזור 

הידית למצבה המקורי ומגב השמשה 
הקדמית יפסיק לפעול אוטומטית.

חשוב תפקוד זה לא מפעיל את מתז 
השמשה הקדמית, לכן, לא יותז נוזל 

השטיפה על השמשה. כדי להתיז את 
נוזל השטיפה על השמשה, יש להשתמש 
בתפקוד השטיפה. כאשר טבעת הבקרה 

)A(, במצב O, לא יופעל מגב השמשה 
הקדמית. במצב  זמן ההשהיה בין 

הניגובים הבודדים הוא- 10 שניות, ללא 
 ההפסקה 

כאשר הידית נמשכת במשך יותר מחצי 
שנייה, מופעל המגב באמצעות בקרה 

פעילה.
שחרור הידית יפעיל שלושה ניגובים.

כאשר טבעת הבקרה )A( סובבה למצב 
LO או HI, תפקוד השטיפה החכמה אינו 

מתבצע.
מגבי השמשה הקדמית מבצעים 3 

ניגובים נוספים אחרי שחרור הידית.  
חשוב אם הידית הופעלה במשך פחות 
מחצי שנייה, מופעל רק מתז השמשה 

הקדמית. אל תפעיל את הפעלת 
השטיפה החכמה במשוך יותר מ- 30 
שניות. אל תפעיל את מתז השמשה  הקדמית כאשר מיכל נוזל השטיפה ריק.תלות במהירות הרכב. במצב  בין שני הניגובים תלויה במהירות הרכב: 

חיישן גשם ככל שעולה מהירות הרכב, מתקצרת 
)אם קיים(  HI או LO ההפסקה בין הניגובים. במצב

מגב השמשה הקדמית נע באופן רציף,   (9  (10   
כלומר ללא הפסקה בין הניגובים.

תפקוד "שטיפה חכמה" 
משוך את הידית כלפי גלגל ההגה 

)מצב בלתי יציב(, כדי להפעיל את מתזי 
השמשה הקדמית.

.STOP וינוטרל במצב MAR למצב
ניגוב אוטומטי

הפעלה
הנהג יכול לבחור  את הניגוב האוטומטי 

בבחירה של חיישן הגשם בתפריט 
TM וסיבוב Uconnect התצוגה או במערכת 

.

החיישן מותקן מאחורי המראה הפנימית, 
ובא במגע עם השמשה הקדמית. החיישן 
מסוגל למדוד את כמויות הגשם ובעקבות 

זאת לשלוט על מצב הניגוב האוטומטי 
בהתאם לכמות המים על השמשה )עיין 

בנושא "ניגוב אוטומטי"(.
החיישן יופעל בסיבוב של מתג ההתנעה 

טבעת הבקרה )A( למצב  או 
ההפעלה של ניגוב אוטומטי תצוין בניגוב 

בודד.
ניגוב זה יתרחש בכל פעם שרגישות 

החיישן גוברת, באמצעות סיבוב טבעת 
. הבקרה ממצב  או 

נטרול
 STOP כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב
וטבעת הבקרה )A( הושארה במצב  או 

, כאשר הרכב יותנע שוב )מתג ההתנעה 
מועבר למצב MAR(, לא יתבצע שום הליך 

ניגוב כדי להגן על המערכת.
ניתן להפעיל את מצב הניגוב האוטומטי 

בשלושה מצבים: 
❒בסיבוב טבעת הבקרה )A( למצב❒

. O ולאחר מכן למצב  או 
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❒בהזזת הבקר מעלה למצב הסרת אדים.❒
❒כאשר המהירות מעל 5 קמ"ש וחיישן ❒

הגשם פעיל.

הפסקת פעולה
באמצעות תפריט התצוגה או מערכת 

TM או  בסיבוב טבעת הבקרה ,Uconnect
. )A( לכל מצב קבוע  או 

מגב/מתז החלון האחורי
הפעלה

 )B( אפשר לסובב את טבעת הבקרה
למצבים הבאים:

O❒ מגב חלון אחורי לא פעיל❒
❒ ניגוב לסירוגין❒
❒ ניגוב רציף ללא הפסקה בין ניגובים❒

בסיבוב טבעת הבקרה )B(, מגב החלון 
האחורי יפעל באופן הבא:

. רציף: כאשר טבעת הברה במצב ❒❒
❒ניגוב לסירוגין: כאשר טבעת הבקרה ❒

במצב  ומגב השמשה הקדמית מופסק.
❒מסונכרן: כאשר טבעת הבקרה במצב ❒

 ומגב השמשה הקדמית נע או מוגדר 

במצב זה המגב האחורי יבצע ניגוב אחד 
על כל שני ניגובים של מגבי השמשה 

הקדמית.
❒ ,O ניגוב בודד: כאשר הטבעת במצב❒

מגב השמשה הקדמית פעיל והילוך אחורי 
משולב.

דחיפת הידית כלפי לוח המכשירים 
)מצב לא קבוע( תפעיל את מתז החלון 

האחורי. המשך ללחוץ על הידית להפעלה 
אוטומטית של מתז החלון האחורי ומגב 

החלון האחורי יחד.
הפסקת פעולה

התפקוד מפסיק לפעול עם שחרור הידית.

.AUTO למצב

 אזהרה

21( ודא שההתקן כבוי כאשר יש צורך לנקות 
את השמשה.

 חשוב

7( אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית, כדי 
להסיר שכבות של שלג או קרח מהשמשה. במצב 

זה המגבים חשופים לעומס חריג, ומתג ניתוק 
המנוע עשוי להתערב ולהפסיק את ההפעלה למשך 

מספר שניות. .

אם הפעולה לא התחדשה לאחר מכן, אפילו אחרי 
התנעת המנוע מחדש, מומלץ להביא למרכז שירות 

מורשה של חברת סמלת בע"מ.
8( אל תפעיל את המגבים, אם הלהבים מורמים.

9( אל תפעיל את חיישן הגשם בעת רחיצת 
הרכב במתקן רחיצה אוטומטי.

10( ודא שההתקן כבוי אם יש קרח על השמשה 
הקדמית.
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מערכת בקרת אקלים

מערכת בקרת אקלים ידנית
בקרים בלוח בקרה של מערכת בקרת אקלים
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מערכת בקרת אקלים
)2  

בקרים
A - בקר הפעלה/כוונון של המאוורר:

❒❒0 = מאוורר כבוי
❒❒ = מהירות מאוורר )ניתן לבחור 

של החלון האחורי על סלילי החימום, כדי  אוויר זורם מפתחי האוורור באזור 
למנוע נזק אפשרי לסלילי שלא יאפשר  הרגליים של המושבים הקדמיים 

להם לפעול באופן תקין. והאחוריים, ומהפתחים הצדדיים 
חשובבלוח המכשירים. מחזור האוויר הפנימי מאפשר 

לחמם או לקרר את תא הנוסעים מהר  אוויר זורם מפתחי האוורור באזור 
יותר, בהתאם למצב הנבחר. אל תשתמש  הרגליים של המושבים הקדמיים 
במצב מחזור האוויר בימים גשומים/קרים,  והאחוריים, אל השמשה הקדמית, 

כדי למנוע הצטברות אדים על החלונות. אל החלונות הצדדים וזרימה קלה  מבין 7 מהירויות(
מורגשת מהפתחים הצדדיים בלוח  המחמם הנוסף (אם קיים(B - הפעלה/הפסקה של מחזור אוויר  המכשירים. )נורית LED דולקת: מחזור אוויר פועל/ 

המחמם הנוסף מספק חימום מהיר יותר  אוויר זורם אל השמשה הקדמית,  נורית LED כבויה: מחזור אוויר לא פעיל(
של תא הנוסעים. הוא מופעל בתנאי  אל החלונות הצדדים וזרימה קלה  מזג אוויר קרים, אם מתקיימים התנאים C - כוונון הטמפרטורה והפעלת תפקוד  מורגשת מהפתחים הצדדיים בלוח  הבאים:MAX A/C )להשגת טמפרטורה קירור  המכשירים. מרבית של תא הנוסעים העבר את הבקר 

❒הטמפרטורה החיצונית נמוכה❒ MAX 4 מצבי ביניים שונים גם אפשריים (: אזור   A/C למצב המצוין במילים
❒טמפרטורת נוזל קירור המנוע נמוכה❒ בחמשת מצבי חלוקת האוויר שתוארו  כחול = אוויר קר / אזור אדום = אוויר חם
❒המנוע פועל❒ לעיל.
❒ ❒מהירות המאוורר היא לפחות במהירות D- בקר הפעלה/כיבוי של מדחס בקרת 

הראשונה F - הפעלה/כיבוי של חימום חלון אחורי,  האקלים;
E בקר טמפרטורת המאוורר סובב עד הסוף ואם קיים, חימום מראות חיצוניות  - בקר חלוקת אוויר

בכיוון השעון לאזור האדום חשמליות בכמה גרסאות, לחיצה על  חשמליות בכמה גרסאות, לחיצה על אוויר יוצא מפתחי אוורור 
החימום נכבה כאשר לפחות אחד התנאים הלחצן C מפעילה את הסרת אדים/ אמצעיים וצדדיים

הנ"ל מפסיק להתקיים.הפשרה של המראות החיצוניות וחימום  השמשה הקדמית במיקום מגבי השמשה אוויר יוצר מפתחים אמצעיים, 
הערה כוח החימום החשמלי משתנה  הקדמית.צדדיים ומפתחים באזורי הרגליים 

בהתאם למתח המצבר. של המושבים הקדמיים והאחוריים
חשוב אל תדביק דבר על צדו הפנימי 
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 חשוב

2( המערכת משתמשת בקרר R1234yf שלא 
מזהם את הסביבה אם הוא דולף בשוגג. אסור 

בהחלט להשתמש בקררים R134a-ו R12 שלא 
תואמים את מפרטי המערכת.
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מערכת בקרת אקלים

מערכת בקרת אקלים אוטומטית דו אזורית
)אם קיימת(

הבקרים בלוח בקרה של מערכת בקרת אקלים
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TMUconnectה בקרים של תצוגת מערכת  TMכהכ TM המאפשרים הפעלה של תפקודים Uconnect  7" HD LIVE/ Uconnect  8.4” HD Nav LIVE קיימים לחצנים גרפיים במערכות המתוארים בחלק זה.א ר

TM TM Uconnect ת  system 8.4” HD Nav LIVE גרסאות עם מערכת / Uconnect  system 7” HD LIVE 1: גרסאות עם ךבכר
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טמפרטורת האוויר מבוקרת אוטומטית  R -לחצני חלוקת אוויר )לוח מכשירים/  תיאור
תמיד, בהתאם לערך הטמפרטורה המוגדר  לוח מכשירים + רגליים / רגליים/ שמשה  בתצוגה )למעט אם המערכת כבויה או אם בקרים קדמית + רגלים/ שמשה קדמית.

המדחס מכובה בתנאים מסוימים(. S - סנכרון של הטמפרטורה בצד הנוסע A - הפעלה/כיבוי של מערכת בקרת  האקלים
הערה לצד הנהג.

B - הפעלה/כיבוי של מדחס מערכת 
אל תדביק דבר על צדו הפנימי של החלון  פעולה בקרת האקלים
האחורי על סלילי החימום, כדי למנוע נזק  מערכת בקרת האקלים הדו אזורית  C - לחצן העלאת טמפרטורה )צד הנהג(
אפשרי לסלילים שלא יאפשר להם לפעול  שולטת על טמפרטורת האוויר בתא  D - לחצן העלאת טמפרטורה )צד הנוסע(

באופן תקין. הנוסעים בשני אזורים: צד הנהג וצד  E -הפעלה/הפסקה של הפשרה/הסרת 
מחזור האוויר הפנימי מאפשר לחמם  הנוסע. המערכת שומרת על טמפרטורה  אדים מהירה מהחלונות
או לקרר את תא הנוסעים מהר יותר,  נוחה תא הנוסעים ומפצה על הפרשי  F- לחצן תפקוד AUTO )הפעלה 
בהתאם למצב הפעלה. אל תשתמש  טמפרטורה בין מזג האוויר מוץ לרכב. אוטומטית(

במצב מחזור האוויר בימים גשומים/קרים,  המשתנים והתפקודים המבוקרים  G - מתג חימום חלון אחורי
כדי למנוע הצטברות אדים על החלונות. אוטומטית הם: H - לחצן העלאת טמפרטורה )צד הנוסע(

מערכת בקרת אקלים אוטומטית דו  ❒טמפרטורת האוויר מפתח האוורור בצד ❒ I - לחצני חלוקת אוויר
 Stop&Start אזורית מבקרת את מערכת הנהג/הנוסע )הדממת מנוע בעת עצירה( כדי להבטיח L - לחצן הפחתת טמפרטורה )צד הנהג( ❒חלוקת אוויר לפתח האוורור בצד הנהג/❒ טמפרטורה נוחה דיה ברכב.M- לחצן הפעלה/הפסקה של מצב מחזור  הנוסע אוויר
כאשר תפקוד ה-Stop/Start פועל )מנוע  ❒מהירות מאוורר )שינוי רצוף של זרימת ❒ N - לחצן הפעלה/הספקה קירור מרבי 

מודמם והמכונית עצרה(, פוחתת עוצמתו  האוויר( )MAX A/C הפעלת(
של זרם האוויר ככל האפשר, כדי לשמור  ❒פעולת המדחס )לקירור/ייבוש האוויר(❒ על תנאים נוחים בתא הנוסעים לפרק זמן 0- חוגה לכוונון עוצמת מאוורר ❒מחזור אוויר❒

ארוך יותר.P - לחצן הפחתת עוצמת המאוורר כל התפקודים האלה ניתנים לכוונון ידני 
בהפעלת המערכת ובחירת תפקוד אחד Q- לחצן הגברת עוצמת המאוורר

או יותר ושינוי מאפייניהם.
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חלונות חשמליים

חלונות חשמליים
   22)  

)אם קיימת(. פתיחה/סגירה "רציפה 
אוטומטית" ומנגנון למניעת היתפסות 

)היכן שקיים(.
פתיחת חלון

לחץ על הלחצנים כדי לפתוח את החלון 
הרצוי.

לחיצה קלה על המתגים מפעילה את 
החלון בשלבים, ואילו לחיצה ארוכה מפעילה החלונות פועלים כאשר מתג ההתנעה 
פעולה אוטומטית רציפה )אם קיימת(.במצב MAR ובמשך כ- 3 דקות לאחר 

לחיצה שנייה על הלחצן תעצור את תנועת העברת המתג למצב STOP )או גם לאחר 
החלון במצב הרצוי. שהמפתח המכני הוצא, עבור מכוניות  ❒A: פתיחה/סגירה של חלון קדמי ❒

שמאלי. פתיחה/סגירה "רציפה המצוידות בשלט רחוק עם מפתח מכני(. 
סגירת חלון אוטומטית" ומנגנון למניעת היתפסותפעולה זו מושבתת כאשר נפתחת אחת 

הרם את המתג כדי לסגור את החלון  ❒B: פתיחה/סגירה של חלון קדמי ימני  ❒הדלתות הקדמיות.
הרצוי. פתיחה/סגירה "רציפה אוטומטית" ומנגנון  בקרים בדלת הנהג

סגירת החלונות מתבצעת באופן זהה  למניעת היתפסות. לפתיחת החלונות, עבור החלונות הבקרים נמצאים על הדיפון של דלת  ❒C: הפעלה/נטרול של בקרי חלונות ❒ הקדמיים בלבד.הנהג. הבקרים בדלת הנהג שולטים  חשמליים בדלתות אחוריות. בחלונות של כל הדלתות ברכב איור 38.
מערכת הגנה מפני היתפסות ❒D: פתיחה/סגירה של חלון אחורי ❒

בחלונות הקדמייםשמאלי. פתיחה/סגירה "רציפה 
)אם קיים(אוטומטית", הפעלה ידנית במהלך סגירה 

מערכת בטיחות זו מזהה מכשולים החלון )אם קיימת(. פתיחה/סגירה  במהלך תנועת סגירת החלון. במקרה כזה "רציפה אוטומטית" ומנגנון למניעת  המנגנון עוצר את תנועת החלון ולעתים היתפסות )אם קיימת(.
בהתאם למיקומו, פותח אותו בחזרה ❒E: פתיחה/סגירה של החלון האחורי ❒ מספר סנטימטרים.הימני. פתיחה/סגירה "רציפה אוטומטית",  הפעלה ידנית במהלך סגירה החלון 
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מערכת ההגנה למניעת היתפסות 
מופעלת רק במהלך הפעלה אוטומטית 

של החלונות.
פתיחה/סגירה של החלונות באמצעות 

שלט רחוק או מפתח אלקטרוני
)אם קיימת(

בכמה גרסאות ניתן לפתוח לסגור את 
החלונות בלחיצה לחצן ביטול נעילה  / 
נעילה  בשלט הרחוק או במפתח 

האלקטרוני )גרסאות עם מערכת כניסה 
.)Enter-N-Go והתנעה ללא מפתח

ניתן לפתוח/לסגור את החלונות באמצעות 
השלט הרחוק/המפתח האלקטרוני רק 
במהלך 3 דקות לאחר הדממת המנוע.

אתחול מערכת החלונות החשמליים
אם יש הפרעה באספקת החשמל, יש 
לאתחל את הפעולה האוטומטית של 

החלונות החשמליים.
את תהליך האתחול המתואר יש לבצע 

עם דלתות סגורות, ובכל דלת:
יש לסגור לחלוטין את החלון בהפעלה 

ידנית.
לאחר שהחלון הגיע לסוף מהלכו, יש 

להחזיק את הלחצן למשך לפחות 3 שניות 
נוספות.

גג שמש חשמלי

   )11   )23  

הלוח הקדמי לפתיחה מלאה שלו. משוך 
את המתג: הלוח הקדמי ייסגר לגמרי. 
לחץ המתג )A( שוב במהלך הפתיחה 

האוטומטית לעצירת תנועת הווילון.

גג השמש החשמלי מורכב משני לוחות 
זכוכית:  הלוח הקדמי נייד והלוח האחורי 

מקובע והוא כולל וילון שמש המופעל 
חשמלית.

לוח הקדמי מופעל חשמלית קיים רק 
בדגמים מסוימים.

B 39 : לחץ קלות על מתג  גג השמש ווילון השמש ניתנים להפעלה  מתג B איור 
.MAR לפתיחת וילון גג השמש ב"שלבים" לחיצה רק כאשר מתג ההתנעה במצב

ארוכה יותר על המתג, תפעיל פתיחה 
"אוטומטית רציפה". בקרים

מתג A איור 39: לחץ על מתג הפעלת 

 אזהרה

22( שימוש לא נכון בחלונות החשמליים עלול 
להיות מסוכן. לפני הפעלתם ובמהלכה ודא 

שנוסעים לא יכולים להיפגע מהחלונות הנעים 
ושחפציהם האישיים לא יכולים להיתפס במנגנון 

או לקבל מכה מהזכוכית. ביציאה מהרכב )שמצויד 
במפתח מכני עם שלט רחוק( הוצא תמיד את 
המפתח ממתג ההתנעה, כדי למנוע הפעלה 

מקרית של החלונות החשמליים שעלולים לסכן 
נוסעים שנותרו ברכב.
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)ראה תיאור בפסקה קודמת(, יש לאתחל ה הפעלת חירוםמשיכה קצרה של המתג תסגור את וילון  את גג השמש כדי שניתן יהיה להפעילו ה הגג חלקית. משיכה ארוכה של המתג,  שוב בהפעלה אוטומטית.❒❒אם מתגי ההפעלה אינם פועלים, ניתן כ  C תפעיל סגירה "אוטומטית רציפה". מתג להזיז את גג השמש ידנית באופן הבא:  ר פעל באופן הבא:א הזז וילון הגג: הסר את מכסה המגן )A( איור 39: לחץ ושחרר את המתג להזזת  ❒❒סגור את הגג לגמרית איור 40 בדיפון התקרה.גג השמש למצב הטיה )פתיחה להטיה(.  ר

❒ STOP העבר את מתג ההתנעה למצב❒ ❒הזז גג השמש: הסר את מכסה המגן ❒כ ניתן להפעיל פתיחה להטיה זו ללא תלות  למשך 10 שניותב )B( איור 40 בדיפון התקרה.ך במצב גג השמש. במהלך פתיחה להטיה, 
R ❒.MA ❒העבר את מתג התנעה למצב  כל לחיצה על לחצן )C( תעצור את 

❒לחץ על מתג )A( איור 39 למצב "סגור".❒ סגירת הגג. לחץ על לחצן )C( כאשר הגג 
❒החזק את המתג לחוץ במשך 10 שניות, ❒ סגור לגמרי לפתיחה למצב הטיה.

כעת אמורה להישמע עצירה מכנית של מנוע 
הגג.אם הגג נמצא בין מצב פתוח לגמרי 

C❒❒ ( לסגירה  לחץ על מתג )A( שוב למצב סגור במהלך למצב הטיה, לחץ על מתג  )
5 שניות.ידנית של הגג.

וץ: במצב  A ( לח❒ ❒החזק את המתג ) זה, הגג יבצע מחזור פתיחה וסגירה מנגנון הגנה מפני היתפסות
אוטומטית אם פעולה זו אינה מתרחשת,  הגג החשמלי מצויד במנגנון הגנה מפני 

יש לבצע את הליך האתחול שוב  C ❒❒ ( מתא המטען.היתפסות, המסוגל לזהות חסימה במהלך  קח את מפתח האלן )
מההתחלה. A ❒הכנס את  המפתח )C( בפתח ❒ תנועת הסגירה של הגג. במקרה כזה 

❒החזק את לחצן )A( לחוץ עד שהגג ❒ )להזזת הווילון( או B )להזזת גג השמש( המערכת מתערבת וכיוון תנועת הגג 
נסגר לגמרי: הליך האתחול הסתיים. וסובב אותו עם כיוון השעון לפתיחת הגג מתהפך מיד לפתיחה.

)או הווילון( או נגד כיוון השעון לסגירת 
הגג )או הווילון(.

הליך אתחול
לאחר תקלה במהלך פתיחה/סגירה 
אוטומטית, או לאחר הפעלה בחירום

 אזהרה

23( בצאתך מהרכב הוצא תמיד את המפתח 
)בשלט רחוק עם מפתח מכני( ממתג ההתנעה, 

כדי למנוע סכנה לנוסעים שנשארו ברכב עקב 
הפעלה בלתי מכוונת של גג השמש.
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 חשוב

11( אל תפתח את הגג כאשר מותקנים עליו 
מנשא הכולל מוטות רוחב.  אל תפתח את גג 
השמש אם הוא מכוסה בשלג או בקרח: אתה 

עלול לגרום לו נזק.

  MySky גג שמש

)11 

הזזה חשמלית של הלוח 
הקדמי

בדגמים מסוימים הלוח הקדמי מופעל 
חשמלית.

ההתקן פועל רק כאשר מתג התנעה 
במצב MAR. ניתן לכוון את מיקום הלוח 
קדימה או אחורה או לפתוח אותו במצב 

הטיה.
מתג ההפעלה של הלוח הקדמי נמצאים 

ליד תאורת התקרה הקדמית איור 41:
❒מתג A: מתג פתיחה/סגירה של הלוח ❒

הקדמי עד למצב הסופי. לחץ על המתג 
לפתיחת מלאה של הלוח הקדמי. משיכת 

הלחצן: הלוח הקדמי ייסגר לגמרי.
 

❒מתג B: פתיחת הלוח הקדמי למצב ❒
הטיה. לפתיחת הגג למצב הטיה, לחץ  הגג כולל שני לוחות קדמי ואחורי, שניתן 

לחיצה קצרה על לחצן. מצב פתיחה זה  להסירם יחד או כל אחד בנפרד בהתאם 
ניתן להפעלה רק בעת שהגג סגור לגמרי.  לבחירה. ניתן להבדיל בין הלוחות הקדמי 

תפקוד הגנה מפני היתפסות כאשר הגג פתוח או פתוח חלקית, המתג  והאחורי באמצעות סמל הנמצא  בתחתית 
הלוח הקדמי כולל מנגנון בטיחות נגד )B( אינו פעיל. במהלך פתיחה להטיה, כל  של כל לוח. חשוב הלוחות עמידים בעומס 

היתפסות המזהה נוכחות של מכשול לחיצה על לחצן תעצור את סגירת הגג. של שלג שעשוי להצטבר עליהם. במקרה 
בעת שהלוח נפתח או נסגר. במקרה  כזה, מומלץ להסיר את השלג.
כזה, המערכת מתערבת ותנועות הגג 

מתהפכת באופן מידי.

קיימת סכנה בשימוש לא נכון בגג השמש. לפני 
הפעלתם ובמהלכה בדוק תמיד שאף נוסע לא 
חשוף לסכנת פציעות מגג השמש או מחפצים 

שנתפסים או נפגעים ממנו.
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הסרת הלוחה ה

 תתא רכר 24(
כרכ

ךבך

חשוב הסר את הלוח רק כאשר המכונית 
נייחת. ניתן להסיר את הלוח האחורי רק 

כאשר הלוח הקדמי סגור לחלוטין או 
הוסר.

❒כדי להסיר את הלוחות, פעל באופן ❒
הבא: מתוך תא הנוסעים, הכנס את 

המפתח )A( איור 42 לפתח שלו )B( איור 
❒הסר את הלוח )קדמי או אחורי( או ❒

תיק אחסון לוחות את שני הלוחות ולאחר מכן הוצא את   כדי לשחרר את 
 )C( את הידית  )C( הנעילה ובו זמנית משוך את הידית

43 וסובב אותו לסמל 
לאחר הסרת לוחות הגג, יש להניח אותם הנעילה ובו זמנית מש המתאם )הנמצא בתיק הלוח( והתקן  בתוך תיק אחסון מיועד בתוך תא המטען.)הנמצאת על הלוח(, עד לסוף מהלכה. אותו בתשובת מיוחדת ברכב )ראה 

מומלץ לבצע תהליך זה מחוץ לרכב. פעל  איורים 44 ו- 45(.
באופן הבא: ❒הנח את הלוח )או שני הלוחות( בתוך ❒

❒ )A( פתח את התיק הסר את החוצץ❒ תיק האחסון המיועד )עיין בעמודים 
איור 46 והרם את ההתקנים )B( מעלה. הבאים( ואחסן אותו בתא המטען.
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❒❒הסר את מכסה המגן )A( איור 49 
בדיפון התקרה.

❒הכנס את המפתח )B( המסופק לפתח ❒
)A( וסובב אותו בכיוון השעון לפתיחה או 

נגד כיוון השעון לסגירה.

נוהל אתחול
לאחר תקלה במהלך פתיחה/סגירה 

אוטומטית או לאחר הפעלת חירום )ראה 
תיאור בפסקה קודמת(, יש לאתחל את 
גג השמש כדי שניתן יהיה להפעילו שוב  חשוב אל תניח בתיק מטען השוקל מעל  ❒❒מקם את הלוחות בתוכו, ודא  שהידיות 

בהפעלה אוטומטית. 10 ק"ג. נמצאות בצדדים מנוגדים )ראה איור 47( 
פעל באופן הבא: ולאחר מכן מקם את החוצץ באופן נכון 

❒❒ הפעלת חירום סגור את הגג לגמריבתוך התושבת.
 STOP העבר את מתג ההתנעה למצב❒❒ אם מתגי הבקרה אינם פועלים, ניתן להזיז 

למשך 10 שניות את גג השמש ידנית באופן, הבא:
❒.MAR העבר את מתג התנעה למצב❒

A( איור 41 למצב  ❒לחץ את מתג )❒
"סגור".

10 ❒החזק את המתג לחוץ במשך  שניות ❒
לפחות, כעת אמורה להישמע עצירה 

מכנית של מנוע הגג.
❒לחץ על מתג )A( שוב למצב סגור ❒

במהלך 5 שניות.
❒סגור את התיק ומקם אותו כראוי בתוך תא ❒

המטען ולאחר מכן אבטח את התיק היטב 
לווי העיגון בקורה הרוחבית של תא המטען.
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❒החזק את לחצן )A( לחוץ עד שהגג ❒ נסגר לגמרי: הליך האתחול הסתיים.רכר ךךבכר תא 

מכסה מנוע 
פתיחה
)26 )25 

פעל באופן הבא:
❒משוך ידית )A( איור 50, בכיוון החץ.❒

52 ❒שחרר את מוט התמיכה )C( איור  ❒
 )E( והכנס את קצהו לשקע )D( מהתפס

שבתחתית מכסה המנוע.

❒הפעל את הידית )B( איור 51 בכיוון ❒
המצוין בחץ, והרם את מכסה המנוע.

 אזהרה

24( בעת התקנת הלוחות, היזהר לבל ייתפסו 
אצבעותיך, צעיפים, עניבות או פריטי ביגוד רופפים 

מתחת ללוחות.

 חשוב

12( אל תפתח את הגג כאשר מותקנים עליו 
מנשא הכולל מוטות רוחב. אל תפתח את גג 

השמש אם הוא מכוסה בשלג או בקרח: אתה 
עלול לגרום לו נזק.
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ודא שמכסה תא המטען סגור היטב ולא 
רק תפוס בהתקן הנעילה, באמצעות ניסיון 

לפתוח אותו. אם מכסה המנוע לא סגור 
לחלוטין, אל תנסה ללחוץ עליו לסגירה 

אלא פתח וחזור על הליך הסגירה.
)28 )27 

סגירה
פעל באופן הבא:

❒החזק את מכסה המנוע ביד אחת וביד ❒
השנייה הוצא מוט מהשקע )E( והכנס 

D.) אותו לתפס )
❒הנמך את מכסה המנוע למרחק של כ- ❒

40 ס"מ מעל תא המנוע והנח לו ליפול. 

חשוב בדוק תמיד שמכסה המנוע סגור 
היטב, כדי למנוע את פתיחתו במהלך 

נהיגה. מכסה תא המנוע מצויד במערכת 
נעילה כפולה בשני צדדיו. בסיום הפעולה 

ודא שהמכסה אכן סגור בשני הצדדים.

תא מטען

פעולת שחרור הנעילה של תא המטען 
היא חשמלית ומנוטרלת כאשר הרכב 

נמצא בנסיעה.
פתיחה מבחוץ

 )29 

לאחר שחרור הנעילה שלה ניתן לפתוח 
את דלת תא המטען מבחוץ באמצעות 
ידית הפתיחה החשמלית )A( איור 53 

הנמצאת מתחת לידית הפתיחה עד 
שנשמע צליל שחרור נעילה או בשתי 
לחצות מהירות על לחצן  בשלט 

רחוק.

 אזהרה

25( מכסה המנוע עלול ליפול פתאום, אם מוט 
התמיכה שלו לא מוצב נכונה.

26( הרם את מכסה המנוע בשתי הידיים. לפני 
הרמתו ודא שזרועות המגבים נחים על השמשה 

הקדמית, שהרכב נייח ושבלם החניה משולב.
27( מטעמי בטיחות יש תמיד לסגור את מכסה 

המנוע היטב לפני תחילת הנהיגה. לכן, ודא 
שמכסה המנוע סגור לחלוטין ונעול. אם אתה 
מגלה בעת נהיגה שהמכסה אינו סגור לגמרי, 
עצור מיד וסגור את מכסה המנוע באופן נכון.
28( בצע פעולות אלה רק כאשר הרכב נייח.
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❒סגור את כל הדלתות ואת דלת תא ❒ ¥ השתמש במברג להסרת הלשונית 
המטען. הצהובה )A( איור 54.

¥  בשלט הרחוק; איור   )B( בתושבת  המברג  את  ¥ הכנס 
55, להפעלת לשונית השחרור של דלת תא 

המטען.

לפתיחת חירום מבפנים בצע את 
הפעולות הבאות:

¥ הסר את מדף האחורי )אם קיים(, הסר 
האחוריים  במושבים  הראש  משענות  את 

סגירהוקפל במלואם את המושבים.
לסגירת דלת תא המטען אחוז בידית 

שבחלק התחתון של דלת המטען.
חשוב לפני שאתה סוגר את דלת תא 
המטען ודא שמפתחות הרכב ברשותך, 

מכיוון שהמכסה ננעל אוטומטית.
אתחול דלת תא המטען

חשוב אם המצבר מנותק או אם נשרף 
הנתיך, יש לאתחל את מנגנון הפתיחה/
הסגירה של דלת תא מטען באופן הבא:

לחץ על הלחצן 
לחץ על הלחצן ¥  בשלט הרחוק;

מאפייני תא המטען
רצפת תא מטען משתנה

   )13 

לרצפת תא המטען יש שני מצבים: 
מומנכת עד הסוף )מיקום 0( או בגובה 

סף )מיקום 1(. ניתן גם להטות את רצפת 
תא המטען לכיוון משענות הגב של 

המושבים האחוריים, כדי לסייע לגישה 
לאזור מתחת לתא המטען.

ניתן גם להפוך את רצפת תא המטען 
וכן היא מצוידת במשטח פלסטיק רחיץ, 

שמתאים להובלה של פריטים רטובים או 
מלוכלכים בבוץ.

רצפת תא מטען הפיכה (אם קיימת(
במספר דגמים ניתן גם להפוך את רצפת 
תא המטען והיא פלסטיק רחיץ, שמתאים 
להובלה של פריטים רטובים או מלוכלכים 

בבוץ.
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גישה/הזזה של רצפת תא המטען 
המשתנה

שקע חשמלי (אם קיים(
אזהרה אל תחבר לשקע התקנים בעלי  עוצמה גבוהה מ- 180 ואט )15 אמפר( לגישה לרצפה כפולה בתא המטען, אחוז   )B( והרם ביד אחת את הרצפה )A( לשקע. שימוש במתאמים לא מתאימים בידית יגרום נזק לשקע. הימנע מכך.איור 56.

להעלאת רצפת תא המטען מהמצב 
התחתון למצב העליון, בצע את הפעולות 

הבאות:
❒ )B( והרם את הרצפה )A( אחוז בידית❒

בהחזקת ביד אחת.
 )D( במובילים )B( מקם כראוי את הרצפה
איור 57 הנמצאים בדפנות הצדדיים וקורה 

.)E( האחורית

 אזהרה

29( היזהר לא לפגוע בחפצים המונחים בגגון 
בעת פתיחתה של דלת תא המטען.

 חשוב

13( המידות של רצפת תא המטען מאפשרות 
נשיאת מטען המחולק באופן שווה במשקל של 
עד 110 ק"ג בשני המצבים )0. ו-1(: אל תישא 

מטען במשקל גבוה יותר.
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א רככה
ת

םםינונוחמה חו ל

מערכת EOBD  )מערכת 
אבחון מובנית לאירופה (

)אם קיימת(
הפעלה

מערכת EOBD  )מערכת אבחון מובנית 
לאירופה( מבצעת אבחון רצוף של רכיבי 

הרכב הקשורים למערכת הפליטה.
כמו כן, היא מפיקה התרעות לנהג 

 בלוח 

רשויות לבקרת תנועה.
חשוב אחרי תיקון התקלה וכדי לבצע 
בדיקה מקיפה של המערכת, מומלץ 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת סמלת בע"מ. שיבצע אם נדרש 
נסיעת מבחן, וכן יתכן כי יהיה צורך לבצע 

נסיעה ארוכה.

באמצעות מתג נורית אזהרה 
המחוונים )וההודעה הרלוונטית תופיע  על 

הצג בגרסאות מסוימות(, כאשר רכיבים 
אלה לא במצב טוב )עיין בנושא "נוריות 

אזהרה והודעות" בפרק זה(.
המטרה של מערכת EOBD )מערכת 

אבחון מובנית לאירופה( היא:
❒לבקר את יעילות המערכת❒
❒להודיע על עלייה בפליטה❒
❒להודיע על הצורך להחליף רכיבים ❒

שאינם תקינים.
הרכב כולל גם מחבר שמתממשק עם 
ציוד מתאים שמאפשר לקרוא את קודי 

השגיאה המאוחסנים ביחידת הבקרה 
האלקטרוניות ביחד עם סדרת משתנים 
ספציפיים המתייחסים להפעלת המנוע 
ולאבחון. את בדיקה זו יכולות לבצע גם 
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לוח המחוונים והבקרים
גרסאות עם צג רב-תכליתי

A. מד סל"ד B. מד טמפרטורת נוזל קירור דיגיטלי עם נורית אזהרת טמפרטורה גבוהה C. תצוגה רב תכליתית D. מד דלק דיגיטלי 
עם נורית אזהרת מפלס דלק נמוך )המשולש מתחת לסמל  מציין את הצד שבו נמצאת דלתית פתח מילוי הדלק(

E. מד מהירות )מציג את מהירות הרכב( )מד המהירות כולל חיישן תאורה (
é נורית אזהרה שקיימת בגרסאות דיזל בלבד. רכבי דיזל גם כוללים את הסמלים    ו-  בתצוגה ומד הסל"ד מסתיים ב-6,000 

סל"ד.
חשוב התצוגה הגרפית בלוח המחוונים עשויה להשתנות בהתאם לגרסת הדגם.
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גרסאות עם צג רב-תכליתי מתכוונןה

םינווחמה חחול תא רכה

A. מד סל"ד B. מד טמפרטורת נוזל קירור דיגיטלי C. צג רב-תכליתי ניתן להתאמה D. מד דלק דיגיטלי 
)המשולש מתחת לסמל  מציין את הצד שבו נמצאת דלתית פתח מילוי הדלק( E. מד מהירות )מציג את מהירות הרכב( )מד 

המהירות כולל חיישן תאורה(
é נורית אזהרה שקיימת בגרסאות דיזל בלבד. רכבי דיזל גם כוללים את הסמלים    ו-  בתצוגה ומד הסל"ד 

מסתיים ב-6,000 סל"ד.
חשוב העיצוב הגרפי של לוח המחוונים עשוי להשתנות בהתאם לגרסת הדגם.
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מצפן, תאריך.צג 
❒ :)B) האזור המרכזי של התצוגה❒

מהירות הרכב, הודעות אזהרה/חיוויי 
תקלות. צג רב-תכליתי

❒אזור תחתון (C(: מד מרחק מצטבר, ❒
מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע ומד דלק הצג, איור 62, יציג את המידע הבא:

דיגיטליים. ❒ :)A) החלק העליון של  התצוגה❒
שעה, מחוון החלפת הילוך )אם קיים(, 
הילוך משולב )רק בדגמים עם תיבת 

הילוכים אוטומטית(, טמפרטורה חיצונית, 
מצפן, תאריך.

❒ :)B) האזור המרכזי של התצוגה❒
מהירות הרכב, הודעות אזהרה/חיווי 

תקלה.
❒אזור תחתון (C(: מד מרחק מצטבר ❒

וסמלי חיווי של תקלות.

מחוון העברת הילוכים
)אם קיים(

המחוון להעברת הילוכים )GSI( מציע לנהג 
להחליף הילוך באמצעות חיווי מיוחד בצג.

באמצעות GSI הנהג יודע שהחלפת הילוך  צג רב-תכליתי מתכוונן
תעזור לו לחסוך דלק. הצג, איור 63, יציג את המידע הבא:

SHIFT( בתצוגה:  סמל העלאת הילוך ) ▲ ❒ :)A) החלק העליון של  התצוגה❒
ממליץ לשלב להילוך גבוה יותר. שעה, מחוון טמפרטורה חיצונית, חיווי 
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סמל הורדת הילוך )▼ SHIFT( בתצוגה: ה

ממליץ לשלב להילוך נמוך יותר.ה
החיווי מופיע בצג עד להחלפת הילוך או עד   ר

שתנאי הנהיגה חוזרים למצב שבו לא נדרש  רכ א

להחליף הילוך לשם שיפור צריכת הדלק.  ת
בקריםולו נמצאים בצדו השמאלי של גלגל ההגה,  ח איור 64.ה

וח
םינינווווחמ

הם מאפשרים לנהג לבחור את הפריטים 
בתפריט הראשי של הצג לתפעל אותם 

)עיין בנושא "תפריט ראשי"(.
לחץ על הלחצנים ושחרר  ❒❒/

אותם כדי לגלול מעלה ומטה בתפריט 
הראשי ובתפריטי המשנה.

❒❒ ושחרר 

תפריטי המשנה או לפריט בתפריט הראשי. 
 מאפשר יציאה מהתפריט 

לחץ על הלחצנים 
אותם כדי לגשת לתצוגות מידע של 

TM.)Uconnect הנושאים הנוגעים למערכת 
Vehicle Setup (שינוי הגדרות הרכב( לחצן 

תפקוד זה מאפשר לך לשנות את  הראשי.
ההגדרות עבור: ❒❒OK: לחץ על הלחצנים ושחרר אותם 

❒ Vehicle off )הדממת מנוע(❒ לגישה/לבחירה של תצוגות מידע או 
❒Display )תצוגה(❒ תפריטי המשנה של פריט בתפריט 

❒❒Units )יחידות מידה( הראשי. לחץ על הלחצן במשך שנייה 
❒❒Clock  & Date  )שעון ותאריך( אחת, כדי לאפס את התפקודים המוצגים.

❒❒Safety )בטיחות( תפריט ראשי
❒Security & Assistance )בטיחות וסיוע(❒ פריטי התפריט
❒Lights )תאורה(❒ ❒Doors & Locks )דלתות ומנעולים(❒התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

❒SPEEDOMETER )מד מהירות(❒
Vehicle off (הדממת מנוע( (אם קיים( ❒❒ VEHICLE  INFO )נתוני רכב(
בחר Vehicle off להדממת המנוע  במקרה  ❒ DRIVER   ❒ASSIST  )סיוע לנהג(
של תקלה במערכת כניסה והתנעה ללא  ❒❒  FUEL ECONOMY )צריכת דלק(

מפתח Enter-N-Go, בהתאם לתהליך  ❒TRIP )נסיעה(❒
שתואר לעיל. ❒AUDIO )שמע(❒

תצוגה ❒ALERTS )התרעות(❒
באמצעות בחירת Display )תצוגה( ניתן  ❒❒DISPLAY SETUP )הגדרות תצוגה(
 Language :לגשת להגדרות/מידע של ❒VEHICLE SETUP )הגדרות רכב(❒
 See ,)ראה טלפון( See phone ,)שפה( מצב הצגת פריט תפריט )אותיות גדולות 

navigation )ראה ניווט(. או קטנות( משתנה בהתאם לסוג התצוגה.
יחידות מידה חלקן כוללות תפריטי משנה.

TM כדי לבחור את יחידות המידה Units בחר Uconnect חלק  ברכבים עם מערכת 
הבאות: US )זמין רק בשווקים מסוימים(,  מפריטי התפריט מוצגים ונשלטים בצג של 

המערכת ולא בתצוגת לוח המחוונים )ראה את 
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Metric )מטרי(, Personalised )מותאם(.
שעון ותאריך

בחר Clock & Date כדי לכוונן את ההגדרות 
 Time format ,)הגדר שעה( Set time :הבאות

)פורמט שעון(, Set date )הגדר תאריך(.
בטיחות

בחר Safety )בטיחות( כדי לכוונן את 
 Passenger AIRBAG :ההגדרות הבאות
 Speed beep ,)כרית אוויר של הנוסע(

)התרעת מהירות(, Seatbelt beep )התרעת 
חגורת בטיחות(, Hill Start Assist )סייען זינוק 

בעלייה(.
תפקוד Passenger AIRBAG משמש 

להפעלה/לנטרול של כרית האוויר של הנוסע 
 Passenger's protection active .הקדמי

)הגנת נוסע פעילה(: נורית הלד דולקת 
קבוע בלוח המכשירים. אם מופיעה ההודעה 
Passenger's protection not active )הגנת 
 דולקת 

 Headlights while ,)עקוב אחרי( Follow me
opening )פנסים ראשיים בעת פתיחה(,

Headlight sensor )חיישן פנסים ראשיים(, 
Auto high beams )אור גבוה אוטומטי(, 
Daytime Lights )תאורה לנהיגה ביום(.

דלתות ונעילה
בחר Doors & Locks כדי לכוונן את 
ההגדרות הבאות: Autoclose )סגירה 

אוטומטית(, Auto unlock on exit )שחרור 
 lights when closing ,)נעילה אוטומטי ביציאה
 Horn when closing ,)תאורה ובעת סגירה(

 Remote start-up horn )צפצוף בעת סגירה(
 Remote Unlock ,)הפעלה מרחוק של צופר(
)שחרור נעילה מרחוק( )גרסאות עם כניסה 
פסיבית(, Door Unlock )שחרור נעילת דלת( 

)גרסאות עם כניסה פסיבית(.
גרסאות עם צג רב-תכליתי מתכוונן

גרסאות המצוידות בצג רב-תכליתי מתכוונן 
 Display :רק הפריטים הבאים זמינים נוסע לא פעילה(, נורית הלד

)תצוגה( ]ניתן לבחור רק את הפריטים  בקביעות בלוח המכשירים.
 See navigation ראה טלפון( ו( See phone בטיחות וסיוע
 Safety TM

avigation ראה טלפון( ו( See phone
)ראה ניווט([, Security )בטיחות(, &   Uconnect לכוונונים אפשריים ראה נושא 

Assistance )בטיחות וסיוע( )רק אם ניתן  בפרק "מולטימדיה".
לבחור בפריט Buzzer volume )עוצמת צליל  תאורה

אזהרה(( כל הפריטים האחרים מוצגים  בחר בפריט Lights כדי לכוונן את ההגדרות 
TM.Uconnect ומנוהלים דרך צג מערכת  הבאות: Interior lights )תאורה פנימית(, 

מחשב נסיע ה
מחשב הנסיעה משמש להצגת מידע על תפעול 

.MAR הרכב כאשר מתג ההתנעה במצב
תפקוד זו מאופיין על ידי שתי רשומות 

Trip B A Trip A ( ו-  )נסיעה נפרדות,   )נסיעה 
B( שנתוני הנסיעה המלאים נרשמים בהם 

באופן עצמאי.
 Travel :ניתן להציג נתונים הבאים Trip A -ב

 Average Fuel  מרחק נסיעה( Distance A
 ,)A צריכת דלק ממוצעת( Consumption A

)A זמן נסיעה( Travel Time A
 Travel :ניתן להציג נתונים הבאים Trip B -ב

 Average Fuel  מרחק נסיעה( Distance B
,)B צריכת דלק ממוצעת( Consumption B

Travel Time B )זמן נסיעה B(. ניתן לבטל את 
תפקוד Trip B. ניתן לאפס את שני הזיכרונות 

)להתחלת נסיעה חדשה(.
 Trip לאיפוס הערכים, כאשר אתה בתפקוד

A או Trip B, לחץ על לחצן OK בגלגל 
ההגה.

הערה ערכי טווח וצריכת דלק ממוצעת 
אינם ניתנים לאיפוס.
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פירוש הנוריותםינוונוחמח נוריות אזהרה

אין מספיק נוזל בלמים /בלם חניה חשמלי מופעל
מפלס נוזל הבלמים נמוך מידי

נורית האזהרה נדלקת כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל יורד מתחת לקו המינימום, כנראה בשל דליפה במעגל. הוסף את 
נוזל הבלמים וודא שכבתה נורית האזהרה. אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של חברת 

סמלת בע"מ.

בלם חניה משולב
נורית האזהרה נדלקת כאשר בלם החניה משולב. במקרה של תקלה, נורית האזהרה מהבהבת למשך 10 שניות ולאחר מכן 
כבית. שחרר את בלם החניה וודא שכבתה נורית האזהרה. אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק, מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה של חברת סמלת בע"מ.

כשל EBD )מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת הבלימה(
אם נוריות האזהרה  )אדומה( ו-  )כתומה( נדלקות בו זמנית כאשר המנוע פועל, ישנה תקלה במערכת ה-EBD או 

המערכת לא זמינה. במקרה זה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה. על הצג 
מופיעה ההודעה הייעודית.

נהג במשנה זהירות למוסך הקרוב, מומלץ למרכז השירות המורשה מטעם חברת סמלת בע"מ, לבדיקה מידית של המערכת.

נוריות אזהרה והודעות
חשוב נורית האזהרה נדלקת ביחד עם הודעה תואמת ו/או אות קולי. חיוויים אלה נועדו להתריע ולהזהיר את הנהג, וככאלה לא ניתן 

להתייחס אליהם כאל מתמצתים ו/או חלופיים למידע הכלול בספר הנהג שאותו מומלץ לקרוא בעיון רב, על כל פנים. במקרה של 
חיווי תקלות, ראה תמיד את התוכן של פרק זה.

חשוב חיוויי תקלה המוצגים מחולקים לשני סוגים: חמורים ופחות חמורים. תקלות חמורות מסומנות באמצעות מחזור התרעות 
חוזר וארוך. תקלות חמורות פחות מסומנות באמצעות מחזור התרעות קצר יותר. ניתן לעצור את מחזור ההצגה של שני הסוגים. 

נורית האזהרה בלוח המחוונים תישאר דלוקה עד שתתוקן התקלה.
נוריות אזהרה והודעות

נוריות אזהרה אדומות
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פירוש הנוריות נוריות אזהרה

כשל EBD )מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת הבלימה(
אם נוריות האזהרה  )אדומה( ו-  )כתומה( נדלקות בו זמנית כאשר המנוע פועל, ישנה תקלה במערכת ה-EBD או 
המערכת לא זמינה. במקרה זה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל פתאום והרכב עלול לסטות במהלך בלימה חדה. על הצג 

מופיעה ההודעה הייעודית.
נהג במשנה זהירות למוסך הקרוב מומלץ למרכז השירות המורשה מטעם חברת סמלת בע"מ, לבדיקה מידית של המערכת.

תקלה בהיגוי כוח
אם נורית אזהרה לא כבית, היגוי כוח לא זמין ועליך להפעיל כוח רב יותר על גלגל ההגה. אולם, ניתן לסובב את ההגה. בגרסאות 

מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה בכרית אוויר
נורית האזהרה נשארת דלוקה, אם קיימת תקלה במערכת כריות האוויר. על הצג מופיעה ההודעה הייעודית .

 )31  )30 

תזכורת חגורות הבטיחות
נורית האזהרה תדלוק בקביעות כאשר הרכב נייח וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדמי היושב במושב לא חגורות. 

נורית האזהרה תהבהב ויישמע צפצוף אם הרכב נוסע וחגורת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדמי היושב במושב לא חגורות 
כהלכה. במקרה זה, חגור את חגורת הבטיחות.
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 אזהרה

30( אם נורית האזהרה Å לא נדלקת אחרי העברת מתג ההתנעה למצב MAR או נשארת דולקת במהלך נסיעה )ביחד עם ההודעה על הצג(, ייתכן כי ישנה 
תקלה במערכות הריסון. במקרה זה, ייתכן כי כריות האוויר או המותחנים לא יופעלו בתאונה או, במקרים נדירים, יופעלו באופן שגוי. לפני שאתה ממשיך לנסוע, 

פנה למוסך, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של חברת סמלת בע"מ  לבדיקת המערכת.
31( הידלקות הסמל Å בלוח המחוונים מעידה על התקלה בנורית Å האזהרה. במקרה זה, ייתכן כי נורית האזהרה לא תציין תקלה במערכות הריסון. לפני 

שאתה ממשיך לנסוע, פנה למוסך, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של חברת סמלת בע"מ  לבדיקת המערכת.

פירוש הנוריות נוריות אזהרה

טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי
נורית האזהרה )או סמל בצג בגרסאות מסוימות( נדלקת כאשר המנוע התחמם יתר על המידה. על הצג מופיעה ההודעה 

הייעודית.
בנהיגה רגילה: עצור את הרכב, דומם את המנוע ובדוק שמפלס המים במיכל לא ירד מתחת לסימון MIN. במקרה זה, הנח 
 MIN למנוע להתקרר ולאחר מכן, פתח את המכסה לאט ובזהירות, הוסף נוזל קירור ובדוק שמפלס הנוזל נמצא בין הסימון

לסימון MAX שעל המיכל. כמו כן, בדוק חזותית שאין דליפות. אם נורית האזהרה נדלקת )או הסמל מוצג( שוב בהתנעת 
המנוע, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה סמלת בע"מ.

אם הרכב מופעל בתנאים קשים (כלומר, נהיגה בתנאי ביצועים גבוהים(: האט ואם הנורית לא כבית, עצור את הרכב. 
המתן 3-2 דקות כשהמנוע פועל והאץ מעט, כדי לאפשר את המשך הזרימה של נוזל הקירור. לאחר מכן, דומם את המנוע. 

בדוק שמפלס נוזל הקירור נכון כמתואר למעלה.
חשוב בכבישים תובעניים, מומלץ לא לדומם את המנוע ולהאיץ מעט במשך כמה דקות לפני הדממתו.
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פירוש הנוריות נוריות אזהרה
 TPMS

)מערכת אזהרה מפני איבוד לחץ אוויר בצמיגים(
TPMS-תקלה ב

אם יש תקלה TPMS, נורית האזהרה תהבהב למשך כ-75 שניות ולאחר מכן תדלוק באופן קבוע. על הצג מופיעה ההודעה 
הייעודית. האזהרה תוצג גם אם גלגל אחד או יותר חסר חיישן, עד שהמצב חוזר למצב התקין.

חשוב אל תמשיך לנהוג אם צמיג אחד או כמה צמיגים ריקים מאוויר, מכיוון שהם עלולים לשבש את השליטה ברכב. עצור את 
הרכב אך הימנע מבלימה חדה ומתנועות היגוי פתאומיות. תקן מיד את צמיג באמצעות ערכת התיקון המיועדת לכך ופנה למרכז 

שירות בהקדם האפשרי.

לחץ אוויר נמוך בצמיגים
נורית האזהרה נדלקת והודעה מוצגת, כדי לציין שלחץ האוויר בצמיגים נמוך מהערך המומלץ ו/או שחל איבוד לחץ אטי. 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.

בכל מצב שבו מוצגת ההודעה "See manual" )ראה ספר נהג(, חובה לעיין בנושא "גלגלים" בפרק "נתונים טכניים" ולהקפיד 
לפעול לפי ההנחיות שמופיעות בנושא זה.

תקלה במערכת ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים(
נורית האזהרה נדלקת, כדי לציין תקלה ב-ABS. במקרה זה מערכת הבלימה שומרת על יעילותה ללא שינוי, אך ללא היתרונות 

של ABS. על הצג מופיעה ההודעה הייעודית. נהג בזהירות, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

מערכת ESC )בקרת יציבות אלקטרונית(
ESC הפעלת מערכת

התערבות המערכת מצוינת באמצעות נורית אזהרה מהבהבת: היא מציינת שתנאי היציבות והאחיזה של הרכב במצב קריטי.

נוריות אזהרה כתומות
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פירוש הנוריות נוריות אזהרה
ESC כשל של מערכת

אם נורית האזהרה לא כבית או ממשיכה לדלוק בעוד שהמנוע פועל, זוהתה תקלה במערכת ה-ESC. מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה בסייען זינוק בעליה
נורית האזהרה דולקת כאשר התצוגה מציגה הודעה על תקלה בסייען זינוק בעלייה. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת סמלת בע"מ.

נטרול חלקי/מלא של מערכות בטיחות פעילות
נורית האזהרה נדלקת כדי לציין שחלק ממערכות בטיחות פעילות מסוימות מנוטרלות באופן מלא/חלקי. כאשר המערכות 

מופעלות שוב, כבית נורית האזהרה.

פנס ערפל אחורי
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנס הערפל האחורי נדלק.

תקלה בבלם חניה חשמלי
נורית האזהרה נדלקת כאשר זוהתה תקלה בבלם חניה חשמלי. על הצג מופיעה ההודעה הייעודית. מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.  32( 
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פירוש הנוריות נוריות אזהרה

EOBD /תקלה במערכת הזרקה
אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק, או אם היא נדלקת במהלך הנהיגה, מערכת ההזרקה לא פועלת כראוי.

נורית אזהרה הדולקת ברציפות מצביעה על תקלה במערכת האספקה/התנעה, ועלולה לגרום לפליטות מזהמים גבוהות, 
לאיבוד ביצועים, לשליטה ירודה ברכב ולתצרוכת דלק גבוהה.

בגרסאות מסוימות על הצג תופיע ההודעה הייעודית.
נורית האזהרה כבית, אם התקלה נפתרת, אך התקלה עדיין נשמרת בזיכרון המערכת.

בתנאים אלה אפשר להמשיך לנהוג ברכב במהירות מתונה, מבלי לאמץ את המנוע יתר על המידה. שימוש ממושך ברכב שנורית 
האזהרה שלו דולקת עלול לגרום נזק. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

נורית האזהרה מהבהבת מצביעה על נזק אפשרי לממיר הקטליטי.
שחרר את דוושת ההאצה כדי להפחית את מהירות המנוע עד שתפסיק להבהב נורית האזהרה.

המשך את הנסיעה במהירות מתונה, נסה להימנע מנהיגה בתנאים העלולים לגרום להבהוב נוסף ומומלץ לפנות למרכז שירות 
מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ בהקדם האפשרי.    14( 

AdBlue )אוריאה( )מנועי דיזל(® תקלה במערכת הזרקת 
בתנאים רגילים, כאשר מתג ההתנעה מסובב למצב MAR, נורית האזהרה נדלקת, אך עליה להיכבות מיד לאחר התנעת המנוע.

נורית האזהרה קיימת בדגמים מסוימים יחד עם הודעה תואמת בתצוגה, אם הנוזל אינו תואם למאפיינים או שמזוהה צריכה 
ממוצעת של AdBlue )אוריאה( מעל 50%.

במקרה זה, מומלץ ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.
אם התקלה לא נפתרה, הודעה תואמת תוצג  בתצוגת לוח המחוונים כאשר 

מגיע סף מסוים עד שלא ניתן להתניע עוד את המנוע.
כאשר נותרו כ- 200 ק"מ לנסיעה לא תוכל עוד להתניע את המנוע, במספר גרסאות הודעה ייעודית תוצג באופן קבוע בתצוגת 

לוח המחוונים יחד עם צליל אזהרה.

עתודת דלק/ טווח נסיעה מוגבל
נורית האזהרה בצג נדלקת, כדי לציין שנותרו כ-5 עד 7 ליטרים של דלק במיכל. על הצג מופיעה ההודעה הייעודית.

 )15  
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פירוש הנוריות נוריות אזהרה

כשל של חימום קדם של מצתי להט )דגמי דיזל(
נורית האזהרה מהבהבת )בכמה גרסאות תוצג הודעה בתצוגה(, כדי לציין תקלה במערכת חימום קדם של מצתי להט.

במקרה זה, מומלץ ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

)LANESENSE( סייען שמירת נתיב
גרסאות המצוידות בצג רב-תכליתי 
נורית האזהרה נדלקת בנסיבות הבאות:

נורית האזהרה דולקת ברציפות )לבן(: המערכת פועלת, אך אינה מצליחה לאתר את גבולות הנתיב )סימוני הנתיב אפורים(.
נורית האזהרה דולקת ומהבהבת )בכתום(: המכונית מתקרבת לסימון הנתיב ועומדת לחצות אותו.

נורית האזהרה דולקת באופן קבוע )בירוק(: המערכת איתרה את קווי הסימון של שני הנתיבים.  המערכת תתערב בפעולת 
ההיגוי במקרה שתתקיים חצייה לא מכוונת מגבולות הנתיב.

גרסאות עם צג רב-תכליתי מתכוונן
בגרסאות עם צג רב-תכליתי מתכוונן, נורית האזהרה המוצגת בצד מוחלפת בסמלים גרפיים ייעודיים המוצגים בחלק השמאלי 

העליון של הצג. סמלים אלה מוצגים באותו אופן המתואר עבור  גרסאות עם צג רב-תכליתי )ראה תיאור לעיל(.

 חשוב

14( אם נורית האזהרה  לא נדלקת לאחר סיבובו של מתג ההתנעה למצב MAR או אם היא דולקת בקביעות או מהבהבת במהלך נהיגה )בגרסאות מסוימות 
ביחד עם הודעה בצג(, מומלץ לפנות בהקדם למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

15( אם נורית האזהרה )או הסמל בצג( מהבהבת במהלך נהיגה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

 אזהרה
32( אם קיימת תקלה, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל והרכב עלול להסתחרר במהלך בלימה חדה.
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פירוש הנוריות נוריות אזהרה

פנסי צד ואור נמוך בפנסים ראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלקים פנסי הצד או האור הנמוך בפנסים הראשיים.

תפקוד Headlight Off Delay (השהיית כיבוי פנסים ראשיים( 
תפקוד זה מאפשר להמשיך ולהפעיל את הפנסים הראשיים במשך 30 ,60, או 90 שניות לאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב 

STOP )תפקוד עקוב אחרי(.

פנסי ערפל
נורית האזהרה נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים נדלקים.

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

מופעלת תאורת המצוקה.

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

מופעלת תאורת המצוקה.

Stop&Start התערבות מערכת
נורית האזהרה דולקת כאשר מערכת Stop&Start הופעלה )הדממת המנוע(. התנעת המנוע, תגרום לכיבוי הנורית. 

נוריות אזהרה ירוקות
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אור גבוה בפנסים הראשיים
נורית האזהרה נדלקת כאשר נדלק האור הגבוה בפנסים הראשיים.

נוריות אזהרה כחולות
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לחץ שמן מנוע נמוך
הסמל נדלק ובמקביל מופיעה הודעה על הצג, כאשר לחץ השמן במנוע נמוך מדי.  16( חשוב אל תשתמש במכונית עד 

לתיקון התקלה. הסמל אינו מציין את כמות השמן במנוע, יש לבדוק את מפלס השמן באופן ידני.

תקלה בכרית אוויר
אם הסמל נשאר דולק, קיימת תקלה במערכת כריות האוויר. על הצג מופיעה ההודעה הייעודית. מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה באלטרנטור
אם הסמל נדלק כאשר המנוע פועל, סימן שיש תקלה באלטרנטור. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

דלת פתוחה
הסמל נדלק כאשר דלת אחת או כמה דלתות לא סגורות היטב. כאשר הדלתות פתוחות והמכונית בתנועה, יישמע אות קולי. 

סגור היטב את הדלתות.

מכסה המנוע לא סגור היטב
הסמל נדלק כאשר מכסה המנוע לא סגור היטב. נשמע צפצוף כאשר מכסה המנוע פתוח והרכב בנסיעה. סגור היטב את מכסה המנוע.

דלת תא המטען לא סגורה היטב
הסמל נדלק כאשר דלת תא המטען לא סגורה היטב. יישמע צליל אזהרה אם הרכב נע כאשר דלת תא המטען פתוחה. סגור 

היטב את דלת תא המטען.

תקלה בתיבת הילוכים אוטומטית/ תקלה בתיבת הילוכים אוטומטית עם מצמד כפול
הסמל נדלק במקרה של תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית או בתיבת ההילוכים עם מצמד כפול.  מומלץ לפנות למרכז שירות 

 )17 

סמלים אדומים

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.  
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טמפרטורה גבוהה מדי של שמן מנוע
הסמל נדלק אם טמפרטורת שמן המנוע גבוהה מדי.  18( 

 חשוב

16( אם הסמל  נדלק במהלך נהיגה, דומם את המנוע מיד ופנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת. בע"מ.
17( נהיגה ברכב שבו דולק סמל זה עלולה לגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים ולתקלה כללית. השמן אף עלול להתחמם יתר על המידה: מגע במנוע חם או 

ברכיבי פליטה בטמפרטורה עלול להצית שריפה.
18( אם הסמל נדלק במהלך הנסיעה, עצור ודומם את המנוע מיד.
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פירוש הסמלים סמל

תקלה של מערכת שולל התנעה/ניסיון פריצה
תקלה של מערכת שולל התנעה של המנוע

הסמל נדלק כדי לציין כי ישנה תקלה במערכת המפתח המקודד. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ. 
ניסיון פריצה 

הסמל נדלק כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב MAR בליווי הודעה תואמת, כדי להודיע על ניסיון פריצה אפשרי שזוהה על ידי 
מערכת האזעקה.

מערכת ניתוק דלק
הסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המערכת מזהה תקלה במערכת ניתוק הדלק. להפעלה חוזרת של המערכת לניתוק 
דלק עיין בנושא "מערכת לניתוק דלק" בפרק "במקרה חירום". אם למרות הכול לא הצלחת לחדש את אספקת הדלק, מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

סכנת קרח בכביש
הסמל דולק )יחד עם הודעה תואמת בתצוגה( כאשר הטמפרטורה החיצונית היא 3°C ומטה.

חשוב אם ארעה תקלה בחיישן טמפרטורה חיצונית, במקום הספרות מוצגים מקפים.

תקלה בחיישן לחץ שמן מנוע
הסמל דולק בקביעות והודעה תואמת מופיעה על הצג, אם המערכת מזהה תקלה בחיישן לחץ שמן מנוע.

)FCW( תקלה במערכת אזהרת התנגשות מלפנים פלוס
הסמלים נדלקים )יחד עם הודעה מוצגת( אם ישנה תקלה במערכת אזהרת התנגשות מלפנים פלוס. מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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)FCW( נטרול מערכת אזהרת התנגשות מלפנים פלוס
הסמל נדלק )או נורית אזהרה בלוח המחוונים( אם מערכת אזהרת התנגשות מלפנים פלוס נוטרלה או אם המערכת חסומה/ 

מלוכלכת/ לא זמינה. על הצג מופיעה ההודעה הייעודית.

כשל של חיישן גשם
הסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המערכת מזהה תקלה בחיישן הגשם. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת סמלת בע"מ.

STOP/START תקלה של מערכת
הסמל נדלק כדי לציין כי ישנה תקלה במערכת STOP/START. על הצג תופיע הודעה תואמת. מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

 )Keyless Enter-N-Go( תקלה במערכת כניסה והתנעה ללא מפתח
הסמל דולק ומלווה בהודעה, במקרה של תקלה במערכת כניסה והתנעה ללא מפתח )Keyless Enter-N-Go(. מומלץ לפנות 

למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה במערכת ניתוק דלק
הסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המערכת מזהה תקלה במערכת ניתוק הדלק. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה במגביל המהירות
הסמל נדלק או ישנה תקלה במגביל המהירות. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ בהקדם 

האפשרי, כדי לתקן את התקלה.

תקלה במערכת זיהוי תמרורים
הסמל נדלק, בגרסאות מסוימות בליווי הודעה בצג, כדי לציין תקלה במערכת  זיהוי תמרורים. מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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LanseSense תקלה במערכת התרעה על סטייה מנתיב
הסמל נדלק אם ארעה תקלה במערכת LanseSense. על הצג מופיעה ההודעה הייעודית. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 

מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה באור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים
הסמל נדלק אם ארעה תקלה באור הגבוה האוטומטי בפנסים הראשיים. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

התחממות יתר של נוזל תיבת הילוכים אוטומטית/תיבת הילוכים אוטומטית עם מצמד כפול
הסמל נדלק אם תיבת ההילוכים התחממה יתר על המידה בעקבות שימוש תובעני במיוחד. במקרה זה, מוגבלים ביצועי המנוע. 

המתן עד שייכבה הסמל בעוד שהמנוע דומם או פועל במהירות סרק.

תקלה במערכת השמע
הסמל נדלק כדי לציין כי ישנה תקלה במערכת השמע. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה בחיישן האור
הסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המערכת מזהה תקלה בחיישן האור. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמלת בע"מ.

תקלה במערכת השמע
הסמל נדלק כדי לציין כי ישנה תקלה במערכת השמע. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

תקלה בחיישן האור
הסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המערכת מזהה תקלה בחיישן האור. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמלת בע"מ.
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מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב
הסמל נדלק, )בגרסאות מסוימות בליווי הודעה בצג(, כדי לציין תקלה במערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב. מומלץ לפנות למרכז 

שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

מים במסנן דיזל )גרסאות דיזל(
הסמל דולק קבוע במהלך נהיגה )בליווי הודעה בצג(, כדי לציין שישנם מים במסנן דיזל.  19(  

תקלה בחיישן מפלס דלק 
)אם קיים(

הסמל נדלק והודעה מופיעה על הצג, אם המערכת מזהה תקלה בחיישן מפלס דלק. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 

SELEC-TERRAIN התחממות יתר של מערכת
)אם קיימת(

הסמל נדלק יחדי עם הודעה תואמת בתצוגה בעת התחממות יתר של מערכת SELEC-TERRAIN. במצבים אלה אתה עדיין 
יכול לבחור מצב נהיגה במערכת SELEC-TERRAIN, אך הוא יופעל רק לאחר שהמערכת תתקרר. הסמל ימשיך לדלוק כל 

עוד מצב התחממות היתר קיים.

החלפת שמן מנוע 
)אם קיים(

גרסאות דיזל: הסמל מוצג בכמה גרסאות בליווי הודעה תואמת. גרסאות דיזל: הסמל מוצג במחזורים של 3 דקות במרווחים 
של 5 שניות, עד שמוחלף השמן. הסמל מוצג עד שתתוקן התקלה.

גרסאות בנזין: הסמל נדלק ולא מוצג בתום מחזור ההצגה.
חשוב לאחר הציון הראשון, בכל התנעת המנוע ימשיך להידלק כמתואר למעלה עד שיוחלף השמן. בגרסאות מסוימות תופיע 

הודעה תואמת.
נורית האזהרה או הסמל מהבהבים אינם מצביעים על תקלה ברכב אלא רק מדווחים שיש להחליף את השמן בעקבות השימוש 

הרגיל ברכב. התיישנותו של שמן המנוע מואצת באמצעות נסיעות קצרות שמונעות מהמנוע להגיע לטמפרטורת ההפעלה. 
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

 )21 )20 
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תקלה בפנסים חיצוניים
הסמל נדלק כדי לציין תקלה בפנסים הבאים: פנסים לנסיעה ביום )DRLS(, פנסי חניה, פנסי איתות גרור )אם קיימים(, פנסי גרור 

)אם קיימים(, פנסי צד, פנסי איתות, פנס ערפל אחורי, פנס נסיעה לאחור, פנסי בלימה, תאורת לוחית רישוי, או נמוך בפנסים 
ראשיים LED )אם קיימים(. התקלה עשויה לנבוע מנורה שרופה, מנתיך שרוף או משיבוש בחיבור חשמלי. במקרה זה מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

(ACC) תקלה בבקרת שיוט אדפטיבית
הסמל דולק )בליווי הודעה בתצוגה( כדי לציין תקלה במערכת בקרת שיוט אדפטיבית )ACC(. במקרה זה, מומלץ ליצור קשר עם 

מרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

מסנן DPF )לוכד חלקיקים( בתהליך ניקוי )דגמי דיזל עם DPF בלבד(
נורית האזהרה או סמל דולקים בקביעות, כדי להודיע לנהג שיש לסלק את החלקיקים הלכודים ב-DPF באמצעות תהליך 

ההתחדשות. הסמל יישאר דולק לאורך כל תהליך ההתחדשות  ויידלק רק בעת שתנאי הנהיגה  מצריכים ליידע את 
הנהג.

נורית האזהרה לא נדלקת בכל התחדשות של DPF, אלא רק בתנאי נהיגה שבהם יש להודיע על כך לנהג. כדי שהסמל ייכבה 
המשך לנהוג ברכב עד שיסתיים תהליך ההתחדשות. התהליך לוקח בדרך כלל 15 דקות. התנאים הטובים להשלמת התהליך 

ההתחדשות מושגים בנהיגה במהירות כ- 60 קמ”ש, במהירות מנוע מעל 2,000 סל”ד.
כאשר נורית אזהרה זו נדלקת, היא לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכב למרכז שירות. בגרסאות מסוימות, תוצג הודעה 

תואמת ביחד עם סמל.
חשוב אי ביצוע של ההליך המתאים בנסיעה למרחק ארוך לאחר שהסמל  נדלק, יכול לגרום להידלקות של נורית 

אזהרה ולצורך לפנות למרכז שירות מורשה כדי להחזיר את DPF למצב  פעולה תקין.
  )22 
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פירוש הסמלים סמל

)GPF מסנן חלקיקים( מתבצע )רק למנועי בנזין עם( GPF ניקוי
נורית האזהרה נדלקת אחרי שמתג ההתנעה מועבר למצב ON, אך עליה להיכבות לאחר כמה שניות.

הסמל דולק בקביעות, בגרסאות מסוימות בליווי הודעות, כדי להודיע לנהג שעל מערכת ה-GPF לשרוף מזהמים )החלקיקים( 
הלכודים בתהליך ההתחדשות.

נורית האזהרה אינה דולקת במהלך כל תהליך ההתחדשות, רק בתנאי נהיגה שבהם יש להודיע על כך לנהג.
כדי שהסמל ייכבה המשך לנהוג ברכב עד שיסתיים תהליך ההתחדשות. התנאים המיטביים להשלמת התהליך הם נהיגה 

במהירויות משתנות )לחץ ושחרר את דוושת ההאצה(.
שמור על מהירות מעל 60 קמ"ש, בכבישים בינעירוניים, כאשר המנוע פועל במהירות שמעל 2,000 סל"ד, עד שהסמל וההודעה 

ייעלמו בתצוגה.
כאשר נורית אזהרה זו נדלקת, היא לא מציינת תקלה ואין להביא את הרכב למרכז שירות.

תקלה ב- GPF )מסנן חלקיקים( )רק למנועי בנזין עם GPF( )אם קיים(
הסמל דולק באופן קבוע יחד עם נורית האזהרה  והודעות תואמות המוצגות בתצוגה

במקרה של תקלה ב- GPF )מסנן חלקיקים למנועי בנזין(.
במקרה זה, מומלץ ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

אזהרה של מפלס נוזל הפחתת גזי פליטה ®AdBlue )אוריאה( )דגמי דיזל בלבד(
® AdBlue )אוריאה( נמוך.® AdBlue )אוריאה( נדלקת כאשר מפלס  נורית אזהרה למפלס נמוך של נוזל הפחתת גזי פליטה 

® AdBlue )אוריאה(.® AdBlue )אוריאה( בהקדם האפשרי בלפחות 5 ליטרים של  מלא את מיכל 
אם המילוי התבצע לאחר שטווח הנסיעה הגיע ל- 0 ק"מ, ייתכן שתידרש המתנה של 2 דקות לפני התנעת המנוע.

 חשוב

19( מים במעגל האספקה של מערכת הדלק עלולים לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת המנוע. אם הסמל  מוצג, מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ בהקדם האפשרי כדי לנקז את המערכת. אם החיווי הנ"ל נדלק מיד אחרי תדלוק, ייתכן כי מים חדרו למיכל הדלק: דומם 

את המנוע מיד ומומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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, ולעולם אין לנסוע מעל 500 ק"מ אחרי שהיא נדלקה לראשונה. אי הקפדה  20( יש להחליף שמן מנוע שאיכותו ירודה בהקדם האפשרי אחרי שנדלקת נורית 
על הנחיות אלה עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולבטל את תוקף האחריות. זכור, שנורית האזהרה הדולקת לא מצביעה על מפלס שמן מנוע נמוך. לכן, אם 

היא מהבהבת אתה לא חייב להוסיף שמן מנוע.
21( אם נורית האזהרה )או הסמל בצג( מהבהבת במהלך נהיגה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

22( יש להתאים את מהירות הרכב לתנאי התנועה ומזג האוויר ולאכוף תמיד את חוקי התנועה. אפשר לדומם את המנוע, אפילו אם נורית ה-DPF דולקת. עם 
זאת, הפרעה חוזרת לתהליך ההתחדשות עלולה לגרום להתיישנות מואצת של שמן המנוע. לכן, מומלץ תמיד להמתין שתיכבה הנורית לפני הדממת המנוע 

בהתאם להוראות שלעיל. אל תשלים את תהליך ההתחדשות של ה-DPF אחרי שהרכב עצר.
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פירוש הסמלים סמל

הפעלת סייען מהירות חכם )אם קיים(
הסמל נדלק אם ארעה תקלה במערכת סייען מהירות חכם.

בקרת שיוט אלקטרונית
הסמל נדלק אם ארעה תקלה בבקרת השיוט האלקטרונית.

מגביל מהירות
הסמל נדלק אם ארעה תקלה במערכת מגביל המהירות.
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פירוש הסמלים סמל

חריגה ממגבלת מהירות
הסמל נדלק כאשר מוגדר הגבלת מהירות דרך תפריט תצוגה. במספר מדינות, מגביל המהירות הוא קבוע ואינו להגדרה 

מהתפריט.

בקרת ירידה במדרון )אם קיימת(
הפעלת המערכת: הסמל דולק  באופן קבוע יחד עם הודעה תואמת שמוצגת.

תקלה של המערכת: נורית LED בלחצן שבקונסולה המרכזית נדלקת ) עיין בנושא "מערכות בטיחות פעילות" בפרק בטיחות(.

בקרת שיוט אלקטרונית
הסמל מוצג כאשר בקרת השיוט האלקטרונית מופעלת.

מגביל מהירות
הסמל נדלק כאשר מגביל מהירות מושב מופעל.
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הודעה בתצוגה

AdBlue )אוריאה(® אזהרה של מפלס נוזל הפחתת גזי פליטה 
AdBlue )אוריאה( נמוך, הסמל ® בליווי תוצג הודעת טקסט יוצגו יחד בלוח המחוונים, כדי להתריע לנהג  כאשר מזוהה מפלס 

AdBlue )אוריאה(.® AdBlue )אוריאה(. הסמל ® יוצג עד שהמיכל ימולא לפחות ב-5 ליטרים של  שיש למלא 
אם לא מולא נוזל, הודעת אזהרה נוספת תופיע כאשר יגיע סף מסוים עד שלא יהיה ניתן יותר להתניע את המנוע.

ההודעה תוצג באופן קבוע בלוח מחוונים ויישמע צליל כאשר נשאר טווח של 200 ק"מ.
תוצג הודעה ייחודית בתצוגת לוח המחוונים, כאשר טווח הנסיעה הגיע ל- 0 ק"מ. לא ניתן יהיה יותר להתניע מחדש את המנוע 

AdBlue )אוריאה( למיכל שלו.® לאחר הדממתו. ניתן יהיה להתניע מחדש את המנוע לאחר הוספת 5 ליטרים של 
אם המילוי התבצע לאחר שטווח הנסיעה הגיע ל- 0 ק"מ, ייתכן שתידרש המתנה של 2 דקות לפני התנעת המנוע.

  )23 

)4WD( תקלה בהנעה לארבעת הגלגלים
איתות זה מודיע על כשל של מערכת הנעה לארבעת הגלגלים. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ. 4WD SERV

תקלה במערכת לניטור שטחים מתים
 LED -נעילת חיישן: במקרה של תקלה בחיישן מערכת לניטור שטחים מתים תוצג הודעה בתצוגה. במקרה זה, נוריות ה

במראות החיצוניות דולקות קבוע. נקה את הפגוש והסר ממנו כל מכשול.

 LED -המערכת אינה זמינה: אם מערכת ניטור שטחים מתים אינה זמינה, תוצג הודעה בתצוגה. במקרה זה, נוריות ה  BLIND-SPOT במראות החיצוניות דולקות קבוע. הפעולה הלא תקינה עלולה לנבוע בשל מתח לא מספיק מהמצבר או תקלות אחרות MONITORING.במערכת החשמל. מומלץ ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ

תקלה במערכת לניטור שטחים מתים: במקרה של תקלה במערכת לניטור שטחים מתים תוצג הודעה בתצוגה. במקרה 
זה, נוריות ה- LED במראות החיצוניות כבויות. בנוסף, יישמע צליל אזהרה. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמלת בע"מ.
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הודעה בתצוגה

מערכת PARKSENSE )אם קיימת(
נעילת חיישן: הודעה זו תופיע במקרה שקיימת תקלה בחיישני מערכת ParkSense. נקה את הפגוש והסר ממנו כל מכשול.

PARKSENSE
המערכת אינה זמינה: הודעה זו תופיע אם מערכת ParkSense אינה זמינה. הפעולה הלא תקינה עלולה לנבוע בשל מתח 

לא מספיק מהמצבר או תקלות אחרות במערכת החשמל. מומלץ ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז שירות מורשה מטעם 
חברת סמלת בע"מ.

מערכת ACTIVE PARKSENSE )אם קיימת(
נעילת חיישן: הודעה זו תופיע במקרה שקיימת תקלה בחיישני מערכת Active ParkSense. נקה את הפגוש והסר ממנו כל מכשול.

ACTIVE PARKSENSE אינה זמינה. הפעולה הלא תקינה עלולה לנבוע בשל מתח ParkSense המערכת אינה זמינה: הודעה זו תופיע אם מערכת
לא מספיק מהמצבר או תקלות אחרות במערכת החשמל. מומלץ ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז שירות מורשה מטעם 

חברת סמלת בע"מ.

אזהרת מרחק מצדי הרכב )אם קיימת(
נעילת חיישן: הודעה זו תופיע במקרה שקיימת תקלה בחיישני מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב. נקה את הפגוש והסר ממנו 

כל מכשול.
 SIDE DISTANCE

WARNING המערכת אינה זמינה: הודעה זו תופיע אם מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב אינה זמינה. כשל המערכת עלול לנבוע ממתח
לא מספיק מהמצבר או מכשלים במערכת החשמל. מומלץ ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמלת בע"מ.

מערכת LANESENSE )אם קיימת(
מצלמה חסומה: הודעה ייעודית תופיע בצג אם יש לכלוך על השמשה הקדמית, אשר עשוי להשפיע על הפעולה התקינה של 

המצלמה. נקה את השמשה הקדמית באמצעות מטלית נקייה ורכה, היזהר לא לשרוט אותה. אם התקלה נמשכת , מומלץ ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ. LANESENSE

המערכת אינה זמינה: הודעה זו תופיע אם מערכת LANESENSE אינה זמינה.
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 חשוב
® AdBlue )אוריאה( ימולא בלפחות 5 ליטרים של ® AdBlue )אוריאה( ריק והמנוע הודמם לא ניתן להתניע מחדש את המנוע, עד שמיכל  23( כאשר מיכל 

AdBlue )אוריאה(.®

הודעה בתצוגה

מערכת DST )מומנט היגוי דינמי(  DYNAMIC STEERING
הודעה ייעודית תופיע בתצוגה במקרה של תקלה במערכת DST. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת  TORQUE

בע"מ.

)FCW( מערכת אזהרת התנגשות מלפנים פלוס  FORWARD COLLISION
הודעת BRAKE! )בלום( תופיע בתצוגה כאשר מערכת אזהרת התנגשות מלפנים פלוס מופעלת. הגדל את המרחק שלך   WARNING PLUS

מהרכב שלפניך כדי למנוע התנגשות.

מועד תחזוקה )שירות(  SERVICE" MESSAGE
כאשר יתקרב מועד השירות הבא, יופיע הסמל על הצג ואחריו מספר קילומטרים או ימים )אם קיים( שנותרו עד מועד השירות   )SCHEDULED

הבא, אם מתג ההתנעה במצב MAR. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ,  שבו יבוצעו טיפולי  )SERVICING
התחזוקה ותאופס ההודעה.
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מערכות בטיחות 
אקטיביות

ABS (מערכת למניעת נעילת 
גלגלים(

מערכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערכת 
הבלימה. היא מונעת נעילה וסחרור של 
גלגל אחד או של כמה גלגלים על פני 

כביש, ללא קשר לעוצמת הבלימה. בכך 
ABS מוודאת שניתן לשלוט ברכב גם 
במצב של בלימת חירום ולשפר את 

מרחקי העצירה.
התערבות המערכת

התערבות של ABS מורגשת בפעימות 
בדוושת הבלם וברעש. זוהי תופעה תקינה 

לחלוטין.
)39 )38 )37 )36 )35 )34 )33 

לאיבוד יציבות של הרכב.
במצבים אלה, מערכת ה-DTC מתערבת 
ומשחזרת את מומנט המנוע כדי לשמר 
את יציבות הרכב ולהגביר את בטיחותו.

מערכת ESC (בקרת יציבות 
אלקטרונית(

המערכת משפרת את השליטה הכיוונית 
ואת יציבות המכונית במצבים שונים, 

בתיקון מצבים של תת היגוי והיגוי יתר, 
על ידי חלוקה נכונה של כוח הבלימה בין 

הגלגלים. 
התערבות המערכת

התערבות המערכת מצוינת באמצעות 
 המהבהבת בלוח 

מערכת DTC (בקרת משיכה(
מערכת בקרת משיכה מונעת את נעילת 

הגלגלים המניעים שעלולה לקרות, 
לדוגמה בעקבות שחרור מהיר של דוושת 
ההאצה או לאחר הורדת הילוך פתאומית 

בתנאי אחיזה גרועה.
בתנאים אלה, בלימת המנוע עלולה לגרום 

להחלקת הגלגלים המניעים ובעקבותיה 

נורית אזהרה 
המחוונים, כדי לציין שתנאי היציבות 

והאחיזה של הרכב במצב קריטי.
)44 )43 )42 )41 )40 

התערבות המערכת
התערבות המערכת מצוינת באמצעות 

 המהבהבת בלוח 

מערכת TC (בקרת אחיזה(
המערכת מופעלת אוטומטית על גלגל 
מניע אחד או על כמה גלגלים מניעים 
בתנאי החלקה, איבוד אחיזה בדרכים 

חלקות )ציפה( והאצה בדרכים חלקות, 
מושלגות או מכוסות בקרח וכד'.

נורית אזהרה 
המחוונים, כדי לציין שתנאי היציבות 

והאחיזה של הרכב במצב קריטי.
 )49 )48 )47 )46 )45  

מערכת PBA (סייען בלימת 
חירום(

מערכת ה-PBA נועדה לשפר את כושר 
הבלימה של הרכב במצב חירום.

כדי לנצל את מלוא יכולת המערכת, יש 
ללחוץ ברציפות על דוושת הבלם במהלך 
הבלימה ולהימנע מלחיצות לסירוגין. אל 
תפחית לחץ על דוושת הבלם עד שכבר 

אין צורך בבלימה.
מערכת ה-PBA מנוטרלת לאחר שחרור 

של דוושת הבלם.
)52 )51 )50 

מערכת HSA (סייען זינוק 
בעלייה(

מערכת זו היא חלק בלתי נפרד ממערכת 
ה-ESC ומסייעת להתחלת נסיעה בעלייה.

)54 )53 



88338833

מערכת DST (מומנט היגוי דינמי(
תפקוד DST משתמש בשילוב של מערכת 
ESC עם הגה הכוח כדי להגדיל את רמת 

הבטיחות של טיפוח הרכב.
 )55 

ERM (מערכת אלקטרונית 
למניעת התהפכות(

המערכת מבקרת את נטיית הגלגלים 
להתרומם מהקרקע, אם הנהג מבצע 

תמרונים חריגים כגון היגוי מהיר 
להתחמקות ממכשול, במיוחד בתנאי 

דרך גרועים. אם מתקיימים תנאים אלה, 
תהבהב נורית האזהרה בלוח המחוונים 

והמערכת תתערב בבלימה והפחתת כוח 
המנוע  כדי להקטין את הסיכון שהגלגלים 
יתרוממו מהקרקע. אי אפשר למנוע נטייה 

להתהפך, אם התופעה נובעת מסיבות 
כגון נהיגה בשיפועים תלולים, התנגשות 

בעצמים או בכלי רכב אחרים.
 )56 

טלטול מופרז של הגרור ונוקטת באמצעים 
השונים למניעתו.

התערבות המערכת
כאשר המערכת פעילה, נורית האזהרה 
 העוצמת 

מערכת TSC (בקרת יציבות גרור(
המערכת מזהה באמצעות סדרה של 

חיישנים הנמצאים ברכב

מהבהבת בלוח המחוונים 
המנוע, מופחתת ותורגש בלימה 

של גלגלים מסוימים, כדי למנוע את 
הטלטול של הגרור. המערכת פעילה רק  

כשמערכת בקרת היציבות פעילה.
כאשר מערכת ESC מנוטרלת )בלחיצה 
על הלחצן בקונסולה המרכזית(, מערכת 

TSC מנוטרלת גם היא.
)58 )57 

HDC (מערכת בקרת נסיעה 
במדרון(

)אם קיימת(
)60 )59 

בטוחה, במיוחד בתנאי אחיזה נמוכה 
ובמדרונות תלולים.
הפעלת המערכת

כדי להפעיל את המערכת לחץ על לחצן, 
איור 65.

❒❒המערכת תהיה מוכנה לפעולה אם 
המצבים הבאים יתקיימו:

TM במצב Selec -Terrain ❒ מערכת❒
.LOW 4WD בכלי הרכב המצוידים במערכת זו, תפקוד 

2 1 קמ"ש.❒ ❒מהירות הרכב היא מעל   ESC זה הוא חלק המשולב במערכת
❒בלם החניה החשמלי )EPB( לא מופעל.❒ ומיועד לשמירה על הרכב במהירות נסיעה 
❒דלת הנהג סגורה.❒ קבועה בירידה, בהפעלה עצמית בדרכים 

ההפעלה של המערכת מצוינת בסמל     שונות של הבלמים. באופן זה נשמרת 
הדולק קבוע בתצוגה בליווי של הודעה  יציבות הרכב ומובטחים תנאי נהיגה 

תואמת.



88448844

ת
חו

טי
מערכות פעילותב נטרול מערכת הפעלת מערכת כל מערכות הבטיחות הפעילות מוכנות טב מערכת HDC מנוטרלת, אבל נשארת  לאחר הפעלתה מערכת HDC תפעל  לפעולה.וחחי זמינה, אם אחד מהמצבים הבאים  אוטומטית אם הרכב נוסע במדרון  זהו המצב הרגיל בעת נהיגה ברכב עם ת מתרחש: שהשיפוע שלו גדול מ-8%.

HDC.הנעה בארבעת הגלגלים ❒הרכב נוסע במורד עם שיפוע הנמוך ❒ המהירות המוגדרת עבור מערכת  
יש להשתמש במצב זה ברוב מצבי  מ-  או על שטח מישורי, או בעלייה. 8%ניתנת להתאמה באמצעות לחיצה על 

הנהיגה. המערכת מופעלת בכל התנעת  ❒בורר הילוכים במצב P )חניה(.❒ דוושת הבלם ודוושת האצה )בתחום של 
1 המנוע.12  - קמ"ש(.

אזהרהלאחר שהגעת למהירות הרצויה ושתי  מומלץ לבחור במצבים "מערכת  הפסקת פעולת המערכת HDC "מנוטרלת חלקית" או "מערכת מנוטרלת הדוושות משוחררות מערכת  
רק בתנאי נהיגה מיוחדים.המערכת תנוטרל ותפסיק לפעול אם  תשמור על המהירות שהוגדרה. באופן 

אחד מהמצבים הבאים מתרחש: זה הנהג יכול להתאים את המהירות ואם 
מערכת מנוטרלת חלקית ❒❒לחצן 65 נלחץ. דרוש להחזיר לעצמו את השליטה ברכב.

LOW.❒המצב המופעל אינו 4WD  בקונסולה המרכזית ❒ אם הרכב נוסע במהירות מעל 12 קמ"ש 
EPB ( משולב.❒ ❒בלם החניה חשמלי ) אבל פחות מ- 40 קמ"ש, כאשר שתי 

❒דלת הנהג פתוחה.❒ הדוושות משוחררות, HDC תחזיר את 
❒❒מהירות הרכב מעל 40 קמ״ש )מערכת  הרכב למהירות של 12 קמ"ש.

HDC מנוטרלת באופן מידי(. כאשר בורר הילוכים במצב סרק, לא ניתן 
נטרול של מערכות בטיחות פעילותלכוונן את המהירות באמצעות דוושת 

ההאצה.
בהתאם לדגמים למערכת בטיחות  הנהג יכול לבטל את ההתערבות של 

פעילות יש 3 מצבי הפעלה: מערכת HDC בכל זמן בלחיצה על דוושת 
❒❒מערכת פעילה ההאצה או דוושת הבלם במלואה.

❒מערכת מנוטרלת חלקית❒
❒מערכת מנוטרלת❒

בלחיצה על לחצן 
איור 66 למשך פחות מ- 5 שניות בעת 

 TSC נהיגה, ניתן לנטרל את מערכת
והתערבות של מערכת בקרת אחיזה 

תהיה מוגבלת לפעולת בלימה רק 
בגלגלים מסוימים. המערכות האחרות 

יישארו פעילות.
הפעלה של מצב זה מצוינת באמצעות 

נורית אזהרה  הנדלקת בלוח 
המחוונים )בכמה גרסאות, יחד עם הודעה 

בתצוגה(.
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כדי לחזור למצב "כל המערכות פעילות", 
לחץ שוב על הלחצן בקונסולה המרכזית.

מצב "המערכות פעילות באופן מלא" 
מופעל מחדש אוטומטית בכל פעם 

שהמנוע מותנע.
אזהרה בעת נהיגה בדרך מושלגת עם 
שרשראות שלג, ייתכן שיסייע להפעיל 

מצב "מערכות מנוטרלות חלקית" במצבים 
הבאים, החלקה של הגלגלים המונעים 

כאשר הנטרול משפר את האחיזה.
מערכת מנוטרלת

 בקונסולה המרכזית 

המערכות האחרות יישארו פעילות. 
הפעלה של מצב זה מצוינת באמצעות 

 הנדלקת בלוח המחוונים 

לחיצה על הלחצן 
למשך למעלה מ- 5 שניות מנטרלת 

לחלוטין את מערכת ESC, וכן את מערכות 
TSC ו- ERM, מערכת בקרת אחיזה תוגבל 

לבלימה בלבד בגלגלים מסוימים.

נורית אזהרה 
)בכמה גרסאות, יחד עם הודעה בת)בכמה גרסאות, יחד עם הודעה בתצוגה(. 

אזהרה אם המהירות היא מעל 65 
קמ"ש, המערכות יתנהגו באופן המתואר 

במצב "מערכות מנוטרלות חלקית".
כדי לחזור למצב "המערכות פעילות", לחץ 

שוב על הלחצן בקונסולה המרכזית.
מצב "המערכות פעילות" מופעל מחדש 

אוטומטית בכל פעם שהמנוע מותנע.
TM Selec -Terrain  גרסאות עם תפקוד
TM -Terrain  בגרסאות עם תפקוד

 Selec ההפעלה של מספר מצבי נהיגה 
תנטרל באופן חלקי או מלא את מערכות 

הבטיחות הפעילות כדי לשפר את 
הביצועים במצב המסוים.

כאשר מערכות הבטיחות הפעילות 
מנוטרלות באופן חלקי או מלא, נורית 

 תידלק בלוח המחוונים. אם 

 בקונסולה המרכזית אם 

האזהרה 
נבחרו מצבים SAND ו- MUD, מערכות 
הבטיחות הפעילות מנוטרלות חלקית 

ומותאמות כדי להבטיח ביצועים מרביים 
במצבי ההפעלה הנבחרים. אך ניתן 

בכל עת להפעילן באופן מלא בלחיצה 

על הלחצן 
מועדפת בטיחות על ביצועים בנהיגת 

שטח.
חשוב במצב 4WD LOW מערכות 

הבטיחות הפעילות מנוטרלות לחלוטין כדי 
להבטיח את ביצועי נהיגת שטח המרביים 

ולא ניתן להפעילן מחדש.
 )64 )63 )62 )61 

 אזהרה

33( אם מערכת ABS מתערבת, המשמעות 
שאחיזת הצמיגים הגיעה לגבולה כמעט. עליך 

להאט למהירות שמתאימה לאחיזת הדרך 
הנוכחית.

34( היעילות המרבית של מערכת הבלימה 
מושגת לאחר תקופת הרצה של 500 ק"מ. 

במהלך זמן זה, הימנע מבלימות פתע, חוזרות או 
ממושכות.

35( אם מערכת ABS מתערבת, המשמעות 
שאחיזת של הצמיגים בדרך מתקרבת לגבולה: 
האט כדי לנצל את כל יכולות האחיזה הקיימות.

36( מערכת ABS אינה מסוגלת לבטל את חוקי 
הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך הקיימת 

התלויה בתנאי הדרך.
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37( מערכת ABS לא מסוגלת למנוע תאונות 
לרבות אלה הנובעות ממהירות מופרזת בפניות, 

מנהיגה בתנאי אחיזה חלשה או מציפה.
38( לעולם אין לבחון את יכולותיה של מערכת 

ABS באופן חסר אחריות ומסוכן שיסכן את 
בטיחותך ואת בטיחותם של משתמשי הדרך 

האחרים.
39( להפעלה תקינה של ABS, על כל הצמיגים 

בכל הגלגלים להיות מאותו דגם וסוג, במצב מצוין 
ומעל לכל, מהסוג, הדגם והמידה המפורטים.

40( מערכת ESC אינה מסוגלת לבטל את חוקי 
הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך הקיימת 

התלויה בתנאי הדרך.
41( מערכת ESC לא מסוגלת למנוע תאונות 

לרבות אלה הנובעות ממהירות מופרזת בפניות, 
מנהיגה בתנאי אחיזה חלשה או מציפה.

 ESC 42( לעולם אין לבחון את יכולותיה של
באופן חסר אחריות ומסוכן שיסכן את בטיחותך 

ואת בטיחותם של משתמשי הדרך האחרים.
43( להפעלה תקינה של ESC, על כל הצמיגים 

בכל הגלגלים להיות מאותו דגם וסוג, במצב מצוין 
ומעל לכל, מהסוג, הדגם והמידה המפורטים.

44( אסור שהמאפיינים של מערכת ESC יעודדו 
את הנהג ליטול סיכונים מיותרים ובלתי אחראיים. 
התאם תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך, 

הראות והתנועה. הנהג הוא האחראי הבלעדי 
לנהיגה בטוחה.

45( להפעלה תקינה של מערכת בקרת אחיזה, 
על כל הצמיגים בכל הגלגלים להיות מאותו 

דגם וסוג, במצב מצוין ומעל לכל, מהסוג, הדגם 
והמידה המפורטים.

46( אסור שהמאפיינים של מערכת בקרת 
אחיזה יעודדו את הנהג ליטול סיכונים מיותרים 

ובלתי אחראיים. התאם תמיד את סגנון הנהיגה 
שלך לתנאי הדרך, הראות והתנועה. הנהג הוא 

האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.
47( מערכת בקרת אחיזה אינה מסוגלת לבטל 

את חוקי הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך 
התלויה בתנאי הדרך.

48( מערכת בקרת אחיזה אינה מסוגלת למנוע 
תאונות לרבות אלה הנובעות ממהירות מופרזת 
בפניות, מנהיגה בתנאי אחיזה חלשה או מציפה.
49( לעולם אין לבחון את יכולותיה של מערכת 

בקרת האחיזה באופן חסר אחריות ומסוכן שיסכן 
את בטיחותך ואת בטיחותם של משתמשי הדרך 

האחרים.
50( מערכת PBA אינה מסוגלת לבטל את חוקי 

הפיזיקה או לשפר את אחיזת הדרך הקיימת 
התלויה בתנאי הדרך.

51( מערכת PBA אינה מסוגלת למנוע תאונות 
לרבות אלה הנובעות ממהירות מופרזת בפניות, 

מנהיגה בתנאי אחיזה חלשה או מציפה.

52( לעולם אין לבחון את יכולותיה של מערכת 
PBA באופן חסר אחריות ורשלני שיסכן את 

בטיחותם של הנהג, של הנוסעים טיפוח הרכב 
ושל משתמשי דרך אחרים.

53( סייען זינוק בעלייה הוא לא בלם חניה. לכן, 
לעולם אל תעזוב את הרכב מבלי לשלב תחילה 

את בלם החניה, לדומם את המנוע ולשלב להילוך 
ראשון, כדי להבטיח שהרכב חונה בתנאים 

בטוחים )למידע נוסף עיין בנושא "חניה" בפרק 
"התנעה ונהיגה"(.

54( בשיפועים מתונים )עד 8%( אם הרכב 
עמוס במטען או אם מחובר אליו גרור, ייתכן כי 
לא יופעל סייען הזינוק בעלייה, והרכב ינוע מעט 
לאחור. גדלה סכנת התנגשות ברכב או בחפץ 

אחר. הנהג הוא האחראי הבלעדי לנהיגה בטוחה.
DST )55 מסייעת לנהיגה ואינה משחררת את 

הנהג מאחריותו לנהיגה ברכב.
56( לעולם אין לבחון את ביצועי רכב המצויד 
ב-ERM באופן לא זהיר או רשלני שמסכן את 

בטיחותם של הנהג ושל אנשים אחרים.
57( מומלץ לנהוג בזהירות המרבית בעת גרירת 

גרור. לעולם אל תחרוג מהמשקלים המרביים 
המותרים )ראה תיאור בנושא "משקלים" בפרק 

"נתונים טכניים"(.
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מערכות לסיוע בנהיג ה
מערכת BSM (ניטור שטחים 

מתים(
)אם קיימת(

מערכת BSM משתמשת בשני חיישני 
רדאר שנמצאים על הפגוש האחורי 

)אחד בכל צד - ראה איור 67( כדי לזהות 
מכוניות, משאיות, אופנועים וכד׳( הנכנסים 

המערכת מזהירה את הנהג באמצעות  לשטחים המתים בחלק האחורי בצדדי 
הדלקת נורית האזהרה שעל המראה  הרכב.

החיצונית בצד הרלוונטי )איור 68(, יחד עם 
צליל אזהרה. עם העברת מתג ההתנעה 
למצב MAR הנורית נדלקת כדי להודיע 

לנהג שהמערכת פעילה.

58( מערכת TSC אינה מסוגלת למנוע טלטול 
של כל סוגי הגרורים.  אם המערכת נכנסת 

לפעולה במהלך נסיעה, האט, עצור במקום בטוח 
וסדר את המטען כך שהגרור לא יתנדנד.

59( פעולה ממושכת של המערכת עשויה 
לגרום להתחממות יתר של הבלמים. אם הבלמים 
מתחממים יתר על המידה מערכת HDC, כאשר 
היא פעלה, תנוטרל בהדרגה לאחר הודעה לנהג 

)הנורית בלחצן תידלק(. ניתן יהיה להפעילה 
מחדש רק לאחר שהבלמים יתקררו מספיק. 

המרחק שניתן לנסוע תלוי בטמפרטורת הבלמים 
ולכן גם בשיפוע, בעומס ובמהירות של הרכב.ולכן גם בשיפוע, בעומס ובמהירות של הרכב.

60( לעולם אין לבחון את ביצועי רכב המצויד 
ב-HDC באופן לא זהיר או רשלני שמסכן את 

בטיחותם של הנהג ושל אנשים אחרים.
61( כאשר נבחר מצב "מערכות מנוטרלות 
חלקית" הפעולה של מערכת בקרת האחיזה 

מוגבלת לבלימה בגלגלים מסוימים ונורית 
האזהרה  נדלקת בלוח המחוונים. במצב 
"מערכות מנוטרלות חלקית" מומנט המנוע 

שמערכת ESC זקוקה לו ייתכן שלא יהיה זמין 
והיציבות של הרכב תפחת.

62( במצב "מערכות מנוטרלות חלקית", מערכת 
TSC )בקרת יציבות גרור( מנוטרלת.

63( התאם תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי 
הדרך, הראות והתנועה. הנהג הוא האחראי 

הבלעדי לנהיגה בטוחה.
64( אם נבחר מצב "מערכות מנוטרלות" 

מערכת ESC לא תהיה זמינה במקרה של תמרון 
חירום. מצב "מערכות מנוטרלות" נועד רק לנהיגת 

שטח.
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המכונית, ומזהירה את הנהג על נוכחות ב ב

אפשרית של כלי רכב באזורים אלו. יטי

בעת הנסיעה המערכת מנטרת את אזורי  הזיהוי משלושה כיוונים שונים )צד הרכב, תוחו
החלק האחורי והחלק הקדמי( כדי לבדוק 

אם יש צורך בהתרעה לנהג. המערכת 
יכולה לזהות נוכחות של רכב באחד 

משלושה אזורים אלו.

אזהרות
  )65 

חיישנים
החיישנים מופעלים בשילוב של הילוך קדמי 

כלשהו במהירות שגבוהה מ-10 קמ"ש 
לערך, או אם הילוך הנסיעה לאחור משולב. 

החיישנים מנוטרלים זמנית כאשר הרכב 
עומד ובורר ההילוכים במצב P )חניה( 

)דגמים עם תיבת הילוכים אוטומטית( או 
כאשר הרכב עומד ובלם החניה משולב 

)דגמים עם תיבת הילוכים ידנית(.
אזור הזיהוי של המערכת כולל את הנתיב 

שמכל צד של הרכב )כ-3 מ'(. אזור זה 
מתחיל ממראת הצד ונמשך כ-6 מ' לכיוון 

החלק האחורי של הרכב.
כאשר החיישנים פעילים, המערכת 
מנטרת את אזור הגילוי בשני צדי 

היכן שנמצאים החיישנים )לדוגמה, 
במדבקות, מנשא אופניים וכדומה(.

אם הותקן וו גרירה לאחר רכישת הרכב, 
יש לנטרל את המערכת בתפריט התצוגה 

TM.Uconnect או במערכת 
זיהוי לאחור: המערכת מזהה כלי רכב 

שנכנסים לאזור הזיהוי האחורי ומשני 
הצדדים של רכבך, שהפרש מהירותם שונה 

ממהירות רכבך בפחות מ- 50 קמ"ש.
ביצוע עקיפות: כאשר אתה עוקף 

כלי רכב אחר במהירות נמוכה )הבדל 
של פחות מ- 25 קמ"ש בין מהירות 

נסיעתך למהירות הרכב הנעקף( והוא המערכת לא מתריעה על נוכחות של 
נשאר בשטח המת למשך כ- 1.5 שניות, עצם קבוע )מעקות בטיחות, עמודים, 

נורית האזהרה על המראה בדלת של קירות וכדומה(. אולם בנסיבות מסוימות, 
הצד הרלבנטי נדלקת. כאשר ההבדל בין המערכת עשויה להתחיל לפעול אם 

מהירות הנסיעה שלך למהירות הנסיעה היא מזהה עצמים אלו. אין זה מצביע על 
של הרכב הנעקף גבוהה מ- 25 קמ"ש, תקלה במערכת.

נורית האזהרה אינה נדלקת.המערכת לא מזהירה את הנהג מפני רכבים 
שנוסעים בנתיבים הסמוכים בכיוון הנגדי.

מערכת RCP (זיהוי תנועה חוצה  אם גרור חובר אל הרכב, המערכת 
מאחור( תנוטרל באופן אוטומטי.

מערכת זו מסייעת לנהג במהלך נסיעה  לפעילות תקינה של המערכת, על 
לאחור, כאשר שדה הראיה מוגבל. אזור הפגוש האחורי )היכן שנמצאים 

כאשר RCP פעילה, המערכת מתריעה  החיישנים( להיות נקי משלג, קרח ולכלוך 
בצליל ובחיווי חזותי כאשר מזוהה נוכחות  שהצטבר עליו כתוצאה ממגע עם הכביש.

של עצם מסוים. הקפד לא לכסות את אזור הפגוש האחורי 
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המכשול, יישמע גם צליל אזהרה. ניתן להפעיל/לנטרל את המערכת 
כאשר צליל אזהרה מושמע, עוצמת הקול  באמצעות תפריט התצוגה או דרך מערכת 

TM TM.מונמכת .Uconnect של מערכת  Uconnect
נטרול תפקוד ההתרעה על עצמים  המערכת מנטרת את אזורי הזיהוי 

בשטחים מתים: האחוריים משני צדי הרכב, ומזהה 
כאשר פעולת המערכת מבוטלת )התרעה  עצמים שנעים לכיוון צדי הרכב במהירות 

 ,)OFF על עצמים בשטחים מתים במצב מינימלית של בין 1 קמ"ש ועד 3 קמ"ש, 
גם מערכות BSM או RCP לא יספקו  ובמהירות מקסימלית של 35 קמ"ש 

התרעה קולית. מערכת BSM תשמור את  )המהירויות הרגילות באזורי חניה(. אות 
מצב ההפעלה שהיה פעיל כאשר המנוע  קולי וחזותי מודיע לנהג על הפעלת 
הודמם: בכל פעם שהמנוע מותנע, מצב  המערכת. חשוב אם החיישנים מכוסים 

ההפעלה שנשמר בזיכרון קודם לכן יופעל  על ידי עצמים או כלי רכב אחרים, 
מחדש. המערכת ללא תתריע בפני הנהג.

מערכת אזהרת התנגשות מלפנים  "Blind spot alert" מצב Visual: כאשר 
(FCW) פלוס מצב זה מופעל BSM מציגה אות חזותי 

במראה הרלוונטית בצד שבו התגלה  66( 67( 68( 69( 
העצם. בעת פעולה במצב RCP, המערכת 
מפיקה אזהרות צליליות וחזותיות, כאשר 
מזוהה נוכחות של עצם מתקרב. כאשר 
צליל אזהרה משומע, עוצמת הקול של 
 Blind spot .מונמכת Uconnect מערכת
alert, מצב Sound & Display: כאשר 

מצב זה מופעל, BSM מציגה אות חזותי 
במראה הרלוונטית בצד שבו התגלה 

העצם.
אם מופעל מחוון כיוון בצד שבו התגלה 

)32 )31 )30 )29 )28 )27 )26 )25 )24 

מערכת סיוע זו מורכבת מרדאר שנמצא 
במקרה של תאונה אפשרית, המערכת מאחורי הפגוש הקדמי )איור 69(,  מתערבת באמצעות בלימה אוטומטית וממצלמה שנמצאת באזור המרכזי של  של הרכב כדי למנוע את ההתנגשות או השמשה הקדמית )איור 70(.

להפחית את עוצמתה.
המערכת נותנת אותות חזותיים וקוליים 
באמצעות הודעות ייעודיות בתצוגת לוח 

המחוונים.
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אזהרות חזותיות וצליליות.ב הרכב עשוי להתניע מחדש מספר שניות  המערכת עשויה לבלום מעט כדי להזהיר  ב

❒  System deactivated: המערכת אינה ❒ לאחר בלימה אוטומטית. את הנהג אם זוהה סיכון להתנגשות  יטי

מספקת אזהרות חזותיות או צליליות ולא  חשוב לאחר עצירת הרכב קליפרי הבלם  קדמית. המטרה של אותות ובלימה  תבצע בלימה מוגבלת, בלימה אוטומטית תוחו עלולים להינעל למשך כ-2 שניות מסיבות  מוגבלת היא לאפשר לנהג להגיב מיד, 
וסיוע נוסף בשלב הבלימה. כתוצאה מכך  בטיחותיות. ודא שאתה לוחץ על דוושת  כדי למנוע או להפחית את התוצאות של 
המערכת לא תספק כל התרעה על סיכון  הבלם אם רכבך נע מעט קדימה. תאונה אפשרית.

לתאונה. הפעלה/כיבוי במצבים של סכנת התנגשות, אם 
הפעלה/נטרול ניתן לבטל את ההפעלה של מערכת  המערכת מזהה אי-התערבות של הנהג, 

אם מערכת אזהרת התנגשות מלפנים  אזהרת התנגשות מלפנים פלוס )ולאחר  היא בולמת אוטומטית כדי להאט את 
פלוס הופעלה כראוי, היא תהיה פעילה  מכן להפעילה מחדש( דרך מערכת  הרכב ולהקל על התוצאות של תאונה 

TM.בכל פעם שהמנוע יותנע Uconnect. ניתן לבטל את הפעלת  קדמית אפשרית )בלימה אוטומטית(.
כדי לנטרל את המערכת לחץ על הלחצן  המערכת גם כאשר מתג ההתנעה נמצא  אם הנהג מתערב על ידי לחיצה על 

במצב MAR. בקונסולה המרכזית. דוושת הבלם אך הלחיצה אינה מספקת, 
ניתן להגדיר שלושה מצבי הפעלה דרך  המערכת עשויה להתערב כדי לשפר 

TM:Uconnect מערכת  את תגובתה של מערכת הבלימה, וכך 
❒ System active: המערכת )אם פעילה( ❒ להפחית את מהירות הרכב )סיוע נוסף 

בנוסף לאזהרות חזותיות וצליליות, תבצע  בשלב הבלימה(.
בלימה מוגבלת, בלימה אוטומטית וסיוע  :Stop/Start כלי רכב קיים עם מערכת
נוסף בשלב הבלימה כאשר הנהג אינו  בסיום של בלימה אוטומטית, מערכת 

בולם חזק מספיק ויש סכנה של תאונה  Stop/Start תפעל כפי שמתואר בנושא 
חזיתית. "מערכת Stop/Start" בפרק זה.

❒❒ System partially active : המערכת  דגמים עם תיבת הילוכים ידנית: בסיום 
)אם פעילה( אינה מבצעת בלימה  של הבלימה האוטומטית המנוע עשוי 

מוגבלת, אך תתבצע בלימה אוטומטית  להיכבות, אם הנהג לא ילחץ על דוושת 
וסיוע נוסף בשלב הבלימה כאשר הנהג  המצמד. דגמים עם תיבת הילוכים 

אינו בולם כלל או אינו בולם חזק מספיק  אוטומטית: בסיום הבלימה, 
ויש סכנה של תאונה חזיתית. ולא יינתנו  משולב ההילוך האחרון שהיה בשימוש. 

לאחר נטרול, המערכת לא תזהיר את 
הנהג מפני התנגשות אפשרית ברכב 
שנוסע מלפנים, ללא תלות בהגדרה 

TM.Uconnect שנבחרה במערכת 
מצב ההפעלה של המערכת לא יישמר 

בזיכרון כאשר המנוע מודמם: אם 
המערכת נוטרלה כאשר מתג ההתנעה 

כבוי, היא תהיה פעילה כאשר הרכב 
יותנע מחדש.

 , בנוסף לאחר נטרול באמצעות הלחצן 
ניתן להפעילה מחדש בלחיצה חוזרת על 

הלחצן.
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התפקוד אינו פעיל במהירות מעל 5 
קמ"ש.

המערכת פעילה רק אם:
TM.Uconnect ❒היא הופעלה דרך מערכת ❒

❒היא לא נוטרלה בלחיצה ארוכה על ❒
. 

תקלה במערכת  שנוסע מלפנים כאשר אותו רכב נמצא 
אם המערכת כבית ומופיעה הודעה  במרחק בינוני, בין שתי ההגדרות האחרות. 
ייעודית בתצוגה, יש תקלה במערכת. בהגדרת הרגישות Far, המערכת מזהירה 

במקרה כזה הנסיעה עדיין אפשרית, אך  את הנהג מפני התנגשות אפשרית עם 
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה  הרכב שנוסע מלפנים כאשר אותו רכב 
מטעם סמלת בע"מ בהקדם האפשרי. נמצא במרחק רב יותר, וכך נותנת לנהג  חיווי רדאר אינו זמיןהלחצן  את האפשרות להאט בעדינות ובהדרגה.  .MAR אם התנאים אינם מאפשרים לרדאר❒מתג ההפעלה במצב ❒ הגדרה זו מאפשרת לנהג את זמן התגובה  לזהות מכשולים כראוי, המערכת כבית ❒❒מהירות הרכב גבוהה מ- 5 קמ"ש. המרבי למניעת תאונה אפשרית. ומופיעה הודעה ייעודית בתצוגה.ניתן לשנות את רגישות המערכת דרך  הגדרת הרגישות של המערכת נשמרת  TM באמצעות Uconnect מקרים כאלה הם בדרך כלל תוצאה  של תפריט מערכת  בזיכרון בעת כיבוי המנוע.  Near :ראות לקויה, כמו למשל כאשר יורד שלג בחירה באחת מהאפשרויות הבאות אות פעולת מערכת מוגבלת או גשם כבד.)קרוב(, Med )מרחק בינוני(, Far )רחוק(.  אם מופיעה ההודעה הייעודית, ייתכן  המערכת עלולה להפסיק לפעול באופן עיין בתיאור על הבחירה באפשרויות  TM שתנאים מסוימים מגבילים את מערכת .Uconnect זמני גם בעקבות הפרעות כגון , בוץ, השונות בחוברת מערכת  ההפעלה. תנאים אלו הם לדוגמה חסימה  Near לכלוך או קרח על הפגוש. במקרים אלו  . האפשרות המוגדרת מראש היא 

תופיע הודעה תואמת בתצוגה ותבוטל של המצלמה על ידי עצם או תקלה  בהגדרת הרגישות הזו המערכת מזהירה 
פעולת המערכת. הודעה זו יכולה להופיע במערכת. אם קיימת חסימה, נקה את  את הנהג מפני התנגשות אפשרית עם 

לעתים גם במקרים של החזרי אור חזקים אזור השמשה הקדמית כפי שמוצג באיור  הרכב שנוסע מלפנים כאשר אותו רכב 
)למשל במנהרות עם אריחים מחזירי 70 וודא שההודעה הייעודית נעלמה.  קרוב. הגדרה זו מציעה זמן תגובה קצר 

במקרה זה ייתכן שהמערכת לא תתפקד  Far Med אור, בשלג או בקרח(.  ברגע שהתנאים יותר בהשוואה להגדרות  ו- 
המגבילים את פעולת המערכת חדלים באופן מלא. במקרה של התנגשות אפשרית, אך 

להתקיים, היא תחזור לפעולה רגילה כאשר התנאים המגבילים אינם קיימים  מאפשרת נהיגה דינמית יותר של הרכב.
ומלאה.עוד, המערכת תחזור לפעולה מלאה   Med וסדירה.באמצעות הגדרת המערכת ל אם התקלה אינה נעלמת, מומלץ לפנות המערכת תזהיר את הנהג

למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ. מפני התנגשות אפשרית עם הרכב 
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נהיגה בתנאים מיוחדיםב במקרים מסוימים, הודעה תואמת זו תוצג  ב

נהיגה בתנאים מסוימים, כגון: כאשר הרדאר אינו מזהה כלי רכב או  יטי

❒נסיעה קרוב לעיקול❒ עצמים בטווח הגילוי שלו. ❒כלי רכב קטנים ו/או שלא נוסעים ❒תוחו אם תנאי השטח אינם הסיבה האמיתית 
במרכז הנתיב. להופעת ההודעה, ודא שהחיישן נקי.

❒❒כלי רכב אחרים שמחליפים נתיבים ייתכן שיש צורך לנקות או להסיר 
❒כלי רכב שנוסעים בזווית ישרה לרכב.❒ חסימות באזור שמוצג באיור 69. נקה 

תיתכן תגובה מאוחרת או התערבות לא  במטלית נקייה.
צפויה של המערכת. על הנהג להקפיד  אל תשתמש בממסים או חומרים 

לנהוג בזהירות ובאופן בטוח ולשמור על  שוחקים.
השליטה על הרכב. אם ההודעה מופיעה לעתים קרובות, גם 

כלי רכב קטנים או שאינם נוסעים  חשוב בתנאי דרך מורכבים במיוחד, הנהג  בהיעדר תנאים מגבילים כגון שלג, גשם, 
במרכז הנתיב יכול לבטל את פעולת המערכת באופן  בוץ או הפרעות אחרות, מומלץ לפנות 

TM המערכת אינה מסוגלת לאתר כלי רכב .Uconnect ידני דרך מערכת  למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
שנמצאים לפניך, אך הם מחוץ לטווח  סמלת בע"מ לבדיקת יישור החיישן.

חיישני הרדאר, לכן יתכן שהיא לא תגיב נהיגה קרובה לעיקול אם לא נראים גורמים החוסמים ייתכן 
לנוכחותם של כלי רכב קטנים כמו  בעת כניסה או יציאה מעיקול רחב,  שיש לנגב את משטח הרדאר ישירות, 

אופניים או אופנועים איור 72. המערכת עשויה לזהות את הרכב  לשם כך פנה למרכז שירות מורשה של 
מלפניך, אך שאינו נוסע באותו הנתיב  חברת סמלת בע"מ.

)איור 71(. במקרים אלו המערכת עשויה  חשוב מומלץ לא להתקין התקנים, 
להתערב. אביזרים או חיבורים אווירודינמיים לפני 

החיישן, או לכסותו, מכיוון שתפקוד 
המערכת עלול להיפגע כתוצאה מכך.
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חניונים רבי קומות או מנהרות, או עקב  החלפת נתיבים על ידי כלי רכב אחרים
סנוור מהכביש.  המערכת עשויה להתערב במקרים של 

הפעלות אפשריות אלו הן תוצאה של  כלי הרכב אחרים שמחליפים נתיבים 
תרחישי נהיגה אמיתיים שהמערכת מזהה  ונכנסים בפתאומיות לנתיב הנהיגה שלך 

ואין להתייחס אליהן כאל תקלות . ונמצאים בטווח הזיהוי של חיישן הרדאר 
❒המערכת נועדה לשימוש בכביש בלבד. ❒ איור 73.

בעת נהיגת שטח, יש לבטל את פעולת 
המערכת, כדי למנוע אזהרות לא רצויות. 
בעת בחירת מצב LOW 4WD המערכת 

מנוטרלת באופן אוטומטי. נטרול אוטומטי 
יצוין באמצעות הודעה/סמל ייעודי שיידלק 

בלוח המחוונים. אזהרות
❒המערכת פעילה רק אם גרור לא חובר ❒

לוו גרירה מקורי.❒המערכת לא נועדה למנוע התנגשויות ❒ ואין ביכולתה לזהות מראש תנאים 
TPMS (מערכת בקרת לחץ  אפשריים שעלולים להוביל לתאונה. 

אוויר בצמיגים( התעלמות מאזהרה זו עלולה להוביל 
לפציעות רציניות או קטלניות. )אם קיימת( כלי רכב שנוסעים בזווית ישרה לרכב

❒❒המערכת עשויה להתחיל לפעול,  המערכת יכולה להגיב זמנית לרכב שנוסע 
תוך הערכה של מסלול הרכב, בעקבות  33( בזווית ישרה לרכב ועובר בטווח הזיהוי של 

נוכחות של עצמים מתכתיים שאינם כלי  חיישן הרדאר איור 74.
רכב אחרים. לדוגמה, מעקות בטיחות, 

תמרורי דרך, מחסומים בכניסה לחניונים, 
שערים לגביית אגרה, צמתים, שערים, פסי 
רכבת, עצמים שנמצאים באתרי בנייה או 
שנמצאים גבוה מעל הרכב )לדוגמה, גשר(.

המערכת עשויה להתחיל לפעול בתוך 

 )75)74)73)72)71 )70 

הרכב עשוי להיות מצויד במערכת 
 ,)TPMS( בקרת לחץ אוויר בצמיגים

שתתריע לנהג במקרה של לחץ אוויר 
נמוך בצמיגים, על בסיס של לחץ אוויר 

בצמיג קר ברשום בפרק "נתונים טכניים". 
המערכת כוללת חיישן עם משדר רדיו 

המותקן בכל גלגל )החישוק הפנימי של 
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ששולח מידע על לחץ האוויר של כל  נדלקת בלוח המחוונים(, ב ב

צמיג ליחידת הבקרה. יטי

לחצי האוויר משתנים בהתאם  לטמפרטורה בערך ב- 0.07 בר לכל תוחו
6.5°C. משמעות הדבר שהפחתה 

בטמפרטורה החיצונית תואמת להפחתה 
בלחץ האוויר בצמיג. מלא תמיד את 

הצמיג באוויר בעודו קר. מידת לחץ האוויר 
בצמיג קר מוגדרת לאחר לפחות  3 שעות 

1 6 . שהרכב נייח, או נסיעה שלא עולה על 
ק"מ לאחר 3 שעות שהרכב נייח.

אסור שמידת לחץ האוויר בצמיג תעבור 
את מידת הלחץ המרבית שמצוינת בדופן 

הצמיג. לפרטים נוספים עיין בהנחיות 
בנושא "גלגלים" בפרק "נתונים טכניים".
מידת לחץ האוויר עולה בעת הנהיגה. 

מצב זה רגיל ואינו מצביע על צורך 
בניפוח הצמיג. מערכת TPMS מודיעה 
לנהג על לחץ אוויר נמוך בצמיגים, אם 
מסיבה מסוימת הלחץ מתחת לגבול, 

לרבות ההשפעות של טמפרטורה נמוכה 
ואיבוד לחץ אוויר רגיל של הצמיג.

TPMS תפסיק להתריע על לחץ אוויר 
נמוך כאשר הוא יהיה שווה 

או גדול יותר מערך הרצוי לצמיג קר.
לפיכך, אם לחץ האוויר נמוך )נורית 

האזהרה 
הוסף אוויר לצמיגים עד שיגיעו לערך 

הרצוי לצמיגים קרים.
המערכת מתעדכנת אוטומטית ונורית 

האזהרה  כבית בכל פעם שהמערכת 
מקבלת את לחצי האוויר המעודכנים. כדי 

שמידע זה יתקבל במערכת TPMS, יש 
לנסוע במהירות גבוהה יותר מכ- קמ"ש 25

ולמשך 20 דקות.
דוגמה להפעלה 

אם מידת הלחץ הרצויה בצמיגים קרים 
)כאשר הרכב נייח למשך 3 שעות לפחות( 

היא 2.3 בר, הטמפרטורה החיצונית היא 
20°C ולחץ האוויר שזוהה הוא 1.95 בר, 

ירידה של 7°C תגרום לירידה במידת לחץ 
האוויר, עד לכ-1.65 בר.

מידת לחץ זו נמוכה מספיק כדי להפעיל 
. את נורית האזהרה 

התחממות הצמיגים בעקבות נהיגה 
עלולה להגביר את מידת הלחץ עד לכ-

 תמשיך 

חשוב TPMS מותאמת לצמיגים ולגלגלים 
המקוריים. לחצי האוויר וההתרעות של 

מערכת TPMS מוגדרים בהתאם למידות 
הצמיגים שמותקנים ברכב. שימוש 

בגלגלים חלופיים שאינם מאותו גודל, סוג 
ו/או מבנה של הגלגלים המקוריים, עלול 
לגרום למערכת לא לפעול באופן תקין 
ולגרום נזק לחיישנים. גלגלים שהותקנו 

לאחר רכישה עלולים לגרום נזק לחיישנים. 
שימוש בחומר איטום לצמיגים לא מקורי 

 .TPMS עלול לגרום נזק לחיישן של מערכת
אם נעשה שימוש בחומר איטום לצמיגים 

לא מקורי מומלץ לפנות למרכז שירות 
מורשה של חברת סמלת בע"מ לבדיקת 
החיישנים. לאחר בדיקה והתאמת לחץ 
האוויר בצמיג, תמיד יש להתקין מחדש 

את מכסה השסתום כדי למנוע כניסה של 
לחות ולכלוך, מכיוון שהם עלולים לגרום 

.TPMS נזק לחיישן מערכת

חיווי של לחץ אוויר נמוך בצמיג
אם זוהה לחץ אוויר נמוך בצמיג אחד 1.95 בר, אך נורית האזהרה  רק לאחר מילוי אוויר בצמיגים עד לערך  נדלקת לדלוק. במצב זה, נורית האזהרה תיכבה 

הנקוב לצמיגים קרים.

או יותר, נורית האזהרה 
בלוח המחוונים ובתצוגה מופיעה הודעה 

ייעודית. המערכת תציג גם על המסך את 
הצמיג/ים עם מידת לחץ אוויר נמוכה.
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בנוסף, יישמע צליל אזהרה.
במקרה זה, עצור את הרכב, בדוק את 

מידת הלחץ בכל צמיג והוסף אוויר בעת 
הצורך עד לערך הרצוי לצמיגים קרים, 

שמפורט בתצוגה או בתפריט של מערכת 
.TPMS

הערה כמה גורמים חיצוניים )למשל 
טמפרטורה חיצונית, וכו'...( יכולים 

להשפיע על המידע שמערכת TPNS תציג 
בלוח המחוונים.

לחץ האוויר בצמיג וסף לחץ אוויר הנמוך 
יכולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

TPMS נטרול זמני של מערכת
של הודעת בדיקה  TPMS

אם יש תקלה במערכת, נורית האזהרה 
 תהבהב למשך כ-75 שניות ולאחר מכן 

 כבית כשהתקלה 

תדלוק באופן קבוע. בנוסף, יישמע צליל 
אזהרה.

במספר דגמים, בתצוגה תופיע הודעה 
ייעודית וסימני מקפים )"- -"( במקום ערכי 

הלחצים, כדי לציין שלא ניתן לאתר את 
החיישן.

 STOP אם מתג ההתנעה מועבר למצב
ואז חזרה למצב MAR, ובתצוגה שוב 

מופיעים סימני האזהרה, סימן שהתקלה 
עדיין קיימת.

אחרי תיקון הצמיג בחומר האיטום המקורי  נורית האזהרה 
הכלול בערכת TireKit, יש להחזיר את  נעלמת וערך הלחץ מוצג שוב במקום 

הצמיג למצב הקודם, כדי שנורית האזהרה  המקפים.
תקלה במערכת יכולה להיגרם במקרים  תיכבה במהלך נהיגה רגילה.

הבאים:
❒הפרעות חזקות של גלי רדיו עלולות ❒

 .TPMS למנוע פעולה תקינה של מערכת
במקרה כזה תופיע הודעה תואמת 

בתצוגה. האזהרה תיעלם אוטומטית מיד 
לאחר שההשפעה של ההפרעה של גלי 

רדיו תיפסק.
❒הדבקה של ציפוי צבעוני על החלונות ❒

עלול להפריע לקליטה של גלי רדיו 
.TPMS שמשדרים חיישני

❒הצטברות של שלג או קרח על קשת ❒
הגלגל.

❒שימוש בשרשראות שלג.❒
❒שימוש בחישוקים/צמיגים ללא חיישני ❒

.TPMS
❒הגלגל חלופי הקטן אינו מצויד בחיישן ❒

מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים.  
לפיכך, לחץ האוויר בצמיגים לא מבוקר 

בידי המערכת. 
הערה הרכב עשוי להיות מצויד בערכת 

תיקון צמיג TireKit, גלגל חלופי קומפקטי או 
גלגל חלופי - בגודל מלא )עם או ללא חיישן 
TPMS מקורי למדידת לחץ האוויר בצמיגים(.

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

בחיישן TPMS. אחרי התקנתו בנהיגה 
נדלקת נורית האזהרה  )מהבהבת 

במשך כ- 75 שניות ולאחר מכן ממשיכה 
לדלוק בקביעות(. הנורית דולקת עד 

שיותקן גלגל המצויד בחיישן TPMS מקורי.
גלגל חלופי בגודל  מלא )ללא חיישן גלגל חלופי בגודל  מלא )ללא חיישן 

TPMS(: אחרי התקנתו בנהיגה  נדלקת 
נורית האזהרה  )מהבהבת במשך 

כ- 75 שניות ולאחר מכן ממשיכה לדלוק 
בקביעות(. הנורית דולקת עד שיותקן גלגל 
המצויד בחיישן TPMS מקורי. לאחר מכן, 
המערכת חוזרת לפעולה סדירה ונורית 
האזהרה )איור( כבית. גלגל חלופי גודל 

)עם חיישן TPMS(: אחרי התקנתו בנהיגה 
. תיכבה נורית האזהרה 

חשוב בכל המקרים המוזכרים מומלץ 
לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפני 

תחילת הנסיעה.
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הערה אם הצמיגים מוחלפים, ייתכן ב

כי תצטרך לבצע נסיעות קצרות, לפני  יט
ייטב

שהמערכת תשוב לפעול כסדרה. תוחו

 TPMS נטרול מערכת
 TPMS ניתן לנטרל את פעולת מערכת
באמצעות החלפת הגלגלים שמצוידים 

ב-TPMS עם גלגלים אחרים שאינם 
מצוידים בה )לדוגמה, בעת החלפת 
לגלגלי חורף(, זאת, במידה שהדבר 

מתאפשר במדינה בה בוצעה הרכישה. 
יש לנסוע לאחר מכן במשך 20 דקות לכל 

הפחות במהירות גבוהה מכ-25 קמ"ש. 
מערכת TPMS תפיק אזהרה קולית, נורית 

האזהרה  תהבהב למשך כ-75 שניות 
ולאחר מכן תדלוק באופן קבוע, ולוח 

 "TPMS check" המחוונים יציג את ההודעה
)בדיקת TPMS( עם מקפים )- -(, במקום 

את ערכי הלחצים.
לאחר ההתנעה הבאה, המערכת לא 

תפיק אזהרה קולית וההודעה הייעודית לא 
תופיע בתצוגה, אך עדיין יוצגו המקפים )- 

-( במקום ערך הלחץ.
 )76 

 אזהרה

65( המערכת מסייעת לנהיגה, אך היא לא 
מזהירה את הנהג מפני כלי רכב קרובים 

שנמצאים מחוץ לאזורי הזיהוי. על הנהג לשים 
לב תמיד לנעשה בכביש, לתנאי הדרך ולמסלול 

הנסיעה של הרכב.
אזהרה

66( המערכת מסייעת לנהיגה אך על הנהג 
לשים לב תמיד לכביש במהלך נהיגה. האחריות 
מוטלת תמיד על הנהג, שצריך להצמיד לתנאי 
התנועה כדי לנהוג בבטחה. על הנהג לשמור 
תמיד על מרחק בטוח מהרכב שנוסע לפניו.
67( אם הנהג לוחץ על דוושת הבלם עד 

סופה או אם הוא מבצע תמרון היגוי מהיר בעת 
שהמערכת פועלת, תפקוד הבלימה האוטומטית 

עלול להיעצר )כדי לאפשר תמרון אפשרי 
להתחמקות ממכשול, למשל(.

68( המערכת מתערבת במקרה של כלי רכב 
שנוסעים באותו הנתיב. היא לא מתייחסת 
לאנשים, בעלי חיים, או חפצים אחרים כגון 

כסאות גלגלים.
69( אם הרכב נמצא על מסוע גלילים למטרות 

טיפולי תחזוקה, או אם הוא נוסע בתוך מתקן 
רחיצה אוטומטי כאשר יש מכשול לפניו )רכב 
אחר, קיר או מכשול אחר, לדוגמה(, המערכת 

עשויה לזהות זאת ולהתחיל לפעול. במקרה זה יש 
לנטרל את המערכת

. TMUconnect דרך הגדרות במערכת 
70( קיומה של מערכת TPMS אינו מבטל את 
הצורך בבדיקות רגילות של לחץ האוויר בצמיגים 

על ידי הנהג, לרבות בגלגל החלופי, וביצוע פעולות 
תחזוקה נכונות.  המערכת אינה מיועדת להתרעה 

על תקלות אפשריות בצמיג.
71( לחץ אוויר יש לבדוק בצמיגים קרים. אם 
מכל סיבה שהיא עליך לבדוק את לחץ האוויר 

בצמיגים חמים, אל תפחית את לחץ האוויר אם 
הוא גבוה מהערך המומלץ אלא חזור על הבדיקה 

בצמיגים קרים.
72( אם הותקן גלגל אחד או יותר ללא חיישנים, 
המערכת לא תהיה זמינה והודעת אזהרה תופיע 

בתצוגה, זאת עד שיותקנו שוב גלגלים עם 
חיישנים.

73( מערכת TPMS לא מסוגלת לציין ירידת 
לחץ פתאומית )לדוגמה, התפוצצות צמיג(. 

במקרה זה, עצור את הרכב בבלימה הדרגתית 
והימנע מתנועות היגוי חדות.

שינויים בטמפרטורה חיצונית עלולים 
הימנע
 )74

להשפיע על לחץ אוויר בצמיגים. המערכת עשויה 
לסמן על לחץ נמוך בצמיגים. במקרה כזה, בדוק 
את מידת לחץ האוויר בצמיג קר, ובמקרה הצורך 

הוסף אוויר עד לערך הרצוי.
75( אם הוסר צמיג, מומלץ להחליף גם את 

אוטם הגומי של השסתום. מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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מערכות להגנה על 
נוסעים 

ציוד הבטיחות החשוב ביותר כולל את 
המערכות הבאות:
❒❒חגורות בטיחות

❒❒SBR )תזכורת חגורות בטיחות(
❒משענות ראש❒
❒מושבי בטיחות לילדים❒
❒כריות אוויר קדמיות וצדדיות❒

קרא בעיון רב את המידע הכלול בעמודים 
הבאים. לשימוש נכון במערכת ההגנה 

חשיבות מכרעת ביכולת לספק את רמת 
הבטיחות המרבית לנהג ולנוסעיו.

יש להיזהר בעת התקנה/הסרה של צמיגים ו/או 
חישוקים. כדי למנוע גרימת נזק או התקנה לא 

נכונה של החיישנים, פעולות התקנה/הסרה של 
צמיגים ו/או חישוקים יש לבצע במוסך מורשה 

בלבד. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת סמלת בע"מ.

76( הרדאר כולל מערכת הפשרה. מסיבה זו, 
הוא עשוי להגיע לטמפרטורות גבוהות במצבים 

מסוימים. אם אתה צריך לטפל באזור הקרוב 
לחיישן, המתן לפחות 30 שניות מהדממת המנוע.

TireKit ) 33( ערכת החירום לתיקון צמיג )
שסופקה עם הרכב, מתאימה לשימוש עם חיישני 

TPMS שימוש בחומרי איטום לא זהים לאלו .
המקוריים עלול לפגוע בפעולת הערכה. אם אתה 
משתמש בחומרי איטום לא זהים לאלו המקוריים, 
מומלץ לבדוק את פעולת החיישן במוסך מוסמך.

28( תיקונים לא נכונים בחלקו הקדמי של הרכב 
)למשל בפגוש, בשלדה(, עלולים לשנות את 

מיקומו של חיישן הרדאר ולהשפיע על פעולתו. 
לתיקונים מסוג זה מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
29( אל תטפל או תבצע שינויים מכל סוג 
בחיישן הרדאר או במצלמה שעל השמשה 

הקדמית. אם יש תקלה בחיישן, מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
30( בעת גרירת גרור )רכבים עם וו גרירה לא 
מקורי( או רכב או בעת עלייה על מוביל )או רכב 
להובלה(, יש לנטרל את המערכת דרך מערכת 

. TMUconnect
31( אל תשתמש במתזי לחץ גבוה כדי לנקות 
את החלק התחתון של הפגוש, ובייחוד לא את 

המחבר החשמלי של המערכת.
32( היזהר במהלך ביצוע תיקונים וצביעות. 

באזור שמסביב לחיישן )לוח המכסה את החיישן 
בחלק השמאלי של הפגוש(. במקרה של חבטה 
בחזיתו החיישן עלול להפסיק לפעול אוטומטית 
ותוצג הודעת אזהרה בתצוגה המציינת שנדרש 
תיקון של החיישן. גם אם לא מופיעה הודעת 
אזהרה, נתק את המערכת אם אתה חושב 

שמיקום החיישן השתנה )עקב התנגשות 
במהירות נמוכה במהלך תמרוני חניה, למשל(. 

במקרים אלה, מומלץ לפנות למרכז שירות 
מורשה של חברת סמלת בע"מ ליישור ולהחלפת 

החיישן.

 חשוב

24( בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון גשם או 
ערפל כבד, ברד או שלג, ייתכן שהמערכת תפעל 

באופן מוגבל או לא תפעל כלל.
25( אין לכסות את חלק הפגוש שלפני החיישן 

במדבקות, בפנסי עזר או בכל עצם אחר.
26( תיתכן התערבות לא צפויה או מאוחרת של 
המערכת כאשר כלי רכב אחרים נושאים מטענים 
הבולטים מהצדדים, מלמעלה, או מהחלק האחורי 

של אותו הרכב.
27( תיתכן השפעה משמעותית על פעולת 

המערכת במקרה של ביצוע שינויים ברכב, כמו 
שינוי מראה החלק הקדמי, שינוי בצמיג, או 

העמסת מטען יותר מהרגיל ברכב.
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כוונון משענות הראש מתואר בנושא 
"משענות ראש" בפרק "הכר את רכבך".

חגורות בטיחו ת
שימוש בחגורות הבטיחות

באחריות הנהג לאכוף את החוק המקומי 
התקף הנוגע לשימוש בחגורות הבטיחות 

)ולדאוג שנוסעיו אוכפים אותו(.
חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני 

תחילת הנסיעה.
כדי לחגור נכון את חגורת הבטיחות יש 

לשבת זקוף ולהישען על משענת הגב.
כדי לחגור את החגורה, החזק את 

הלשונית )A( איור 75, והכנס אותה לתוך 
האבזם )B( עד שתינעל בו בנקישה.

אם חגורת הבטיחות נתקעת במהלך 
הוצאה, אפשר לה להיגלל לאחור מעט 

ומשוך אותה שוב ללא ניעור.
כדי לשחרר את חגורת הבטיחות, לחץ 

על לחצן )C( החזר את חגורת הבטיחות 
ביד אל המנגנון שלה בעוד שהיא נגללת 

פנימה, כדי למנוע פיתולים.
 )78 )77 

חשוב כאשר אתה מחזיר את מושב  המנגנון עשוי להינעל כאשר הרכב חונה 
הבטיחות המקופל למקומו, הקפד להתקין  במדרון תלול; זוהי אינה תקלה. יתרה 
נכונה את חגורות הבטיחות כדי להבטיח  מזאת, מנגנון הגלילה נועל את החגורה, 

את זמינותן המידית. אם היא נמשכת בחדות או בעת בלימה 
פתאומית, התנגשות ונסיעה בעיקולים 

כוונון גובה של חגורות הבטיחות במהירות גבוהה.
חגור את חגורות הבטיחות כפי שמתואר  79( 80( 

ניתן לכוונן את חגורת הבטיחות לחמישה באיור 76.
גבהים.

להורדת הגובה, לחץ על לחצן )A(, הנמצא 
משני הצדדים של הידית )B(, והחלק את 

הידית כלפי מטה.
ניתן להעלות את מכוון הגובה ללא צורך 

.)A( ללחוץ על הלחצן
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התאם תמיד את גובהה של חגורת 
הבטיחות למידות הנוסע החוגר אותה: 
פעולה זו מפחיתה במידה ניכרת את 

סכנת הפציעות בעת התנגשות.
כאשר רצועת הכתף עוברת בין הכתף 
לצוואר הנוסע, משמע שהיא מכווננת 

היטב.

למשך מספר שניות, ללא קשר למצב של 
חגורות הבטיחות הקדמיות.

כאשר הרכב נע במהירות של פחות 
מ- 20 קמ"ש, אם הנהג או הנוסע הקדמי 
משחררים את חגורות הבטיחות שלהם, 

נורית האזהרה Ç תידלק בקביעות.
מערכת SBR )תזכורת 

חגורות בטיחות (
מערכת SBR מזכירה לנוסעים במושבים 

הקדמיים והאחוריים )אם קיימת( שחגורות 
הבטיחות שלהם לא חגורות.

המערכת מציינת אלו חגורות בטיחות לא 
נחגרו באמצעות אזהרות חזותיות )נוריות 
אזהרה בלוח המחוונים וסמלים בצג( ואות 

קולי )ראה את הפסקאות הבאות(.
הערה כדי לנטרל את האות הקולי, 

מיד שמהירות הרכב מעל 20 קמ"ש והנהג  מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 
או הנוסע הקדמי אינם חגורים, יישמע  מטעם חברת סמלת בע"מ.

צליל אזהרה ונורית האזהרה Ç תהבהב  ניתן להפעיל שוב את האות הקולי בכל 
במשך 105 שניות. עת דרך תפריט התצוגה )עיין בנושא 

לאחר שהופעל מחזור אזהרה זה הוא  "תצוגה" בפרק "הכר את לוח המחוונים"(.
יישאר פעיל כל עוד המכונית נעה  התנהגות נורית תזכורת של חגורת 

במהירות שמעל 8 קמ"ש או עד שהילוך  בטיחות קדמית
אחורי ישולב או עד שחגורת הבטיחות   ,MAR כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב

תיחגר. נורית האזהרה Ç )איור 78( נדלקת 

80( לאחר כוונון הגובה, בדוק תמיד שהסמן שבו 
הטבעת מקובעת נעול באחד מהמצבים הקבועים 

מראש. כדי לעשות זאת, כאשר לחצן )A( איור 77 
משוחרר משוך אותה למטה, כדי שיינעל מנגנון 

הנעילה, אם לא הידית לא שוחררה באחד המצבים 
האפשריים.

 חשוב

77( לעולם על תלחץ על לחצן C, איור 75, 
במהלך נסיעה.

78( זכור שבתאונה הנוסעים הלא חגורים 
במושבים האחוריים חשופים לסכנות חמורות 

ומסכנים את הנוסעים במושבים הקדמיים.
79( ייש לכוונן את גובהן של חגורות הבטיחות 

כאשר הרכב נייח.



110000110000

ת
חו

טי
כאשר הילוך אחורי משולב בעת מחזור ב ב

האזהרות, ינוטרל האות הקולי ותדלוק  יטי

נורית האזהרה Ç בקביעות. מחזור  האזהרות יופעל שוב ברגע שהמהירות  תוחו
תהיה מעל 8 קמ"ש.

אם מהירות הרכב יורדת מתחת ל- 8 קמ"ש 
או אם הילוך אחורי משולב במהלך מחזור 

האזהרה, האות הקולי ייפסק ונורית האזהרה 
תדלוק בקביעות.

אם לא חלף זמן מחזור האזהרה ולא משולב 
הילוך אחורי, מחזור האזהרה יחודש ברגע 

כאשר הרכב נוסע במהירות נמוכה מ- 20  שמהירות הרכב תעבור שוב את 20 קמ"ש. 
קמ"ש, אם חגורת בטיחות באחד המושבים  סמלי חגורות הבטיחות של המושב 
האחוריים משוחררת, הסמל ממשיך לדלוק  האחורי

בקביעות למשך 65 שניות. הסמלים המוצגים באיור 79 עבור גרסאות 
הערה בגרסאות עם צג רב תכליתי, אם  הערה בגרסאות עם צג רב תכליתי, אם עם צג רב-תכליתי או איור 80 עבור 

חגורת בטיחות משוחררת הסמל Ç נדלק. גרסאות עם צג רב-תכליתי, מתכוונן 
הסמלים מוצגים בהתאם לחגורות  בהתאם לחגורות הבטיחות האחוריות 

הבטיחות במושב האחורי, וממשיכים  במושבים האחוריים, ונשארות דולקות 
לדלוק למשך כ-65 שניות מרגע השינוי  למשך כ- 65 שניות מהשינוי האחרון 

האחרון של מצב חגורת הבטיחות: במצב חגורות הבטיחות.
❒אם החגורה נחגרת יופיע סמל ירוק.❒ הסמלים שמופיעים בתצוגה מצביעים על:
❒אם החגורה אינה חגורה יופיע סמל אדום.❒ ❒A: חגורת הבטיחות במושב האחורי ❒

אם המכונית נוסעת במהירות מעל 20  השמאלי
קמ"ש לא בהילוך אחורי וחגורת הבטיחות  ❒B: חגורת הבטיחות במושב המרכזי האחורי❒

אינה חגורה, יישמע צליל אזהרה והסמל  ❒C: חגורת הבטיחות במושב הימני האחורי.❒
יהבהב במשך 35 שניות.
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לאחר מכן צליל האזהרה יפסק והסמל 
יידלק בקביעות עד סוף מחזור האזהרה.

הסמלים גם יידלקו למשך 30 שניות בכל 
פעם שאחת הדלתות האחוריות נפתחת.

אזהרות
בכל הנוגע למושבים האחוריים, מערכת 

SBR )תזכורת חגורת בטיחות( תסמן 
רק אם חגורות הבטיחות אינן חגורות 

)באמצעות סמל אדום( או חגורות )סמל 
ירוק(, אך לא תסמן על נוכחות של 

נוסעים.
כאשר מתג ההתנעה במצב MAR, נוריות 
האזהרה/סמלים נשארים כבויים אם כל 
חגורות הבטיחות )במושבים הקדמיים 

והאחוריים( חגורות. הסמלים של החגורות 
במושב האחורי ידלקו מספר שניות לאחר 
העברת מתג ההתנעה למצב MAR, ללא 
קשר מה מצב חגורות הבטיחות )גם אם 

כולן חגורות(.
כל נוריות האזהרה/סמלים יידלקו כאשר 
חגורה אחת לפחות תשוחרר או תיחגר.

מותחנים
  )34   )84 )83 )82 )81 

חשוב כדי ליהנות מרמת ההגנה המרבית 
של המותחן, חגורת הבטיחות צריכה 

להיות הדוקה על החזה ועל האגן.
מגבילי עומסהרכב מצויד במותחני חגורות בטיחות 
כדי להגביר את בטיחות הנוסעים, מנגנוני בכל המושבים הצדדיים, אשר מותחים 

הגלילה של חגורות הבטיחות במושבים את חגורות הבטיחות בכמה סנטימטרים 
הצדדיים מצוידים במגביל עומס המבקר במקרה של התנגשות חזיתית חמורה. 

את הכוח המופעל על החזה ועל הכתפיים הם מבטיחים הידוק מושלם של חגורות 
במהלך פעולת הריסון של חגורת הבטיחות על גופי הנוסעים לפני 

הבטיחות בהתנגשות חזיתית.שמתחילה פעולת הריסון.
ניתן לדעת שהמותחנים הופעלו כאשר 

אזהרות כלליות הנוגעות  חגורת הבטיחות נגללת אל מנגנון הגלילה 
לשימוש בחגורות הבטיחותשלה.

באחריות הנהג לציית ולהקפיד על קיום רכב זה אף מצויד במותחן שני באזור 
החוק המקומי התקף הנוגע לשימוש סף הדלת. הפעלתו מסומנת באמצעות 

בחגורות הבטיחות )ולדאוג שנוסעיו התקצרות של כבל המתכת.
מצייתים לו( .ייתכן כי הפעלת המותחן תלווה בהיווצרות 

חגור תמיד את חגורות הבטיחות לפני עשן, שאינו מזיק ולא מצביע על סכנת 
תחילת הנסיעה. שריפה.

נשים הרות חייבות לחגור חגורות בטיחות, אין צורך לתחזק את המותחן או לשמן 
מכיוון שהחגורות מפחיתות משמעותית אותו: כל שינוי במצבו המקורי יפגע 

את סכנת הפציעות עבורן ועבור עובריהן.ביעילותו.
נשים הרות חייבות להעביר את רצועת אם בשל אסונות טבע )שיטפון, סופה 

החיק של חגורת הבטיחות נמוך ככל וכד'( נפגע ההתקן ממים ו/או מבוץ, יש 
80 .להחליפו, מומלץ לפנות למרכז שירות  האפשר על האגן, מתחת לבטן, איור 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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ככל שההיריון מתקדם, על הנהגת לכוונן ב תחזוקת חגורות בטיחותב

את המושב ואת גלגל ההגה באופן  כדי לשמור על חגורות הבטיחות במצב ייט שיאפשר לה שליטה מלאה ברכב )גישה  מיטבי, הקפד על האזהרות הבאות:ווח קלה לדוושת ולגלגל ההגה(. יש לשמור ת
❒השתמש תתמיד בחגורת הבטיחות ❒ שהיא מתוחה ואינה מפותלת. ודא שהיא על מרווח מרבי בין הבטן לגלגל ההגה.

נעה בחופשיות ללא הפרעות.
❒בדוק את הפעולה של חגורת הבטיחות ❒

באופן הבא: חבר את חגורת הבטיחות 
ומשוך אותה בחוזקה.

❒❒החלף את חגורת הבטיחות לאחר 
תאונה ברמת חומרה מסוימת, אפילו אם 

לא נראים סימני נזק. החלף תמיד את  חשוב חגורת בטיחות אחת מיועדת 
חגורת הבטיחות אם הופעלו המותחנים. לשימוש בידי אדם אחד. לעולם על תסיע 
❒❒דאג שמנגנוני הגלילה לא יירטבו: הם  ילד ישוב על ברכי נוסע אחר וחגור באותה 

פועלים כהלכה רק אם הם יבשים. חגורת הבטיחות, איור 83. ככלל, אל תכניס 
❒❒החלף את חגורת הבטיחות, אם יש  דבר בין הנוסע לחגורת הבטיחות שלו.

עליה סימני בלאי או חתכים. אסור שחגורת הבטיחות תהיה מפותלת. 
על רצועת הכתף לעבור מעל הכתף 

ודרך החזה באלכסון, איור 82. על רצועת 
החיק לעבור על האגן, ולא על בטן הנוסע. 

לעולם אל תשתמש באביזרים )תפסים, 
צבתות וכד'( המרחיקים את חגורת 

הבטיחות מהגוף.

 אזהרה

81( מותחני החגורות מופעלים פעם אחת בלבד. 
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמלת בע"מ, כדי להחליפם לאחר ההפעלה.
82( הסרה של מותחנים ושל רכיבי חגורות 

בטיחות או טיפול בהם אסור בהחלט. כל טיפול 
ברכיבים אלה חייבת להתבצע בידי אנשי מקצוע 

מוסמכים.
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מערכות ריסון לילדים 
הסעת ילדים בטוחה

)88 )87 )86 )85 

מכיוון שזהו המצב הבטוח בעת תאונה.
את מערכת הריסון הנכונה יש לבחור 
לפי משקלו וגודלו של הילד. קיימים 

כמה סוגים של מערכות ריסון לילדים, 
שניתן להתקינם ברכב באמצעות חגורות  להגנה מרבית בתאונה, על כל הנוסעים 
i-/הבטיחות או באמצעות עיגוני איזופיקס לשבת ולהשתמש נכון במערכות ריסון 

.Size רלוונטיות, לרבות תינוקות וילדים! זוהי 
מומלץ לבחור את מערכת הריסון  הנחיית חובה בכל מדינות האיחוד האירופי 

המתאימה ביותר לילד. לכן, מומלץ לעיין  2003/20/EC בהתאם לתקן
בחוברת הוראות התפעול המסופקת עם  ילדים שגובהם עד 1.50 מ' ושגילם עד 

מערכת הריסון, כדי לוודא שהיא נכונה  12 שנים חייבים לשבת במושב בטיחות 
לילדך. מתאים במושב האחורי.

באירופה מאפייניהם של מושבי הבטיחות  סטטיסטיקת תאונות מוכיחה שהמושב 
מוסדרים בתקן ECE-R44 המחלק אותם  האחורי בטוח יותר לילדים.

לחמש קבוצות משקל: בהשוואה לאדם מבוגר, ראשו של הילד 
גדול וכבד יותר ביחס לשאר הגוף, ומבנה 
השרירים והשלד שלו עדיין לא מפותחים. 

לפיכך, יש להשתמש במערכות ריסון 
נכונות אחרות מלבד חגורות בטיחות כדי 

להפחית את סכנת הפציעות בעת תאונה, 
בלימה חדה או תמרון פתע.

ילדים חייבים לשבת באופן בטוח ונוח.  
מומלץ להסיע את הילד במושב אחורי 

הפונה לאחור במשך תקופה ארוכה ככל 
האפשר )עד גיל 3-4 שנים לפחות( וכל 

עוד מאפייניו של המושב מאפשרים זאת, 

קבוצת משקל קבוצה

משקל עד 10 ק"ג קבוצה 0

 חשוב

34( פעולות הכרוכות בחבטות, רעידות או 
חימום מקומי )מעל 100°C במשך 6 שעות 

לכל היותר( בסביבת המותחן עלולות לגרום נזק 
למותחן או להפעיל אותו. מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ, כדי 

לטפל בחלקים אלה.

מומלץ לפנות תמיד למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת סמלת בע"מ.

83( להגנה מרבית, הצב את משענת הגב במצב 
זקוף, הישען עליה והדק את חגורת הבטיחות 

על חזך ועל האגן שלך. חגור תמיד את חגורת 

לא חגור במהלך הנסיעה, גוברת סכנת פציעות  
הבטיחות הן במושב הקדמי והן באחורי. אם אתה 
לא חגור במהלך הנסיעה, גוברת סכנת פציעות  

חמורות וקטלניות בתאונה.
84( אם הופעל עומס רב על חגורת הבטיחות 

בתאונה, לדוגמה, החלף אותה ואת חיבוריה, את תאונ
ברגיה ואת המותחן שלה. אפילו אם אינך מבחין 
בשום נזק, ייתכן כי היא איבדה את החוזק שלה.
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לברר אצל המשווק האם  מושב הבטיחות ב ב

לילד הרצוי ניתן להתקנה ברכב לפני  יטי

רכישתו. התקנה של מושב בטיחות תוחו
באמצעות חגורות בטיחות

)91 )90 )89 

תקן ECE-R44 קושר לאחרונה לתקנה 
ECE R-129, שמגדירה את המאפיינים של 

 i-Size מערכות הריסון החדשות לילדים
)עיין בנושא "תאימות המושבים לשימוש 
במערכת ריסון לילדים i-Size" לפרטים 

נוספים(.
כל מושבי הבטיחות חייבים להכיל אישור 
תאימות ביחד עם סימון בקרה על תווית 

המחוברת קבוע למושב, ואין להסירה.
קטלוג Lineaccessori MOPAR כולל 

מערכות ריסון לילדים עבור כל קבוצת 
משקל. מומלץ לרכוש מושבים אלה, 

 .Jeep מכיוון שהם עוצבו במיוחד לרכבי
חשוב להתקנה נכונה ברכב של מספר 

מושבי בטיחות לילדים נדרש אביזר )בסיס( 
הנמכר לחוד ע"י יצרן מושב הבטיחות. לכן 

FCA ממליצה

מושבי הבטיחות האוניברסליים מותקנים 
באמצעות חגורות הבטיחות העומדים 
בתקן ECE R44 ומחולקים לקבוצות 

משקל שונות.
חשוב האיורים להמחשה ולהנחיות 

קבוצה  1הרכבה בלבד. התקן את מושב הבטיחות 
ילדים במשקל 9 ק"ג עד 18 ק"ג אפשר בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם  להסיע במושבי בטיחות הפונים לפנים, המושב.

איור 85. קבוצה 0 ו- 0+
יש להסיע תינוקות שמשקלם עד 13 ק"ג 

במושב בטיחות  הפונה לאחור המוצג 
באיור 84, התומך בראשו של התינוק ואינו 
מפעיל לחץ על צווארו במקרים של האטה 

חדה.
מושב הבטיחות לילד מחובר באמצעות 
חגורות הבטיחות כפי שמוצג באיור 84, 

ואת התינוק יש לחגור בחגורות הבטיחות 
של מושב הבטיחות עצמו.

קבוצת משקל קבוצה

משקל עד 13 ק"ג קבוצה 0+

18-9 ק"ג קבוצה 1

25-15 ק"ג קבוצה 2

36-22 ק"ג קבוצה 3
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קבוצה 3 קבוצה 2
עבור ילדים במשקל בין 22 ל- 36 ק"ג  ילדים במשקל 15 עד 25 ק"ג יכולים 

ישנם מושבי הגבהה המאפשרים לחגור  להשתמש ישירות בחגורות הבטיחות של 
נכונה את חגורת הבטיחות. הרכב, איור 86.

איור 87 מציג את התנוחה הנכונה עבור 
הילד במושב האחורי.

במקרה זה, מושב הבטיחות לילד נדרש 
רק כדי למקם נכון את הילד ביחס 

ילדים שגובהם עולה על 1.50 מ' יכולים  לחגורת הבטיחות הרלוונטית, כדי 
לחגור חגורת בטיחות כרגיל כמו  שרצועת הכתף תעבור על חזה הילד ולא 

המבוגרים. על צווארו, וכדי שרצועת החיק תעבור על 
 אזהרההאגן ולא על הבטן.

85( סכנה חמורה כאשר כרית האוויר מותקנת, 
אל תתקין מושב בטיחות הפונה לאחור על 

מושב הנוסע הקדמי. פתיחה של כרית האוויר 
בתאונה תגרום לילד פציעות חמורות וקטלניות 

ללא קשר לעוצמת הפגיעה. מומלץ תמיד להסיע 
ילדים במושב בטיחות מתאים המותקן במושב 
האחורי, מכיוון שזה המיקום המוגן ביותר בעת 

תאונה.
86( במגן השמש ישנה תווית ועליה סמלים 

שמזכירים למשתמש שחובה לנטרל את כרית 
האוויר במושב זה, אם ברצונו להתקין בו מושב 
בטיחות הפונה לאחור. הקפד תמיד לפעול לפי 

ההוראות המופיעות בתווית שעל מגן השמש של 
הנוסע הקדמי )עיין בנושא "מערכת ריסון נוספת 

)SRS( - כרית אוויר"(.
87( אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להתקין את 
מושב הבטיחות הפונה לאחור במושב הקדמי, יש 

לנטרל את כרית האוויר הקדמית והצדדית של 
הנוסע הקדמי דרך תפריט התצוגה הראשי )עיין 
בנושא "תצוגה" בפרק "הכר את לוח המחוונים"(.
ודא את הנטרול בבדיקה שנורית האזהרה  
נדלקה בלוח המכשירים. הזז את מושב הנוסע 
לאחור ככל האפשר, כדי למנוע מגע בין מושב 

הבטיחות ללוח המכשירים.
88( אל תזיז את המושב הקדמי או האחורי אם 
יושב בו ילד או אם מותקן בו מושב בטיחות לילד. 
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89( התקנה שגויה של מושב הבטיחות עלולה 
לפגוע בהגנה שהוא מעניק. במקרה של תאונה 

מושב הבטיחות עלול להתנתק והילד עלול 
להיפצע או להיהרג. כאשר אתה מתקין מושב 

בטיחות לילדים או סלקל, הקפד לפעול לפי 
הוראות היצרן של המושב.

90( אם אינך משתמש במושב הבטיחות, אבטח 
אותו באמצעות חגורת הבטיחות או באמצעות 

עיגוני האיזופיקס, או הוצא אותו מהרכב. אל 
תשאיר אותו לא מאובטח בתא הנוסעים. באופן 

זה, בבלימת פתע או תאונה, המושב לא יפצע את 
הנוסעים.

91( אחרי שהתקנת מושב בטיחות אל תזיז את 
מושב הרכב: הסר את מושב הבטיחות לילד לפני 

ביצוע כוונון.
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תאימות מושב הנוסע לתקנות הנוגעות לשימוש במושב בטיחות מסוג אוניברסלי
הרכב עומד בתקן האירופי החדש EC/2000/3 המפרט את אפשרויות ההתקנה של מושבי בטיחות לילדים במושבי הרכב לפי הטבלה 

הבאה:

מיקום של מושב בטיחות אוניברסלי

מושב נוסע קדמי
מושבים אחוריים  מושב אחורי אמצעי קבוצת משקל צדדייםקבוצה כרית אוויר  כרית אוויר 

מנוטרלת פעילה

Uמשקל   X U X משקל  קבוצה 0, 0+
עד 13 ק"ג

U X U X 18-9 ק"ג קבוצה 1

U X U U 25-15 ק"ג קבוצה 2

U X U U 36-22 ק"ג קבוצה 3

X = המושב אינו מתאים להסעת ילדים בקבוצת משקל זו.
U = מתאים למושב בטיחות לילד מסוג אוניברסלי בהתאם לתקנה אירופית EEC-R44 עבור קבוצת המשקל המפורטת. 

)*( חשוב לעולם אל תתקין מושב בטיחות הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי אם כרית האוויר שלו פעילה. אם עליך להסיע ילד 
במושב בטיחות הפונה לאחור שמותקן במושב הקדמי, ראשית יש לנטרל את כרית האוויר הקדמית והצדדית )ראה הוראות בנושא 

"מערכות ריסון נוספות )SRS( - כריות אוויר"(.
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התקנת מושב בטיחות מסוג 
איזופיקס

)95 )94 )93 )92 

המושבים האחוריים הצדדיים של הרכב 
מצוידים בעיגוני איזופיקס להתקנה מהירה, 
פשוטה ובטוחה של מושב הבטיחות לילד.
מערכת האיזופיקס מאפשרת לך להתקין 
את מושב הבטיחות מסוג איזופיקס ללא 

שימוש בחגורות הבטיחות של הרכב אלא 
באמצעות שלושה עיגונים ברכב. אתה 
יכול להשתמש במושבי בטיחות רגילים 
לצד מושבי איזופיקס במושבים שונים 

באותו רכב.
להתקנת מושבי בטיחות לילד מסוג 

איזופיקס, חבר אותם לעיגונים )A( איור 
88 הנמצא במפגש של משענת הגב 

עם כרית המושב, לאחר מכן התקן את 
איור 89 מציג דוגמה למושב בטיחות הרצועה העליונה )שסופקה עם מושב  מותר להשתמש רק במושב בטיחות הבטיחות( אל העיגון )B( המיועד לה,  אוניברסלי מסוג איזופיקס עבור קבוצת  אוניברסלי מסוג איזופיקס העומד בתקן שנמצא מאחורי משענת הגב של המושב. משקל 1.

 R44/03( "איזופיקס אוניברסלי" ECE R44 או גרסאות משודרגות( )ראה איור 90(.חשוב איור 89 נועד להמחשה ולהנחיות  קבוצות המשקל האחרות מכוסות במושב הרכבה בלבד. התקן את מושב הבטיחות  בטיחות איזופיקס ספציפי שעוצב, נבחן בהתאם להוראות היצרן שמסופקות עם  ואושר לרכב זה בלבד.המושב.
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 אזהרה

92( וודא תמיד שרצועת החזה של חגורת 
הבטיחות לא עוברת מתחת לזרוע הילד או 

מאחורי גבו. בתאונה חגורת הבטיחות לא תגן על 
הילד. קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות. 

לכן, הילד חייב להיות חגור כהלכה בחגורת 
הבטיחות.

93( אל תשתמש באותו עיגון תחתון, כדי 
להתקין כמה מושבי בטיחות.

94( אם מושב בטיחות איזופיקס אוניברסלי לא 
מחובר לכל שלושת העיגונים, הוא לא יגן על הילד 

כהלכה. בהתנגשות הילד עלול להיפצע באופן 
חמור או קטלני.

95( התקן את מושב הבטיחות ברכב רק כאשר 
הרכב נייח. המושב מותקן נכון בתושבת שלו 

כאשר אתה שומע נקישת נעילה. הקפד לפעול 
לפי הוראות ההתקנה, הפירוק והמיקום של יצרן 

מושב הבטיחות.

)ראה את רשימת המכוניות שצורפה 
למושב הבטיחות(.
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תאימות המושבים למושב בטיחות עם בסיס איזופיקס
הטבלה שלהלן מציגה את אפשרויות ההתקנה השונות עבור מושב בטיחות לילדים עם בסיס ISOFIX, במושבים המצוידים בעיגוני 

.ECE 16 בהתאם לתקן אירופי ISOFIX

מיקומי איזופיקס ברכב זה

מושב אחורי  מושבים אחוריים  מושב נוסע  מושב בטיחות קבוצת גודל אמצעיקבוצת משקל צדדיים קדמי

X IL X IS0/R1 E קבוצה 0 )עד 10 ק"ג(

X IL X IS0/R1 E

X IL X IS0/R2 D קבוצה +0 )עד 13 ק"ג(

X IL (*) X IS0/R3 C

X IL X IS0/R2 D

X IL (*) X IS0/R3 C
Xקבוצה  1   IUF-IL X IS0/R2 B

)מ- 9 עד 18 ק"ג(
X IUF-IL X IS0/R2X B1

X IUF-IL X IS0/F3 A

X מיקום איזופיקס אינו מתאים למושב בטיחות לילד מסוג איזופיקס בקבוצת משקל זו ו/או בקבוצת גודל זו.
IL מתאים למושב בטיחות מסוג איזופיקס מסוד "מותאם לרכב", "מוגבל" או "חצי אוניברסלי", שמאושר לסוג רכב זה.

IL )*( אפשר להתקין את מושב הבטיחות מסוג איזופיקס לאחר כוונון המושב הקדמי.
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i-Size מושבי בטיחות מסוג
מושבי בטיחות אלה, שנבנו ואושרו 
בהתאם לתקן   , 
מבטיחים תנאי בטיחות טובים יותר 

להסעת ילדים ברכב:
❒עד לגיל 15 חודשים, יש להסיע את ❒

הילד במושב בטיחות הפונה לאחור.
❒ההגנה של מושב הבטיחות מוגברת ❒

במקרה של התנגשות צדדית.
❒מומלץ להשתמש במערכת איזופיקס, ❒

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 
, וגם בסוגים מאושרים של 

הערה ראה את הטבלה המופיעה בדף 
הבא לבדיקה האם הרכב מאושר להתקנה 

.i-Size של מושבי בטיחות מסוג

מושבי 
.)ECE R44 תקן( ISOFIX מושבי

הערה אם מושבי הבטיחות לילדים הם 
מסוג מאושר i- Size, הסמל באיור 90      

.ISOFIX יופיע על המושבים ליד חיבורי
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.)ECE 129 בהתאם לתקן האירופי( i-Size הטבלה הבאה מתארת את האפשרות של התקנת מושב בטיחות

מושב אחורי אמצעי מושבים אחוריים צדדיים מושב נוסע קדמי התקן

X i-U X IS0/R2 מושבי בטיחות מסוג 
i-SizeX i-U X IS0/F2

i-U: מתאים למושב בטיחות i-Size אוניברסלי, הפונה גם לפנים וגם לאחור.
X: אינו מתאים למושב בטיחות i-Size אוניברסלי.
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התקנה של מושב בטיחות סוג של מושב בטיחות מושב בטיחות לילדים קבוצת משקל

BeSafe iZi Go Modular
   : קוד הזמנה של 

מושבי בטיחות מסוג אוניברסלי/ ת מסו71808564
.i-Size

יש להתקין אותו נגד כיוון הנסיעה 
באמצעות חגורות הבטיחות של 
הרכב בלבד או באמצעות בסיס   BeSafe iZi Modular
i-Size ייעודי )שניתן לרכישה  j-Size Base בנפרד( ובאמצעות עיגוני איזופיקס
של הרכב. יש להתקין אותו    :
במושבים האחוריים הצדדיים.

מושבי בטיחות מומלצים על ידי היצרן לשימוש ברכבך
בשווקים שבהם הוא זמין, קטלוג האביזרים של MOPAR מכיל מגוון שלם של מושבי בטיחות לילדים שאפשר להתקין ברכבך באמצעות 

חגורת בטיחות בעלת שלוש נקודות עיגון או באמצעות עיגוני איזופיקס.
חשוב מומלץ להתקין את מושב הבטיחות בהתאם להוראות היצרן שחייבות להיות מסופקות עם המושב.

קוד הזמנה של 
71808566

קבוצה +0: מלידה עד 13 ק"ג 
מ-40 ס"מ עד 80 ס"מ

+
+
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התקנה של מושב בטיחות סוג של מושב בטיחות מושב בטיחות לילדים קבוצת משקל

 BeSafe iZi i-Size Modular
71808565 :

קבוצה 1 /+0: מ 9 עד 18 ק"ג 
מ 67 ס"מ עד 105 ס"מ

מושב בטיחות לילד מסוג i-Size, קוד הזמנה של 
שניתן להתקינו ברכב באמצשניתן להתקינו ברכב באמצעות 

 ,iZi Modular i-Size בסיס
שניתן לרכשו בנפרד.

ניתן להתקינו שהוא פונה לפנים 
או לאחור )עיין בהוראות התקנה  BeSafe iZi Modular i-Size Base

של מושב הבטיחות לילד(. 71808566 : קוד הזמנה של 

ניתן להתקינו בכיוון הנסיעה 
בלבד באמצעות חגורת הבטיחות 
בעלת שלוש נקודות עיגון ועיגוני 

האיזופיקס של הרכב. FCA ממליצה להתקין אותו Britax Romer KidFix XPקבוצה 2: משקל 15 עד 25 ק"ג/  גובה 95 ס"מ עד 135 ס"מ
באמצעות עיגוני האיזופיקס 

של הרכב יש להתקין אותו 
במושבים האחוריים הצדדיים.

++
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התקנה של מושב בטיחות סוג של מושב בטיחות מושב בטיחות לילדים קבוצת משקל

אפשר להתקין אותו בכיוון הנסיעה 
בלבד באמצעות חגורת הבטיחות 
בעלת שלוש נקודות עיגון ועיגוני  האיזופיקס של הרכב.קבוצה 3: משקל 22 עד 36 ק"ג/  Britax Romer KidFix XP FCA ממליצה להתקין אותו גובה 136 ס"מ עד 150 ס"מ

באמצעות עיגוני האיזופיקס של 
הרכב יש להתקין אותו במושבים 

האחוריים הצדדיים.
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במושב בטיחות אחד. ❒בדוק תמיד שחגורות הבטיחות לא ❒חייט ילדים ווח
❒מומלץ תמיד להסיע ילדים במושב ❒❒ עוברות על צווארו של הילד.ת בטיחות מתאים המותקן במושב האחורי, 

❒בדוק תמיד שחגורת הבטיחות חגורה ❒ מכיוון שזה המיקום המוגן ביותר בעת 
היטב באמצעות משיכתה. תאונה.

❒במהלך הנסיעה ודא שהילד יושב נכון ❒ ❒הסע ילדים במושב בטיחות הפונה ❒
לאחור תקופה ארוכה ככל האפשר, עד 

❒לעולם אל תרשה לילד להניח את רצועת ❒
ולא משחרר את חגורת הבטיחות שלו.

❒ גיל 3-4 אם ניתן.
הכתף מתחת לזרוע או מאחורי גבו.❒ניתן להסיר את משענת הראש ❒

❒לעולם אל תסיע ילדים על הברכיים ❒❒ האחורית אם צריך להתקין משוב בטיחות 
שלך, אפילו תינוקות בני יומם. אף אדם אינו  לילד.

מסוגל להחזיק ילד בתאונה משענות הראש חייבות להיות מותקנות 
❒לאחר תאונה, יש להחליף את מושב ❒ במושב הרכב אם משתמש בו נוסע 

הבטיחות לילדים במושב בטיחות חדש.  מבוגר או ילד היושב במערכת בטיחות 
בנוסף ובהתאם לסוג של מושב בטיחות  ללא משענת גב.

מותקן, החלף את עיגוני איזופיקס או את  ❒❒אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
חגורת הבטיחות שבאמצעותם היה מחובר  מנוטרלת, בדוק תמיד שדולקת נורית 

מושב הבטיחות. האזהרה הייעודית בלוח המכשירים כדי 
לוודא שהכרית אכן מנוטרלת.

❒הקפד לפעול לפי ההוראות הנלוות ❒
למושב הבטיחות. שמור את חוברת 
ההוראות ברכב ביחד עם המסמכים 

האחרים וספר נהג זה. אל תתקין מושב 
בטיחות משומש ללא הוראות.

❒❒במושב בטיחות אחד ניתן להסיע ילד 

מערכות ריסון נוספות 
(SRS) - כריות אוויר 

המכונית מצוידת ב:
❒כרית אוויר לנהג❒
❒כרית אוויר לנוסע הקדמי❒❒
❒כריות אוויר צדדיות לנהג ולנוסע ❒

הקדמי, להגנה על אגן הירכיים, החזה 
והכתפיים.

❒כריות אוויר צדדיות להגנה על ראשם ❒❒
של נוסעים קדמיים ושל נוסעים היושבים 

במושבים אחוריים קיצוניים )כרית וילון(

כריות אוויר קדמיות
כריות האוויר הקדמיות עבור מושב הנהג/
הנוסע )אם קיים( נועדו להגן על הנוסעים 

במושבים הקדמיים בתאונה חזיתית בעוצמה 
בינונית-גבוהה באמצעות הצבת הכרית בין 

הנוסע לגלגל ההגה או ללוח המכשירים.
לפיכך, אם כריות האוויר הקדמיות לא 
נפתחות בסוגים אחרים של תאונות 

)התנגשויות צד, פגיעות אחוריות, התהפכות 
וכד'(, אין זה סימן לתקלה במערכת.

כריות אוויר קדמיות אינן מחליפות את 
ההגנה שמספקות חגורות בטיחות אלא 

משלימות אותה. מומלץ לחגור את חגורות 
הבטיחות בכל עת כמפורט בחוק.
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במקרה של התנגשות, נוסעים לא חגורים 
ייזרקו לפנים ועלולים לבוא במגע עם 
כרית האוויר המתנפחת. במקרה זה 

כרית האוויר לא תבצע את פעולת ההגנה 
הייעודית שלה.

כריות האוויר הקדמיות עשויות לא 
להיפתח במקרים של התנגשות חזיתית 

בעצמים בעלי נטייה גבוהה להתעוות, 
כאשר שטח הפנים הקדמי של הרכב אינו 
מעורב בהתנגשות )למשל התנגשות של 
הכנף במעקה בטיחות( או כאשר הרכב 
נכנס מתחת לכלי רכב אחר או מכשול 

)למשל משאית או מעקה בטיחות(.
אם כריות אוויר לא נפתחות בתנאים 
שמתוארים למעלה, ייתכן כי פתיחתן 

לא הייתה מספקת הגנה נוספת לזו של 
חגורות הבטיחות, ולכן לא היה צורך 

לפתוח אותן.
במקרים אלה אי הפעלה של כריות אוויר 

לא מציינות תקלה במערכת.
כריות אוויר של הנהג

 )97 )96 

חשוב אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים 
לניקוי מכסה כרית האוויר בגלגל ההגה.

כרית אוויר של הנוסע הקדמי
  )98 

זוהי כרית שנפתחת מידית ומאוחסנת 
בתא מיוחד במרכז של גלגל ההגה, איור 

.92

כרית אוויר של הנוסע ומושב בטיחות 
לילד

אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות 
הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי המוגן 

בכרית אוויר פעילה, מכיוון שבהתנגשות  כרית האוויר המתנפחת עלולה לגרום זוהי כרית אוויר שנפתחת מידית  פציעות קטלניות לילד. הקפד תמיד למלא ושמאוחסנת בתא אחסון מיוחד בלוח  אחר ההוראות שבתווית המודבקת בשני המכשירים, איור 93: נפחה של כרית  צדדיו של מגן השמש, איור 94.הנוסע גדול מזה של כרית הנהג.
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נטרול כרית אוויר של הנוסע הקדמי
אם יש להסיע ילד במושב הקדמי במושב 

בטיחות הפונה לאחור, נטרל את כרית 
האוויר הקדמית ואת הכרית הצדדית של 
הנוסע. נטרל אותן דרך תפריט התצוגה.

ו  בלוח 

כריות אוויר פעילות: נורית ההפעלה
 איור 95 דולקת קבוע. 

 LED קיימות נוריות
המכשירים. עם העברת מתג ההתנעה 

למצב MAR, שתי הנוריות נדלקות למשך 
מספר שניות. אם לא, מומלץ לפנות תמיד 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 

בע"מ.
בשניות הראשונות המערכת מבצעת אבחון 
עצמי, ולכן נורית דולקת אינה מצביעה על 
מצב הפעלתה הנוכחי. לאחר הבדיקה בת 
כמה שניות, נורית ה-LED תציין את מצב 

ההגנה של כריות האוויר של הנוסע.

כריות אוויר מנוטרלות: נורית ההפעלה 
 איור 95 דולקת קבוע. נורית האזהרה 

עשויה להידלק ברמות עוצמה שונות בהתאם 
למצב הרכב. העוצמה עשויה להשתנות 

באותו מחזור ההפעלה של ההצתה.

 אזהרה

96( אל תדביק מדבקות או חפצים אחרים על 
גלגל ההגה, על לוח המכשירים באזור תא האחסון 

של כרית האוויר הקדמית, בריפוד הצדדי של 
הגג ועל המושבים. לעולם אל תניח חפצים )כגון 
טלפונים ניידים( על לוח המכשירים בצד הנוסע, 

מכיוון שהם עלולים להפריע לניפוח תקין של כרית 
האוויר הקדמית ולגרום פציעות חמורות לנוסעים.

97( בנהיגה תמיד החזק את ידיך על חישוק 
גלגל ההגה, כדי לא להפריע להתנפחותה של 

כרית האוויר. אל תתכופף לפנים במהלך נהיגה. 
הצב את משענת הגב במצב זקוף והישען עליה.
98( כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי פעילה, 
אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור 

במושב הקדמי. פתיחה של כרית האוויר בתאונה 
עלולה לגרום לילד פציעות קטלניות ללא קשר 

לעוצמת הפגיעה. לכן, נטרל תמיד את כרית האוויר 
של הנוסע, אם בכוונתך להתקין במושב הקדמי 

מושב בטיחות הפונה לאחור. מושב הנוסע הקדמי 
חייב תמיד להיות ממוקם לאחור ככל הניתן, 

כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח 
המכשירים. הפעל את כרית האוויר הקדמית מיד 
אחרי הסרה של מושב הבטיחות מהמושב הקדמי.
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כרית אוויר קדמית של נוסע ומושבי בטיחות לילדים: חשוב

סכנת מוות או פציעה חמורה. לעולם אין להסיע ילד במושב בטיחות לילדים הפונה לאחור, על מושב  שכרית האוויר הנמצאת מולו פעילה 
– סכנת מוות או פציעה חמורה לילד.
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ומכוסות בדיפון מיוחד איור 98. הן נועדו ב כריות אוויר צדדיותב

להגן על ראשם של הנוסעים הקדמיים  כדי להגביר את ההגנה על נוסעים ייט והאחוריים בהתנגשויות צדדיות הודות ח בהתנגשויות צדדיות, הרכב מצויד בכריות ו לשטח ההתנפחות הרחב של הכרית.ת אוויר צדדיות קדמיות וכריות וילון.

הגנתן של כריות אוויר צדדיות לא נדרשת  כריות אוויר צדדיות
בתאונה בעוצמה נמוכה. המערכת מורכבת משתי כריות אוויר 

בהתנגשות צד תספק המערכת את  המתנפחות מידית ומאוחסנות במשענות 
ההגנה המיטבית באמצעות פתיחה נכונה  הגב של המושבים הקדמיים, איור 97. 
של כרית וילון, אם הנוסע יושב בתנוחה  הן מגנות על האגן, החזה והכתפיים 

נכונה במושב. של הנוסעים בעת תאונה צדדית ברמת 
חומרה בינונית- גבוהה. מיקום הכריות  99( 100( 101( 102( 103( 104( 105( 106( 107( 

מסומן במילה AIRBAG שתפורה בצד 
החיצוני של המושבים הקדמיים.

כריות וילון
המערכת מורכבת מכרית "וילון" 

שמאוחסנת מתחת לרפידות הגג, 

כריות אוויר קדמיות ו/או צדדיות עלולות 
להתנפח בעקבות פגיעות חדות לגחון 
טיפוח הרכב )לדוגמה במגע במדרגות, 
מדרכות, מהמורות או פסי האטה וכד'(.

כאשר כרית האוויר מתנפחת היא פולטת 
כמות קטנה של אבק בלתי מזיק שלא 
מצביע על התפרצות שריפה. האבק עלול 
לגרום גירוי בעיניים ובעור, ובמקרה זה יש 

לשטוף אותו בסבון ניטרלי ובמים.
בדיקה, תיקון והחלפה של כריות אוויר יש 
לבצע במרכז שירות מורשה מטעם חברת 
סמלת בע"מ. לפני גריטת הרכב הבא אותו 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 

בע"מ לנטרול מערכת כריות האוויר. מותחנים 
וכריות אוויר מתנפחים באופן שונה על סמך 
סוג ההתנגשות. אם אחת המערכת האלה 

לא מופעלת, אין זה סימן לתקלה בה.

  )110 )109 )108

אזהרות
אל תרחץ את המושבים במים או בקיטור 
)ידנית או במתקנים אוטומטיים לרחיצת 

כלי רכב(.

 אזהרה

99( אל תתקין חפצים קשיחים על ווים או על 
ידיות אחיזה.

100( אל תשעין את ראשך, זרועותיך או 
מרפקיך על הדלת, החלונות או באזור אחסונה 

של כרית הווילון, כדי להימנע מפציעות אפשריות 
במהלך ההתנפחות.
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101( לעולם אל תוציא את ראשך, זרועותיך או 
מרפקיך מחוץ לחלון.

102( אם נורית האזהרה Å לא נדלקת כאשר 
סובב מתג ההתנעה למצב MAR או נשארת 

דלוקה בנסיעה, ייתכן כי קיימת תקלה במערכות 
הריסון.

במקרה זה, כריות האוויר או המותחנים עלולים 
לא לפעול בתאונה או יופעלו במקרה, אך לעתים 
נדירות יותר. לפני שאתה ממשיך לנסוע, מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 
בע"מ לבדיקת המערכת.

103( בגרסאות מסוימות, אם ישנה תקלה 
)המותקנת בלוח המכשירים(,   LED בנורית

תידלק נורית האזהרה Å בלוח המכשירים 
וינוטרלו כריות אוויר של הנוסע הקדמי. בגרסאות 

  LED מסוימות, אם ישנה תקלה בנורית
)המותקנת בלוח המכשירים(, תידלק נורית 

האזהרה Å בלוח המחוונים.
104( אל תכסה את משענות הגב בכיסויים 

נוספים, אם קיימות כריות אוויר צדדיות.
105( בעת נסיעה, אל תחזיק חפצים על 

הברכיים, לפני החזה או בין השפתיים )מקטרת, 
עפרון וכד'(. הם עלולים לגרום פציעות חמורות 

אם כרית האוויר מתנפחת.
106( אם הרכב נגנב או אם היה ניסיון לגנוב 

אותו, אם הוא הושחת או הוצף, בדוק את כריות 
האוויר במרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 

בע"מ.

109( סף הפתיחה של כרית אוויר קדמית 
גבוה מזה של המותחנים. אם ארעה התנגשות 

בחומרת ביניים, יופעלו מותחני חגורות הבטיחות 
בלבד.

110( כרית האוויר לא מחליפה את חגורות 
הבטיחות אלא מגבירה את יעילותן. מכיוון 

שכריות אוויר קדמיות לא נפתחות בהתנגשויות 
בעוצמה נמוכה, בהתנגשויות צדדיות, אחוריות או 
בהתהפכויות, הנוסעים מוגנים בחגורות הבטיחות 

שלהם, בנוסף על כריות אוויר צדדיות. לכן, יש 
לחגור את חגורות הבטיחות.

107( אם מתג ההתנעה במצב MAR והמנוע 
דומם, כריות אוויר עלולות להיפתח כאשר הרכב 

נייח והתנגש בו רכב אחר. לפיכך, אפילו אם 
הרכב נייח כאשר כרית אוויר של נוסע קדמי 

פעילה, אל תתקין מושב בטיחות לילדים הפונה 
לאחור במושב הקדמי. פתיחה של כרית האוויר 
בהתנגשות עלולה לגרום פציעות קטלניות לילד. 

לכן, נטרל תמיד את כרית האוויר של הנוסע, אם 
בכוונתך להתקין במושב הקדמי מושב בטיחות 

הפונה לאחור. כמו כן, יש להזיז את מושב הנוסע 
לאחור ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של 
הילד לא ייגע בלוח המכשירים. הפעל את כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי מיד אחרי הסרה של 
מושב הבטיחות מהמושב הקדמי. כמו כן, עליך 

 ,STOP לזכור שאם מתג ההתנעה מסובב למצב
לא יופעלו מערכות הבטיחות )כריות אוויר או 

מותחנים( בהתנגשות. במקרים אלה אי הפעלה 
של כריות אוויר לא מציינות תקלה במערכת.

108( הידלקות נורית אזהרה תקלה בכרית אוויר 
והופעה של הודעה ייעודית בתצוגת לוח המחוונים 
מעידות על תקלה בנורית האזהרה שמציינת כשל 

במערכת כריות האוויר. המטענים הפירוטכניים 
אינם מנוטרלים. לפני שאתה ממשיך לנסוע, 

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
סמלת בע"מ לבדיקת המערכת.
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התנעת המנוע

)38 )37 )36 )35   )113)112 )111  

לפני התנעת המנוע כוונן את המושב, את 
המראה הפנימית, את המראות החיצוניות 

וחגור כראוי את חגורת הבטיחות.
לעולם אל תלחץ על דוושת ההאצה כדי 

להתניע את המנוע.
אם צריך, בצג אפשר להציג הודעה 

שתתאר את תהליך ההתנעה.
אופן ההתנעה עבור רכב עם 

תיבת הילוכים ידנית
פעל באופן הבא:

❒הפעל את בלם החניה החשמלי ושלב ❒
את ידית ההילוכים בהילוך סרק.

 .MAR ❒העבר את מתג ההתנעה למצב ❒
נדלקת 

למצב STOP המתן 15- 10 שניות לפני 
חזרה על הליכי ההתנעה.

אופן ההתנעה עבור רכב עם 
תיבת הילוכים אוטומטית

פעל באופן הבא:
❒שלב את בלם החניה החשמלי והעבר ❒

את בורר ההילוכים למצב חניה P או 
.N למצב סרק

❒לחץ על דוושת הבלם במלואה, מבלי ❒
לגעת בדוושת ההאצה.

AVV.❒העבר את מתג ההתנעה למצב  ❒
❒אם המנוע לא מותנע, החזר את מתג ❒

ההתנעה למצב STOP והמתן 10-15 
שניות לפני ניסיון התנעה נוסף.

חשוב אם כאשר מתג ההתנעה מועבר 
 בתצוגה נשאר 

בדגמי דיזל, נורית האזהרה 
בלוח המחוונים: המתן עד שהיא כבית.

❒לחץ על דוושת המצמד במלואה, מבלי ❒
לגעת בדוושת ההאצה.

AVV ❒סובב את מתג ההתנעה למצב  ❒
ושחרר אותו מיד אחרי שהמנוע מותנע.

❒אם המנוע לא מותנע תוך 10 שניות, ❒
החזר את מתג ההתנעה.

למצב MAR וסמל 
, העבר 

כשל בהתנעת המנוע
התנעת המנוע באמצעות מפתח 

אלקטרוני (מערכת כניסה והתנעה 
ללא מפתח( כאשר הסוללה שלו ריקה 

או כמעט ריקה
אם מערכת ההתנעה אינה מגיבה 

ללחיצה על הלחצן המתאים במפתח 
האלקטרוני, ייתכן שהסוללה כמעט ריקה 

או מרוקנת לחלוטין. לכן, המערכת לא 
מזהה את נוכחותו של מפתח אלקטרוני 

בתוך הרכב ומציגה הודעה ייעודית.
במקרה זה, גע בקצה המעוגל של המפתח 

האלקטרוני )הצד המנוגד ללהב המפתח( 
בלחצן ההתנעה ולחץ על הלחצן באמצעות 
המפתח. מתג ההתנעה יהפוך פעיל וניתן 

להתניע את המנוע.
הדממת המנועדולק יחד עם נורית האזהרה 

פעל באופן הבא:את מתג ההתנעה למצב STOP ושוב 
❒החנה את הרכב באזור שאינו מסוכן ❒למצב MAR. אם נורית האזהרה )או 

לתנועה והעבר את בורר ההילוכים למצב חניה P.סמל התצוגה( לא כבים, נסה להשתמש 
❒❒ העבר את מתג ההתנעה למצב STOP במפתחות אחרים שסופקו עם הרכב.

כאשר המנוע במהירות סרק.אם המנוע עדיין לא מתניע, מומלץ לפנות 
כלי רכב עם מפתח אלקטרוני (כניסה למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

והתנעה ללא מפתח(: במהירות שמעל סמלת בע"מ.
8 קמ"ש, ניתן לדומם את המנוע גם 

.P כאשר בורר ההילוכים אינו במצב חניה
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לכיבוי המנוע במצב זה, החזק את מתג 
ההתנעה לחוץ לזמן מה או לחץ עליו 3 

פעמים ברצף במשך מספר שניות. המנוע 
.MAR יודמם ומתג ההתנעה יעבור למצב

בעת חניה
קח תמיד את מפתח ההתנעה בצאתך 

מהרכב.
בעת חניה או עזיבת הרכב, פעל באופן 

הבא:
❒שלב הילוך )שלב הילוך 1, אם הרכב ❒

חונה בעליה, או שלב הילוך אחורי, אם הוא 
חונה בירידה( וסובב את הגלגלים.

❒דומם מנוע ושלב את בלם החניה  ❒
החשמלי.

חסום את הגלגלים בסד עצירה או באבן, 
אם הרכב עומד בשיפוע תלול. בגרסאות 
עם תיבת הילוכים אוטומטית או תיבת 
הילוכים אוטומטית מצמד כפול, המתן 

עד שהאות P תופיע לפני שחרור דוושת 
הבלם. 

חשוב לעולם אל תעזוב את הרכב 
כשתיבת ההילוכים במצב סרק )או לפני 

כשאתה מעביר את תיבת ההילוכים למצב 
P בגרסאות עם תיבת ההילוכים אוטומטית 

או תיבת הילוכים אוטומטית מצמד כפול(.

 )EPB( בלם חניה חשמלי
הרכב מצויד בבלם חניה חשמלי שמבטיח 
שימוש וביצועים טובים יותר מאשר בלם 

חניה ידני.
בלם החניה החשמלי מכיל מתג שנמצא 
בקונסולה המרכזית )איור 99( ומנוע עם 
קליפר עבור הגלגלים האחוריים ויחידת 

בקרה חשמלית.

 אזהרה

111( מסוכן להפעיל מנוע בחללים סגורים. 
המנוע צורך חמצן מנוע וגזי הפליטים מכילים 

פחמן דו-חמצני, פחמן חד-חמצני וגזים רעילים 
אחרים.

112( מגבר הבלם לא פעיל אם המנוע דומם, 
לכן יהיה עליך להפעיל כוח רב יותר מהרגיל על 

דוושת הבלם.
113( לעולם אל תתניע את המנוע בדחיפה, 

בגרירה או בנהיגה בירידה. פעולות אלה עלולות 
לגרום נזק לממיר הקטליטי.

 חשוב

35( בתקופה הראשונה או ב- 1600 הק"מ 
הראשונים מומלץ לא להגיע לביצועי רכב מלאים 
)כלומר, האצה מהירה, נסיעות ארוכות במהירות 

מרבית, בלימה חדה וכד'(.

 חשוב

36( כאשר המנוע הודמם לעולם אל תשאיר את 
מתג ההתנעה במצב MAR, כדי שצרכני חשמל 

פועלים לא ירוקנו את המצבר.
37( אין שום סיבה מעשית ללחוץ בחוזקה על 

דוושת האצה לפני הדממת המנוע. פעולה זו 
מבזבזת דלק ומזיקה למנוע.

38( נורית האזהרה  תהבהב אחרי ההתנעה 
או במהלך ניסיון התנעה ממושך, כדי לציין שיש 
תקלה במערכת חימום הקדם של המצתים. אם 

המנוע מותנע, אפשר להשתמש ברכב כרגיל, אך 
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמלת בע"מ בהקדם האפשרי.
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אוטומטית, במצב Hold Safe או Auto ❒❒ה

.Brake Park תהת

שילוב ידני של בלם החניה ענע

הגגיההנו ה 114( 115( 116( 

חשוב שלב תמיד את בלם החניה לפני 
צאתך מהרכב. חשוב בנוסף לחניה 

עם בלם חניה משולב, הטיית הגלגלים 
הקדמיים, סדי עצירה או אבנים החוסמים 
את הגלגלים )כאשר הרכב חונה בשיפוע(, 

שלב תמיד הילוך )ראשון בעלייה והילוך 
אחורי בירידה(. בגרסאות עם תיבת 
הילוכים אוטומטית, העבר את בורר 

.P ההילוכים למצב חניה
חשוב אם יש תקלה במצבר, יש להחליף 

אותו על מנת שיהיה ניתן לשחרר את 
נעילת בלם החניה. ניתן לשלב את בלם 
החניה החשמלי באחת משתי בדרכים:

ידנית, באמצעות לחיצה על המתג ❒❒
שבקונסולה המרכזית.

משוך את המתג שבקונסולה המרכזית 
משיכה קצרה כדי לשלב ידנית את בלם 

החניה החשמלי כאשר הרכב נייח.
בעת שילוב בלם החניה החשמלי ייתכן 

שיישמע רעש מהחלק האחורי של הרכב.
ייתכן שתורגש תזוזה קלה של דוושת 

הבלם בעת שילוב בלם החניה החשמלי, 
כשדוושת הבלם לחוצה.

כאשר בלם החניה החשמלי משולב, 
 שבלוח המחוונים 

 עשויה להידלק 

נורית האזהרה 
ונורית LED שעל המתג נדלקות.    

חשוב תפקודים מסוימים של בלם החניה 
החשמלי יהיו מנוטרלים כאשר נורית 

האזהרה של תקלה בבלם החניה דולקת. 
במקרה זה, הנהג אחראי של הפעלת 

הבלם ועל החניית הרכב בתנאים בטוחים 
לחלוטין.

אם, בנסיבות מיוחדות, יהיה צורך לשלב 
את הבלם כאשר הרכב בתנועה, החזק 
את המתג שבקונסולה המרכזית ומשוך 

כל עוד יש צורך בפעולת הבלימה.

נורית האזהרה  
כאשר המערכת ההידראולית לא פעילה 
באופן זמני. במקרה זה הבלימה תהיה 

מבוקרת על ידי המנועים.
פנסי הבלימה יידלקו אף הם אוטומטית 

ובאופן זהה לבלימה רגילה בעת השימוש 
בדוושת הבלם. שחרר את המתג 

שבקונסולה המרכזית על מנת לעצור את 
פעולת הבלימה בעת שהרכב בתנועה. 

אם, במהלך פעולות אלו, מהירות הרכב 
ירדה מתחת ל- 3 קמ"ש והמתג עדיין 
משוך, בלם החניה יופעל באופן מלא.

חשוב נסיעה ברכב עם בלם חניה 
משולב, או שימוש בבלם במשך מספר 

פעמים להאטת הרכב, עלולים לגרום נזק 
חמור למערכת הבלימה.

שחרור ידני של בלם החניה
 MAR מתג ההתנעה חייב להיות במצב

כדי לשחרר ידנית את בלם החניה. עליך 
גם ללחוץ על דוושת הבלם, ולאחר 
מכן ללחוץ לחיצה קצרה על המתג 

שבקונסולה המרכזית. ייתכן שיישמע 
רעש מכיוון החלק האחורי של הרכב, 
ותורגש תזוזה קלה של דוושת הבלם 

בעת השחרור.
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לאחר שחרור בלם החניה, נורית האזהרה 
 בלוח המחוונים ונורית ה-LED במתג 

כבות.
 ממשיכה לדלוק 

בלוח המחוונים, כאשר בלם החניה  "מצב שילוב וניתוק סטטיים": מופעל ❒❒
על ידי משיכה אחת של המתג בקונסולה 

המרכזית, בעת שהרכב נייח. לשחרור 
שלו יש ללחוץ על דוושת הבלם והמתג בו  אם נורית האזהרה 

זמנית. כאשר בלם החניה שוחרר, סימן שיש 
"שחרור בהתחלת נסיעה" )אם קיים(: ❒❒ תקלה. במקרה זה מומלץ לפנות למרכז 

בלם החניה החשמלי משוחרר אוטומטית  שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
כאשר מזוהה פעולת של הנהג לצורך  נסיעה קדימה או אחורה. בגרסאות עם אזהרה בגרסאות עם תיבת הילוכים  תיבת הילוכים אוטומטית, גם חגורת אוטומטית לעולם אל תשתמש במצב  הבטיחות של הנהג חייבת להיות חגורה.חניה P במקום לשלב את בלם החניה.  הבטיחות של הנהג חייבת להיות חגורה.שלב תמיד את בלם החניה אחרי החניית 

❒מצב "Safe Hold" - אם מהירות הרכב ❒ היא מתחת ל- 3 קמ"ש ולגרסאות עם הרכב, כדי למנוע פציעה או נזק שעלול  תיבת הילוכים אוטומטית בורר ההילוכים להיגרם עקב תנועה לא צפויה של הרכב.  אינו  במצב חניה P, זוהתה כוונה של אזהרה בגרסאות עם תיבת הילוכים ידנית,  הנהג לצאת מהרכב, בלם החניה החשמלי אם דוושת המצמד נלחצת עד הסוף  ישולב אוטומטית כדי לשמור על הרכב ולאחר מכן משוחררת כאשר דוושת  ההאצה נלחצת, בלם החניה החשמלי 
במצב בטוח.ישוחרר אוטומטית.

❒מצב ’’Auto Park Brake"-, אם מהירות ❒❒
הרכב נמוכה מ- 3 קמ"ש, בלם החניה  מצבי הפעלה של בלם חניה 
החשמלי ישולב אוטומטית כאשר ידית  חשמלי

 P בורר ההילוכים משולבת בהילוך חניה בלם החניה החשמלי ניתן להפעלה 
)רכבים עם תיבת הילוכים אוטומטית(, במצבים הבאים:

או כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב 
STOP )רכבים עם תיבת הילוכים ידנית( "מצב הפעלה דינמי" - מצב זה ❒❒

נורית ה-LED שעל המתג בקונסולה מאופשר במשיכה ממושכת של המתג 
המרכזית נדלקת יחד עם נורית האזהרה בעת נסיעה.

משולב ומחזיק את הגלגלים. ניתן לבטל 
שילוב אוטומטי של הבלם באמצעות 

לחיצה על המתג ובו-זמנית העברת בורר 
ההילוכים ממצב חניה P ברכבים עם תיבת  

הילוכים אוטומטית, או העברת מתג 
ההתנעה למצב STOP )רכבים עם תיבת 

הילוכים ידנית(.
ניתן להפעיל או להפסיק את תפקוד זה 

TM.Uconnect דרך תפריט מערכת 

SAFE HOLD
תפקוד בטיחות שמשלב אוטומטית את 
בלם החניה החשמלי אם הרכב נמצא 

במצב מסוכן.
אם:

❒❒מהירות הרכב היא מתחת ל- 3 קמ״ש
❒ P בורר ההילוכים אינו במצב חניה❒

❒חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה.❒
)רכבים עם תיבת הילוכים אוטומטית(

❒
❒דלת הנהג פתוחה❒
❒לא נעשה ניסיון ללחוץ על דוושת הבלם ❒

או על דוושת ההאצה או בכלי רכב עם 
תיבת הילוכים ידנית, דוושת המצמד אינה 
לחוצה. בלם החניה משולב אוטומטית כדי 

למנוע את תנועת הרכב.
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 Safe Hold ניתן לנטרל את תפקוד
במצב זמני באמצעות לחיצה על המתג 

שבתעלה המרכזית ועל דוושת הבלם 
בו-זמנית, כאשר הרכב נייח והדלת בצד 
הנהג פתוחה. לאחר נטרולו, יהיה ניתן 

להפעיל שוב את התפקוד כאשר מהירות 
הרכב תגיע ל- 20 קמ"ש, או כאשר מתג 

ההתנעה הועבר למצב STOP ואז שוב 
.MAR-ל

תיבת הילוכים ידנית
)39   )117 

המצמד והמתן כשתי שניות לפחות לפני  המצמד עד סוף מהלכה והזז את ידית 
שאתה משלב את ההילוך האחורי, כדי  ההילוכים למצב הרצוי )תרשים ההילוכים 

לא לגרום נזק להילוכים ולמערכת הנעה.  מופיע על ידית ההילוכים(. כדי לשלב 
יש להשתמש בדוושת המצמד רק כדי  לשילוב הילוך אחורי R ממצב סרק, הרם 

להחליף הילוכים. טבעת )A( איור 100 שמתחת לכדור 
אל תשעין את רגליך על דוושת  ידית ההילוכים, ובו בזמן הזז את ידית 

המצמד במהלך הנהיגה, אפילו לא לזמן  ההילוכים שמאלה ולפנים. 
קצר. במקרים אחדים, בקרת המצמד 

האלקטרונית עלולה להתערב כי פירשה 
את סגנון הנהיגה השגוי כתקלה.

כדי לשלב הילוך שישי, הצמד את ידית 
ההילוכים ימינה, כדי לא לשלב הילוך רביעי 
בטעות. יש לנהוג כך אף במעבר מההילוך 

השישי להילוך החמישי. כדי לשלב הילוך אחורי 
ו A בו ( איור 100,  ממצב סרק, הרם טבעת )

בזמן הזז את ידית ההילוכים שמאלה ולפנים.
חשוב ניתן לשלב הילוך אחורי רק כאשר 

הרכב נייח.
בעוד שהמנוע פועל, לחץ על דוושת  כדי לשלב את ההילוכים, לחץ על דוושת 

 אזהרה

114( אם החנית בשיפוע, יש לסובב את 
הגלגלים הקדמיים כלפי המדרכה )חניה בירידה(, 

או בכיוון הנגדי אם החנית את הרכב בעליה. 
חסום את הגלגלים בסד עצירה או באבן, אם 

הרכב עומד בשיפוע תלול.
115( לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה 

ברכב. בעוזבך את הרכב, הוצא תמיד את המפתח 
ממתג ההתנעה וקח אותו עמך.

116( יש לשלב תמיד את בלם החניה החשמלי  
 חשובלפני היציאה מהרכב.

39( אל תחזיק את ידך על ידית ההילוכים 
במהלך נסיעה, מכיוון שהכוח שידך מפעילה, 

קל ככל שיהיה, עלול להוביל לבלאי מוקדם של 
רכיביה הפנימיים של תיבת ההילוכים.

 אזהרה

117( לחץ על דוושת המצמד במלואה, כדי 
להעביר הילוכים נכונה. לכן חשוב שהאזור מתחת 

לדוושות יהיה פנוי לחלוטין. ודא שהשטיחונים 
צמודים לרצפה ולא מפריעים לדוושות.
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תיבת הילוכים אוטומטית 

כלי הרכב עשוי להיות מצויד בתיבת 
הילוכים אוטומטית בעלת 9 מהירויות.
תיבת ההילוכים פועלת בשני מצבים 

שונים: "מצב אוטומטי" או "מצב רציף".

בורר ההילוכים
 )122 )121 )120 )119 )118 

חשוב לאחר שילוב הילוך, המתן 
מספר שניות לפני האצה. אמצעי זהירות 

זה חשוב במיוחד אם המנוע קר.
AutoStick  - מצב העברת הילוכים 

רציפה
במקרה של העברות הילוכים תכופות 

)לדוגמה כאשר הרכב נוסע
עם מטען כבד, במדרונות, ברוח חזיתית או 

בעת גרירת גרור כבד(
מומלץ להשתמש במצב AutoStick )העברה 

רציפה( לבחירת הילוך נמוך יותר. המצב המשולב מופיע בצג.
ניתן להעביר ממצב נהיגה D למצב ידני ללא  על בורר ההילוכים יש לחצן )A( איור 101  בתיבת הילוכים אוטומטית קיימים מצבים 

קשר למהירות הרכב. שיש ללחוץ עליו כדי להעביר את הבורר  הבאים,:
.R או P למצב הפעלהP = חניה כדי לעבור למצב "נהיגה רציפה": הזז את 

כאשר ידית ההילוכים במצב D )נהיגה(  R = הילוך אחורי
הידית שמאלה ממצב נהיגה D. ניתן לשלב 

כדי להפעיל את מצב נהיגה רציפה   הילוכים בהעברת הידית למיקומים + או - N = סרק
הזז את הידית שמאלה )לכיוון הסימנים - ו  שאינם מצבים קבועים של הידית. D = נהיגה )העברת הילוכים אוטומטית(

+ על הלוח(. ההילוך המשולב כדי לצאת ממצב חניה )P(, או כדי לעבור  יופיע בצג. העבר את  AutoStick: + העלאת הילוך במצב נהיגה  מהילוך סרק )N( למצב נהיגה )D( או  בורר ההילוכים קדימה לכיוון סמל -  +ידני; - הורדת הילוך במצב נהיגה ידני. למצב נסיעה לאחור )R( כאשר הרכב 
או אחורה לכיוון סימן + להעברת הילוכים. בעצירה או נוסע במהירות נמוכה, יש 

ביטול  ללחוץ על דוושת הבלם )עיין בנושא 
כדי לצאת ממצב נהיגה ידני, החזר את  "נטרול מערכת נטרול שילוב הילוכים 

ידית ההילוכים למצב D )מצב נהיגה  כאשר בלם משולב" בפרק זה(.
אוטומטי( .  )N או( P חשוב אל תאיץ במעבר ממצב

למצב אחר. 
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תפקוד חירום של תיבת ה ה

הילוכים )אם קיימת(עעננת פעולתה של תיבת ההילוכים מבוקרת  ה בקביעות כדי לזהות תקלות. אם זוהה נונ יהי

מצב שעלול להזיק לתיבת ההילוכים,  מתחילה פעולת תפקוד החירום.הגה
במצב זה תיבת ההילוכים נשארת בהילוך 

4 ללא קשר להילוך שנבחר.
מצב חניה P, מצב הילוך אחורי R ומצב 
 

מערכת לנטרול הילוך ❒❒בחר את ההילוך הרצוי: אם התקלה 
משולב ללא לחיצה על אינה מופיעה יותר, תיבת ההילוכים חזרה  דוושת הבלםלפעולה תקינה. חשוב בעת תקלה זמנית מומלץ לפנות 

מערכת זו מונעת ממך להזיז את ידית  למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
ההילוכים ממצב חניה P, אם דוושת  סמלת בע"מ בהקדם האפשרי.

הבלם לא נלחצה לפני כן.
כדי להזיז את ידית ההילוכים למצב אחר  נעילת התנעה ומצב חניה
 AVV ודא שמתג ההתנעה במצב ,P מלבד גרסאות עם מערכת כניסה והתנעה 

)מנוע פועל או דומם( ושדוושת הבלם  ללא מפתח: להפעלת תפקוד זה יש 
לחוצה. להעביר את בורר ההילוכים למצב חניה 

)P( לפני העברת מתג ההתנעה למצב  )P( לפסרק N עדיין פעילים. ייתכן כי סימן 
.STOP יידלק בצג.

גרסאות עם מפתח מכני: אם יש תקלה בתיבת ההילוכים, מומלץ 
להפעלת תפקוד זה יש להעביר את בורר  לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

ההילוכים למצב חניה )P( לפני הוצאת  חברת סמלת בע"מ.
המפתח ממתג ההתנעה. תקלה זמנית

אם מצבר הרכב ריק והמפתח נמצא  אם ארעה תקלה זמנית, תיבת ההילוכים 
בתוך מתג ההתנעה, יהיה המפתח נעול  יכולה לשוב ולפעול כסדרה בכל הילוכי 

במקומו. נסיעה לפנים באופן הבא:
להסרה ידנית של המפתח עיין בנושא  ❒עצור את הרכב.❒

"שחרור הבורר של תיבת ההילוכים  .P ❒שלב את ידית ההילוכים במצב חניה ❒
האוטומטית מנעילה" בפרק "במקרה  ❒.STOP סובב את מתג ההתנעה למצב❒

חירום". ❒המתן כ- 10 שניות והתנע שוב את ❒
המנוע.

 אזהרה

 P 118( לעולם אל תשתמש במצב חניה
במקום בלם החניה. שלב תמיד את בלם החניה 

החשמלי אחרי החניית הרכב, כדי למנוע את 
תנועתו המקרית.

119( אם מצב החניה P לא משולב, הרכב עלול 
לנוע ולפצוע אנשים. לפני שאתה יוצא מהרכב ודא 
שידית ההילוכים משולבת במצב P ושבלם החניה 

החשמלי משולב.
 N 120( אל תעביר את ידית ההילוכים למצב

ואל תדומם את המנוע בנהיגה בירידה. נהיגה 
כזאת מסוכנת ומצמצמת את האפשרות להגיב 
לשינוי בתנאי התנועה או בתנאי השטח. אתה 

עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום תאונה.
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תיבת הילוכים אוטומטית 
מצמד כפול

ידית הילוכים
 )123  

 )41 )40 

 ,N ל D ניתן להעביר באופן חופשי ממצב
אבל העברה ממצב D ל R או ל P ניתנת 

לביצוע רק בלחיצה על לחצן )A( איור 102. 
אזהרות

❒ P לעולם אל תנסה להעביר למצב❒
כאשר הרכב בתנועה.

❒לפני צאתך מהרכב, הפעל את ❒
בלם החניה החשמלי והעבר את בורר 

ההילוכים למצב זה.
P ❒ , ❒לפני העברת בורר ההילוכים למצב 

שלב את בלם החניה, אחרת עלול להיות  ניתן לשלב הילוכים בהעברת הידית 
.P קושי בהזזת בורר ההילוכים למצב למיקומים + )הילוך גבוה יותר( או - 

❒בעת התנעה מחדש לאחר עצירה, יש ❒ )הילוך נמוך יותר(. אלה הם מצבים בלתי 
להעביר את בורר ההילוכים למצב P לפני  קבועים: משמע הידית חוזרת תמיד למצב 

שחרור בלם החניה החשמלי. המרכזי.
מצב נהיגה אוטומטילבורר ההילוכים יש לחצן)A( איור 102  שיש ללחוץ עליו כדי להעביר את הבורר 

אפשר לבחור מצב D ממצב נהיגה ידני  .R או P למצב בכל תנאי נהיגה.בתיבת ההילוכים קיימים המצבים הבאים: כאשר המפתח במצב MAR, לחץ על דוושת  תפקוד "קיק-דאון"P = חניה 102 A איור  להעברת ) הבלם ולחץ על לחצן ) להשגת המהירות במהירות כאשר דוושת R = הילוך אחורי בורר ההילוכים ממצב P למצב אחר. ההאצה לחוצה במלואה, מערכת הבקרה N = סרק לחץ על לחצן )A( איור 102 כאשר המנוע  של תיבת ההילוכים מורידה הילוך )תפקוד D = נהיגה )העברת הילוכים אוטומטית( .P -ל R פועל להעברת ממצב
כדי לעבור ממצב סרק N למצב נהיגה  קיק-דאון(.AutoStick: + העלאת הילוך במצב נהיגה 
D או R, עליך ללחוץ על דוושת הבלם.  חשוב בעת נהיגה בכבישים עם תנאי ידני; - הורדת הילוך במצב נהיגה ידני.

אחיזה נמוכים )שלג, קרח וכו'( הימנע  מומלץ לא להאיץ ולוודא שמהירות המנוע  כדי לעבור למצב "נהיגה רציפה": הזז את 
מהפעלת מצב קיק-דאון. יציבה במהירות סרק.  .D הידית שמאלה ממצב נהיגה

 P 121( לפני העברת בורר ההילוכים למצב
העבר את מתג ההתנעה, למצב MAR ולחץ על 
דוושת הבלמים. אחרת, עלול להיגרם נזק לידית 

ההילוכים.
122( שלב הילוך נסיעה לאחור רק כאשר 

הרכב נייח, המנוע במהירות סרק ודוושת ההאצה 
אינה לחוצה.
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הזזת המכוניתה התנעת המנוע ❒❒חימום יתר של המצמד.ה

❒מומנט המנוע נשאר קבוע למשך פרק ❒❒ כדי להזיז את המכונית ממקומה, ממצב  ניתן להתניע את המנוע, רק כאשר בורר  זמן מסוים )למשל אם המכונית פוגעת נת P לחץ על דוושת הבלם ובאמצעות עענ במדרכה או חונה בירידה/עליה(ההילוכים במצב P )חניה( או N )סרק(,  הלחצן על בורר ההילוכים, העבר את ה  P או N כדי להזיז את המכונית יש ללחוץ על בעת ההתנעה המערכת במצב בורר ההילוכים למיקום הרצוי )D, R או ננו  דוושת ההאצה.)האחרון הוא למעשה הילוך סרק שבו  מצב "נהיגה רציפה"(. ההילוך הנבחר יוצג גיהי הגלגלים נעולים באופן מכני(. חשוב כאשר בלם החניה ודוושת הבלם ה בתצוגה. משוחררים, המנוע פועל במהירות סרק המנוע מותנע אוטומטית אם: כאשר דוושת הבלם משוחררת, המכונית  וידית ההילוכים במצבים D, R או נהיגה ❒❒ דוושת הבלם משוחררת )ובורר 
תתחיל לנוע קדימה או אחורה, מיד  P N רציפה, יש להיזהר במיוחד, משום .) ההילוכים לא במצב  או 

לאחר סיום התמרון )אפקט "זחילה"(. אין  R שהמכונית עלולה לנוע גם ללא לחיצה ❒בורר ההילוכים מועבר למצב +, - או ❒ 
על דוושת ההאצה.  ניתן לנצל אפשרות ללחוץ על דוושת ההאצה במקרה זה.  )הילוך אחורי(.

חשוב כאשר המהירות בפועל )המופיעה  D זו, ולהשתמש בדוושת הבלם בלבד לצורך ❒בורר ההילוכים מועבר ממצב ❒ 
ביצוע תמרוני חניה במקום צפוף מאד על הצג( אינה תואמת למיקום ידית  שמאלה למצב "נהיגה רציפה".

ובשטח מישורי.ההילוכים, מהבהבת האות המייצגת את  חשוב במצבים מסוימים )לדוגמה 
המצב בו נמצאת ידית ההילוכים )ובנוסף  הדממת המנועבשיפועים מתונים שדוושת הבלם לא  מושמע צליל אזהרה(. אין מדובר בתקלה  לחוצה במלואה(, הדממת המנוע בלחיצה 

גרסאות עם מערכת כניסה והתנעה  תפעולית, אלא בבקשה של המערכת  על לחצן ההתנעה שליד גלגל ההגה 
ללא מפתח: לחזור על הפעולה. )ראה איור 103( אינה פעילה. במקרה זה 

העבר את ידית ההילוכים למצב P )חניה(  חשוב כאשר המנוע פועל והמכונית חונה  לחץ על דוושת הבלם במלואה להפעלת 
ורק לאחר מכן לחץ על לחצן ההתנעה  במצב של "נהיגה רציפה", ניסיון לעבור  תפקוד סייען זינוק בעלייה ולהתנעה 

שליד גלגל ההגה )ראה איור 103(. להילוך שני לא יתקבל על ידי המערכת  מחדש של המנוע, באמצעות בורר 
)בין אם דוושת הבלם לחוצה ובין אם לא(. ההילוכים כפי שתואר לעיל.

אם משולבים הילוך ראשון או הילוך 
אחורי )R( ומתקיימים התנאים שלהלן:

❒שיפוע הדרך מעל 5%.❒
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)ברמת ביצועים נמוכה יותר( גם כאשר  הוצאת מפתח ההתנעה
.N או R ידית ההילוכים תועבר למצבים ניתן להוציא את מפתח ההתנעה אם

P ,P לאחר העברת ידית ההילוכים למצב : בורר ההילוכים במצב 
או לאחר הדממת המנוע, לא ניתן יהיה  ❒אם המנוע הודמם כאשר בורר ❒

להעביר את ידית ההילוכים להילוך אחורי  ההילוכים במצב P: ניתן להוציא את 
)R( או לכל הילוך אחר לנסיעה קדימה.  30 מפתח ההתנעה תוך  שניות.

במקרה זה מומלץ לפנות למרכז שירות  אם המנוע הודמם כאשר בורר 
מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

❒❒
ההילוכים אינו במצב P: ניתן להעביר הה

את בורר ההילוכים למצב P תוך 5 שניות. 
לאחר מכן ניתן להוציא לאחר מכן ניתן להוציא את מפתח 

ההתנעה תוך 30 שניות.
בשני המקרים, אם התנאים שתוארו  גרסאות עם מפתח מכני:

והזמנים לא יתקיימו, מפתח ההתנעה  יש להעביר את בורר ההילוכים למצב 
יינעל אוטומטית. חניה )P( לפני הוצאת המפתח ממתג 

להוצאת מפתח ההתנעה סובב אותו  ההתנעה.
למצב MAR ולאחר מכן למצב STOP וחזור  אם מצבר הרכב ריק והמפתח נמצא 

על התהליך שתואר לעיל. בתוך מתג ההתנעה, יהיה המפתח נעול 
תפקוד חירום של תיבת במקומו.

הילוכים דגמים עם מערכת Start&Stop: כדי 
במקרה של תקלה בידית ההילוכים, לדומם את המנוע, יש לעצור את המכונית 
יתכן שעל לוח המחוונים תופיע הודעה וללחוץ על דוושת הבלם בעוצמה מספקת. 

שתמליץ לנהג להמשיך בנסיעה, מבלי אם הלחיצה אינה חזקה מספיק, המנוע 
להעביר את בורר ההילוכים למצב P.לא יודמם. ניתן להשתמש בתפקוד זה 

כדי למנוע הדממת המנוע בתנאי תנועה 
במצב כזה, תיבת ההילוכים תישאר  מסוימים.

בהילוך נסיעה קדימה

 אזהרה

123( לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה 
ברכב. בעוזבך את הרכב, הוצא תמיד את המפתח 

ממתג ההתנעה וקח אותו עמך.

 חשוב

40( כאשר המכונית ניצבת בשיפוע, הקפד 
להפעיל את בלם החניה החשמלי לפני העברת 

.P ידית ההילוכים למצב
41( שלב הילוך נסיעה לאחור רק כאשר הרכב 
נייח, המנוע במהירות סרק ודוושת ההאצה אינה 

לחוצה.
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  JEEP הנעה בארבעת הגלגלים
 ACTIVE DRIVE (4WD) ו - JEEP

ACTIVE DRIVE LOW (4WD LOW)

הנעה בארבעת הגלגלים
הנעה בארבעת הגלגלים עובדת באופן 

אוטומטית במצב נהיגה רגיל. אזהרה לא 
ניתן להחליף מצב הנעה כאשר מהירות 

הרכב מעל 120 קמ"ש.
הפעלת הנעה לארבעת הגלגלים

 )43 )42 

MUD או ROCK )דגמי Trailhawk בלבד( 
אם מצב 4WD LOW לא נבחר קודם לכן.

 4WD השילוב של מצב אחד )לדוגמה
LOW( מנטרל את המצב הקודם באופן 

אוטומטי.
חשוב בכמה גרסאות, לחיצה על לחצן 
4WD LOW מפעילה אוטומטית גם את 

 4WD LOW 4. אם לחצןWD LOCK תפקוד
נלחץ שוב, תפקוד 4WD LOCK ייהפך 
לפעיל. אך אם לחצן 4WD LOW יילחץ  שוב, שני התפקודים ינוטרלו.❒❒LOW 4WD )איור 105 גרסאות עם  תיבת הילוכים אוטומטית(: משפר את 
אזהרה תפקוד 4WD LOW מומלץ רק  ביצועי נהיגת שטח של הרכב בכל מצבי 
לנהיגה בדרכים חלקלקות ומשובשות. הנהיגה.לחצני ההפעלה של הנעה בארבעת 

הגלגלים נמצאים בבורר מצבי שטח 
4WD LOW שילוב/ניתוק מצב ™Selec-Terrain, המאפשר לך לבחור 

 4WD LOW שילוב מצב את המצבים הבאים:
כאשר הרכב נייח, ומתג ההתנעה במצב  4WD LOCK )איור 104 גרסאות עם תיבת 
MAR או שהמנוע פועל העבר את בורר  הילוכים ידנית ותיבת הילוכים אוטומטית(: 

ההילוכים למצב D )נהיגה(, R )הילוך  מנטרל את התפקוד כדי לנתק את 
 4WD סרק( ולחץ על לחצן( N או )אחורי גל ההינע, המבטיח זמינות מרבית של 

.LOW מומנט לגלגלים האחוריים. ניתן לבחור 
במספר דגמים, כאשר מצב זה משולב בתפקוד זה במצב AUTO והוא תפקוד 

 LED -4. נורית הWD LOW בתצוגה יוצג אוטומטי במצבי נהיגה אחרים.
Selec-Terrain תהבהב עד  ר  4WD LOCK™ בבור ניתן להפעיל את תפקוד 

שהשילוב יסתיים. בלחיצה על הלחצן הייעודי או בסיבוב 
NOW/SAND/ למצב AUTO הבורר ממצב
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שלג. ניתן להשתמש בו לנהיגה בכביש  4WD LOW בורר מצבי נהיגה -ניתוק מצב
או בנהיגת שטח על משטחים עם אחיזה  גרועה, כגון כבישים מכוסי שלג.SELEC-TEהניתוק יכול להתבצע בכל מהירות בין 0  ל- 120 קמ"ש.

❒SAND (חול(: מצב נהיגת שטח ❒ בחירת מצבי נהיגה להפעלה בקרקע בה האחיזה גרועה, כגון בכמה גרסאות 4WD LOW לא יוצג יותר  סובב את בורר )A( איור 106, לבחירת  חול יבש. תיבת ההילוכים מוגדרת לקבלת בתצוגה בסיום מצב הניתוק. המצב הרצוי.
 4WD O.אחי מרבית  L Wזה במקרה זה, נורית בלחצן 

❒MUD (בוץ(: מצב נהיגת שטח ❒ כבית.
למשטחים עם אחיזה נמוכה, כגון 

משטחים המכוסים בבוץ או עשב רטוב.
 Trailhawk סלעים( )בגרסת( ROCK❒❒
 4WD בלבד(: מצב זה זמין רק שמצב
LOW מופעל. התקן זה נועד לאפשר 
אחיזה מרבית ויכולת ההיגוי הגבוהה 
ביותר לנהיגה בשטח. מצב זה מעניק 

לך את הביצועים הטובים ביותר בנהיגת 
שטח. המצב משמש מעבר מכשולים 
במהירויות נמוכות כגון סלעים גדולים,  חשוב לא ניתן להחליף מצב כאשר 

תלמים עמוקים וכו׳ כאשר המנוע מותנע   מהירות הרכב מעל 120 קמ"ש.
 LED נבחר אוטומטית )נורית AUTO מצב 4WD AUTO❒ (אוטומטי(: מצב  עם ❒
ליד הכיתוב AUTO נדלקת( בעת סיבוב  פעולה אוטומטית רצופה ניתן לשימוש 

הבורר )A( איור 106 הנורית ליד הכיתוב  בעת נהיגה בכביש ובשטח. מצב זה 
AUTO דולקת קבוע. מפחית את צריכת הדלק , בגלל  שניתן 

הנוריות האחרות נדלקות בהתאם למצב  לנתק את גל ההינע בעת הצורך.
הסיבוב של הבורר, כך שהנהג יכול לראות  ❒SNOW (שלג(: מצב זה מעניק יציבות ❒

את המצב שנבחר. גדולה יותר במשטחים חלקלקים או מכוסי 

 חשוב

42( הפעולה התקינה של תפקוד 4WD תלויה 
בצמיגים: כולם חייבים להיות באותו גודל, אותו 

סוג, ואותו היקף. שימוש בצמיגים בגדלים שונים 
ישפיע לרעה על החלפת הילוכים ויגרום נזק 

לתיבת ההילוכים.
43( אל תנהג במהירויות גבוהות מאלו שתנאי 

הדרך מאפשרים.
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לאחר שהמצב הרצוי נבחר )דולקת נורית 
ליד הכיתוב(, השאר את הבורר במצב 

זה, מערכת Selec-Terrain תופעל לשילוב 
המצב הרצוי.

 Stop&Start מערכת

 )44  )125 )124  

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית
כאשר המכונית במצב נייח ודוושת הבלם 
לחוצה, המנוע יודמם אם בורר ההילוכים 

.R אינו בהילוך אחורי
הערה בגרסאות עם תיבת הילוכים 

אוטומטית, במקרה של עצירה בעלייה, 
הדממת המנוע מנוטרלת כדי להפעיל את 

סייען זינוק בעלייה )פועל רק שהמנוע 
פועל(.

הערה לאחר התנעה אוטומטית, כדי  מערכת Start&Stop מדוממת אוטומטית 
שמערכת Start&Stop תתערב שוב יש  את המנוע בכל פעם שהרכב נייח, 
לנסוע ברכב )במהירות גבוהה מ- 0.5  ומתניעה אותו שוב, כאשר הנהג מעוניין 

קמ"ש לגרסאות עם תיבת הילוכים  להמשיך לנסוע.
אוטומטית או 7 קמ"ש לגרסאות עם תיבת  המערכת משפרת את יעילות הרכב, 

הילוכים ידנית(. מפחיתה תצרוכת דלק ומצמצמת פליטת 
גזים וזיהום קולי. נדלקת בלוח 

חשוב המערכת מופעלת אוטומטית 
כאשר המנוע מותנע, ללא קשר למצב 

)מערכת פועלת או כבויה( לפני שהמנוע 
הודמם.

מצב הפעלה
הדממת המנוע

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית
כאשר הרכב עוצר, המנוע יודמם אם 

תיבת הילוכים במצב סרק ודוושת 
המצמד משוחררת.

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית
כדי להתניע שוב את המנוע שחרר את 

דוושת הבלם.
אם ידית ההילוכים במצב נהיגה D כאשר 

דוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב את 
המנוע באמצעות העברתה של ידית ההילוכים 

למצב R )הילוך אחורי( או N )סרק(.
אם ידית ההילוכים במצב AutoStick כאשר 
דוושת הבלם לחוצה, אפשר להתניע שוב 
את המנוע באמצעות העברתה של ידית 

ההילוכים למצב +, -, R )הילוך אחורי(, או 
למצב N )סרק(.

כאשר המנוע כבה אוטומטית בעוד 
שדוושת הבלם הייתה לחוצה, אפשר 
לשחרר את דוושת הבלם ולשמור על 
המנוע במצב דומם באמצעות העברה  נורית האזהרה 

.P מהירות של ידית ההילוכים למצב חניה המחוונים, כדי לציין שהמנוע הודמם.
כדי להתניע שוב את המנוע פשוט הוצא  את ידית ההילוכים ממצב P.התנעה מחדש של המנוע          גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית
הפעלה/נטרול ידניים של  להתנעת המנוע לחץ על דוושת המצמד.

המערכת אם הרכב לא מתניע לאחר לחיצה על 
כדי להפעיל את "המערכת או לנטרל" דוושת המצמד, שלב להילוך סרק וחזור על 

 איור הפעולה. אם הבעיה לא נפתרה, מומלץ 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמלת בע"מ. 

אותה ידנית, לחץ על הלחצן 
107, בקונסולה האמצעית.

❒נורית LED כבויה: המערכת מנוטרלת.❒
❒נורית LED דולקת: המערכת פעילה.❒
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מגביל מהירות

תיאור
תפקוד זה מאפשר הגבלה של מהירות 

הרכב לערכים שהנהג יכול להגדיר מראש.
המהירות המרבית ניתנת להגדרה בעת 
שהרכב נייח וגם בעת תנועה. המהירות 

המינימלית הניתנת להגדרה היא 30 קמ"ש.
כאשר התפקוד פעיל, מהירות הרכב 
תיקבע לפי מידת הלחץ שמופעל על 
דוושת ההאצה, עד שהמהירות תגיע 

למגבלה שהוגדרה.

נטרול המערכת
כדי להפעיל את המערכת לחץ על לחצן 

 איור 108 בגלגל ההגה.

התפקודים של הלחצנים בגלגל ההגה הם:
SET +: תכנות מהיר של מגביל מהירות 

)נשמר כערך גבוה(
SET -: תכנות מהיר של מגביל מהירות 

)נשמר כערך נמוך(
RES: הפעלת התפקוד )ההפעלה של 
 

 )A(

התפקוד מצוינת באמצעות סמל 
)ירוק בצג רב תפקודי מתכוונן(

CANC: נטרול תפקוד )נטרול התפקוד 
מצוין באמצעות סמל )לבן( בצג רב 

תפקודי מתכוונן.
נטרול אוטומטי

התפקוד מנוטרל אוטומטית במקרה 
של תקלה במערכת. במקרה זה מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת סמלת בע"מ.

 אזהרה

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 
124( בעת החלפת המצבר, מומלץ תמיד 
פנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת ס
בע"מ. החלף את המצבר באחר מאותו הסוג 

)HEAVY DUTY( ועם אותם הנתונים הטכניים.

ודא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב 
125( לפני שאתה פותח את מכסה המנוע, 

דא שהמנוע דומם ושמתג ההתנעה במצב 
STOP. פעל לפי ההנחיות המופיעות בלוחית 

המותקנת מתחת למכסה המנוע. מומלץ להסיר 
את המפתח ממתג ההתנעה, אם אנשים אחרים את המפתח ממתג ההתנעה, אם אנשים אחרים 
נשארים ברכב. יש תמיד לפנות את הרכב אחרי 

הוצאת המפתח ממתג ההתנעה או סיבובו למצב 
STOP. במהלך תדלוק, ודא שהמנוע דומם )מתג 

.)STOP ההתנעה במצב

 חשוב

44( אם תעדיף לשמור על אקלים נוח בתוך 
הרכב, נטרל את מערכת Start&Stop, כדי 

להפעיל את בקרת האקלים באופן רציף.
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בקרת שיוט אלקטרוני ת

תיאור
ברכבך מותקן התקן אלקטרוני לסיוע 
בנהיגה שמאפשר לשמור על מהירות 

הרכב הרצויה בלי ללחוץ על דוושת 
ההאצה.

אפשר להשתמש בהתקן במהירות 
גבוהה מ- 30 קמ"ש בקטעי דרך ארוכים, 

יבשים, ישרים עם שינויים קטנים )כגון 
כביש מהיר(. לכן, לא מומלץ להשתמש 
במערכת זו בנהיגה בדרכים בין-עירוניות 

עמוסות. אל תפעיל את ההתקן בעיר.

הפעלת התפקוד
)128 )127 )126  

להפעלת בקרת השיוט לחץ על לחצן 
 )איור 109(. אם מגביל המהירות 

 

אם צריך )בעת עקיפה, לדוגמה(,  מצב 4WD LOW )אם קיים( או סייען זינוק 
באפשרותך להגביר מהירות בלחיצה על  בעלייה פעילים.
דוושת ההאצה. כאשר אתה משחרר את 

הדוושה, הרכב חוזר למהירות הנסיעה 
השמורה.

אם אתה נוסע בירידה כאשר התפקוד 
מופעל, מהירות הרכב עשויה לעלות מזו 

שהוגדרה. 
חשוב לפני לחיצה על לחצן +SET )או על 

-SET( על הרכב לנסוע במהירות קבועה 
בכביש ישר.

הגברת/הפחתת מהירות
אחרי שהופעלה בקרת השיוט  לא ניתן להפעיל את המנגנון בהילוך 

האלקטרונית אפשר להגביר את המהירות  ראשון או בהילוך אחורי, מומלץ לעשות 
בלחיצה על הלחצן +SET או להפחית  זאת בהילוך שלישי ומעלה. חשוב  

.SET- בלחיצה על הלחצן מסוכן להשאיר את המערכת פועלת אם 
היא לא בשימוש. קיים סיכון של הפעלה 

האצה בעת עקיפה בשוגג ואובדן שליטה ברכב בשל עליה 
לחץ על דוושת ההאצה: לאחר שחרורה,  חדה במהירות.

מהירות הרכב תחזור בהדרגה לזו  פעיל יש ללחוץ פעמיים על לחצן 
שנשמרה. להפעלת התפקוד )הראשונה לנטרול 

כאשר הגיע הרכב למהירות הרצויה  לחץ 
קביעת המהירות הרצויה
כאשר הגיע הרכב למהירות הרצויה 

חשוב התפקוד שומר את המהירות  מגביל המהירות והשנייה להפעלת בקרת 
על לחצן +SET )או -SET( ושחרר אותו כדי 

בזיכרון גם במהלך עלייה וירידה במדרון.  השיוט(.
להפעיל את המערכת. כאשר דוושת ההאצה  

שינוי קל במהירות בעליות קלות הינו  תשוחרר, הרכב ייסע במהירות שהוגדרה.בגרסאות עם הנעה לארבעת הגלגלים, 
רגיל לחלוטין. לא ניתן להפעיל את התפקוד כאשר 
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העלאת המהירות השמורה
גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית 

)פועלת במצב נהיגה אוטומטית D(: לחץ 
ושחרר את לחצן RES. גרסאות עם תיבת 
הילוכים ידנית במצב AutoStick )רציפה(: 
לפני העלאת המהירות עליך להאיץ עד 

שתתקרב אליה, ולאחר מכן לחץ ושחרר 
.RES את הלחצן

נטרול המערכת
לחיצה על לחצן CANC או לחיצה על 

דוושת הבלם כאשר הרכב מאט מנטרלת 
את בקרת השיוט מבלי למחוק את 

המהירות השמורה.
ניתן גם לנטרל את בקרת השיוט אם בלם 
חניה חשמלי )EPB( מופעל או אם מערכת 

בלימה אחרת מתערבת )למשל מערכת 
ESC( או במצבים מסוימים.

נטרול המערכת
המערכת מנוטרלת בלחיצה על לחצן 
, או בסיבוב מתג ההתנעה למצב 

STOP.

בקרת שיוט אדפטיבית 
 (ACC)

)אם קיימת(

)135 )134 )133 )132 )131 )130 )129  
 )51 )50 )49 )48 )47 )46 )45 

בקרת השיוט הפעילה )ACC( משתמשת 
בחיישן רדאר, שנמצא מאחורי הפגוש 
הקדמי איור 110, ובמצלמה שנמצאת 
במרכז השמשה הקדמית איור 111, 

כדי לזהות את נוכחותו של רכב הנוסע 
מלפנים.

תיאור
ACC היא ) בקרת השיוט האדפטיבית )

תפקוד שמסייע לנהיגה, ומשלב בין 
תפקודי בקרת השיוט לתפקוד ששומר על 

המרחק מהרכב שנוסע מלפנים.

 אזהרה

126( אם המערכת פעילה במהלך נסיעה, לעולם 
אל תשלב את ידית ההילוכים במצב סרק.

127( במקרה של תקלה או כשל מערכת, מומלץ 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 

בע"מ.
128( בקרת השיוט האלקטרונית עלולה להיות 
מסוכנת, אם אינה מסוגלת לשמור על מהירות 

קבועה. בתנאים מיוחדים המהירות עלולה לעלות 
לערכים חריגים ולגרום לנהג לאבד שליטה ברכב 
ולהוביל לתאונה. אל תשתמש במערכת בעומס 

תנועה כבד או בדרכים מתפתלות, מכוסות בקרח 
או בשלג או בדרכים חלקות.
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ישנם שני מצבי הפעלה:ה ❒❒ לשמירה ה הגיהיהנונ הענת

בקרת שיוט אדפטיבית 
על מרחק בטווח בין רכבים )ההודעה 

Control Cruise Adaptive תוצג בתצוגת 
לוח המחוונים(.

בקרת השיוט אלקטרונית ❒❒ לשמירה 
של מהירות נסיעה קבועה שהוגדרה. 
לשינוי מצב ההפעלה, השתמש בלחצן 

בגלגל ההגה )ראה תיאור בעמודים הבאים(.
הפעלה/נטרול של מערכת 

בקרת שיוט אדפטיבית
הפעלה

כדי להפעיל את המערכת , לחץ על 
 איור 112.

4WD LOW משולב.
חשוב מסוכן להשאיר את המערכת 

פועלת אם אינה בשימוש. קיים סיכון של 
הפעלה בשוגג ואובדן שליטה ברכב בשל 

עליה חדה במהירות.
הפסקת פעולה

כאשר התפקוד פעיל, ניתן לנטרלו 
. על הצג 

הלחצן 

לא ניתן להפעיל את ההתקן בעת שמצב 

או תיבת הילוכים אוטומטית מצמד כפול(.
R ❒כאשר ידית ההילוכים  במצב  )הילוך ❒

אחורי(, הילוך סרק או הילוך ראשון 
)גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית(.

❒כאשר המצמד נלחץ )גרסאות עם ❒
תיבת הילוכים ידנית(

❒כאשר מהירות המנוע מעל לסף ❒
המרבי )גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית  וגרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית/בלחיצה ושחרור של לחצן  תיבת הילוכים אוטומטית עם מצמד תופיע הודעה תואמת.

כפול( או מתחת לסף המינימלי )רק  קביעת המהירות הרצויה
גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית( ניתן להגדיר את התפקוד ממהירות 

❒❒כאשר מהירות הרכב אינה בטווח הניתן  מינימלית של 30 קמ"ש, עד למהירות 
להגדרה מרבית של 180 קמ"ש.

❒❒כאשר מערכת ESC )או ABS או מערכת  כאשר המכונית מגיעה למהירות 
בקרת יציבות אחרת( פועלת או הופעלה   SET שהוגדרה, לחץ ושחרר את לחצן

לאחרונה. + או SET- להגדרת המהירות למהירות 
קה. ESC הופ ס❒ ❒כאשר מערכת  הנוכחית. המהירות שהוגדרה תופיע על 

❒במהלך בלימה אוטומטית של מערכת ❒ צג. הסר את רגלך מדוושת ההאצה.
אזהרת התנגשות מלפנים פלוס )אם  לא ניתן להגדיר את המערכת:

קיימת( ❒בעת לחיצה על דוושת הבלם❒
❒כאשר מגביל המהירות פעיל❒ ❒אם הבלמים התחממו יתר על המידה❒
❒כאשר בקרת השיוט האלקטרונית פעילה❒ ❒כאשר בלם החניה החשמלי משולב❒
❒במקרה של תקלה במערכת❒  P ❒כאשר בורר ההילוכים  במצבים ❒

❒❒כאשר המנוע מודמם )חניה( או R )הילוך אחורי(, או N )סרק( 
❒כאשר יש הפרעה לחיישן הרדאר. ❒ )גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

במקרה זה נקה את החיישן וסביבתו 
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הפחתת מהירות הגדרת המרחק בין המכוניותנקה במטלית נקייה. אל תשתמש 
לאחר הפעלת בקרת השיוט האלקטרונית,  ניתן להגדיר את המרחק בין רכבך לרכב בממיסים או חומרים שוחקים.
ניתן להפחית את המהירות על ידי לחיצה 

בממיסים או חומרים שוחקים.
שנוסע לפניך לפס אחד )מרחק קצר(, חשוב המערכת לא תנוטרל כאשר הרכב 

.-SET על לחצן שני פסים )מרחק בינוני(, שלושה פסים יגיע למהירויות הגבוהות מאלו הניתנות   )מרחק ארוך(, ארבעה פסים )מרחק להגדרה )למהירות של 160 קמ"ש(  ❒❒לחץ על לחצן SET- פעם אחת: מרבי( איור 113.באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה.  להפחתת המהירות ב-1 קמ"ש. כל לחיצה  בודדת נוספת תפחית את המהירות בתנאים אלו, ייתכן שהמערכת לא תפעל  בקילומטר אחד.כהלכה, לכן מומלץ לנטרלה.
❒:-SET לחץ והחזק  את לחצן❒ שינוי המהירות 

המהירות המוגדרת תפחת בשלבים של  הגברת מהירות
5 קמ"ש, עד שהלחצן משוחרר. המהירות 

המוגדרת המופחתת מוצגת בתצוגה.לאחר הפעלת בקרת השיוט האלקטרונית, 
ניתן להגביר את המהירות על ידי לחיצה 

.+SET העלאת המהירות השמורהעל לחצן
כאשר המערכת כבויה אך לא מנוטרלת,  ❒לחץ על לחצן SET+ פעם אחת: ❒

ואם הוגדרה מהירות קודם לכן, לחץ  להגברת המהירות ב-1 קמ"ש. כל לחיצה 
על לחצן RES והסר את רגלך מדוושת  בודדת תגביר את המהירות בקילומטר 
ההאצה על מנת להעלות את המהירות  אחד.

השמורה. ❒ :+SET לחץ והחזק  את לחצן❒
המערכת תוגדר בהתאם למהירות  המהירות המוגדרת תגדל בשלבים של 5 

האחרונה השמורה בזיכרון. קמ"ש, עד שהלחצן משוחרר. המהירות 
לפני שתחזור למהירות האחרונה  המוגדרת מוצגת בתצוגה.
שהוגדרה, אפשר למהירות הרכב 

להתקרב לזו של הערך המוגדר, ולאחר 
מכן לחץ על לחצן RES לשחרור.

המרחקים מהרכב שנוסע מלפנים הינם 
ביחס למהירות הרכב. מרווח הזמן ביחס 
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לרכב שנוסע מלפנים נשאר קבוע, ונע בין ה

שנייה אחת )למרחקים קצרים - הגדרה  תהת

של פס אחד(, ל-  שניות )למרחקים 2 ענע

מרביים - הגדרה של 4 פסים(. בשימוש הראשון במערכת, ההגדרה היא  ה ננו

4 )מהירות מרבית(. לאחר שהנהג הגדיר  את המרחק, הוא יישמר בזיכרון גם לאחר גיהי הגה

נטרול והפעלה מחדש של המערכת.
להפחתת המרחק

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן, כדי 
.

חשוב הבלימה המרבית שמבצעת 
המערכת היא מוגבלת. ייתכן שהנהג 

יידרש לבלום בכל המקרים, אם יש צורך.
חשוב אם התפקוד מזהה שרמת הבלימה 

אינה מספקת  לשמירת
 !BRAKE המרחק שהוגדר הודעת האזהרה
)בלום( תהבהב בתצוגה בעת התקרבות 

לרכב מלפנים. בנוסף, יישמע צליל אזהרה. 
במקרה זה מומלץ לבלום מיד, כדי לשמור 

על מרחק בטוח מהרכב שמלפנים.
חשוב הנהג אחראי להבטיח שאין הולכי  להפחית את הגדרות המרחק 
רגל או כלי רכב אחרים במסלול נסיעתו  אם לא נוסעים כלי רכב לפני רכבך, 

של הרכב. אי ציות לאזהרות אלו עלולה לגרום  המהירות המוגדרת תישמר. כאשר הרכב 
לתאונות קטלניות ולפציעות. נמצא במרחק הקצר ביותר מהרכב 

חשוב על אחריותו של הנהג לשמור על  שנוסע מלפנים, לחיצה נוספת על הלחצן 
מרחק בטוח מהרכב שנוסע מלפנים, תוך  תגדיר את המרחק הארוך ביותר.

שמירה על חוקי התעבורה במדינה בה הוא  הרכב ישמור על המרחק המוגדר עד 
נוהג. שיתרחש אחד מהדברים הבאים:

הפסקת פעולה❒הרכב שנוסע מלפנים יאיץ למהירות ❒ פעולתו של המערכת מופסקת והמהירות הגבוהה מזו המוגדרת
המוגדרת מבוטלת, אם:❒הרכב שנוסע מלפנים עובר נתיב או ❒

❒ ❒ נלחץ בבקרת השיוט יוצא מטווח הזיהוי של חיישן מערכת  בקרת שיוט אדפטיבית.
❒הגדרות המרחק משתנות❒
❒מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ❒

מנוטרלת/מבוטלת.

לחצן 
האדפטיבית.

נלחץ בבקרת השיוט  ❒❒

STOP ❒מתג ההתנעה במצב ❒
❒מצב LOW 4WD הופעל❒

פעולת המערכת מבוטלת )המהירות 
והמרחקים שמורים בזיכרון(:

❒כאשר לחצן CANC נלחץ.❒
❒כאשר התנאים המוצגים בנושא ❒

הגדרת המהירות הרצויה מתקיימים.
❒כאשר מהירות הרכב יורדת מתחת ❒

לסף המינימום שהוגדר )למשל נוכחות 
של מכוניות אטיות(.

אם מצבים אלו מתרחשים כאשר 
המכונית מאטה ביחס למכונית שמלפנים, 

המערכת יכולה להמשיך בהאטה, אם 
דרוש גם לאחר שהיא בוטלה או נוטרלה 
במסגרת המהירות המוגדרת המינימלית 

של המערכת.
מצב בקרת שיוט 

אלקטרונית
מצב בקרת שיוט אלקטרונית זמין עבור 

נסיעה במהירות קבועה בנוסף למצב 
.)ACC( בקרת שיוט אדפטיבית

 )ACC( אם בקרת השיוט האדפטיבית
קיימת ברכב, בקרת השיוט האלקטרונית 
פועלת באופן זהה ל- ACC )בלחיצה על  לחצן 

האדפטיבית. בהבדל:
❒לחצן מגביל המהירות נלחץ.❒

הלחצן של בקרת השיוט 
❒היא אינה שומרת מרחק מהרכב. ❒
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❒ההתקן ממשיך לעבוד כאשר חיישן ❒
הרדאר חסום. לפני שתחזור למהירות 
האחרונה שהוגדרה, אפשר למהירות 

הרכב להתקרב לזו של הערך המוגדר, 
ולאחר מכן לחץ על לחצן RES לשחרור.

 חשוב

45( בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון גשם או 
ערפל כבד, ברד או שלג, ייתכן שהמערכת תפעל 

באופן מוגבל או לא תפעל כלל.
46( אין לכסות את חלק הפגוש שלפני החיישן 

במדבקות, בפנסי עזר או בכל עצם אחר.
47( תיתכן השפעה משמעותית על פעולת 

המערכת במקרה של ביצוע שינויים ברכב, כמו 
שינוי מראה החלק הקדמי, החלפת צמיגים, או 

העמסת מטען רב מהרגיל הרכב.
48( תיקונים לא נכונים בחלקו הקדמי של הרכב 

)למשל בפגוש, בשלדה(, עלולים לשנות את 
מיקומו של חיישן הרדאר ולהשפיע על פעולתו. 
לתיקונים מסוג זה מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

 אזהרה

129( נקוט בזהירות המרבית והיה מוכן תמיד 
ללחוץ על הבלמים בעת הצורך.

130( המערכת מסייעת לנהיגה, אך על הנהג 
לשים לב תמיד לכביש במהלך נהיגה, האחריות 
מוטלת תמיד על הנהג, שצריך להתייחס לתנאי 

התנועה כדי לנהוג בבטחה. על הנהג לשמור 
תמיד על מרחק בטוח מהרכב שנוסע לפניו.

131( המערכת לא מופעלת כאשר קיימים 
הולכי רגל, כלי רכב שנוסעים בכיוון ההפוך או 

שחוצים את נתיבך ועצמים נייחים )רכב ממתין או 
תקול, לדוגמה(.

132( השימוש במערכת אינו יכול להתחשב 
בתנאי דרך, תנועה ומזג אוויר ובתנאים של ראות 

לקויה )לדוגמה, ערפל(.
133( המערכת לא מזהה תמיד במלואם מצבי 
נהיגה מורכבים, שיכולים לגרום לאי שמירה של 

מרחק בטוח.

134( המערכת לא יכולה להפעיל כוח בלימה 
מרבי: הרכב לא יעצור עצירה מוחלטת.

135( הרדאר כולל מערכת הפשרה. מסיבה זו, 
הוא עשוי להגיע לטמפרטורות גבוהות במצבים 

מסוימים. אם אתה צריך לטפל באזור הקרוב 
לחיישן, המתן לפחות 30 שניות מהדממת המנוע.

49( אל תטפל או תבצע שינויים מכל סוג 
בחיישן הרדאר או במצלמה שעל השמשה 

הקדמית. אם יש תקלה בחיישן, מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
50( אל תשתמש במתזי לחץ גבוה כדי לנקות 
את החלק התחתון של הפגוש, ובייחוד לא את 
המחבר החשמלי של המערכת. אל תשתמש 

בממסים או חומרים שוחקים.
51( היזהר בעת תיקון וצביעה באזור סביב 

לחיישן. במקרה של התנגשות קדמית, החיישן 
עלול להפסיק לפעול אוטומטית, ותוצג הודעת 

אזהרה שיש לתקן את החיישן. גם אם לא 
מופיעה הודעת אזהרה, נתק את המערכת אם 

אתה חושב שמיקום החיישן השתנה )עקב 
התנגשות במהירות נמוכה במהלך תמרוני חניה, 
למשל(. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של 

חברת סמלת בע"מ ליישור ולהחלפת החיישן.



114444114444

גה
הי

 ונ
עה

תנ
הה

נתנ
ו העה

יה
ההגיהנ

מערכת סיוע לחניה 
ParkSense
)אם קיימת(

דגמים עם 4/8 חיישנים
)54)53)52 )136  

גרסאות עם 4 חיישנים
חיישני החניה מותקנים בפגוש האחורי, 

איור 114, ומשמשים לזיהוי מכשולים 
הנורית בלחצן כבית כאשר המערכת בקרבת מסלולו של הרכב בעת נסיעה  מערכת החיישנים מזהירה את הנהג  מופעלת ע"י הנהג. הנורית דולקת אם לאחור. באמצעות צלילי אזהרה והיכן שקיים, חיווי 

המערכת מופסקת ע"י הנהג, בגלל תקלה  חזותי בצג לוח המחוונים.
או מנוטרלת זמנית. הפעלה/כיבוי

אם הלחצן לחוץ בעת שיש תקלה  במערכת, נורית ה-LED מהבהבת למשך כדי להפסיק את פעולת המערכת לחץ  כ- 5 שניות, ולאחר מכן ממשיכה לדלוק על לחצן, איור 116. שינוי מצב המערכת  בקביעות. חשוב לאחר שמערכת מפעילה ללא פעילה וההפך, ילווה תמיד  ®ParkSense נוטרלה היא תישאר במצב בהודעה בתצוגת לוח המחוונים.
זה עד ההפעלה הבאה שלה, גם אם מתג 

 STOP -ל MAR ההתנעה יועבר ממצב
.MAR -ושוב ל חשוב השימוש בגלגלים בגודל שונה גרסאות עם 8 חיישנים  מאלו שהיו מותקנים ברכב בעת רכישתו, חיישני החניה מותקנים בפגוש הקדמי  עשוי להשפיע על הפעולה התקינה של איור 115 ובפגוש האחורי, איור 114,  המערכת.ומשמשים לזיהוי מכשולים בקרבת חלקו  הקדמי והאחורי של הרכב.
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המכשירים נדלקת איור 116. החיישנים  N אוטומטית מצמד כפול משולב מצב הפעלה/נטרול המערכת (גרסאות עם 
מופעלים מחדש אוטומטית כאשר  )סרק( והמכונית נעה. המערכת נשארת  4 חיישנים(

כבל הגרור מנותק מהשקע. פעילה למקרה של תנועה )קדימה או  הפעלה
גרסאות עם 8 חיישניםאחורה(.  החיישנים מופעלים אוטומטית בשילוב 

החיישנים האחוריים מנוטרלים אוטומטית נטרול ההילוך האחורי.
אחרי חיבור של כבל הגרור לשקע המערכת מנוטרלת באופן אוטומטי  הפסקת פעולה

החשמלי של התקן הגרירה ברכב,במצבים הבאים: המערכת מנוטרלת אוטומטית כאשר 
בעוד שהחיישנים הקדמיים ימשיכו לפעול  ❒אם משולב הילוך חוץ מהילוך אחורי, ❒ משולב לא משולב הילוך אחורי.
ולספק אזהרות חזותיות וקולית במקרה  החיישנים האחוריים מנוטרלים, והחיישנים  הפעלה/נטרול המערכת (גרסאות עם 
זה, הנורית בלחצן בלוח המכשירים איור  הקדמיים יישארו פעילים עד מהירות של  8 חיישנים(

116 נשארת כבויה. החיישנים האחוריים 15 הפעלה קמ"ש.
מופעלים שוב אוטומטית אחרי ניתוק  או

המערכת מופעלת אוטומטית בתנאים 
תקע הגרור. ❒במהירויות גבוהות מ- 11 קמ"ש כאשר ❒

משולב הילוך אחורי )במקרה זה, הנורית הבאים:
דגמים עם 12 חיישנים❒❒ בלחצן בלוח המכשירים תידלק(,  כאשר נבחר הילוך קדמי )גרסאות עם 

D חיישני החניה מותקנים בפגוש הקדמי או  תיבת הילוכים ידנית( או  )גרסאות עם 
איור 117 ובפגוש האחורי, איור 118,  ❒כאשר המכונית עומדת והילוך סרק ❒תיבת הילוכים אוטומטית/תיבת הילוכים 

ומשמשים לזיהוי מכשולים בקרבת חלקו  משולב בתיבת הילוכים ידנית או מצב P אוטומטית מצמד כפול( 
הקדמי והאחורי של הרכב.  )חניה( משולב בתיבת הילוכים אוטומטית/ או

החיישנים מזהירים את הנהג על נוכחות ❒ אוטומטית מצמד כפול.❒ כאשר נבחר הילוך אחורי )גרסאות עם 
של מכשולים באזור, הפעלה עם גרור תיבת הילוכים ידנית( או R גרסאות עם 

באמצעות צליל אזהרה מקוטע והיכן  גרסאות עם 4 חיישניםתיבת הילוכים אוטומטית/תיבת הילוכים 
שקיים גם עם חיוויים חזותיים בתצוגת  הפעולה של החיישנים מנוטרלת אוטומטית מצמד כפול( 

לוח המחוונים. אוטומטית  כאשר כבל החיבור של או
הגרור מוכנס לשקע וו הגרירה של ❒כאשר בתיבת הילוכים ידנית משולב ❒

הרכב. במקרה זה, הנורית בלחצן בלוח הילוך סרק או בתיבת הילוכים אוטומטית/



114466114466

גה
הי

 ונ
עה

תנ
שלה, גם אם מתג ההתנעה יועבר ממצב ה

.MAR -ושוב ל STOP -ל MAR תהת

הפעלה/נטרול של המערכת  ענע

הפעלה המערכת מופעלת אוטומטית בתנאים ו ה הבאים:הנה ❒כאשר נבחר  הילוך קדמי )גרסאות עם ❒הגגי
תיבת הילוכים ידנית( או D )גרסאות עם 
תיבת הילוכים אוטומטית/תיבת הילוכים 

אוטומטית מצמד כפול( 
אוהפעלה/כיבוי

❒כאשר נבחר  הילוך אחורי )גרסאות ❒כדי לנתק את המערכת לחץ על לחצן, 
עם תיבת הילוכים ידנית( או R גרסאות איור 116.

עם תיבת הילוכים אוטומטית/תיבת שינוי מצב המערכת מפעילה ללא פעילה 
הילוכים אוטומטית מצמד כפול( וההפך, ילווה תמיד בהודעה תואמת 

אובתצוגת לוח המחוונים.
הנורית בלחצן כבית כאשר המערכת 

❒כאשר המכונית עומדת והילוך סרק ❒ מופעלת ע"י הנהג. הנורית דולקת אם 
משולב בתיבת הילוכים ידנית או מצב  המערכת מופסקת ע"י הנהג, בגלל תקלה 

N )הילוך סרק( משולב בתיבת הילוכים  או מנוטרלת זמנית.
אוטומטית/ אוטומטית מצמד כפול.  אם הלחצן לחוץ בעת שיש תקלה 

המערכת נשארת פעילה למקרה של  במערכת, נורית ה-LED מהבהבת למשך 
תנועה )קדימה או אחורה(. כ- 5 שניות, ולאחר מכן ממשיכה לדלוק 

בקביעות.
לאחר שמערכת ®ParkSense מתנתקת, 

היא תישאר במצב זה עד ההפעלה הבאה 
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מהרכב, כאשר אין הוא משמש לגרירה.  אזהרותנטרול
אחרת, קיימת סכנת פציעות אישיות או  נזק לכלי רכב או לעצמים, כי צליל אזהרה מצבים מסוימים עשויים להשפיע על המערכת מנוטרלת באופן אוטומטי  רציף יישמע כאשר תפוח הגרירה כבר ביצועי מערכת החניה:במצבים הבאים:

נמצא במקום שקרוב יותר למכשול מאשר ❒אם משולב הילוך אחר חוץ מהילוך ❒ ❒תיתכן ירידה ברגישות החיישן ובביצועי ❒
הפגוש האחורי. אם ברצונך לא להסיר אחורי החיישנים האחוריים מנוטרלים,  מערכת החניה בגלל קרח, שלג, בוץ, צבע 

את וו הגרירה אף על פי שאינך גורר והחיישנים הקדמיים יישארו פעילים עד  וכד' על פני החיישן.
גרור, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מהירות של 15 קמ"ש. ❒החיישן עלול לזהות מכשול שלא ❒

מטעם חברת סמלת בע"מ, כדי לקבל את או קיים )"רעש הד"( בשל הפרעות מכניות, 
עדכוני ההפעלה הרלוונטיים עבור מערכת  לדוגמה בעת שטיפת הרכב, בגשם )רוח  ❒❒במהירויות גבוהות מ- 11 קמ"ש כאשר 

®ParkSense מכיוון שהחיישנים עלולים  חזקה(, ברד. משולב הילוך אחורי )במקרה זה, הנורית 
לזהות את וו הגרירה כמכשול. ❒האותות ששולח החיישן עלולים ❒ בלחצן בלוח המכשירים תידלק(, 

❒❒מדבקות עלולות לפגוע בפעולת  להשתנות בגלל הקרבה למערכות על- או
החיישנים. לכן, הקפד לא להדביק דבר על  קוליות )כגון מערכות בלמים פנאומטיות  ❒כאשר המכונית עומדת והילוך סרק ❒

החיישנים. של משאיות או מקדחות פנאומטיות(.  P משולב בתיבת הילוכים ידנית או מצב
❒ביצועיה של מערכת החניה אף ❒ )חניה( משולב בתיבת הילוכים. 

מושפעים ממיקום החיישנים, לדוגמה,  בשל שינויים בגובה הרכב )הנובעים אוטומטית/ אוטומטית מצמד כפול
מבלאי של בולמי הזעזועים, מתלים( או פעולת החיישנים האחורית מנוטרלת 
בגלל החלפת צמיגים, עומס יתר של אוטומטית כאשר כבל הגרור מחובר 

מטען ברכב או ביצוע כוונונים מיוחדים לשקע בהתקן הגרירה של הרכב, בעוד 
שדורשים להנמיך את הרכב.שהחיישנים הקדמיים ימשיכו לפעול ויוכלו 

❒❒ וו גרירה ללא גרור שמחובר אליו לספק התרעות חזותיות וקוליות במקרה 
עלול להפריע לפעולתם התקינה של זה, הנורית בלחצן שבלוח מכשירים )ראה 

החיישנים. לפני שימוש במערכת סיוע "גרסאות עם 4/8 חיישנים"( נשארת 
® ParkSense מומלץ להסיר את כבויה. החיישנים  האחוריים מופעלים שוב  לחניה 

תפוח הגרירה ואביזרים רלוונטיים אחרים אוטומטית אחרי ניתוק כבל הגרור מהתקע.

 אזהרה

136( הנהג אחראי תמיד על תמרוני חניה או 
פעולות מסוכנות אחרות. בעת ביצועי פעולות 
אלה ודא תמיד שאין אנשים אחרים )במיוחד 

ילדים( או בעלי חיים במסלול התנועה של רכבך. 
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מערכת סיוע לחניה פעילה 
 ACTIVE PARKSENSE

)אם קיימת(

)139)138)137  

)56)55 

המערכת מסייעת לנהג למצוא מקום 
חניה פנוי בהתאם לרוחב הרכב ומנהלת 

את ההיגוי באופן אוטומטי במהלך 
התמרון. המערכת גם מסייעת לנהג 

ביציאה מחניה. 
חיישנים

המערכת משתמשת בחיישנים קדמיים 
ואחוריים הנמצאים בפגוש הקדמי איור 

119 ובפגוש האחורי איור 120.

חיישני החנייה הם אמצעי עזר, אך חשוב שהנהג 
יהיה מרוכז בעת תמרונים מסוכנים, אפילו אם 

הם מתבצעים במהירות נמוכה.

 חשוב

52( החיישנים חייבים להיות נקיים מבוץ, לכלוך, 
שלג וקרח, כדי שהמערכת תפעל כהלכה. היזהר 

לא לשרוט את החיישנים ולא לגרום להם נזק 
במהלך הניקוי. הימנע משימוש במטליות יבשות, 

מחוספסות וקשות. יש לנקות את החיישנים במים 
נקיים וסבון לרכב, לפי הצורך. אם אתה משתמש 

בציוד ניקוי מיוחד כגון מכשיר ניקוי בלחץ גבוה 
או מכשיר קיטור, נקה את החיישנים מהר מאוד 

והחזק את פיית הצינור במרחק מעל 10 ס"מ.
53( פעולות בפגוש באזור שמותקנים בו 

החיישנים בלבד מומלץ לבצע במרכז שירות 
מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ. פעולות 
בפגוש שלא בוצעו כהלכה עלולות לסכן את 

הפעלתם של חיישני החניה.
54( צביעת הפגושים או תיקוני צבע באזור 

החיישנים מומלץ לבצע במרכז שירות מורשה 
מטעם חברת סמלת בע"מ. צביעה לא נכונה 
עלולה להפריע לפעולתם של חיישני החניה.
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במהלך התמרון, המערכת מסייעת לנהג 
במתן מידע מחיישני החניה 4 קדמיים 

ו- 4 אחוריים, שמספקים מידע נוסף על 
המרחק בעת התקרבות למכשול שנמצא 

מאחורי הרכב.
תפקוד ®Active ParkSense מופעל 

ע"י הנהג לאחר הפסקת תפקוד 
®ParkSense, החיישנים מופעלים פעם 

אחת ויישארו במצב זה רק  במהלך 
תמרון החניה.

תיאור ההפעלה של סיוע 
לחניה במקביל ובניצבנוריות ה LED נדלקות גם במקרה של  הפעלה/נטרול

הפעלה תקלה במערכת סיוע לחניה פעילה  כדי להפעיל את המערכת לחץ על לחצן 
לחץ על הלחצן בלוח המכשירים: לאחר  ®Active ParkSense. בלחיצה  על הלחצן  איור 121: תצוגת לוח המחוונים תציג 

שהופעלה, המערכת תפעיל את מצב  שהמערכת כבויה הנורית מהבהבת  הוראות לביצוע התמרון.
חיפוש. במשך 5 שניות ונשארת כבויה

מערכת פעילה: הנורית דולקת קבוע. 
כיוון שהמערכת מזהה מקומות חניה 

במשך 5 שניות ונשארת כבויה
חשוב השימוש בגלגלים בגודל שונה 

מערכת לא פעילה: הנורית כבויה.
גם שהיא אינה מופעלת, ניתן להפעילה  מאלו שהיו מותקנים ברכב בעת רכישתו, 

מיד לאחר  מעבר קרוב למקום חניה  עשוי להשפיע על הפעולה התקינה של 
המתאים לרכב. המערכת תודיע לנהג  המערכת.
בתצוגת לוח המחוונים, על הפעולות 
שעליו לבצע להשלמת התמרון כראוי. אופן הפעולה של המערכת

בעת חיפוש מקום חניה, המערכת 
משתמשת בחיישני הצד, שמופעלים 

אוטומטית כאשר המנוע מותנע והרכב נע 
במהירות שמתחת ל- 30 קמ"ש.
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בחירת סוג החניה ה

במהלך החיפוש ועד שהילוך אחורי  תהת

משולב, הסוג המועדף של חניה ניתן  ענע

לבחירה:  ❒Parallel - המכונית מחפשת מקום ❒נ ה

חניה הנמצא במקביל לכיוון התנועה.יההנו ❒Perpendicular - המכונית מחפשת ❒הגיג
מקום חניה הנמצא בניצב לכיוון התנועה.

בחירה של צד החיפוש
לבחירה של צד החיפוש וביצוע התמרון 

הנכון, פעל באופן הבא:
 ❒❒ בחר את החיפוש של מקום חניה
ותמרון בצד הנוסע בהעברת ידית מחווני 

הכיוון למיקום המרכזי )לא פעיל( או דחוף 
כלפי מעלה.

❒❒ בחר את החיפוש של מקום חניה

מהחיישנים נשמע קבוע(, אבל מומלץ  מקום חניה נחשב מתאים אם אורכו גדול 
תמיד להביט היטב לאזור שסביב הרכב. ב- 80 ס"מ מהרכב עבור מקום חניה 
המכונית יכולה להיעצר במהלך התמרון  במקביל לכיוון הנסיעה, וכמטר אחד יותר 

ולהישאר עומדת, הילוך אחורי יכול להיות  מרוחב הרכב עבוד מקומות חניה בניצב 
מנוטרל זמנית לשם )לדוגמה כדי לאפשר  לכיוון הנסיעה. 

להולך רגל לעבור באזור התמרון(. חשוב בעת חיפוש, אסור שמהירות הרכב 
תמרון החניה ייעצר במקרים הבאים: תעלה מעל 30 קמ"ש. כאשר הרכב מגיע 

7 קמ"ש. ❒מהירות הרכב מעל ❒ למהירות של 25 קמ"ש הנהג יתבקש 
❒ההגה )באופן מכוון או לא מכוון( הוזז ❒ להאט. אם הרכב נע במהירות מעל 30 

)באחיזה בו או מניעת תנועה שלו( קמ"ש, המערכת מנוטרלת )במקרה זה 
❒❒משטח דרך לא ישר או מכשולים לפני  ניתן להפעיל מחדש את המערכת בלחיצה 

הגלגלים המשפיעים על תנועת הרכב  על הלחצן בלוח המכשירים(.
ומונעים  ממנו לנסוע בנתיב המתוכנן. חשוב התמרון יופסק לאחר 3 דקות אם תמרון

החניה לא הושלמה. במהלך תמרון, ניתן לשלוט על תנועת 
הרכב בהפעלת דוושות ההאצה, הבלם 

סיום התמרון והמצמד )גרסאות עם תיבת הילוכים  תמרון החצים האוטומטי מסתיים כאשר   ידנית( או דוושות ההאצה והבלם )גרסאות  מוצגת בתצוגת לוח המחוונים הודעה על ותמרון בצד הנהג בהעברת ידית מחווני  עם תיבת הילוכים אוטומטית(. לאחר   סיום התמרון.הכיוון כלפי מטה. שמקום החניה נמצא, תתבקש לשלב 
בסיום התמרון, הנהג מקבל מחדש את  להילוך אחורי, אל תיגע בגלגל ההגה  חיפוש של מקום חניה
השליטה המלאה ברכב ואם דרוש, חייב  והשתמש בדוושות, כאשר המערכת  המערכת באמצעות חיישני הצד מחפשת 

להשלים את החניה באופן ידני. מבצעת את ההיגוי באופן אוטומטי כדי  באופן קבוע מקום חניה פנוי המתאים 
להחנות את הרכב במקום החניה. במהלך  לגודל הרכב. בעת חיפוש הרכב צריך 

התמרון ניתן להיעזר במידע המתקבל  להמשיך לנסוע בנתיב הנסיעה שלו 
מחיישני החניה )בעת נסיעה לאחור  במהירות שמתחת ל-30 קמ"ש במרחק 

מומלץ להגיע לאזור שבו צליל האזהרה  של 50 ס"מ עד 1.5 מטר מרכבים חונים.
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בקיטור או בלחץ גבוה לחיישנים. )גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית( או  תיאור ההפעלה של יציאה 
❒מקורות על-קוליים )כגון מערכות בלמים ❒ דוושות ההאצה והבלם )גרסאות עם  פנאומטיות של משאיות או מקדחות מחניה תיבת הילוכים אוטומטית/תיבת הילוכים 

פנאומטיות( בקרבת החיישנים עלולים )אם קיימת( אוטומטית ומצמד כפול(.
להשפיע על תפקוד החיישן. לאחר שילוב הילוך אחורי, השלבים של  הפעלה

❒❒החיישן עלול לזהות מכשול שלא קיים  התמרון יהיו כפי שמתואר בנושא "תיאור  המכונית חייבת להיות נייחת במקום 
)רעש הד( בשל רעשים מכניים, לדוגמה  ההפעלה של סיוע לחניה במקביל ובניצב" החניה כד שתפקוד "יציאה ממקום חניה" 

בעת שטיפת הרכב, גשם, רוחות חזקות,  יהיה ניתן להפעילו כראוי בלחיצה על 
ברד.  אזהרות

❒❒ ❒ייתכן שהחיישנים לא יזהו מכשולים ❒❒אם התנגשות משנה את מיקום הלחצן בלוח המכשירים.
החיישנים, הדבר יכול להשפיע לרעה על  בעלי צורה מסוימת או  שעשויים מחומר בחירה של צד ליציאה

מסוים )מוטות צרים מאד, מוטות נגררים, הפעלת המערכת. לביצוע התמרון פעל באופן הבא:
לוחות, רשתות, שיחים, עמודי חניה, ❒❒אחרי שהרכב נסע כ- 50 ק"מ  ❒בחר ביצוע תמרון בצד הנובע בהזזת ❒

מדרכות, פחי אשפה, כלי רכב וכו'(. בדוק החיישנים מגיעים לביצועים הטובים ביותר  ידית מחווני הכיוון מעלה.
היטב תמיד שהרכב ונתיבו אכן באמת )"כיול עצמי" של המערכת(. ❒בחר תמרון בצד הנהג בהעברת ידית ❒

מתאימים למקום החניה שזוהה על ידי ❒❒אם החיישנים מלוכלכים מכוסים בשלג,  מחווני הכיוון כלפי מטה.
המערכת. קרח או בוץ או נצבעו מחדש, המערכת  המערכת תודיע לנהג בתצוגת לוח 

❒גלגלים או צמיגים בגודל שונה מאלו ❒עולה לא לפעול באופן תקין. חשוב  המחוונים על הצד שבו יבוצע תמרון 
שהיו מותקנים ברכב בעת רכישתו, במיוחד שהחיישנים יהיו תמיד נקיים כדי  היציאה מהחניה.
עשוי להשפיע על הפעולה התקינה של שהמערכת תפעל כראוי. במהלך הניקוי  המערכת.יש להקפיד לא לשרוט או לגרום נזק תמרון

לחיישנים, הימנע משימוש במטליות יבשות  ❒אם מחובר גרור )שמחובר לשקע ❒הנהג יידרש לשלב הילוך אחורי, לא לגעת 
ומחוספסות. יש לנקות את החיישנים כראוי(המערכת תנוטרל אוטומטית.בגלגל ההגה ולהפעיל את הדוושות, בעת 
במים נקיים וסבון לרכב, לפי הצורך.  ❒❒במצב progress in Search )חיפוש שהמערכת מפעילה את ההיגוי להוצאת 
בתחנות רחיצה, נקה את החיישנים  מתבצע( המערכת עשויה לא לזהות כראוי הרכב ממקום החניה.

מקום חניה המתאים לביצוע התמרון.במהירות, ושמור על מרחק של 10 ס"מ  הנהג חייב לשלוט על תנועת הרכב 
לפחות בין הפייה של מכשיר שטיפה  בהפעלת דוושות ההאצה, הבלם והמצמד 



115522115522

גה
הי

 ונ
עה

תנ
)לדוגמה בקרבת צומת, כניסה לחניה, ה דרכים החוצות את נתיב הנסיעה וכו'(.ה ❒במקרה שתמרון החניה מתבצע בכביש ❒נת ע

על מדרון, ייתכן שביצועי המערכת יהיו  ירודים ושהיא תנוטרל. ה נונ

❒אם מתבצע תמרון חניה בין שתי ❒ ייה

מכוניות החונות לאורך המדרכה, ייתכן  ההג

שהמערכת תגרום לרכב לעלות על 
המדרכה.

❒חלק מהתמרונים בסיבובים צרים לא ❒
ניתנים לביצוע.

❒בדוק היטב שהתנאים לא השתנו בעת ❒
שהתרחש תמרון החניה )לדוגמה אם יש 
אנשים ו/או חיות במקום החניה, רכבים 
נוסעים וכו'(. והתערב במהירות במקרה 

הצורך.
❒בעת חניה, שים לב למכוניות הבאות ❒

מהכיוון הנגדי. ציית תמיד לחוקים 
ולתקנות התעבורה. 

חשוב לא בטוח שהמערכת תפעל כראוי 
כאשר מותקנות שרשראות שלג או צמיג 

קומפקטי. 
חשוב תפקוד זה רק מודיע לנהג על 

מקום החניה האחרון המתאים )במקביל 
או בניצב( שזוהה על ידי חיישני החניה.

חשוב חלק מההודעות המוצגות מלוות 
בהתרעה קולית.

מערכת אזהרת מרחק 
מצדי הרכב 

)58)57  

)אם קיימת(

מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב 
משמשת לזיהוי מכשול צדדי הנמצא ליד 
הרכב באמצעות חיישני החניה הנמצאים 
בפגוש הקדמי איור 122 ובפגוש והאחורי 

איור 123.

 חשוב

55( הפעולה  של המערכת מבוססת על רכיבים 
שונים: חיישני חניה קדמיים ואחוריים, חיישני צד, 

מערכת ההיגוי, גלגלים, מערכת הבלימה ולוח 
המחוונים. תקלה באחד מהרכיבים האלה עלולה 

לפגוע בהפעלה של המערכת.

 אזהרה

137( הנהג אחראי תמיד על תמרוני חניה או 
פעולות מסוכנות אחרות. תוך כדי ביצוע תמרונים 

אלה, ודא תמיד שאזור החניה ריק מאנשים 
)במיוחד ילדים( או בעלי חיים. חיישני החנייה הם 
אמצעי עזר, אך חשוב שהנהג יהיה מרוכז בעת 

תמרונים מסוכנים, אפילו אם הם מתבצעים 
במהירות נמוכה.

138( החיפוש של מקום חניה ותמרוני החניה 
חייבים להיות מבוצעים בהתאם לחוקים ולתקנות 

התעבורה.
139( אם ברצונך להפסיק את סיבוב גלגל 

ההגה בעת תמרון מומלץ לעשות זאת באחיזתו 
בחישוק החיצוני בחוזקה. אל תשים את ידיך בתוך 

גלגל ההגה או תחזיק בזרועות.

56( צביעת הפגושים או תיקוני צבע באזור 
החיישנים מומלץ לבצע במרכז שירות מורשה 
מטעם חברת סמלת בע"מ. צביעה לא נכונה 
עלולה להפריע לפעולתם של חיישני החניה.
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המערכת מופעלת באותם תנאים של 
מערכת סיוע לחניה ParkSense עם 12 
חיישנים )ראה פסקה "גרסאות עם 12 
חיישנים" בנושא "מערכת סיוע לחניה 

.)"ParkSense®

הפעלה לאחר חיבור גרור
המערכת מנוטרלת אוטומטית כאשר 
מנותק חיבור הגרור משקע וו הגרירה 

של הרכב. החיישנים  האחוריים מופעלים 
שוב אוטומטית אחרי ניתוק כבל הגרור  המערכת מזהירה את הנהג באמצעות 

מהתקע. התרעה קולית וחיווי חזותי בצג לוח 
המחוונים.

אזהרות החיווי הקולי מופעל רק כאשר מכשול 
התנאים הבאים עשויים להשפיע על  נמצא במסלול התנועה של הרכב ויש 

ביצועי מערכת אזהרת מרחק מצדי הרכב: סכנת התנגשות בו.
❒תיתכן ירידה ברגישות החיישן ובביצועי ❒ החיוויים החזותיים מוצגים לנהג גם כאשר 

מערכת החניה בגלל קרח, שלג, בוץ, צבע  המכשול אינו במסלול של הרכב.
וכד' על פני החיישן.

❒החיישן עלול לזהות מכשול שלא ❒ הפעלה/נטרול
קיים )"רעש הד"( בשל הפרעות מכניות,  המערכת יכולה לפעול רק לאחר נסיעה 
לדוגמה בעת שטיפת הרכב, בגשם )רוח  קצרה ואם מהירות הרכב היא בין 0 ל-18 

חזקה(, ברד. קמ"ש.
❒האותות ששולח החיישן עלולים ❒ ניתן להפעיל\לנטרל את המערכת 

להשתנות בגלל הקרבה למערכות על- באמצעות תפריט Settings )הגדרות( 
קוליות )כגון מערכות בלמים פנאומטיות  של מערכת Uconnect )ראה מידע נוסף 

בנספח המצורף(.
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❒מדבקות על החיישנים עלולות לפגוע ❒ה של משאיות או מקדחות פנאומטיות(. בפעולת התקינה של המערכת, לכן, ה ❒❒ביצועיה של מערכת החניה אף  הקפד לא להדביק דבר על החיישנים.ננת מושפעים ממיקום החיישנים, לדוגמה,  ע

בשל שינויים בגובה הרכב )הנובעים  מבלאי של בולמי הזעזועים, מתלים( או נונ ה

בגלל החלפת צמיגים, עומס יתר של י מטען ברכב או ביצוע כוונונים מיוחדים הגיהג
שדורשים להנמיך את הרכב.

❒וו גרירה ללא גרור שמחובר אליו ❒
ועלול להפריע לפעולתם התקינה של 

החיישנים. לפני השימוש במערכת סיוע 
לחניה ParkSense מומלץ להסיר את 

תפוח הגרירה ואביזרים רלוונטיים אחרים 
לטיפוח הרכב, כאשר אין הוא משמש 
לפעולת גרירה. אחרת, קיימת סכנת 
פציעות אישיות או נזק לכלי רכב או 

למכשול, כאשר אות קולי רציף מופק 
תפוח הגרירה כבר נמצא במקום שקרוב 

למכשול יותר מהפגוש האחורי. אם 
ברצונך לא להסיר את וו הגרירה אף 

על פי שאינך גורר גרור, מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
סמלת בע"מ, כדי לקבל את עדכוני 

ההפעלה ParkSense מכיוון שהחיישנים
עלולים לזהות את וו הגרירה כמכשול.

מערכת LANESENSE )התרעה 
על סטייה מנתיב( 

תיאור
)64 )63 )62)61 )60)59 

מערכת התרעה על סטייה מהנתיב 
משתמשת במצלמה שנמצאת על השמשה 

הקדמית, כדי לזהות את גבולות הנתיב 
ולחשב את מיקום הרכב בתוכם. באמצעות 

הזיהוי, המערכת מסייעת בשמירה על 
הרכב בתוך הנתיב.

כאשר מזוהים סימוני נתיב והנהג חוצה 
אחד מהם באופן בלתי מכוון )מבלי שיופעל 

מחוון כיוון(, מערכת LaneSense מפעילה 
התרעה תחושתית בצורה של תנודה של 

גלגל ההגה וגם מתקבלת התרעה חזותית 
בצג לוח המחוונים, כדי להתריע לנהג 

להישאר בתחומי הנתיב. אם הרכב ממשיך 
לסטות מחוץ לנתיב והנהג אינו נוקט באף 
פעולה, נדלקת נורית  בתצוגה )או סמל 
גרפי תואם בצג רב תפקודי מתכוונן( כדי 

להזהיר את הנהג שהוא חייב לחזור לנתיב. 
אזהרה המערכת מנטרת את האחיזה של 

הנהג בהגה.

 אזהרה

57( צביעת הפגושים או תיקוני צבע באזור 
החיישנים מומלץ לבצע במרכז שירות מורשה 
מטעם חברת סמלת בע"מ. צביעה לא נכונה 
עלולה להפריע לפעולתם של חיישני החניה.
58( החיישנים חייבים להיות נקיים מבוץ, 

לכלוך, שלג וקרח, כדי שהמערכת תפעל כהלכה. 
במהלך הניקוי יש להקפיד לא לשרוט או לגרום 
נזק לחיישנים, הימנע משימוש במטליות יבשות 

ומחוספסות. יש לנקות את החיישנים במים 
נקיים וסבון לרכב, לפי הצורך. אם אתה משתמש 

בציוד ניקוי מיוחד כגון מכשיר ניקוי בלחץ גבוה 
או מכשיר קיטור, נקה את החיישנים מהר מאוד 

והחזק את פיית הצינור במרחק מעל 10 ס"מ.
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❒מהירות הרכב היא בין 60 קמ"ש ל- 180 ❒ אם לא מזוהה אחיזה, המערכת תשמיע 
קמ"ש. צליל אזהרה ותנוטרל עד שהיא תופעל 

❒סימוני גבולות הנתיב  בשני הצדדים ❒ שוב בלחיצה על הלחצן התואם.
נראים היטב. הפעלה/הפסקת פעולה של 

❒קיימים תנאי ראות טובים❒
❒הכביש ישר או בעל עיקולים רחבים❒❒ המערכת
❒❒ קיים מרחק סביר מהרכב שנוסע מלפנים.כאשר המנוע מותנע המערכת מופעלת 
❒❒ פנס האיתות )לסימון מעבר נתיב( אינו )הנורית בלחצן איור 124 כבית(.

מופעל.כל פעם שהמנוע מותנע, המערכת 
חשוב המערכת לא תבצע תנודה של מופעלת ללא תלות במצב בו הייתה 

גלגל ההגה כאשר מערכת  בטיחות בכיבוי האחרון.
מופעלת )בלימה, ABS ,ASR ,ESC, מערכת 

אזהרת התנגשות מלפנים פלוס וכו'(.

תנאי הפעלה
לאחר הפעלתה, המערכת הופכת

פעילה רק אם התנאים הבאים 
מתקיימים:

❒הנהג מחזיק את ההגה לפחות ביד אחת.❒

 חשוב

59( בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון גשם או 
ערפל כבד, ברד או שלג, ייתכן שהמצלמה תעבוד 

באופן מוגבל או לא תעבוד כלל.
60( פעולת המצלמה עשויה להיות מוגבלת 
בשל אבק, לחות, לכלוך או קרח על השמשה 

הקדמית ותנאי התנועה )למשל כלי רכב שאינם 
נוסעים באותו קו עם מכוניתך, כלי רכב הנוסעים 

באלכסון, או בכיוון ההפוך באותו נתיב, עיקול 
ברדיוס קטן או עקומה( וכתוצאה ממצב הכביש 

ותנאי הנהיגה )למשל נהיגת שטח(.  ודא 
שהשמשה הקדמית נקייה 

תמיד. השתמש בחומרי ניקוי מיוחדים ובמטליות 
נקיות, כדי למנוע שריטות. ייתכן שהמצלמה 

תעבוד באופן מוגבל או לא תעבוד כלל בתנאי 
נהיגה, תנועה וכביש מסוימים.

העמסת מטענים על גג הרכב עלולה לשבש 
את הפעולה התקינה של המצלמה. לפני התנעת 

 )61
ת ה

הרכב, ודא שהמטען נמצא במיקום הנכון, על מנת 
לא לכסות על טווח הפעולה של המצלמה.

62( אם יש צורך להחליף את השמשה הקדמית 
עקב שריטות, סדקים או שברים, פנה אך ורק 

למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ. 
אל תחליף את השמשה לבדך, קיימת סכנת 

תקלה. מומלץ להחליף את השמשה רק אם היא 
ניזוקה באזור המצלמה.

63( אל תטפל או תבצע תיקונים במצלמה. אל 
תסגור את הפתחים של הכיסוי האסתטי, שנמצא 
מתחת למראה הפנימית. אם יש תקלה במצלמה, 

פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 
בע"מ.

64( אל תכסה את אזור הפעולה של המצלמה 
עם מדבקות או חומרים אחרים. שים לב גם 

לעצמים אחרים שעשויים לכסות את מכסה תא 
המנוע )שכבה של שלג, לדוגמה(, וודא שאין הם 

מפריעים למצלמה.
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הגיהיהננו ו העעננתהה

מערכת זיהוי תמרורים 
)אם קיימת(

)142 )141 )140  

)69)68)67)66)65 

❒לאחר מרחק מוגדר מראש, התמרור ❒ אזהרה המערכת מיועדת לזיהוי של 
שהוצג קודם משנה את צבעו כדי להודיע  תמרורים התואמים למפרטים של אמנת 

לנהג שמגבלת המהירות אינה תקפה  .ENCAP 2018 וינה ודרישות
יותר. שימוש במערכת זיהוי 

תמרורים
הפעלה/נטרול המערכת

המערכת מזהה אוטומטית תמרורים 
המערכת ניתנת להפעלה ולנטרול  TM Uconnectהניתנים לזיהוי באמצעות חיישן הנמצא  באמצעות תפריט מערכת  בשמשה הקדמית עמוד 125:

)אם קיימת(. ❒הגבלות מהירות❒
TM Uconnect הערה גרסאות עם  מערכת  ❒איסור עקיפה❒

HD Nav LIVE 8.4 המערכת תמיד פעילה  ❒סמלים המציינים סיום של המגבלות ❒
ואינה יכולה להיות מנוטרלת. לעיל.

הערה המערכת תופעל כל פעם שהמנוע 
מותנע.

חיווי בתצוגה
מצב המערכת מוצג תמיד באזור ייעודי 

בתצוגת לוח המחוונים איור 126 )גרסאות 
עם צג רב-תכליתי( או איור 127 )גרסאות 

עם צג רב-תכליתי מתכוונן(.
❒מגבלת המהירות החדשה שזיהתה ❒

המערכת )A( מצוינת באמצעות צבע 
קבוע מראש. התמרור המציין את 

סיום מגבלת המהירות או "אי זיהוי של 
תמרורים" )- -( עשוי להופיע באזור )A(.המערכת בודקת תמיד קיום של תמרורים 

המציינים מגבלת מהירות ואיסור עקיפה.
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המערכת מזהה תמרורים נוספים, למשל 
מגבלת מהירות נמוכה יותר התקפה אם 

הכביש רטוב )B(. אלו יוצגו באזור של 
תצוגת לוח המחוונים רק כאשר המסננים 

הבאים מתרחשים:
❒סימן הערפל הנוסף יוצג רק אם פנסי ❒

הערפל קדמיים או האחוריים דולקים.
❒סימן השלג הנוסף יופיע רק אם ❒

 3°C הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ
ומגבי השמשה הקדמית פועלים.

❒סימן הגשם הנוסף יופיע אם מגבי ❒
השמשה הקדמית פועלים.

סימן תמרור איסור עקיפה )C( עשוי גם 
להופיע בתצוגה.

סייען מהירות חכם 
)אם קיים(

המערכת יכולה לשמש להגדרת מגבלת 
מהירות הזהה לזו המצוינת בתמרור 

הגבלת מהירות שזוהה באמצעות 
"מערכת זיהוי תמרורים"

)למידע נוסף עיין בפסקה הרלוונטית(, 
המתריע בפני הנהג בחיווי בלוח המחוונים.

המהירות המרבית ניתנת להגדרה בעת 
שהרכב נייח וגם בעת תנועה. 

המהירות המינימלית הניתנת להגדרה היא 
30 קמ"ש.

68( אל תטפל או תבצע תיקונים באזור של 
השמשה הקדמית שקרוב לחיישן .

69( נקה את השמשה הקדמית
מחומר זר כגון לשלשת ציפורים, חרקים, שלג או 
קרח. השתמש בחומרי ניקוי מיוחדים ובמטליות 

נקיות, כדי למנוע שריטות. 

 חשוב

65( אם החיישן חסום המערכת עשויה לפעול 
באופן מוגבל או כלל לא.

66( בתנאי מזג אוויר מסוימים כגון גשם או ערפל 
כבד, ברד או שלג, ייתכן שהמערכת תפעל באופן 
מוגבל או לא תפעל כלל. השתקפויות אור חזקות 

יכולות להשפיע על יכולות הזיהוי של החיישן.
67( אין לכסות את האזור בקרבת החיישן 

במדבקות או בכל עצם אחר.

 אזהרה

140( המערכת מזהה תמרורים שהוגדרו 
מראש. אם תנאי הראות המינימליים והמרחק 

מהסמל נשמרים היא יכולה לזהות את כל 
התמרורים.

141( המערכת אינה משחררת את הנהג 
מאחריותו לנהיגה ברכב. ציית תמיד לחוקים 
ותקנות התעבורה במדינה שבה אתה נוסע.

142( כאשר המערכת פעילה, הנהג אחראי 
לשליטה ברכב ולבקרה של המערכת, הוא חייב 

להיות מוכן לפעול כאשר הדבר נדרש.
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כוונון מגבלת מהירותה ה

תפקודי המערכת ניתנים להפעלה אם  הנהג הפעיל את המערכת קודם לכן:ננת ❒❒מגביל מהירותהע ו הו 

❒מערכת זיהוי תמרורים❒ כאשר מערכות אלו פעילות ניתן להגדיר גגיההנ הופעת הודעה המציינת שמגבלת ה
המהירות הועברה לזו של מערכת זיהוי 

תמרורים.
אם המהירות גבוהה יותר מרמת 

המהירות הנוכחית השמורה במגביל 
המהירות יופיע חיווי  בלוח המחוונים.

אם המהירות שמציגה מערכת זיהוי 
תמרורים נמוכה יותר מרמת המהירות 

הנוכחית השמורה במגביל המהירות יופיע 
חיווי  בלוח המחוונים.

הפעלת מערכת
 RES להפעלת המערכת לחץ על לחצן

בגלגל ההגה )ראה נושא "מגביל מהירות" 
בפרק זה(, לשמירת מגבלת מהירות 

הזהה לזו שזוהתה באמצעות מערכת זיהוי 
תמרורים.

המערכת מנוטרלת באופן אוטומטי 
במצבים הבאים:

❒כאשר מערכת זיהוי תמרורים ❒
מנוטרלת.

❒כאשר מגביל המהירות מנוטרל.❒
❒כאשר מערכת זיהוי תמרורים מציגה ❒

מגבלת מהירות חדשה.
❒כאשר מערכת זיהוי תמרורים מציגה ❒

קצה מגבלת מהירות.
❒כאשר מערכת זיהוי תמרורים אינה ❒

יכולה להציג מגבלת מהירות.

חריגה מהמהירות שנשמרה
בלחיצה מלאה על דוושת ההאצה, 

ניתן לעבור את המהירות שהוגדרה גם 
שהמערכת פעילה )למשל במקרה של 

עקיפה(.
המערכת מנוטרלת עד שהמהירות תרד 
מתחת למהירות שהוגדרה, לאחר מכן 

היא תופעל שוב באופן אוטומטי.

ההפעלה של המערכת מצוינת בסמל 
בלוח המחוונים )ירוק לגרסאות עם צג 

רב-תכליתי מתכוונן(.

מצלמה אחורית )מצלמת 
(PARKVIEW נסיעה לאחור

)70  )143  

תיאור
המצלמה נמצאת על דלת תא המטען 

בכל פעם שישולב הילוך נסיעה 
לאחור, יציג הצג איור 129 של מערכת 

TM ,את האזור מאחורי הרכב Uconnect
כפי שנקלט במצלמה.
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חשוב בעת החניית רכבך היזהר במיוחד 
מהמכשולים הנמצאים מעל החיישן או 

מתחתיו.

סמלים והודעות בתצוגה
תדלוק הרכבעל התמונה תופיע רשת קווים פעילה, כדי  להמחיש את רוחבו של הרכב ואת מסלול 
הנסיעה לאחור הצפוי בהתאם למצב גלגל 

ההגה.
קו מרכזי מקווקו עליון מציין את מרכז 

הרכב, כדי להקל על תמרוני חניה או על 
יישור התקן הגרירה.

האזורים המוצגים בצבעים שונים מציינים 
את המרחק מהפגוש האחורי של הרכב.

מטר אחד ומעלה

דומם תמיד את המנוע לפני תדלוק.
)146 )145 )144 

מנוע בנזין
השתמש בדלק נטול עופרת בלבד שדירוג 

האוקטן שלו )R.O.N( לא נמוך מ-95.

קבוצת מרחק מהחלק  האחורי של הרכבאזור

0-30 ס"מ )A( אדום

 אזהרה

143( הנהג אחראי תמיד על תמרוני חניה או 
פעולות מסוכנות אחרות. תוך כדי ביצוע תמרונים 

אלה, ודא תמיד שאזור החניה ריק מאנשים 
)במיוחד ילדים( או בעלי חיים. המצלמה היא כלי 
עזר עבור הנהג ומטרתה לסייע לו להתרכז רק 
בתמרונים מסוכנים, אפילו אם הם מתבצעים 

במהירות נמוכה. שמור תמיד על מהירות נמוכה, 
כדי לבלום מיד לפני מכשולים.

קבוצת מרחק מהחלק  האחורי של הרכבאזור

30-100 ס"מ )B( צהוב

1מ' או יותר  )C( ירוק

 חשוב

70( יש לשמור על המצלמה נקייה ולהסיר 
ממנה בוץ, לכלוך, שלג וקרח, כדי לדאוג לפעולתה 
תקינה. היזהר לא לשרוט את המצלמה ולא לגרום 
לה נזק במהלך הניקוי. הימנע משימוש במטליות 

יבשות, מחוספסות וקשות. יש לנקות את 
המצלמה במים נקיים וסבון לרכב, בהתאם לצורך. 

בתחנות רחיצה המשתמשות בקיטור או במתזי 
לחץ גבוה נקה את המצלמה מהר ושמור של 

מרחק של 10 ס"מ לפחות בינה לבין המתזים. 
כמו כן, אל תדביק מדבקות על המצלמה.
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ננת 71(
הגיגהנו העה

מילוי נוזל הפחתת גזי פליטה 
AdBlue (אוריאה(

)אם קיים( )דגמי דיזל בלבד( 
השתמש רק בסולר לכלי רכב )מפרט 

 )147 .)EN590
בעת שימוש ממושך ברכב או החנייתו 

באזורים הרריים או קרים, מומלץ לתדלק 
בסולר מקומי. במקרה זה, אף מומלץ 

לשמור על המיכל מלא מעל %50.

תדלוק
פתיחת המכסה

כדי לתדלק פעל באופן הבא:
❒פתח את המכסה )איור 130( באמצעות ❒

לחיצה על הנקודה שמוצגת באיור על ידי 
החץ.
❒הכנס את אקדח התדלוק והפעל אותו.❒
❒בתום התדלוק המתן כ 10- שניות לפני ❒

הליך התדלוק שתואר לעיל מתואר על הסרת האקדח, כדי לאפשר לדלק לזרום 
B ( בצד הפנימי של דלתית פתח לתוך המיכל. התווית )

מילוי הדלק.❒לאחר מכן, הוצא את אקדח התדלוק ❒
מצוואר המיכל, סגור את המכסה ולאחר 

.)A( מכן סגור את הדלתית

תנאים מקדימים
AdBlue )אוריאה( קופא בטמפרטורות 

מתחת ל- 11°C -, אם הרכב עומד במשך 
זמן רב בטמפרטורות אלה, עלול להיות 
קושי במילוי. מסיבה זו, מומלץ להחנות 

את הרכב במוסך ו/או בסביבה מחוממת, 
ולהמתין שה AdBlue )אוריאה( יחזור 

למצב נוזלי לפני המילוי. פעל באופן הבא:
❒החנה את הרכב על קרקע ישרה ודומם ❒

את המנוע בהעברת מתג ההתנעה למצב 
.OFF
❒פתח את דלתית מיכל הדלק )A( איור ❒

131 ולאחר מכן הברג החוצה והסר את 
.AdBlue מפתח מילוי )B( המכסה
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❒ MAR העבר את מתג ההתנעה למצב❒ )הסגירה מלמדת שמיכל AdBlue )אוריאה( 
)אין צורך להתניע את המנוע( מלא(. אל תמשיך למלא את המיכל כדי 

❒המתן שהחיווי בלוח המחוונים יכבה ❒ .AdBlue למנוע שפיכה של
לפני הזזת הרכב. החיווי עשוי להישאר  ❒הוצא את הפייה.❒

למשך מספר שניות עד לכחצי דקה. אם  מילוי ממיכלים
המנוע מותנע והמכונית הוזזה, החיווי  בצע את הפעולות הבאות:
יישאר דולק זמן רב יותר. אם מולא 

AdBlue )אוריאה( כאשר המיכל היה ריק, ❒בדוק את תאריך התפוגה.❒
עיין בנושא "תדלוק" בפרק "נתונים טכניים ❒קרא את העצה לשימוש בתווית לפני ❒ .AdBlue והמתן 2 דקות לפני התנעת המנוע. שפיכת תוכן הבקבוק למיכל"
אזהרה אם AdBlue נשפך מצוואר המילוי, ❒אם משתמשים לתדלוק בהתקנים שלא ❒ נקה היטב את האזור והמשך למלא. אם ניתן להבריגם )לדוגמה מיכלים(, לאחר  הנוזל מתגבש, הסר אותו עם ספוג ומים שהחיווי מוצג בתצוגת לוח המחוונים, )עיין  חמים.בנושא "נורית אזהרה והודעות" בפרק  "הכר את לוח מחוונים"(, מלא את מיכל  

חשוב AdBlue בלא יותר מ-5.8 ליטרים.
❒אל תמלא מעבר למפלס המרבי: ❒ ❒אם אתה משתמש במיכלים ❒

הדבר יכול לגרום לנזק למיכל.  המתברגים לפתח המילוי, המיכל מלא 
® (אוריאה( קופא בטמפרטורה   AdBlue כאשר נפסקת הזרימה של AdBlueמילוי באמצעות פייה
שמתחת ל-  11°C-. למרות שהמערכת  מהמיכל. אל תמשיך למלא. המערכת מתוכננת להתאמה לתקן 

תוכננה לפעול מתחת לנקודת  10 ל' לדקה(.  פעולות לאחר מילוי5 -ISO 22241 )קיבול פייה 
הקיפאון של אוריאה מומלץ לא  פעל באופן הבא: ניתן למלא בתחנות דלק עם קצבי מילוי 
למלא את המיכל מעבר למפלס  גבוהים יותר, אבל הפייה עלולה להיסגר 

המרבי, כיוון שאם ®AdBlue קופא ❒התקן את מכסה )B( איור 131 חזרה ❒ המערכת עלולה להינזק. פעל לפי על פתח מילוי AdBlue וסובב אותו בכיוון והכמות שתיכנס למיכל עשויה להשתנות.  ההנחיות המובאות בפרק זה.השעון כדי לסגרו לגמרי.פעל באופן הבא: ❒הכנס את פיית AdBlue בפתח המילוי, ❒
❒אם AdBlue נשפך על משטחים ❒ החל למלא ועצור בסגירה הראשונה 
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תדלוק חירוםצבועים או אלומיניום נקה מיד את ה פתיחת חירום של מכסה  אם אין כלל דלק ברכב או שמערכת האזור במים והשתמש בחומר סופג ה מילוי דלק לאיסוף הנוזל שנשפך על הקרקע.נת הדלק ריקה לחלוטין, פעל באופן הבא כדי ענ )אם קיים(

❒אל תנסה להתניע את המנוע אם ❒

למלא את המיכל:ההע במקרה חירום, ניתן לפתוח את מכסה  AdBlue הוסף בטעות לסולר במיכל ®ו  ❒פתח את תא המטען והוצא את מתאם ❒נ מילוי הדלק מתוך תא המטען. הדלק, פעולה זו עלולה לגרום לנזק  )A( איור 133, מערכת הכלים, או מערכת גייה פעל באופן הבא: חמור למנוע, צור קשר עם מרכז  תיקון הצמיג )בהתאם לגרסה(.❒ה ❒בפעולה מתוך תא המטען, סובב את הוו  שירות מורשה.
❒פתח את דלתית פתח המילוי, כפי ❒ )A( איור  נגד כיוון השעון ולאחר מכן הזז 132

שתואר לעיל.❒אל תוסיף תוספים או נוזלים ל ❒ אותו לכיוון החלק הפנימי של תא המטען. ®AdBlue, כיוון שעלול להיגרם נזק 
❒הכנס את המתאם אל פתח המיכל.❒❒ משוך את הכבל לשחרור הנעילה של ❒ למערכת.

❒לאחר התדלוק, הסר את המתאם ❒ דלתית פתח מילוי הדלק. וסגור את הדלתית.❒❒השימוש בנוזל ®AdBlue לא תואם  פתח את דלתית פתח מילוי הדלק ❒❒ או באיכות ירודה, יכול לגרום להופעת 
❒החזר את המתאם למקומו בתא ❒ באמצעות לחיצה עליו )לפי ההנחיות  המטען.חיוויים  בתצוגת לוח המחוונים, עיין  הקודמות(. ❒החזר כראוי את הכבל ואת הוו ❒בנושא "נורית אזהרה והודעות" בפרק  למקומם."הכר את לוח מחוונים". ® AdBlue למיכל ❒ ❒לעולם אל תשפוך 

אחר: הוא עשוי להזדהם.
❒האחריות לא תחול על נזק שייגרם ❒

למערכת הפליטה כתוצאה משימוש 
בתוספי סולר או חדירת מים לסולר או 

אי מילוי של ההוראות.
❒אם AdBlue (אוריאה( אזל, עיין ❒

בנושא "נורית אזהרה והודעות" בפרק 
"הכר את לוח מחוונים", למידע נוסף 

ולהמשך שימוש רגיל ברכב.
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 FAME 7% של )V/V( סולר המכיל :B7 דלקים - זיהוי של תאימות לרכב סמל 
)אסטרים מתיליים של חומצות שומניות(  EN16942 גרפי למידע לצרכן בהתאם לתקן

.EN590 תואם למפרט הסמלים המוצגים מתחת מסייעים 
 FAME 10% של )V/V( סולר המכיל : B10לתדלוק הרכב בסוגי הדלק הנכונים.
)אסטרים מתיליים של חומצות שומניות(  לפני תדלוק, בדוק את הסמלים )אם 

.EN16734 תואם למפרט קיימים( בחלק הפנימי של דלתית פתח 
מילוי הדלק והשווה אותם לסמלים 

הנמצאים על משאבת הדלק )אם קיימים(.
סמלים למנועי דיזל

E5: דלק נטול עופרת המכיל עד 2.7% 
 5% )V/V( אחוזי חמצן וכמות מרבית של

.EN228 אתנול ותואם לתקן
E10: דלק נטול עופרת המכיל עד 3.7% 

 10% )V/V( אחוזי חמצן וכמות מרבית של
.EN228 אתנול ותואם לתקן

סמלים למנועי דיזל

 אזהרה

144( אל תצמיד שום חפץ/מכסה שלא מסופק 
ברכב אל פתח המילוי. שימוש בחפצים לא 

מתאימים עלול לגרום לעלייה בלחץ אוויר בתוך 
המיכל, וזהו מצב מסוכן.

145( אל תקרב להבות חשופות או סיגריות 
דולקות אל צוואר המילוי של מיכל הדלק: קיימת 

סכנת שריפות. הרחק את פניך מצוואר המילוי 
של מיכל הדלק, כדי לא לנשום אדים רעילים.

146( אל תשתמש בטלפון נייד ליד משאבת 
הדלק: קיימת סכנת שריפה.

147( אם AdBlue מתחמם יתר על המידה 
במשך זמן רכב בתוך המיכל לטמפרטורה מעל 
50°C )לדוגמה בשל חשיפה ממושכת לקרינת 

שמש ישירה(, AdBlue עשוי להתפרק וייוצרו אדי 
אמוניה. אדי אמוניה הם בעלי ריח חריף שיורגש 

כאשר אתה פותח את מכסה מיכל AdBlue, לכן 
היזהר שלא לשאוף אדי אמוניה היוצאים מפתח 

המילוי. עם זאת בריכוז זה אדי האמוניה אינם 
מזיקים ומסוכנים לבריאות.

 חשוב

71( מנוע דיזל: השתמש רק בסולר המיועד 
לכלי רכב בהתאם למפרטי התקן האירופי 

EN590. שימוש במוצרים או בתערובות אחרות 
עלול לגורם נזק בלתי הפיך למנוע, ובעקבותיו 
לבטל את תוקף האחריות. אם מילאת במיכל 

דלק מסוג אחר בטעות, אל תתניע את המנוע. 
אם יופעל המנוע ולו לזמן קצר מאוד, עליך 

לנקז לא רק את מיכל הדלק אלא גם את שאר 
החלקים של מערכת אספקת הדלק.
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ההגגיהי

תוסף AdBlue )אוריאה( 
למערכת פליטה דיזל 

)אם קיים(
הרכב מצויד במערכת הזרקה של 

AdBlue )אוריאה( וממיר קטליטי ®
SCR כדי לעמוד בתקני ,) סלקטיבי )

הפליטה.
שתי מערכות אלה מבטיחות תאימות 

לדרישות מערכות פליטה של מנוע דיזל, 
ובה בעת מבטיחות חיסכון בצריכת דלק, 

טיפול מומנט וכוח משופרים. להודעות 
ואזהרת המערכת, עיין בנושא  "נורית 
אזהרה והודעות" בפרק "הכר את לוח 

מחוונים".
®AdBlue )אוריאה( נחשב למוצר בטוח 
בעל אורך חיי מדף ארוכים. כאשר הוא 

 ,32° C -מאוחסן בטמפרטורות שתחת ל
יש לו חיי מדף של לפחות שנה אחת.

AdBlue )אוריאה(, ® למידע נוסף על נוזל 
עיין בנושא "נוזלים וחומרי סיכה" בפרק 

"מאפיינים טכניים".
הרכב מצויד במערכת חימום אוטומטית 

עבור ®AdBlue )אוריאה(, כדי לאפשר 
למערכת לפעול באופן תקין לאחר 

הפעלת המנוע A בטמפרטורה הנמוכה 
.- 11°C-מ

חשוב נוזל ®AdBlue )אוריאה( קופא 
.- 11°C -בטמפרטורות נמוכות מ

עצות לנהיג ה

לרכב. בעת חציית מים, לפני התחלה 
של החצייה נסה לקבוע את העומק של 

של מכשולים. לאחר חציית המים, בדוק 
המים ואת מצב הקרקעית, כולל קיומם 
של מכשולים. לאחר חציית המים, בדוק 

את כל המפלסים של הנוזלים במיכל 
הדלק ובתא המנוע. חציית מים עלולה 

לגרום נזק שלא יהיה מכוסה באחריות.    עצות לנהיגת שטח (דגמי 
אזהרה בעת חציית מים, אל תיסע מעל  )Trailhawk

מהירות של 8 קמ"ש. שימוש בהנעה לארבעת הגלגלים 
מים זורמים )4WD LOW)

במקרה של מים הזורמים במהירות ועלייה   4WD במהלך נהיגת שטח, לחץ על לחצן
פתאומית במפלס )למשל במהלך סופה(,   Selec-Terrain™ בבורר מצב שטח LOW
המתן עד שמפלס המים ו/או מהירותם  לאחיזה ושליטה טובים יותר במשטחים 

יפחתו לפני חציה. חלקים או משובשים ובנסיעה במורד 
חשוב הימנע מחציה של מים זורמים,  או בעלייה בשיפועים ולשיפור האחיזה 

אם עומקם מעל 22 ס"מ. במהירויות נמוכות.
מים עומדים השימוש במצב זה מוגבל לתנאים 

הימנע מנסיעה במים עומדים העמוקים  קיצוניים,  כגון שלג, בוץ וחול, לדוגמה 
יותר מ- 48 ס״מ, והפחת את המהירות  כאשר נדרשת עוצמת גרירה גבוה יותר 

בהתאם כדי למזער היווצרות גלים. במהירות נמוכה.
אל תחרוג ממהירות של 8 קמ"ש. חציית מים

נסיעה בשלג, בוץ וחול על אף שהמכונית מסוגלת לחצות 
בשלג, בוץ או חול עמוקים, אם אתה  מקומות מוצפים, יש לנקוט באמצעי 
נושא מטען או מעוניין בשליטה גדולה  זהירות לפני חציית מים.

יותר ברכב במהירויות נמוכות, חציית מים עמוקים דורשת תשומת לב 
מרבית להבטחת הבטיחות ולמניעת נזק 
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שלב להילוך נמוך, אם דרוש, בחר את 
מצב הנעה בארבעת הגלגלים 4WD הרצוי 
עבור הקרקע באמצעות בורר מצבי שטח 

.Selec-Terrain™
לשמירה על כיוון התנועה של הרכב, אל 

תחליף הילוכים יותר מהדרוש.
חשוב מהירות יתר של המנוע עלולה 
לגרום לסבסוב של הגלגלים ולאובדן 

אחיזה.
הימנע מהורדות הילוכים פתאומיות 

בדרכים חלקות או מכוסות קרח, מאחר 
ופעולת בלימת המנוע יכולה לגרום 

להחלקת הרכב ולאובדן שליטה.
נהיגה בעלייה

 )148 

בלימה חוזרת עלולה לגרום להתחממות  מהפעלה פתאומית של הבלמים או ההגה 
יתר של הבלמים עד לרמה של אובדן  ככל האפשר ושמור על מסלול הנסיעה. 

מוחלט של כושר הבלימה.  הימנע  סע לאט לאחור, שמור על מהירות הרכב 
מבלימה חזקה או חוזרת, בשילוב להילוך  באמצעות בלימת מנוע בלבד.

נמוך יותר. אם נדרשת בלימה לשליטה במהירות 
לאחר נהיגת שטח הרכב, הפעל את הבלמים במתינות, כדי 

למנוע נעילה או החלקה של הגלגלים. 149( 
חשוב זכור, לעולם אל תיסע באלכסון 
לאורך מדרון, סע תמיד ישירות מעלה 

או מטה. אם הגלגלים מתחילים להחליק 
כאשר אתה מתקרב לראש הגבעה, הרפה 
מדוושת ההאצה ושמור על תנועה קדימה, 

בסיבוב איטי של הגלגלים הקדמיים 
שמאלה וימינה. פעולה זו עשויה לספק 
אחיזה במשטח ולהבטיח את האחיזה 

להשלמת הטיפוס.
נהיגה במורד

העבר את תיבת ההילוכים להילוך נמוך לפני שאתה מטפס במדרון, קבע את  ואת מערכת ההנעה לארבעת הגלגלים התנאים בפסגה ו/או בצד השני. לפני  4WD למצב 4WD LOW או בחר בבקרת טיפוס במדרון תלול, שלב הילוך נמוך  .4WD LOW ירידה במדרון.ובחר במצב אפשר לרכב לנסוע לאט במורד, כאשר במדרונות תלולים מאוד שלב להילוך   .4WD LOW כל הגלגלים נבלמים באמצעות המנוע.  ראשון ובחר במצב הדבר יאפשר לשלוט במהירות הרכב חשוב אם המנוע כבה או המכונית  ובכיוונו.מאבדת כוח במדרון תלול, שלב להילוך  בעת ירידה בדרכים הרריות )או במורד(, אחורי מהר ככל האפשר כדי להשיב את  "האחיזה" לגלגלים והימנע

נסיעה בשטח מאמצת יותר את הרכב 
מאשר נסיעה בכביש. 

לאחר נסיעה בשטח, מומלץ מאוד לבדוק 
אם נגרם נזק לרכב. במיוחד בדוק את 

הדברים הבאים:
❒בדוק היטב את גחון הרכב. בדוק את ❒

הצמיגים, המרכב, ההיגוי, המתלים, ואת 
מערכת הפליטה, לאיתור נזק.

❒בדוק שאין בוץ או לכלוך על המצנן, ❒
ונקה במידת הצורך.

❒ בדוק אם קיים חופש בחיבורים ❒
)ברגים ואומים( של רכיבי השלדה, תיבת 

ההילוכים, ההיגוי והמתלה. אם הם 
משוחררים מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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❒בדוק שלא תפוסים צמחים או שיחים. ❒ה הם עשויים להוות סכנת שריפה. או לגרום ה ת

נזק לצינורות, לאטמים ולגלי הינע. עענ

❒לאחר נסיעה ממושכת בבוץ, חול, מים ❒ או בתנאי לכלוך דומים, נקה ובדוק את  ה ננו

המצנן, מאוורר הקירור, דיסקי הבלמים,  יהי

הגלגלים, רפידות הבלמים והצמיגים  הגה

בהקדם האפשרי.
❒אם לאחר נסיעה בדרך בוצית או ❒

מלוכלכת, מורגשות רעידות, בדוק שלא 
נתקעו בגלגלים גופים זרים העלולים 

להשפיע על האיזון של הגלגלים.

גרירת גרור 

התקנת וו הגרירה
)151 )150 

ניתן להתקין/להסיר את וו הגרירה עם 
תפוח גרירה ללא צורך בכלים מיוחדים.
חשוב לעולם אל תשתמש בכלים של 

הרכב או בכלי עבודה, אחרת עלול 
להיגרם נזק למנגנון. חשוב לעולם אל 
תשחרר את וו הגירה אם גרור מחובר 

לרכב או כאשר מותקן עליו מנשא. הוראות שימוש בוו גרירה נשלף עם 
חשוב בעת נהיגה ללא גרור )או ללא  תפוח גרירה
מנשא מטען( מחובר, יש להסיר את  חשוב בדוק את הנקודות הבאות כדי 

תפוח הגרירה ולשים את המכסה על  לוודא נעילה נכונה של תפוחי גרירה 
צינור תושבת ההתקנה. זה נכון במיוחד  נשלפים לפני כל נסיעה:
אם וו הגרירה מסתיר את לוחית הרישוי  ❒הסימון הירוק על הגלגלת מיושר עם ❒

או את הפנסים. האזור הירוק של תפוח הגרירה.
❒הגלגלת נמצאת ❒הגלגלת נמצאת במצב עצירה על וו ❒

הגרירה )ללא חריץ(.
❒המנעול סגור והמפתח הוצא.  לא ניתן ❒

כעת להזיז את הגלגלת.
❒וו גרירה בעל תפוח גרירה מחובר ❒

היטב לצינור התושבת.
בדוק באמצעות טלטול ביד.

יש לחזור על הליך התקנה אם ארבעת 
התנאים אינם מתמלאים.

אפילו רק אם אחד מהתנאים אינו 
מתמלא, אין להשתמש בוו הגרירה, 
מאחר וקיימת סכנה לתאונה. מומלץ 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת סמלת בע"מ.

 אזהרה

148( אם המנוע כבה, המכונית מחליקה או לא 
ניתן לנהוג בקו ישיר בפסגה או בדרך משופעת, 
אל תנסה לבצע פניית פרסה מכל סיבה שהיא. 

פעולה זו תגרום לרכב להתהפך. סע לאחור 
בשיפוע באמצעות שילוב להילוך אחורי ונהיגה 

בזהירות רבה. לעולם אל תיסע לאחור רק 
באמצעות הילוך סרק ובלימה.

149( חומרים שוחקים על הבלמים עלולים 
לגרום לשחיקה מוגברת או לפגוע  בפעולה 

התקינה של הבלמים. אם אתה מפעיל הרכב 
בתנאי אבק, דאג לניקוי ולבדיקת הבלמים בהתאם 

לצורך.

 אזהרה

150( מערכת ה-ABS של הרכב לא תבקר את 
מערכת הבלימה של הגרור. נהג במשנה זהירות 

בדרכים חלקות.
151( לעולם אל תבצע שינויים במערכת 

הבלימה של הרכב, כדי לבקרה על בלמי הגרור. 
מערכת הבלימה של הגרור חייבת להיות עצמאית 

לחלוטין מהמערכת ההידראולית של הרכב.
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וו גרירה נשלף עם תפוח גרירה
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הגגיההנו הו

מקרא
1- תושבת ההתקנה

2- תפוח הגרירה
3- נועלי וו הגרירה

4 - שחרור וו הגרירה
5 - ידית השחרור
6 - גלגלת הידוק

7 - מכסה
8 - מפתח

9- סימן אדום )גלגלת(
התקנה מחדש של הלוח: הזז את התקני 10- סימן ירוק )גלגלת( הנעילה מטה )A( איור 137 ולאחר מכן 11 - סימון ירוק )וו גרירה( סובב אותם פנימה כפי שמראים החצים.12 - סמל )בקר שחרור( 13 - מכסה סגירה

14  - פין שילוב
15 - אין רווח בין 2 ל- 5.
16 - רווח של כ- 5 מ"מ

A: מצב נעול )נהיגה(
B: מצב משוחרר )הסרה(

לוח כיסוי וו הגרירה
סובב את הלוח לשחרור )1( איור 136 והזז  לפני התקנת וו הגרירה יש להסיר את לוח 

אותו כלפי מטה )2( להסרתו. כיסוי וו הגרירה הנמצא בפגוש האחורי.
הסרת הלוח - סובב את התקני הנעילה 
)A( איור 135 90° כלפי חוץ, כפי שמראים 
החצים, לאחר מכן הזז אותם כלפי מעלה.
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סגור את מכסה המגן של המנעול.  לערך )ראה איור 134( ובאמצעות הסימון 
חשוב דאג תמיד שידיך יהיו רחוקות  האדום של הגלגלת שמכוון ישירות לסימן 

מהגלגלת כיוון שהיא מסתובבת בעת  הירוק על וו הגרירה. שים לב כי ניתן 
תהליך הנעילה. להתקין את וו הגרירה בתנאים אלה בלבד.

הסרת וו הגרירה אם מנגנון הנעילה  של וו הגרירה שוחרר 
בצע את הפעולות הבאות: לפני ההתקנה, או בכל זמן אחר, ווו הגרירה 

❒❒הסר את מכסה המגן מהמנעול והצמד  במצב נעול, יש לשחררו מחדש.
אותו לתפס המפתח. פתח את המנעול  ניתן להבחין במצב הנעול בקלות באמצעות 

עם המפתח. הסימון הירוק מיושר עם הסימון הירוק 
❒החזק את תפוח הגרירה בחוזקה, הוצא ❒ על וו הגרירה, ולא קיים רווח בין הגלגלת 

את הגלגלת בכיוון החץ )A( איור 134  במצב עצירה לוו הגרירה )ראה איור(. פעל 
 )B( ולאחר מכן סובב אותה בכיוון החץ באופן הבא כדי לשחרר את מנגנון הנעילה:

עד לעצירה, כדי לשחרר למצב לא נעול.  ❒הכנס מפתח ופתח את המנעול, הוצא ❒
לאחר מכן, הסר את וו הגרירה מתושבת  את גלגלת ההידוק וסובב אותה בכיוון החץ 

134 A.ההתקנה . ( איור  (
B כעת ניתן להוציא את הבורג )הוא ייעצר ❒❒ לאחר מכן סובב בכיוון החץ ) עד (

אוטומטית במצב משוחרר(. שהיא נעצרת.
❒אחסן את תפוח הגרירה בתא המטען, ❒ וו הגרירה משוחרר ולאחר הוצאת הגלגלת, 

כדי להגן עליו מלכלוך ו/או נזק מחפצים  מנגנון הנעילה נשאר במצב משוחרר.
אחרים בתא המטען. ידית השחרור משולבת ומנגנון הנעילה נשאר 

❒❒לבסוף התקן את המכסה על תושבת  במצב משוחרר גם לאחר הוצאת הגלגלת.
ההתקנה. התקן את וו הגרירה בתושבת ההתקנה 

הערות חשובות ביחד עם פין ההתקנה. הכנס מלמטה  התקנת וו גרירה בעל תפוח גרירה
הנח את הלוח במקום נראה היטב ליד הסר את המכסה מתושבת ההתקנה. וו  ודחוף מעלה: המנגנון ננעל אוטומטית.

סגור את המנעול והסר את המפתח.  תושבת ההתקנה או בתוך תא המטען.הגרירה נמצא, בדרך כלל במצב משוחרר 
לא ניתן להסיר את המפתח אם המנעול  בתא המטען. ניתן לראות זאת, כיוון שיש 

משוחרר. רווח בין הגלגלת לוו הגרירה של 5 מ”מ 
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כדי להבטיח את הפעולה התקינה של ה

המערכת, הסר באופן סדיר את כל  תהת

המשקעים ולכלוך שעשויים להצטבר על  ענע

תפוח הגרירה ועל תושבת ההתקנה. יש  לטפל במנעול רק באמצעות גרפיט. ה נונ

שמן את נקודות החיבור, משטחי החיכוך  יהי

ותפוחי הגרירה עם גריז ללא שרף או  הגה

שמן.  הסיכוך מעניק גם הגנה נוספת 
מחלודה.

עליך להסיר את תפוח הגרירה ולכסות 
את התקע בעת ניקוי המכונית עם מכשיר 

קיטור או מכשיר ניקוי בלחץ גבוה. 
אסור לנקות את תפוח הגרירה באמצעות 

שטיפה בלחץ גבוה.
שני מפתחות מסופקים יחד עם וו גרירה 

נשלף.
הערה רשום את ארבעת הספרות של 

המפתח ושמור במקום בטוח. מספר 
זה משמש לצורך הזמנת שכפולים של 

המפתחות, אם יידרשו.
חשוב לצורך התקנת וו גרירה, מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת סמלת בע"מ.
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פנסי אזהרת חירום 
בקרה

לחץ על המתג, איור 138, כדי להדליק/
לכבות את הפנסים.

כאשר פנסי אזהרת החירום דולקים, 
מחווני הכיוון ➪/➪ מהבהבים. חשוב 

שימוש בפנסי אזהרת החירום מוכתב בידי 
חוקי התעבורה של המדינה שאתה נוהג 

בה. הקפד למלא את דרישות החוק.

בלימת חירום
במהלך בלימת חירום פנסי אזהרת 

החירום נדלקים אוטומטית, כמו גם נוריות 
מחווני הכיוון ➪ ו- ➪ בלוח המחוונים.

הפנסים כבים אוטומטית בתום מצב 
החירום.

החלפת נורה 

)72  )155 )154 )153 )152  

להפעלתם הרגילה של הפנסים.
האדים נעלמים במהירות אחרי הפעלת 

הפנס, ממרכז העדשה לקצותיה.

הוראות כלליות
❒לפני החלפת נורה בדוק שהמגעים לא ❒

חלודים.
❒החלף נורות שרופות בנורות חדשות ❒

מאותו סוג והספק.
❒אחרי שהחלפת נורה בפנס ראשי בדוק ❒

תמיד את היישור שלו.
❒אם פנס לא פועל, בדוק שהנתיך שלו ❒

תקין לפני החלפת נורה. מיקומי הנתיכים 
מצוינים בנושא "אם נתיך נשרף" בפרק זה.

חשוב במזג אוויר קר או לח או אחרי 
גשם כבד או רחיצת רכב, העדשות 

של הפנסים הראשיים או של הפנסים 
האחוריים עלולים להתכסות באדים ו/

או עלולות להיווצר טיפות עיבוי על צדן 
הפנימי. זוהי תופעה טבעית שמקורה 
בהבדלי טמפרטורות ולחות בין צדה 

החיצוני של הזכוכית לבין צדה הפנימי. 
היא לא סימן לתקלה ולא מפריעה 

אזהרה 
152( לפני החלפת הנורה, המתן עד שיתקררו 

צינורות הפליטה. קיימת סכנת כוויות!
152( שינויים או תיקונים במערכת החשמל 

שלא בוצעו נכון או שלא התחשבו במפרט הטכני, 
עלולים לגרום לשריפות.

154( נורות הלוגן מכילות גז שנתון בלחץ, 
אם נורות אלה נשברות, רסיסי הזכוכית עלולים 

להתפזר.
155( החלף נורות רק כאשר המנוע כבוי ונמצא 

במקום שאינו מהווה הפרעה לתנועה ומאפשר 
טיפול בטוח )ראה תיאור בנשוא "החלפה"(. כמו 

כן, ודא שהמנוע קר, כדי למנוע כוויות.
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 חשוב

72( יש להחזיק נורות הלוגן בחלק המתכתי 
שלהן בלבד. נגיעה בחלק השקוף של הנורה 
באצבעותיך עלולה לפגוע בעוצמת האור ואף 
לקצר את חיי השירות של הנורה. לאחר מגע 

מקרי נגב את הנורה במטלית ספוגה באלכוהול 
והנח אותה להתייבש.
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הספק סוג נורות

21/5W P21/5W
)DRL( פנסי חניה קדמיים/ תאורה לנהיגה ביום

LED (*)-
21W P21W

פנסים אחוריים/בלימה
LED (*)-

60/55W H4 אור גבוה בפנסים ראשיים )הלוגן(

LED (*) )LED( אור גבוה/נמוך בפנסים ראשיים-
25W D5S אור גבוה/נמוך בפנסים ראשיים )פריקת גז קסנון(

21W PY21W
פנסי איתות קדמיים

24W PSY24W (*)

16W W16W פנסי איתות אחוריים

5W WY5W פנסי איתות צדדיים )מקדימה ובמראות החיצוניות(

- LED פנס בלימה שלישי

5W W5W תאורת לוחית רישוי

55W H11
פנסי ערפל

- LED (*)

16W W16W פנס ערפל אחורי
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הספק סוג נורות

16W W16W פנס נסיעה לאחור

5W C5W תאורת נוחות קדמית

5W C5W מנורות תקרה קדמיות )מגני שמש(

5W C5W תאורת תקרה אחורית )דגמים ללא גג שמש(

5W C5W תאורת תקרה אחורית )דגמים עם גג שמש(

5W W5W תאורת תקרה בתא המטען

4W W5W תאורת תא כפפות

)*( )אם קיים(
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גרסאות אור גבוה/נמוך בפנסים ב החלפת נורה חיצוניתב

ראשיים פריקת גז קסנון מכלול פנסים ראשייםמ
למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה  מטעם סמלת בע"מ.גרסאות אור גבוה/נמוך בפנסים רקר ראשיים הלוגן גרסאות אור גבוה/נמוך בפנסים  ה להחלפת הנורה, פעל באופן הבא:  ראשיים LED/תאורה לנהיגה ביום יח (DRL(/פנסי צד❒בעבודה מתוך תא המנוע, הסר את ❒וררי להחלפת נורות אלה איור 142 מומלץ הכיסוי )A( איור 139 באמצעות הלשונית םםו

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.המיועדת.
אזהרה היזהר לא לגעת בטעות בצלעות הקירור ❒הזז לצד ודחף )איור 140( את הנורה ❒

)A( איור 142 המוצג כאן, כיוון שהן עלולות )B( איור 141 כלפי מעלה להסרתה מבית 
להיות חמות מאוד. קיימת סכנת כוויות.הנורה.

❒הוצא את הנורה )B( בניתוקה מהמחבר ❒
פנס נמוך קדמי .)C(

להחלפת הנורות בצע את הפעולות הבאות:❒ ❒התקן את הנורה החדשה וודא שהיא 
❒סובב את הגלגלים באופן מלא.❒ נעולה בבטחה. חבר שוב את המחבר.
❒באמצעות מברג הסר את הברגים.❒ הכנס את הנורה לבית הנורה וודא ❒❒
❒.)B( איור 143, ולאחר מכן, הסר את הכיסוי )A(❒ שהיא נעולה בבטחה.
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❒גרסאות AWD/FWD (עם פנסי הלוגן(: ❒ תאורה לנהיגה ביום )E( )DRL( = פנסי 
סובב נגד כיוון השעון )בצד שמאל( איתות 

או בכיוון השעון )בצד ימין( והסר את  )גרסאות אור גבוה/נמוך בפנסים ראשיים הלוגן(
הנורה ומכלול בית הנורה )D( = פנסי חניה 

תאורה לנהיגה ביום )E( / )DRL( = פנסי 
איתות

C, איור ❒הסר את כיסוי המגן  144.❒

 :)LED עם פנסי) Trailhawk גרסאות❒❒
שחרר את הנורה ומכלול בית הנורה איור 
146 בשחרור שתי הלשוניות, המסומנות 

באיורים.
❒:)LED עם פנסי) AWD/FWD גרסאות❒

שחרר את הנורה ומכלול בית הנורה איור 
148 בשחרור שתי הלשוניות, המסומנות 

באיורים.

❒גרסאות Trailhawk (עם פנסי הלוגן(: ❒
סובב נגד כיוון השעון )בצד שמאל( או בכיוון 
השעון )בצד ימין( והסר את הנורה ומכלול 

בית הנורה איור D( .145( = פנסי חניה /



117788117788

ום
יר

 ח
רה

מק
ריח הרקמבב

םום

❒החלף את הנורה השרופה: להסרת ❒
הנורה )A( איור 149 עבור גרסאות עם פנסים 

ראשיים הלוגן )B( גרסאות עם נורות לד( 
גרסאות עם נורות הלוגן:

הסר את הנורה, לחץ עליה קלות )1( איור 
149 ובו זמנית סובב אותה נגד כיוון השעון 

)2( גרסאות עם פנסי לד: הסר את מכלול 
הנורה ומחזיק הנורה.

פנסי ערפל❒לאחר מכן התקן נורה חדשה בלחיצתה ❒
גרסאות עם נורות הלוגן:איור 149 וסיבובה בכיוון השעון, ודא שהיא 

151 ❒סובב את הנורה והמחזיק )E( איור  ❒ נגד כיוון השעון והחלף את הנורה.להחלפת הנורה, פעל באופן הבא:נעולה היטב. ❒לאחר מכן הכנס את מכלול  הנורה ומחזיק ❒
❒הכנס מכלול נורה חדשה ומחזיק, ודא ❒❒סובב את הגלגל סיבוב מלא. ❒ הנורה במקומם בבית הנורה וסובב אותם 
שהוא תקוע היטב.❒באמצעות מברג הסר את הברגים❒ נגד כיוון השעון )לצד ימין( ובכיין השעון )לצד 

❒❒ חבר מחדש את המחבר החשמלי.)A( איור 150, ולאחר מכן, הסר את הכיסוי  שמאל(, כדי להבטיח שהם נעולים היטב.
BB .) ( ) ❒לאחר מכן חבר מחדש את הכיסוי )❒ חבר את המחברים החשמליים מחדש❒❒
❒באמצעות הלשונית )C( איור 151 נתר ❒ איור 150 והדק היטב באמצעות בורגי ❒ 150 B  איור ) ❒חבר מחדש את הכיסוי )

A .)D( את המחבר החשמלי.) התקנה ) .)A( והדק היטב באמצעות בורגי התקנה
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גרסאות עם פנסי LED )אם קיימים(
למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם סמלת בע"מ.
פנסי איתות צדדיים

פנסי איתות צדדיים במראות
)אם קיים(

להחלפת נורות פנה למרכזי השירות 
חברת סמלת בע"מ.

מכלול פנסים אחוריים
הפנסים האחוריים כוללים את פנסי 
החניה, פנסי הבלימה ופנסי האיתות.

❒משוך את מכלול הפנס האחורי החוצה ❒
154 .גרסאות עם נורות הלוגן: להסרה, כפי שמוצג באיור 

להחלפת הנורה, פעל באופן הבא: 
פתח את דלת תא המטען.❒❒
❒בנקודה המצוינת בחיצים פתח את ❒

המכסה )A( איור 152.

❒ )B( הסר את הברגים של התקן הקיבוע❒
איור 153.

❒נתק את המחבר החשמלי, בפעולה ❒
.)C( מהתקן

 )D ❒הוצא את ארבעת בורגי הקיבוע )❒
איור 155 והסר את יחידת מחזיק הנורה.
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❒הברג את התקן החיבור של מכלול ❒
הפנס האחורי באופן הדוק וחבר  מחדש 

את מחברי החשמל.
 ,152 A ( איור ❒ ❒התקן מחדש את המכסה )

וודא שהוא מקובע היטב.
❒עם סיום, סגור את דלת תא המטען.❒

גרסאות עם פנסי LED )אם קיימים(
פנסי בלימה/פנסים אחוריים להחלפת 

נורות אלה מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.            

:156 פנסי איתות: נורת פס האיתות נמצא ❒החלף את הנורה השרופה איור  ❒
במרכז מכלול הפנס. להחלפה ראה את  )G(/)E( = פנסי בלימה, )F( = פנסי איתות 

ההוראות לעיל לגרסאות עם נורות. )הנורות )E( ו- )G( דולקות בו זמנית(
מכלול פנס אחורי תחתון

❒יחידה זו כוללת את נורת פנס הערפל ❒
האחורי )צד שמאל( ונורת פנס נסיעה 

לאחור )צד ימין(.
❒להחלפת הנורות, פעל באופן הבא: ❒

 )A( באמצעות מברג הסר את הברגים
.)C( להסרת המכסה )B( איור 157 ו

❒הבורג העליון )A( נגיש בקלות, אבל ❒
לגישה לבורג התחתון )B( יש להטות את 

להב המברג בהתאם כמתואר באיור 158.❒ ❒החזר את יחידת מחזיק הנורה עד 
שתתוקן נכונה במכלול הפנס האחורי 

והדק היטב את ארבעת הברגים.
❒התקן את מכלול הפנס האחורי ברכב.❒
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❒הכנס את בית הנורה ואת המכלול למקומו ❒
וסובב אותו בכיוון השעון; ודא שהוא נעול היטב.

❒התקן מחדש את המכסה )C( כראוי, ❒
והדק היטב באמצעות הברגים.

פנס בלימה שלישי
 .LED פנס הבלימה השלישי הוא מסוג

להחלפת נורות אלה מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

תאורת לוחית רישוי
כדי החליף את הנורות, פעל באופן הבא: 

❒ ❒הסר את העדשות )A( איור 160.❒סובב את בית הנורה )D(, איור 159, נגד ❒
❒סובב את מחזיק הנורה בכיוון השעון ❒ כיוון השעון והוצא את הנורה הנדרשת.

והסר את הנורה. ❒החלף את הנורה וודא שהיא נעולה ❒
❒הכנס נורה חדשה, ודא שהיא תפוסה ❒ בבטחה.

היטב במחזיק.
❒לבסוף התקן מחדש את העדשות.❒



118822118822

ום
יר

 ח
רה

מק
החלפת נתיכים בב

ח הרקמ
םוםוריר

מידע כללי
)160 )159 )158 )157 )156  

)74 )73  

חולץ נתיכים
כדי להוציא נתיך השתמש בצבת שמחובר 

לצדו הפנימי של מכסה תיבת הנתיכים 
של תא המנוע )איור 161(.

מיקום נתיכיםלצבת שני קצוות שנועדו להסרת נתיכים  מסוגים שונים )ראה איור 163( הנמצאים 
הנתיכים מקובצים בארבע תיבות נתיכים  ברכב.

שנמצאות בתא המנוע, מתחת ללוח  אחוז בידיות הצבת, לחץ עליהן ולאחר מכן 
המכשירים ובתא המטען.❒A:  נתיך זעיר❒ משוך למעלה את הצבת.

CASE-J נתיך :B❒❒
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התקנת מכסה תיבת הנתיכים והידוק  שחרר את בורג הקיבוע והזק את  תיבת נתיכים בתא המנוע
בורג מכסה תיבת הנתיכים  בצע את הפעולות הבאות:תיבת הנתיכים נמצאת בסמוך למצבר,  באופן הבא: 165איור 164. B ( איור  על ❒❒ התקן את מכסה ) ❒בעזרת המברג המסופק עם המכונית, ❒

התיבה כראוי, החלק אותו מלמעלה כלפי  הדק היטב )עד הסוף( את הבורג )A( איור 
מטה, עד הסוף. .165

❒בעזרת המברג המסופק עם המכונית, ❒ ❒סובב לאט את הבורג נגד כיוון השעון, ❒
הדק היטב )עד הסוף( את הבורג )A( איור  עד שתיווצר התנגדות )אל תהדק חזק מדי(.

.165 ❒שחרר לאט את הבורג.❒
❒סובב לאט את הבורג נגד כיוון השעון, ❒ ❒הבורג משוחרר כאשר ראשו יוצא ❒

עד שתיווצר התנגדות )אל תהדק חזק  במלואו מתוך התושבת שלו.
מדי(. ❒להסרת הכיסוי )B( איור 165, החלק אותו ❒
❒שחרר בעדינות את הבורג❒ עד הסוף כלפי מעלה, כפי שמודגם באיור.
❒המכסה נחשב סגור כאשר ראש הבורג ❒

שקוע בתוך התושבת שלו במלואו.

תיבת נתיכים בלוח 
המכשירים

תיבת הנתיכים איור 166 נמצאת מתחת 
לצד שמאל של עמוד ההגה והנתיכים 

נגישים בקלות מהחלק התחתון של לוח 
המכשירים.

להחלפת נתיך מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.המספר המזהה של הרכיב החשמלי המוגן 

בידי הנתיך מוצג על המכסה.
לאחר החלפת נתיך, ודא שסגרת היטב 

.)B( את המכסה
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תיבת נתיכים בתא המטען
צור גישה בטיפול בהתקן )A( איור 167 

.)B( ולאחר מכן הסר את המכסה

 אזהרה

156( אם הנתיך המוחלף נשרף שוב, מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
157( לעולם אל תחליף נתיך בנתיך בעל שיעור 

אמפר גבוה יותר. קיימת סכנת שריפות.
 ,MIDI נתיך ,MEGA 158( אם נתיך כללי )נתיך

נתיך MAXI( מופעל, אל תנסה לבצע תיקון. מומלץ 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 

בע"מ.
159( לפני החלפת נתיך ודא שמתג ההתנעה 
במצב STOP, שהמפתח המכני )אם בשימוש( 

מוסר ושכל צרכני חשמל מכובים ו/או מנותקים.
160( אם נתיך הגנה כללי למערכות בטיחות 

)מערכת כריות האוויר, מערכת הבלימה(, מערכות 
ההנעה )המנוע, תיבת הילוכים( או מערכת ההיגוי 

נשרף, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 
מטעם סמלת בע"מ.

 חשוב

73( לעולם אל תחליף נתיך שרוף בחוט מתכת 
או בחומר אחר.

74( אם עליך לשטוף את תא המנוע, אל תכוון 
את זרם המים ישירות על תיבת הנתיכים ועל 

מנוע מגבי השמשה הקדמית.
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בהתאם לציוד המותקן ברכב, יכולה להיות תיבת נתיכים )A( ו/או תיבת נתיכים )B( איור 168 .
A: תיבת נתיכים מס' 1
B: תיבת נתיכים מס' 2
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תיבת נתיכים בתא המנוע
איור 164.

אמפר נתיך צרכנים

15 F10 צופר

7.5 F88 חימום מראות חיצוניות

30 F89 חימום חלון אחורי

תיבת נתיכים בלוח המכשירים
איור 166.

הספק סוג נורות

20 F33 חלון חשמלי קדמי )צד הנוסע(

20 F34 חלון חשמלי קדמי )צד הנהג(

אספקת מתח למערכת Uconnect / מערכת 
15בקרת אקלים )אם קיים( / אזעקה /קיפול מראות  F36  / USB שקע / EOBD חיצוניות / מערכת אבחון

תאורת תקרה אחורית )גרסת גג נפתח(

מערכת נעילה כפולה )ביטול נעילה בדלת הנהג, 
20 F38 אם קיים(/ ביטול נעילת דלת/נעילה מרכזית/ביטול 

נעילה של מכסה תא מטען חשמלי

20 F43 משאבה של מערכת שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי

20 F47 חלון חשמלי אחורי שמאלי

20 F48 חלון חשמלי אחורי ימני

15 F94 תאורת מצית סיגריות )אם קיים( / שקע חשמלי
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אמפר נתיך צרכנים

20 F2 Hi-Fi מערכת

20 F3 גג שמש חשמלי

7.5כוונון חשמלי של תמיכת הגב התחתון במושב  F4 הקדמי )מושב הנהג(

30 F5 תנועה של מושב חשמלי קדמי )מושב הנהג(

7.5 F6 תנועה של מושב חשמלי קדמי )מושב הנהג והנוסע(

30כוונון חשמלי של תמיכת הגב התחתון במושב  F7 הקדמי )מושב הנהג והנוסע(

20 F8 חימום חשמלי של מושבים קדמיים

בנוסף, תיבת הנתיכים כוללת נתיך 20A להכנה על 
לוח גג השמש.

תיבות נתיכים בתא המטען
הערה תיבת הנתיכים בתא המטען משתנה בהתאם לציוד המותקן ברכב.

תיבת נתיכים מס' 1

תיבה מס' 2

אמפר נתיך צרכנים

10 F1 יחידת בקרה לשליטה על תאורת הגרור

15 F5 יחידת בקרה לתאורה חיצונית )צד שמאל(

15 F6 יחידת בקרה לתאורה חיצונית )צד ימין(
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החלפת גלגל

 )169  )168 )167 )166 )165 )164 )163 )162 )161  

שינוי תהליך
פעל באופן הבא:

❒עצור את הרכב במקום בטוח, הרחק ❒
מהתנועה בדרך היכן שאתה יכול לטפל 

בצמיג בבטחה, רחוק ככל האפשר מהדרך.  מגבה
על הקרקע להיות ישרה ודחוסה דיה. נא שים לב כי:

❒דומם את המנוע, הדלק את פנסי ❒ תאורת החירום והפעל את בלם החניה.❒משקל המגבה הוא 8.2 ק"ג❒ ❒אין צורך לכוונן את המגבה.❒
❒שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה ❒ לאחור או העבר את ידית ההילוכים למצב ❒לא ניתן לתקן את המגבה; אם הוא לא ❒

לגישה לגלגל חלופי או גלגל חלופי ❒❒ .P חניה תקין יש להחליפו במגבה מקורי אחר.
קומפקטי, בצע את הפעולות הבאות:❒לא ניתן לחבר למגבה כלי אחר מלבד ❒❒ ❒עצור את המנוע ולבש את האפוד ❒ ❒פתח את דלת תא המטען אחוז בידית ❒ידית הסיבוב שלו. הזוהר )לבטיחותך ובהתאם לחוקים 

170 והרם את רצפת תא המטען  A( איור וקה )תחז התקפים במדינה שבה אתה נמצא(, לפני  )B( בהחזקה ביד אחת.❒מנע הצטברות של לכלוך על הבורג.❒ צאתך מהרכב. המנוע חייב להיות כבוי  כאשר המכונית מורמת מהקרקע.❒שמור על הבורג משומן.❒ הגלגל החלופי או בהתאם לדגם, גלגל ❒לעולם אל תבצע שינויים במגבה.❒
קומפקטי נמצא מתחת לשטיח בתא  תנאי לאי שימוש

❒169 ❒. המטען איור  .-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'.
❒במגע ישיר עם המנוע או לשם ביצוע ❒

C( איור ❒אחוז בידית ) 171 והרם את ❒ תיקונים מתחת לרכב.
השטיח ❒בסירות.❒
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❒E: אום נגד גניבה )אם קיים, לשימוש ❒
בהתקנה/הסרה של בורגי גלגל(.

❒F: סד עצירה להחזקת הגלגלים❒
❒❒G: טבעת גרירה

❒H: מפתח בורגי גלגל להסרה/הידוק ❒
של בורגי הגלגל והפעלת המגבה.

❒I: מפתח אלן לפתיחת חירום של גג ❒
השמש )אם קיים(

המשך באופן הבא:
❒אם אתה נמצא במדרון בדרך, בייחוד ❒

תלול מרוד, או על קרקע לא ישרה, הוצא 
את סד העצירה )A( פתח אותו כמוצג  ❒הסר את ההתקן המאבטח את המגבה ❒

באיור 173. והגלגל החלופי.
❒הסר את סד הגלגל.❒
❒הוצא את המגבה ואת מפתח בורגי ❒

גלגל להסרת הברגים מהגלגל החלופי. 
סובב את הבורג של המגבה לשחרור של 

מפתח בורגי גלגל ולהפרדתו ממכלול 
המגבה.

תיק הכלים מכיל את הפריטים הבאים ❒הוצא את הגלגל החלופי מתא המטען.❒
איור 172: תיק כלים (אם קיים(

❒A: מגבה❒ בכמה דגמים עם גלגל חלופי בתא המטען 
❒❒B: מברג )בצדו הימני( יש תיק כלים הקשור לשטיח של 

❒הצב את הסד D מאחורי הגלגל הנמצא ❒ ❒C: משפך/מתאם לתדלוק חירום❒ רצפת תא המטען באמצעות העיגונים שלו.
באלכסון לגלגל המוחלף, איור 174, כדי  ❒D: פין יישור הגלגל )אם קיים, לשימוש ❒
למנוע את תזוזת הרכב בעת ההגבהה. בעת התקנת גלגל חלופי(.
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❒התרע בפני עוברים ושבים שאתה ❒ב עומד להגביה את הרכב, מכיוון שעל ב מ

האנשים להתרחק מהרכב ולא לגעת  בו עד להנמכתו בתום ההחלפה. כמו כן רקר ה

אסור שיישארו נוסעים ברכב. ❒אם הרכב מצויד בגלגלי אלומיניום, ❒יח  בהם המכסה המרכזי מכסה את בורגי וור ם

הגלגל, השתמש במפתח בורגי הגלגל כדי 
להסיר בזהירות את המכסה המרכזי, לפני 

הגבהת הרכב.
❒❒הוצא את הגלגל החלופי, המגבה 

❒❒ הנח את המגבה מתחת למכונית, ליד ומפתח הסרת אומי גלגל.
הגלגל שיש להחליף❒לפני הגבהת הרכב, שחרר - מבלי ❒

175 D ❒❒ ( איור  להסיר - את בורגי הגלגל הנקור  הכנס את המפתח )
B A ( באמצעות מפתח בורגי הגלגל )A( איור  ( של המגבה ) בחיבור המשושה )

וסובב אותו בכיוון השעון עד שתשובת 175. כאשר הגלגל עדיין על הקרקע, סובב 
ההגבהה תיתפס היטב באזור ההגבהה את הברגים סיבוב אחד נגד כיוון השעון.

של קורת הצד מתחת לדלת, שמור 
❒הגבה את הרכב עד שהוא מספר ❒ שהתושבת תהיה מיושרת עם החריץ 

סנטימטרים מעל לקרקע; המצוין בסמל∆על הדופן שמתחת 
❒הסר את  הבורג ואת הצמיג )בגרסאות ❒ לדלת.

עם מכסה גלגל, הסר אותו לפני שחרור 
ארבעת הברגים המחברים אותו ולאחר מכן 

הוצא את הבורג האחרון והסר את הגלגל(
❒הסר את מפתח הברגים מהמגבה ❒

והכנס את פין היישור בטבור הגלגל 
)במקרה של גלגלי אלומיניום( כדי לסייע 
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האחיזה, הרעש, עמידות לבלאי וניקוז מים  ❒ודא ששטח המגע בין הגלגל החלופי ❒
על משטחים רטובים. לצלחת הגלגל נקיים, כדי שהברגים לא 

❒אם לאחר נקר, יש להתקין צמיג כזה ❒ ישתחררו.
בכיוון ההפוך, יש להמשיך לנסוע בזהירות  ❒התקן את הגלגל החלופי.❒

רבה, מאחר וביצועי הצמיג מוגבלים  ❒התקן את הברגים, מבלי להדקם.❒
בתנאים אלה. אמצעי זהירות זה חשוב  ❒אם נעשה בו שימוש הסר את פין ❒

במיוחד בעת נסיעה שמשטח הדרך רטוב. היישור.
❒כדי לקבל את  הביצועים הטובים ביותר ❒ ❒הפעל את המגבה והורד לגמרי את ❒

מצמיגים עם כיוון תנועה, מומלץ להחזיר  הרכב.
את כל הגלגלים לכיוון התנועה הנכון  ❒הדק את בורגי הגלגל, לסירוגין בהתאם ❒

בהקדם האפשרי. לסדר הממוספר המתואר באיור 177. 
❒ הגלגל עלול להינזק אם הוא מותקן ❒ אזהרות במקרה של ספקות בנוגע למומנט ההידוק 

באופן שגוי. ❒❒אם אין ברירה אלא לבצע את התיקון  של בורגי הגלגל, צור קשר עם מרכז 
❒ברכבים שיש להם מכסה טבור או ❒ בדרך או סמוך אליה, שים לב והיזהר מאוד  שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

מכסה גלגל, אל תנסה להתקין אותם על  מתנועת המכוניות. ❒החזר את המגבה, הכלים, סד העצירה ❒
הגלגל החלופי. ❒❒היזהר במיוחד בעת שימוש במפתח  והצמיג הנקור לתא המטען, וודא שהם 

❒למניעת פציעה, יש להשלים את ההידוק  ❒ להסרת בורגי הגלגל, עשויים להיות להם  מאובטחים היטב.
של הברגים כאשר כל גלגלי הרכב על  קצוות חדים.

הקרקע, כדי למנוע מהרכב מליפול  ❒הרמת הרכב למעלה מהנדרש עלולה ❒
מהמגבה. להפחית את היציבות: מגבה עלול להחליק 

❒לאחר נסיעה של 40 ק"מ עצור ובדוק ❒ ולפצוע אנשים קרוב אליו. אל תרים את 
שהברגים מהודקים כראוי. הרכב מעל לגובה הדרוש להחלפת הגלגל.

❒צמיגים עם כיוון תנועה ניתנים לזיהוי ❒
בחצים המסומנים על דופן הצמיג ומציינים 
את כיוון התנועה. חובה להתקינם בהתאם 
להוראות. רק באופן זה הצמיגים ישמרו על 

תכונות.



119922119922

ום
יר

 ח
רה

מק
מבב

רריח הרקר
םום

 אזהרה

161( אם הגלגל הנקור והמגבה מאוחסנים בתא 
הנוסעים, הם מהווים סכנה חמורה לנוסעים בעת 
תאונה או בלימה חדה. לפיכך, אחסן את הגלגל 

ואת המגבה במקומות ייעודיים בתא המטען.
162( מסוכן מאוד להחליף גלגל בצד הרכב 
הפונה לנתיב התנועה. ודא שהרכב רחוק דיו 

מהכביש, כדי לא להידרס בידי רכב חולף.
163( סמן את מיקומו של רכב עומד בהתאם 

לתקנות המקומיות: נוריות אזהרה, משולש 
אזהרה, וכו'. על האנשים שבתוך הרכב לצאת 
החוצה ולהמתין לתיקון הגלגל הרחק מהרכב 

ומסכנות אפשריות של התנועה. בשיפועים ודרכים 
לא ישרות, חסום את הגלגלים בסדי עצירה.

164( מאפייני הנהיגה של הרכב ישתנו כאשר 
יותקן גלגל חלופי קומפקטי. הימנע מהאצות 

ומבלימות חזקות, מפעולות היגוי חדות ומפניות 
מהירות. אורך חיי השירות של צמיג חלופי 
קומפקטי הם כ- 3000 ק"מ, ואחריהם יש 

להחליף אותו בגלגל חדש מאותו סוג. לעולם אל 
תתקין צמיג רגיל על חישוק שמיועד עבור

גלגל חלופי קומפקטי. תקן את הצמיג והחלף 
אותו בהקדם האפשרי. אסור להשתמש ביותר 

מגלגל חלופי אחד. אל תסכך את ההברגה 
של בורגי הגלגל לפני התקנתם: הם עלולים 

להשתחרר בעת נהיגה!

165( הגלגל החלופי הקומפקטי )אם קיים( נועד 
לשימוש ברכבך בלבד: אין להתקין אותן בדגמים 

אחרים או להשתמש בגלגלים קומפקטיים של 
דגמים אחרים ברכבך. יש להשתמש בגלגל 

החלופי הקומפקטי רק במקרה חירום. לעולם אל 
תאריך את השימוש בו מעבר לנדרש ואל תחרוג 
ממהירות של 80 קמ"ש. אזהרה! לשימוש זמני 

בלבד! עד 80 קמ"ש! החלף בגלגל סטנדרטי 
בהקדם האפשרי.

לעולם אין להסיר או לכסות את המדבקה על 
הגלגל החלופי. לעולם אל תתקין צלחת גלגל על 

גלגל חלופי קומפקטי.
166( מאפייני הנהיגה של הרכב ישתנו כאשר 

יותקן גלגל חלופי קומפקטי. הימנע מהאצות 
ומבלימות חזקות, מפעולות היגוי חדות ומפניות 

מהירות.
המגבה הוא כלי שנועד להחלפת גלגל בלבד, 
אם צמיג נקור או ניזוק ברכב שהוא סופק בו 

או בכלי רכב אחרים 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, לשם כך מומלץ לפנות למרכז 

שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ. לעולם 
אל תיכנס מתחת לרכב שמורם במגבה. הצב את 

המגבה בנקודות ההגבהה הייעודיות בלבד. 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 

מספיק כדי להחליף גלגל חלופי )אם קיים(.
167( בעת שאתה מסובב את ידית המגבה, 
ודא שהיא נעה בחופשיות ושידך לא נשרטת 

במגע עם הקרקע. החלקים הנעים של המגבה 
)ברגים וחיבורים( עלולים לגרום פציעות: אל תיגע 
בהם. אם באת במגע עם חומר סיכה, נקה אותו 

ביסודיות.
168( לא ניתן להתקין שרשראות שלג על גלגל 

חלופי קומפקטי )אם קיים(. אם יש נקר בגלגל 
קדמי )מונע( ונדרשת התקנת שרשראות, החלף 

אותו בגלגל אחורי והתקן את הגלגל החלופי 
במקום הגלגל האחורי. באופן זה יש שני גלגלים 

רגילים על הגלגלים המונעים וניתן להתקין עליהם 
שרשראות שלג.

169( הרכבה שגויה של מכסה הטבור )אם 
קיים( עלולה לגרום להתנתקותו במהלך נסיעה. 
לעולם אל תחבל בשסתום הניפוח. לעולם אל 

תכניס כלים משום סוג שהוא בין חישוק לצמיג. 
בדוק לחצי אוויר בצמיגים ובגלגל החלופי באופן 

סדיר. עיין בערכים שבפרק "נתונים טכניים".
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ערכת תיקון צמיג
)אם קיימת(

תיאור
)171 )170  

)75  

)3   

A ❒ ) ❒הכנס את מיכל חומר האיטום )
לשקע התואם במדחס. )B( ולחץ אותו 
כלפי מטה. הסר את מדבקת הגבלת 

המהירות )C( והדק אותה במקום נראה 
לעין.

❒❒לבש את כפפות המגן.
❒❒הסר את מכסה שסתום הצמיג וחבר 
את  הצינורית השקופה של נוזל האיטום 

)D( לשסתום. אם מיכל של 250 מ"ל 
מחובר, בבית הצינורית השקופה יש טבעת 

ניתנת להסרה כדי לסייע בהוצאה. ודא  ערכת תיקון צמיג נמצאת בתיבה ייעודית 
שמתג ההפעלה/הכיבוי )F( במצב כבוי  בתא המטען.

)המתג אינו לחוץ(. הליך תיקון פעל באופן הבא:המארז אף כולל מברג, וו גרירה ומתאם  ❒❒עצור את הרכב הרחק מהתנועה תדלוק. במקום שבו ניתן לתקן את הגלגל בבטחה. ערכת תיקון צמיג איור 178 כוללת:
יש לעצור את המכונית במפרץ, חניון ❒מיכל אחד )A( הכולל חומר איטום ❒ או אזור חניה או שירות, והקרקע חייבת לחיבור לצינורית שקופה להזרקת חומר   .MAX עם הכיתוב )C( ומדבקה )D( להיות ישרה ומוצקה ככל האפשר.איטום mph 50 / h/km 80 שיש להדביקו במקום 

❒דומם את המנוע, הפעל את בלם החניה ❒ החשמלי ושלב להילוך ראשון או הילוך נראה לעין )לדוגמה על לוח המכשירים(  אחורי.  ודא שהנוסעים יוצאים מהרכב לאחר תיקון הצמיג. )B( ונמצאים במקום בטוח, היכן שאינם ❒❒מדחס אחד
❒זוג כפפות מגן הנמצא בתא האחסון ❒

❒ 179 ❒הכנס את מחבר החשמל )E( איור מפריעים לתנועה וחשופים לסיכון של  בשקע 12 וולט של הרכב והתנע את המנוע.פציעה.של הצינורית )D( במדחס.
❒הפעל את המדחס בלחיצה על מתג ❒ לבש את האפוד הזוהר )חובה בחוק( לפני 

ההפעלה/הכיבוי )F( איור 180.היציאה מהרכב.
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הוצא המדחס ונפח באמצעות צינור ב כאשר לחץ האוויר )G( זהה לרשום בנושא  הניפוח השחור )L(.ב "גלגלים" בפרק "נתונים טכניים" ובתווית  מ

התואמת המופיע על מד לחץ האוויר,  הפסק את פעולת המדחס בלחיצה שוב רקר ה

על מתג הפעלה וכיבוי. יח 

A( איור 181 מהמדחס  ❒נתק את המיכל )❒ בלחיצה  על לחצן השחרור )H( והרם את םור
המיכל כלפי מעלה.

אם מד לחץ האוויר )G( איור 180 מציג 
    15 (26 psi( לחץ הנמוך מ- 1.8 בר

דקות לאחר הפעלת המדחס, כבה  את 
המדחס, נתק את צינורית חומר האיטום 

)A( מהמדחס.
הזז את המכונית כ- 10 מטרים כדי 
לאפשר את פיזור החומר. עצור את 

המכונית במקום בטוח, הפעל את 
בלם החניה החשמלי ונפח את הצמיג 

אם קריאת לחץ האוויר גבוהה מ- 1.8 בר  באמצעות צינור הניפוח )L( איור 182.
/ psi 26 תקן את לחץ האוויר וסע למרכז  אם גם כעת לחץ האוויר נמוך יותר 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ  15 26 psi 1 ( לאחר  דקות של 8 . בר )  מ- 

בהקדם האפשרי. אם לחץ האוויר נמוך  הפעלה, אל תמשיך בנסיעה. מומלץ 
יותר מ- 1.8 בר )psi 26( לאחר 15 דקות  לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
של הפעלה, אל תמשיך בנסיעה. מומלץ  חברת סמלת בע"מ. לאחר נהיגה של 8 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם  ק"מ איור 183, הזז את המכונית למקום 
חברת סמלת בע"מ. בטוח ושלב את בלם החניה החשמלי. 
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צמיגי אל נק ר הליך ניפוח ללחץ אוויר תקין
)אם קיימת( פעל באופן הבא:

)174 )173 )172 ❒❒עצור את הרכב במקום בטוח, כמתואר  
לעיל, והפעל את בלם החניה החשמלי.

❒❒הוצא מהמדחס את צינור הניפוח 
השחור הברג אותו בחוזקה לשסתום 
הצמיג. בצע את ההוראות המפורטות 
 M להלן. לחץ על לחצן שחרור אוויר

להתאמה של לחץ אוויר עודף בצמיגים 
)ראה נושא "הליך תיקון"(.

החלפת מיכל חומר איטום
פעל באופן הבא:

❒השתמש רק במיכלי חומר איטום ❒
מקוריים שנרכשו ממשווקים מורשים של 

. Jeep
❒להסרת המיכל לחץ על לחצן השחרור ❒

והרם אותו )ראה תיאור בעמודים קודמים(.

צמיגי אל נקר מאפשרים לך לשמור 
על השליטה ברכב שיש לו צמיג נקור 

ולהמשיך לנסוע בבטחה במהירות מרבית 
של 80 קמ״ש.

הדופן המחוזקת של הצמיג שומרות 
על צורתה ותומכת במשקל של הרכב 

במקרה של אובדן לחץ אוויר.
לתיקון, מומלץ ליצור קשר עם מרכז 
שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

 חשוב

75( חומר האיטום יעיל בטמפרטורות חיצוניות 
שבין 40°C - ל- 50°C+ . לחומר האיטום יש 

תאריך תפוגה. ניתן לתקן צמיגים עם נזק עד 
קוטר של 6 מ"מ בסוליה. הראה את האריזה 

ואת התווית לטכנאי מרכז שירות שיטפל בצמיג 
שתיקנת באמצעות ערכת תיקון צמיג.

 אזהרה

172( אל תעבור את המהירות או המרחק 
המרביים )80 ק"מ 80 קמ"ש( במקרה של אובדן 

לחץ אוויר מנקר.
173( אובדן לחץ אוויר משנה את התנהגות 

הנהיגה של הרכב, לדוגמה, גורם ליציבות כיוונית 
נמוכה יותר בעת בלימה, מרחקי עצירה ארוכים 

יותר ושיוני גאומטריית ההיגוי. לכן התאם את 
סגנון הנהיגה שלך כדי להימנע מפניות פתאומיות

או מכשולים כגון מדרכות ומהמורות.
174( אל תעבור מהירות של 60 קמ"ש בעת 

נהיגה עם גרור כבד המיוחד.

 חשוב

3( סלק כהלכה את הבקבוק ואת חומר האיטום. 
סלק אותם בהתאם לתקנות החוק הקיימות.

 אזהרה

170( חשוב: אל תחרוג ממהירות של 80 
קמ"ש. הימנע מהאצות ובלימות פתאומיות. 

הערכה לתיקון צמיג מתקנת את הצמיג באופן 
זמני בלבד, לכן יש לפנות למומחה לבדיקת 

הצמיג ולתקנו בהקדם האפשרי. לפני השימוש 
בצמיג ודא שהצמיג לא  ניזוק יותר מדי

ושהחישוק במצב טוב, אחרת אל תשתמש 
בו וטלפן לשירותי דרך. אל תוציא גופים זרים 

מהצמיג. אל תפעיל את המדחס במשך יותר מ- 
20 דקות רצופות - סכנת התחממות יתר.

171( המידע החיוני שיש לציין בהתאם לתקנות 
חוק תקפות מצוין על גבי אריזת הערכה לתיקון 

צמיג Fix&Go. קרא את התווית בעיון לפני 
השימוש. הימנע משימוש לקוי. השימוש בערכה 

מותר למבוגרים בלבד ואסור לילדים.
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התנעת חירום
אם המצבר ריק, אפשר להתניע את 
המנוע בעזרת התחברות עם כבלים 

למצבר של רכב אחר או למצבר מסייע.
הערות חשובות

בעת שימוש במצבר מסייע, ציית להוראות 
השימוש והבטיחות של יצרן המצבר.

אל תשתמש במצבר מסייע או במקור 
חשמל חיצוני אחר שההספק שלו גבוה 
מ- 12V: המצבר, המתנע, האלטרנטור 

ומערכת החשמל עלולים להינזק.
אל תנסה להתניע את המנוע אם המצבר 

קפוא. המצבר עלול להישבר ולהתפוצץ.

הכנות להתנעה בכבלי עזר
 )76   )177)176 )175  

❒חבר את הקצה הנגדי של הכבל שלילי ❒ ❒כבה את כל צרכני החשמל ברכב.❒
)-( לנקודת הארקה טובה )חלק מתכתי  ❒אם אתה משתמש ברכב אחר להתנעה ❒

גלוי במנוע הרכב עם המצבר הריק(, רחוק  בכבלי עזר, החנה את הרכב במרחק 
מהמצבר וממערכת הזרקת הדלק. המאפשר את חיבור כבלי העזר, הפעל 

❒התנע את מנוע הרכב המסייע, אשפר ❒ את בלם החניה וודא שמתג ההתנעה 
לו לפעול במשך מספר דקות במהירות  הועבר למצב כבוי.

סרק. התנע את מנוע הרכב בעל המצבר  חשוב אל תאפשר לרכבים לגעת זה בזה 
הריק. כיוון שהדבר עשוי לגרום לחיבור הארקה, 

ניתוק הכבלים שעלול להסתיים בפציעה לאנשים באזור.
לאחר שהמנוע הותנע, נתק את כבלי 

העזר באפן הבא: הכנה להתנעה בכבלי עזר
חשוב אם תהליך ההתנעה אינו מתבצע 

❒נתק את הקצה השלילי )-( של כבל ❒ העזר מנקודת ההארקה שבמנוע )-( של באופן נכון, הוא עלול לגרום פציעות  חמורות לאנשים או נזק למערכת הטעינה 
המצבר הפרוק.של שני הרכבים. הקפד לפעול לפי 

❒נתק את הקצה הנגדי של כבל העזר ❒❒ השלילי )-( מהקוטב השלילי )-( של מצבר ההוראות הבאות.
העזר. חיבור כבלים

❒נתק את הקצה החיובי )+( של כבל ❒ העזר מהקוטב החיובי )+( של המצבר התנע את הרכב בכבלי עזר באופן הבא:חשוב הקוטב החיובי )+( של המצבר מוגן  במכסה מגן. הרם את המכסה לגישה 
המסייע.❒חבר קצה אחד של הכבל החיובי )+( ❒ לקוטב החיובי )+( של המצבר הריק.לקוטב החיובי.

❒נתק את הקצה הנגדי של כבל העזר ❒ פעל באופן הבא:
החיובי )+( מהקוטב החיובי )+( של מצבר ❒חבר את הקצה הנגדי של כבל העזר ❒ העזר.החיובי )+( לקוטב החיובי )+( של מצבר ❒הפעל את בלם החניה, העבר תיבת ❒ העזר.הילוכים אוטומטית למצב P )חניה( או  תיבת הילוכים ידנית
❒חבר קצה אחד של הכבל השלילי )-( ❒ לקוטב השלילי )-( של מצבר העזר.להילוך סרק וסובב את מתג ההתנעה  .STOP למצב
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אם עליך להתניע את המנוע בכבלי עזר 
לעתים קרובות, מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת 

בע"מ לבדיקת המצבר ומערכת הטעינה. 
חשוב ציוד )למשל טלפונים סלולריים 

וכו'( המחובר לשקעי החשמל של הרכב 
צורך חשמל ממצבר הרכב, אפילו כשאינו 
בשימוש. התקנים אלו בסופו של דבר אם 
הם יהיו מחוברים למשך זמן ארוך ירוקנו 
את מצבר הרכב ויגרמו לקיצור אורך חיי 

השירות שלו, וימנעו מהמנוע מלהתניע.

מערכת ניתוק אספקת דלק
)178  

חשוב בדוק היטב שאין דליפות דלק, 
לדוגמה, מתא המנוע, מתחת לרכב או ליד 

מיכל הדלק. אחרי התנגשות, סובב את 
מתג ההתנעה למצב STOP, כדי למנוע את 

פריקת המצבר.
נוהל איפוס

כדי להחזיר את המכונית לפעילות 
תקינה, יש לבצע את הפעולות שלהלן 

)יש להשלים את התהליך כולו תוך דקה 
אחת(:

MAR ❒. ❒העבר את מתג ההתנעה למצב 
❒הפעל איתות לפניה ימינה לאחר מכן ❒ המערכת מופעלת בעקבות פגיעה 

לפניה שמאלה, הפעל שוב איתות לפניה  הגורמת:
ימינה ושוב איתות לפניה שמאלה. ❒לניתוק אספקת הדלק ובעקבותיו ❒

❒בטל את האיתות לפניה שמאלה❒ להדממת המנוע.
STOP ❒❒. ❒שחרור מנעילה אוטומטי של הדלתות❒ העבר את מתג ההתנעה למצב 

❒.MAR העבר את מתג ההתנעה למצב❒ ❒הידלקות של התאורה בתוך הרכב❒
❒הפסקת האוורור של מערכת בקרת ❒

האקלים
❒הדלקת מהבהבי החירום )לכיבוי ❒

מהבהבי החירום, בצע את הליך 
ה"האיפוס" המתואר להלן(.

בגרסאות מסוימות, התערבות המערכת 
מצוינת בהודעה בצג. באופן זהה, הודעה 

תואמת מופיעה בצג כדי להזהיר את הנהג 
מפני נזק למערכת.

 חשוב

76( אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי )-( 
של המצבר הריק. הניצוץ שייווצר עלול לגרום 

להתפוצצות המצבר ולנזק חמור כתוצאה מכך. 
השתמש בנקודת ההארקה המיוחדת בלבד. אל 

תשתמש בשום חלק מתכתי חשוף אחר.

 אזהרה

175( אל תתקרב אל מניפת המצנן: המניפה 
החשמלית עלולה להתחיל לפעול. קיימת סכנת 

פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד משוחרר אחר 
עלול להיתפס בחלקים הנעים.

176( הסר חפצים מתכתיים )טבעות, שעונים, 
צמידים וכד'( שעלולים ליצור מגע חשמלי מקרי 

ולגרום פציעות חמורות.
177( מצברים מכילים חומצה שעלולה לגרום 
כוויות בעור או בעיניים. מצברים מייצרים מימן , 

חומר דליק ונפיץ ביותר. לכן, הרחק מהמצבר אש 
או מכשור שעלול ליצור ניצוצות.

 אזהרה

178( אם אחרי פגיעה אתה מריח דלק 
או מבחין בדליפות דלק, אל תפעיל שוב את 

המערכת. קיימת סכנת שריפה.
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שחרור בורר הילוכים 
❒העבר את בורר ההילוכים למצב סרק ❒ בתיבת הילוכים 
.N אוטומטי ת
❒התקן מחדש את כיסוי בורר ההילוכים.❒ ❒❒התנע את המנוע.אם ארעה תקלה פעל באופן הבא, כדי  :P להעביר את ידית ההילוכים למצב חניה

❒דומם מנוע ושלב את בלם החניה ❒
חשמלי.

184 לגישה  )A ❒הרם את הכיסוי ) איור ❒
לחור  )B( איור 185. 

❒לחץ על דוושת הבלם במלואה והחזק ❒
אותה במצב זה. 

❒הכנס את המברג שסופק עם הרכב ❒
בחור )B( איור 185, וכוונן את ידית 

הוצאת מפתח ההתנעה השחרור.
במצב חירום

)77 

❒עצור את הרכב במקום בטוח, שלב ❒

❒❒באמצעות מפתח )A( איור 186 )הנמצא 
הילוך והפעל את בלם החניה החשמלי .
❒❒באמצעות מפתח )A( איור 186 )הנמצ
בתיק יחד עם מסמכי הרכב(, פתח את 

בורגי ההתקנה )B( איור 187 של  הכיסוי 
.)C( התחתון

❒❒אפשר להוציא את המפתח ממתג 
ההתנעה )עבור גרסאות ללא מפתח שלט 
רחוק(, רק אם ידית ההילוכים במצב חניה 

.P
❒אם מצבר הרכב ריק והמפתח נמצא ❒

בתוך מתג ההתנעה, יהיה המפתח נעול 
במקומו.

כדי להסירו, פעל באופן הבא:
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❒הסר את הכיסוי התחתון )C( של עמוד ❒
ההגה באמצעות שחרורו מתוך התושבת שלו:

❒משוך לשונית )D(, איור 188, כלפי מטה ביד ❒
אחת וביד השנייה החלק את המפתח החוצה 

להסרה.
❒לאחר שהוצאת את המפתח התקן את ❒

הכיסוי התחתון )C(, ודא שהוא נעול היטב. 
.)B( הדק בחוזקה את בורגי ההתקנה

שחרור בורר הילוכים 
בתיבת הילוכים אוטומטית 

עם מצמד כפול 
אם ארעה תקלה או שהמצבר התפרק, 

פעל באופן הבא: 
❒דומם מנוע ושלב את בלם החניה ❒

חשמלי.
❒עבוד בזהירות מהנקודה שמציין החץ, ❒

הרם את הכיסוי )A( איור 189 כלפי מעלה.
❒לחץ על דוושת הבלם במלואה והחזק ❒

אותה במצב זה.
❒הכנס את המברג שסופק ברכב בחור ❒

)B( איור 190, וכוונן את ידית השחרור.

❒.N העבר את בורר ההילוכים למצב סרק❒
❒התקן מחדש את כיסוי בורר ההילוכים.❒
❒התנע את המנוע.❒

 חשוב

77( מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
חברת סמלת בע"מ לביצוע הליך ההתקנה מחדש. 

אם תרצה להמשיך בכוחות עצמך, יש להקדיש 
תשומת לב מיוחדת לסגירת התפסים המחזיקים. 

אחרת, אתה עלול לשמוע רעש בשל התקנה 
שגויה של הכיסוי התחתון עם הכיסוי העליון.
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במצב חירום קמק

ח ח ההר 78(
םווריר

אפשר להוציא את המפתח ממתג 
ההתנעה )עבור גרסאות עם מפתח ללא 

שלט רחוק(, רק אם ידית ההילוכים במצב 
.P חניה

אם מצבר הרכב ריק והמפתח נמצא 
בתוך מתג ההתנעה, יהיה המפתח נעול 

במקומו.
כדי להסירו, פעל באופן הבא:

❒עצור את הרכב במקום בטוח, שלב ❒
הילוך והפעל את בלם החניה החשמלי.

❒באמצעות מפתח )A( איור 191 )הנמצא ❒
בתיק יחד עם מסמכי הרכב(, פתח את 

בורגי ההתקנה )B( איור 192 של  הכיסוי 
.)C( התחתון

❒הסר את הכיסוי התחתון של עמוד ההגה.❒
)C( באמצעות שחרורו מתוך התושבת שלו.

❒משוך לשונית )D(, איור 193, כלפי מטה ❒
ביד אחת וביד השנייה החלק את המפתח 

החוצה להסרה.
❒לאחר שהוצאת את המפתח התקן את ❒

הכיסוי התחתון )C(, ודא שהוא נעול היטב. 
.)B( הדק בחוזקה את בורגי ההתקנה

 חשוב
78( מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

חברת סמלת בע"מ לביצוע הליך ההתקנה מחדש. 
אם תרצה להמשיך בכוחות עצמך, יש להקדיש 
תשומת לב מיוחדת לסגירת תפסים מחזיקים. 
אחרת, אתה עלול לשמוע רעש בשל התקנה 
שגויה של מכסה התחתון עם המכסה העליון.
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גרירת רכב מושב ת
מומלץ לגרור את הרכב עם ארבעת 

הגלגלים מורמים, על גבי משטח הגרירה 
של רכב חילוץ.

דגמים עם הנעה בארבעת הגלגלים 
(4WD( ותיבת הילוכים אוטומטית

חשוב הימנע מהרמת הרכב רק 
מהגלגלים הקדמיים )או האחוריים(. 

הרמה חלקית של הגלגלים הקדמיים או 
האחוריים בלבד בעת גרירה עלולה לגרום 
נזק לתיבת ההילוכים או לתיבת ההעברה. 

חשוב אם נגרר רכב מבלי להקפיד על 
ההנחיות המפורטות בספר זה, עלול 

להיגרם נזק חמור לתיבת ההילוכים או 
לתיבת ההעברה. נזק שנגרם עקב גרירה 

לא נכונה לא יכוסה באחריות הרכב.

חילוץ הרכב 
חיבור טבעת הגרירה

)181 )180 )179  

טבעת הגרירה מאוחסנת בתיבת הכלים 
בתא המטען.

מלפנים
נתק את המכסה )A( איור 194 בלחיצה 

עם חלקו העליון, הוצא את טבעת הגרירה 
)B( ממקום אחסונה בערכת הכלים והברג 
אותה עד הסוף בנקודת החיבור הקדמית.

דגמי Trailhawk: טבעת גרירה )A( איור 196 
היא מסוג קבוע ומחוברת לשלדת הרכב.

מאחור
הסר את המכסה )A( איור 195, הוצא 

את טבעת הגרירה )B( ממקום אחסונה 
בערכת הכלים והברג אותה עד הסוף 

בנקודת החיבור האחורית.
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 אזהרה

179( לגרסאות עם מפתח ללא שלט רחוק, 
 MAR לפני גרירה, סובב את מתג ההתנעה למצב

ולאחר מכן למצב STOP מבלי להסירו. עמוד 
ההגה יינעל אוטומטית כאשר המפתח

מוסר ולא ניתן יהיה להזיז את הגלגלים. כמו כן, 
בדוק שתיבת ההילוכים במצב סרק )בתיבת הילוכים 

 .)N אוטומטית בדוק שבורר ההילוכים במצב
לדגמים עם מפתח אלקטרוני, העבר את מתג 
 ,STOP ולאחר מכן למצב ON ההתנעה למצב

מבלי לפתוח את הדלתות.
180( מגבר הבלם והגה הכוח האלקטרו-מכני 
אינם זמינים בעת גרירה. לכן, יהיה עליך להפעיל 

כוח רב יותר על דוושת הבלימה ועל ההגה.
אל תשתמש בכבלים גמישים בגרירה והימנע 

מתנועות חדות.

במהלך גרירה ודא שהתקן הגרור לא גורם נזק 
לחלקים שהוא נוגע בהם. בעת גרירת הרכב 

עליך להקפיד על כללי התנועה ולהתנהג בהתאם 
למצב.

אל תתניע את המנוע כאשר הרכב נגרר. לפני 
הידוק הטבעת נקה היטב את הברגת התושבת. 
ודא שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת הרכב.
181( יש להשתמש בטבעות הגרירה הקדמית 

והאחורית במקרה חירום בלבד. אתה רשאי לגרור 
את הרכב למרחקים קצרים בלבד באמצעות 

התקן מתאים ובהתאם לחוקי התעבורה )שימוש 
במוט קשיח(, להזיז את הרכב על כביש כהכנה במוט קשיח(, להזיז את הרכב על כביש כהכנה 
לגרירה או להובלה על גבי משאית גרר. אסור 

להשתמש בווי גרירה כדי לגרור רכבים אל 
השטח או בדרך שיש בה מכשולים ו/או לפעולות 
גרירה המשתמשות בחבלים או באמצעים בלתי 
קשיחים אחרים. בהתאם לתנאים אלה, בגרירה 

יהיו מעורבים שני כלי רכב )רכב גורר ורכב נגרר( 
המיושרים בקו אחד ככל האפשר.
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פרק זה מסביר כיצד תחזוקה נכונה מאפשרת 
לשמור על ביצועי הרכב לאורך זמן ועל יעילותן 
של מערכות הבטיחות ולחסוך בעלויות תפעול.
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❒נסיעות חוזרות קצרות )קצרות מ- 8-7 ❒ מומלץ לדווח למרכז שירות מורשה מטעם  ❒נסיעות חוזרות קצרות )קצרות מ- 8-7 טיפולי תחזוקה תקופתיים
ק"מ( בטמפרטורות נמוכות מ- 0c מעלות. חברת סמלת בע"מ על כל תקלה  תחזוקה נכונה של הרכב חיונית לשמירה 

❒הפעלה מרובה במהירות סרק או נהיגה ❒ מיד עם הופעתה, ולא להמתין עד הטיפול  על תקינות במשך שנים רבות. לשם 
ארוכה במהירות נמוכה או בתקופה ארוכה  הבא כך קבעה Jeep סדרת בדיקות וטיפולים 

של חוסר שימוש ברכב. בדיקות תקופתיות שיש לבצע בהתאם למרחק שהרכב נסע 
❒יש לבצע את הבדיקות הבאות לעתים ❒ כל 1,000 ק"מ או לפני נסיעות ארוכות  )נסועה( ובדגמים/ מדינות מסוימים, וכן 

קרובות יותר מהמצוין בתכנית התחזוקה: בדוק פריטים הבאים ומלא, אם צריך: בפרקי זמן קבועים, בהתאם למפורט 
❒בדוק שמנעול מכסה המנוע ומנעול תא ❒ ❒❒מפלס של נוזל קירור מנוע בתוכנית הטיפולים. לפני כל טיפול חשוב 

המטען נקיים, וכן, בדוק שהקישורים נקיים  ❒מפלס נוזל בלמים❒ להקפיד ולמלא אחר ההוראות המפורטות 
ומשומנים. ❒ AdBlue מפלס נוזל הפחתת גזי פליטה❒ בתכנית הטיפולים התקופתיים )למשל 

❒בדוק חזותית את מצבם של: המנוע, ❒ )אוריאה( )אם קיים( לבדוק באופן קבוע את מפלס הנוזלים, 
תיבת ההילוכים, ממסרה, צינורות  ❒מפלס של נוזל שטיפה שמשות❒ לחץ האוויר בצמיגים וכולי(.

קשיחים וגמישים )מערכת פליטה/דלק,  ❒❒מצב צמיגים ולחץ אוויר בצמיגים את הטיפולים התקופתיים מומלץ לבצע 
בלמים( וחלקי גומי )שרוולים, גלי הינע,  ❒פעולה של מערכת התאורה )פנסים ❒ בכל מרכזי השירות המורשים מטעם 

הרמוניקות(. בדוק את מצב הטעינה  ראשיים, פנסי איתות, תאורת מצוקה וכד'( חברת סמלת בע"מ. אם במהלך הטיפולים 
ומפלס הנוזל של המצבר )אלקטרוליט(. ❒הפעלה של מגבים/מתזים של שמשה ❒ עלה הצורך לבצע תיקונים או החלפת 

❒❒בדוק חזותית את רצועת ההנעה של  קדמית ומיקום/בלאי של להבי מגבים של  חלקים בנוסף על הטיפול העיקרי, ניתן 
האביזרים. שמשה קדמית/חלון אחורי לבצע אותם באישור מפורש מבעל הרכב 

❒בדוק שמן מנוע ומסנן שמן והחלף, אם ❒ כל 3,000 ק"מ בדוק והוסף אם צריך: שמן  בלבד. אם רכבך גורר גרור לעתים קרובות, 
צריך. מנוע. יש לקצר את פרק הזמן בין מועדי 
❒בדוק מסנן אבקנים והחלף, אם צריך.❒ הפעלת הרכב בתנאים קשים התחזוקה.
❒בדוק קרב מסנן אוויר והחלף, אם צריך.❒ אם הרכב מופעל באחד מהתנאים הבאים: מועדי הטיפולים בתוכנית הטיפולים נקבעו 

❒❒רכבי שיטור ופיקוח )או שירותי  על ידי היצרן. אי ביצוע טיפולי תחזוקה 
אבטחה(, מונית גורר ביטול אחריות.

❒❒גרירת גרור או קרוואן
❒בדרכים מאובקות❒
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תכנית טיפולים תקופתית )גרסאות בנזין(
חשוב לאחר שביצעת את הפעולה האחרונה בטבלה, המשך עם הטיפול התקופתי, שמור על התדירות המצוינת בתכנית התחזוקה 

של כל פעולה כמצוין בנקודה או באמצעות הערה.
אזהרה: ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מההתחלה עלול לגרום לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולים!

150אלפי קילומטרים 135 120 105 90 75 60 45 30 15

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

# # # # # # # # # #
בדוק מצב/בלאי של צמיגים ותקן לחץ אוויר, אם צריך בדוק את מצב/

תאריך תפוגה של ערכת תיקון צמיג )אם קיימת(

בדוק את מערכת התאורה )פנסים ראשיים, פנסי איתות, תאורת מצוקה, 
# # # # # # # # # # תאורת תא מטען, תאורת תא נוסעים, תאורת תא כפפות, נוריות אזהרה 

בלוח מחוונים וכד'(
# # # # # # # # # # בדוק מפלסי נוזלים והוסף, אם צריך )1(

# # # # # # # # # #
בדוק את פעולת מערכת הניהול של המנוע, את מערכת הפליטה ואת 

בלאי שמן המנוע, בעזרת ציוד האבחון )אם קיים( )2(

# # # # #
בדוק חזותית: צבע חיצוני, הגנת גחון, צינורות קשיחים וגמישים )פליטה, 

מערכת דלק, בלמים(, חלקי גומי )שרוולים, גלי הינע, תותבים וכד'(
# # # # # בדוק מצב/בלאי של להב מגב של שמשה קדמית
# # # # # בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים, אם צריך

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

שהקישורים נקיים ומשומנים.
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150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 אלפי קילומטרים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

# # # # # # # # # #
בדוק חזותית מצב ובלאי של רפידות בלמים קדמיות ואחוריות ובדוק את 

תקינותו של מחוון בלאי הרפידות.
# בדוק חזותית את רצועת ההינע של האביזרים )3(

# # בדוק מתיחה של רצוע)ו(ת הינע של אביזרים )דגמים ללא מותחן אוטומטי(

 )Multi Air
#

בדוק חזותית את רצועת התזמון המשוננת )גרסאות 1.4 טורבו 
)3(

# #
בדוק מפלס שמן של ממסרת הינע )יחידת העברת כוח PTU( )גרסאות 

)4x4

# # )4x4 מפלס נוזל דיפרנציאל אחורי )גרסאות

#
בדוק מפלס שמן של המפעיל האלקטרו-הידראולי ומלא אם דרוש 

)גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית ומצמד כפול( )4(
# בדוק והחלף )אם דרוש( שסתום PCV )דגמי Tigershark 2.4 - אם קיים( )5(

)6( החלף שמן מנוע ומסנן שמן )גרסאות 1.0 ו- 1.3(

)#( )0( )7( )1.4 Turbo Multi Air  החלף שמן מנוע ומסנן שמן )גרסאות#####

# # # # # # # # # # החלף שמן מנוע ומסנן שמן )דגמי Tigershark 2.4 - היכן שקיים אחד(
# # החלף מצתים גרסאות 1.0 ו- 1.3( )8(
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150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 אלפי קילומטרים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

# # # # # )8( )1.4  Turbo MultiAir החלף מצתים )גרסאות
# # # החלף מצתי מתנע )דגמי Tigershark 2.4 - היכן שקיים אחד(

)3( החלף רצוע)ו(ת הינע של אביזרים

)3( )1.4  Turbo MultiAir החלף רצועת תזמון משוננת )גרסאות
# # # # # החלק קרב מסנן אוויר )9(

)10( החלף את נוזל הבלמים
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השתמש רק בנוזלים המצוינים בחוברת שירות ולאחר בדיקה של שלמות המערכת.   )1(
אם מערכת האבחון של הרכב זיהתה שאיכות שמן המנוע נמוכה ב-20%, מומלץ להחליף שמן מנוע ומסנן שמן כדי למנוע צורך    )2(

בטיפול שירות לאחר זמן קצר.
הנסיעה המירבית היא 120,000 ק"מ יש להחליף את רצועה כל 6 שנים, ללא תלות בנסועה. לרכבים הפועלים בתנאים קשים    )3(

)אזורים מאובקים, תנאי מזג אוויר קיצוני, טמפרטורות נמוכות או גבוהות מאוד במשך זמן רב או בנסיעות עירוניות, הפעלה 
מרובה במהירות סרק(, הנסועה המרבית היא 60,000 ק"מ. יש להחליף את הרצועה כל 4 שנים ללא קשר למרחק שהרכב נסע.

יש לבצע בדיקה שנתית של הרכבים בארצות עם תנאי אקלים קשים )ארצות קרות(.   )4(
תחזוקת שסתום מומלצת ע"י היצרן. עם זאת, אי החלפה של רכיב לא תביא לביטול האחריות.   )5(

מרווח השירות בפועל להחלפה של שמן המנוע וקרב מסנן שמן המנוע תלויים בתנאי השימוש ברכב ומצוינים באמצעות נוריות    )6(
אזהרה או הודעה בלוח המחוונים. בכל מקרה אין לחרוג מפרק זמן של שנה אחת.

אם הנסועה השנתית של רכבך קטנה מ- 10,000 ק"מ, יש להחליף את שמן המנוע ואת מסנן השמן כל 12 חודשים.   )7(
כדי להבטיח הפעלה נכונה ולמנוע נזק חמור למנוע, מומלץ להקפיד על הדבר הבא: השתמש רק במצתים שאושרו לשימוש   )8(
במנועים אלה. על כל המצתים להיות מאותו סוג ויצרן )עיין בנושא "מנוע" בפרק "נתונים טכניים"(. הקפד על מועדי ההחלפה 

המפורטים בתכנית התחזוקה.  מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ, כדי להחליף מצתים.
אם הרכב מופעל באזורים מרובי אבק, יש להחליף מסנן זה כל 15,000 ק“מ.   )9(

)10( יש להחליף את הרצועה כל 2 שנים, ללא תלות בנסועה.
פעולות מומלצות   )0(

)•( פעולות חובה
הערה החלף שמן תיבת הילוכים אוטומטית ומסנן שמן כל 240,000 ק"מ.

150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 אלפי קילומטרים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

#####החלף מסנן אוויר בתא הנוסעים )9( )0( )•(
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תכנית טיפולים תקופתית )גרסאות דיזל(
חשוב לאחר שביצעת את הפעולה האחרונה בטבלה, המשך עם הטיפול התקופתי, שמור על התדירות המצוינת בתכנית התחזוקה 

בסימון כל פעולה בנקודה או באמצעות הערה.
אזהרה: ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מההתחלה עלול לגרום לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולים!

200 180 160 140 120 100 80 50 40 20 אלפי קילומטרים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

# # # # # # # # # #
בדוק מצב/בלאי של צמיגים ותקן לחץ אוויר, אם צריך. בדוק את מצב/

תאריך תפוגה של ערכת תיקון צמיג )אם קיימת(.

בדוק את מערכת התאורה )פנסים ראשיים, פנסי איתות, תאורת 
# # # # # # # # # # מצוקה, תאורת תא מטען, תאורת תא נוסעים, תאורת תא כפפות, 

נוריות אזהרה בלוח מחוונים וכד'(
# # # # # # # # # # בדוק את מפלס הנוזל ומלא, אם נדרש, בתא המנוע )1( )2(

# # # # # # # # # #
השתמש בשקע האבחון כדי לבדוק את הפעולה של מערכת ניהול 

המנוע/הדלק, פליטות ואת התיישנות שמן מנוע )3(

# # # # #
בדוק חזותית: צבע חיצוני, הגנת גחון, צינורות קשיחים וגמישים )פליטה, 

מערכת דלק, בלמים(, חלקי גומי )שרוולים, גלי הינע, תותבים וכד'(
# # # # # בדוק מצב/בלאי של להב מגב של שמשה קדמית
# # # # # בדוק הפעלה של מגבים/מתזים וכוונן מתזים, אם צריך
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200 180 160 140 120 100 80 50 40 20 אלפי קילומטרים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

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

שהקישורים נקיים ומשומנים.

# # # # # # # # # #
בדוק חזותית מצב ובלאי של רפידות בלמים קדמיות ואחוריות ובדוק 

את תקינותו של מחוון בלאי הרפידות.
# # בדוק חזותית את רצועת ההינע של האביזרים )4(

# #
בדוק מתיחה של רצוע)ו(ת הינע של אביזרים )דגמים ללא מותחן 

אוטומטי(
# # בדוק חזותית את רצועת התזמון המשוננת )4(

בדוק מפלס שמן של המפעיל האלקטרו-הידראולי ומלא אם דרוש 
# )גרסאות 16V Multijet 1.6  עם תיבת הילוכים אוטומטית ומצמד כפול( 

)5(

#
PTU( )למעט 

#
בדוק מפלס שמן של ממסרת הינע )יחידת העברת כוח 

) 1.6 16V Multijet גרסאות
# # ) 1.6 16V Multijet בדוק מפלס נוזל דיפרנציאל אחורי )למעט גרסאות

)6( החלף שמן מנוע ומסנן שמן

)4( החלף חגור)ו(ת הינע של אביזרים

)4( החלף רצועת תזמון משוננת
# # # החלף קרב מסנן דלק )7(
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השתמש רק בנוזלים המצוינים בחוברת שירות ולאחר בדיקה של שלמות המערכת.   )1(
הצריכה של תוסף AdBlue )אוריאה( תלויה בתנאי השימוש ברכב ומצוינת באמצעות נורית אזהרה ו/או הודעה בלוח המחוונים.   )2(

אם מערכת האבחון של הרכב זיהתה שאיכות שמן המנוע נמוכה ב-20%, מומלץ להחליף שמן מנוע ומסנן שמן כדי למנוע צורך    )3(
בטיפול שירות לאחר זמן קצר.

הנסועה המרבית היא 120,000 ק"מ. יש להחליף את הרצועה כל 6 שנים, ללא תלות המרחק שהרכב נסע. לרכבים הפועלים    )4(
בתנאים קשים )אזורים מאובקים, תנאי מזג אוויר קיצוני, טמפרטורות נמוכות או גבוהות מאוד במשך זמן רב או בנסיעות עירוניות, 

הפעלה מרובה במהירות סרק(, הנסועה המרבית היא 60,000 ק"מ. יש להחליף את הרצועה כל 4 שנים ללא קשר למרחק 
שהרכב נסע.

יש לבצע בדיקה שנתית של הרכבים בארצות עם תנאי אקלים קשים )ארצות קרות(.   )5(
מרווח השירות בפועל להחלפה של שמן המנוע וקרב מסנן שמן המנוע תלויים בתנאי השימוש ברכב ומצוינים באמצעות נוריות    )6(

אזהרה או הודעה בלוח המחוונים. בכל מקרה אין לחרוג מפרק זמן של שנה אחת.
אם הרכב מונע בדלק שאיכותו נמוכה מהתקן האירופאי הרלוונטי, יש להחליף מסנן זה כל 20,000 ק“מ.   )7(

אם הרכב מופעל באזורים מרובי אבק, יש להחליף מסנן זה כל 20,000 ק“מ.   )8(
יש להחליף את הרצועה כל שנתיים, ללא תלות בנסועה.   )9(

פעולות מומלצות   )0(
פעולות חובה   )•(

הערה החלף שמן תיבת הילוכים אוטומטית ומסנן שמן כל 240,000 ק"מ.

200 180 160 140 120 100 80 50 40 20 אלפי קילומטרים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שנים

# # # # # החלף קרב מסנן אוויר )8(

)9( החלף את נוזל הבלמים

#####החלף מסנן אוויר בתא הנוסעים )8( )0( )•(
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תא המנוע                                                                                                                                                    
בדיקת מפלסי נוזלים

)79  )183 )182 
גרסה 1.0 

1. מדיד שמן מנוע 2. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע 3. נוזל קירור מנוע 4. נוזל שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי 5. נוזל 
בלמים 6. מצבר
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גרסה 1.3

1. מדיד שמן מנוע 2. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע 3. נוזל קירור מנוע 4. נוזל שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי
5. נוזל בלמים 6. מצבר
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1.4  Turbo Multiair גרסת

1. מדיד שמן מנוע 2. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע 3. נוזל קירור מנוע 4. נוזל שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי
5. נוזל בלמים 6. מצבר
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גרסת Tigershark 2.4 )אם קיימת(

1. מדיד שמן מנוע 2. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע 3. נוזל קירור מנוע 4. נוזל שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי
5. נוזל בלמים 6. מצבר
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1.6 Multijet 16V גרסת

1. מדיד שמן מנוע 2. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע 3. נוזל קירור מנוע 4. נוזל שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי
5. נוזל בלמים 6. מצבר
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2.0  16V Multijet גרסת

1. מדיד שמן מנוע 2. מכסה/צוואר מילוי של שמן מנוע 3. נוזל קירור מנוע 4. נוזל שטיפה של שמשה קדמית/חלון אחורי
5. נוזל בלמים 6. מצבר
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אזהרה

182( לעולם אל תעשן תוך כדי עבודה בתא המנוע: גז ואדים דליקים עלולים להיפלט ממנו. קיימת סכנת שריפה!
183( היה זהיר מאוד בעבודה בתא המנוע אם המנוע חם. קיימת סכנת כוויות. אל תתקרב אל מניפת המקרן: המניפה החשמלית עלולה להתחיל 

לפעול. קיימת סכנת פציעות. צעיפים, עניבות וביגוד משוחרר אחר עלול להיתפס בחלקים הנעים.

חשוב

79( היזהר לא לבלבל בין הנוזלים השונים בעת המילוי: הם אינם תואמים! מילוי נוזל שגוי עלול לגרום נזק חמור לרכבך.
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שמן מנוע
)81  )184 

תצרוכת שמן מנוע
)4 

בדוק שמפלס שמן המנוע נמצא בין 
 .(A) במדיד MAX-לסימון ה MIN-סימון ה

אם מפלס השמן קרוב לסימון ה-MIN או 
 (B) מתחתיו, הוסף שמן דרך צוואר המילוי

.MAX-עד לסימון ב
גרסאות  1.0 ו- 1.3 

מדיד שמן המנוע (A) הוא חלק בלתי נפרד 
מהמכסה (B). פתח את המכסה, נקה את 
המדיד עם מטלית נטולת סיבים, החזר את 

המדיד והברג את המכסה למקומו.
הוצא את המדיד שוב ובדוק שמפלס 

 MAX -ל MIN השמן נמצא בין הסימונים
על המדיד.

   1.4 Turbo Multi Air / 1.6 16V גרסאות
Multijet / 2 .0 16V Multijet

הוצא את  מדיד שמן המנוע (A), נקה 
אותו עם מטלית והחזר אותו למקומו.
הוצא את המדיד שוב ובדוק שמפלס 

 MAX -ל MIN השמן נמצא בין הסימונים
על המדיד.

 )82 
בדרך כלל, תצרוכת השמן המרבית היא 

400 גר' על כל 1,000 ק"מ.
במהלך תקופת השימוש הראשונית, 

תצרוכת השמן תתייצב רק לאחר -6,000
5,000 הק"מ הראשונים.

נוזל קירור מנוע
)83  )185 

אם המפלס נמוך מדי, פתח את מכסה 
המיכל והוסף את הנוזל המצוין בפרק 

"נתונים טכניים".
נוזל שטיפה של שמשה קדמית/

חלון אחורי
)187 )186 

אם המפלס נמוך מדי, פתח את מכסה 
המיכל (D) והוסף את הנוזל המצוין בפרק 

"נתונים טכניים".
נוזל בלמים

)84  )189 )188 

שמן תיבת הילוכים אוטומטית
)80  

בדוק שהנוזל נמצא במפלס המרבי שלו. 
אם המפלס נמוך מדי, פתח את מכסה 

המיכל (E) והוסף את הנוזל המצוין בפרק 
"נתונים טכניים".

יש לבדוק את המפלס של שמן תיבת 
ההילוכים האוטומטית במרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ בלבד.

מצבר
)5  )85   )193 )192 )191 )190  
אין צורך למלא במצבר מים מזוקקים. 

אולם, יש לבצע בדיקה תקופתית במרכז 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ, 

כדי לבחון את יעילותו.
חשוב אחרי ניתוק המצבר יש לאתחל 

את מערכת ההיגוי. נורית אזהרה  בלוח 
המחוונים נדלקת כדי לציין זאת. כדי לבצע 

פעולה זו, סובב את גלגל ההגה מקצהו אחד 
לשני או נהג בקו ישר לאורך כ- 100 מ'.

חשוב אם רמת הטעינה נשארת נמוכה 
מ- 50% במשך זמן רב, המצבר ניזוק 

מגופרית, ויעילותו בהתנעה פוחתת. 

תחזוקת מערכת בקרת אקלים
בחורף יש להפעיל את מערכת בקרת 

האקלים פעם אחת בחודש לפחות למשך 
10 דקות. דאג לבדיקת המערכת במרכז 
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190( נוזל מצבר הוא חומר רעיל ומשתך 
מאוד. הימנע ממגע עם עיניים ועם עור. 

הרחק מהמצבר אש גלויה ואל תשתמש 
בחפצים שעלולים ליצור ניצוצות: קיימת 

סכנת פיצוץ ושריפה.
191( שימוש במצבר שמפלס הנוזל בו נמוך 

עלול לגרום נזק בלתי הפיך למצבר ואפילו 
להוביל לפיצוץ.

192( אם הרכב עתיד להיכנס לתקופת 
אחסון ארוכה בטמפרטורה נמוכה מאוד, 

הסר את המצבר והנח אותו במקום חם כדי 
שלא יקפא.

193( הרכב תמיד משקפי מגן בעבודה על 
המצבר או בקרבתו.

82( מלא תמיד שמן מנוע זהה במפרט 
לזהה שישנו כבר במנוע.

83( במערכת קירור המנוע נעשה שימוש 
upup השתמש . PARAFLU בנוזל נוגד קיפאון 

באותו סוג נוזל  שכבר נמצא במילוי לפני 
upup עם סוגים PARAFLU המילוי. אין לערבב את 

אחרים של נוזלי נוגד קיפאון. במקרה של 
מילוי בנוזל לא מתאים, בשום פנים ואופן 

אל תתניע את המנוע וצור קשר עם מרכז 
שירות מורשה של חברת סמלת בע"מ.

84( מנע מגע בין נוזל בלמים, שהוא חומר 
משתך מאוד, לבין חלקים צבועים. אם נשפך, 

שטוף את האזור במים מיד.
85( הרכבה לא נכונה של אביזרי חשמל או 

התקנים אלקטרוניים עלולה לגרום נזק חמור 
לרכבך. אם ברצונך להתקין אביזרים ברכבך 
לאחר רכישתו )לדוגמה, אזעקה נגד גניבה, 

טלפון וכד'( מומלץ לפנות למרכז שירות 
מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ שיכול 
להציע את המכשירים המתאימים לרכבך 
ולבדוק אם יש צורך לשדרג את המצבר.

 אזהרה

184( אם ברצונך להוסיף שמן מנוע, המתן 
עד שיתקרר המנוע לפני שחרור של מכסה 

המילוי, בפרט אם הוא עשוי מאלומיניום. 
אזהרה: סכנת כוויות!

185( מערכת הקירור מופעלת בלחץ.
אם צריך, החלף את המכסה במכסה מקורי 
אחר בלבד, אחרת הפעלת המערכת עלולה 
להיפגע. אל תסיר את מכסה המיכל כאשר 

המנוע חם: אתה עלול להיכוות.
186( אל תתחיל לנסוע כאשר מיכל נוזל 

שטיפת שמשות ריק: מערכת השטיפה של 
השמשה הקדמית חיונית לשיפור הראות. 

הפעלה חוזרת של המערכת ללא נוזל 
השטיפה עלולה לגרום נזק ולשחיקה מואצת 

של רכיבים אחדים.
187( תוספים מסחריים מסוימים לנוזל 

שטיפה הם חומרים דליקים. בתא המנוע ישנם 
חלקים חמים העלולים להצית בו שריפה.

188( נוזל בלמים הוא חומר רעיל ומשתך 
מאוד. לאחר מגע מקרי רחץ מיד את החלקים 

הנגועים במים ובסבון עדין ושטוף ביסודיות 
לאחר מכן. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי אם 

נבלע הנוזל. 
189( הסמל  על מיכל נוזל הבלימה מציין 

אם הנוזל סינתטי או על בסיס מינרלים. 
שימוש בנוזל מינרלי יגרום נזק בלתי הפיך 

לאוטמי הגומי של מערכת הבלמים.

 חשוב

80( שמן תיבת הילוכים משומש מכיל 
חומרים שמזיקים לסביבה. מומלץ לפנות

 למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 
בע"מ להחלפת נוזל.

81( אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל 
.MAX סימון

 חשוב

4( שמן מנוע ומסנן שמן משומשים מכילים 
חומרים מזיקים לסביבה. כדי להחליף את 
השמן ואת המסננים מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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לקוטב החיובי של המצבר (E) ואת הכבל  מטען מצברים מהיר, נתק את כבלי  5( מצברים מכילים חומרים מסוכנים מאוד 
השלילי (-) לקוטב החיישן (D), כפי שמוצג. המצבר לפני הטעינה. אל תשתמש במטען  לסביבה. להחלפת מצבר מומלץ לפנות 

❒הפעל ת מטען המצברים. בתום הטעיי❒ מצברים מהיר כדי לספק את מתח  למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.
נה כבה את המטען. ההתנעה.

❒אחרי שניתקת את המטען, חבר את ❒
(C) כפי שמוצג באיור   A tי ( op לחיישן ) S /Start מחבר כלי רכב ללא מערכת טעינת המצבר                       

203.להטענת המצבר יש לבצע את הפעולות 
הבאות: אזהרות

❒נתק את הכבל מהקוטב השלילי של ❒ חשוב אחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב 
המצבר. STOP וסגירת דלת הנהג המתן כדקה 

❒חבר את כבלי המטען אל נקודות ❒ לפחות לפני שאתה מנתק את אספקת 
החיבור של המצבר תוך התייחסות  החשמל מהמצבר ומחבר אותה מחדש. 

לקטבים. כאשר אתה מחבר שוב את הכבלים 
❒❒הפעל את המטען.  STOP למצבר ודא שמתג ההתנעה במצב

❒לאחר ההטענה, כבה את המטען ורק ❒ ושדלת הנהג סגורה.
לאחר מכן נתק אותו מהמצבר. חשוב טעינה חייבת להיות איטית בשיעור 

❒❒חבר מחדש את הכבל לקוטב המצבר  אמפר נמוך ולהימשך כ- 24 שעות. טעינה 
השלילי. ממושכת עלולה להזיק למצבר.

חשוב יש לחבר נכונה את כבלי מערכת 
כלי רכב עם מערכת Stop/Startהחשמל אל המצבר, כלומר, הכבל החיובי 
בצע את הפעולות הבאות:)+( מתחבר לקוטב החיובי והכבל השלילי 

(A) , איור 203, בלחיי)-( - לקוטב השלילי. ❒נתק את המחבר ❒
(C) צה על הלחצן (B) מהחיישן  המבקר קוטבי המצבר מסומנים בסמל )+( ובסמל 

 (-) את רמת הטעינה של מצבר, שבקוטב )-( על גבי מכסה המצבר.
השלילי (D) של המצבר.יש לבדוק שקוטבי המצבר לא חלודים 

(+) ❒חבר את הכבל החיובי ❒ של המטען ושהכבלים מחוברים אליהם היטב. אם 
ברצונך להטעין את מצבר הרכב באמצעות 
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הליכי שירות ותחזוקה

 )196 )195 )194 
)93 )92 )91 )90 )89 )88 )87 )86  

מגבי השמשה הקדמית/מגב 
השמשה האחורית

החלפת להבי המגבים של השמשה 
הקדמי ת

בצע את הפעולות הבאות:
❒הרם את זרוע המגב, לחץ על הלשונית ❒

חשוב אל תפעיל את המגב של החלון  ❒התקן את הלהב החדש: הכנס את ❒ (A) איור 204 של קפיץ החיבור והסר את 
האחורי אם הלהב מורם מהחלון האחורי. הלשונית לתושבת הייעודית שלו בזרוע  להב המגב מהזרוע.

מתז שמשה קדמית המגב ובדוק שהיא נעולה.
מתזי השמשה במכסה המנוע הם קבועים. ❒הנח את זרוע המגב על השמשה ❒

אם הזרם אינו יוצא, בדוק תחילה שיש נוזל  הקדמית.
שטיפה במיכל )עיין בנושא "בדיקת נוזלים"  חשוב אל תפעיל את המגבים, אם 
בפרק זה(. לאחר מכן, בדוק שהמתזים לא  הלהבים מורמים.
חסומים. השתמש במחט כדי לפתוח את 

החסימה, אם צריך.החלפת הלהב במגב החלון האחורי חשוב בגרסאות עם גג שמש ודא שהגג פעל באופן הבא: הרם את המכסה (A) איור 206 פתח  סגור לפני הפעלת המתזים הקדמיים.4  .(C) והסר את הזרוע (B) את האום
מתז החלון האחורי מקם את הזרוע החדשה נכונה, הדק   4

מתז החלון האחורי הוא קבוע. היטב את האום (B) ואז הורד את 
מחזיק המתז נמצא על החלון האחורי. .(A) המכסה
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87( הרכב מצויד בנוזלים שהותאמו לביצועיו או 
מגנים עליהם, על אורך חיי השירות ועל מרווחי 

השירות.
אל תשתמש בכימיקלים לשטיפת רכיבים אלה, 

מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למנוע, לתיבת 
ההילוכים או לבקרת האקלים. הנזק אינו מכוסה 

באחריות הרכב. אם יש לשטוף חלק כלשהו בגלל 
תקלה, השתמש בנוזל ניקוי מיוחד לפעולה זו.

88( כמות גדולה או קטנה מדי של שמן מזיקה 
מאוד למנוע. ודא שמפלס שמן המנוע תקין תמיד.

89( ייש תמיד להשתמש בקרר ובחומרי סיכה 
מאושרים ומתאימים למערכת מיזוג האוויר 

הספציפית שהותקנה ברכבך. נוזלים לא מאושרים 
מסוימים דליקים ועלולים להתפוצץ. קיימת סכנת 

פציעות. שימוש בנוזלים או בחומרי סיכה לא 
מאושרים עלול לפגוע ביעילות המערכת ולגרור 

תיקונים יקרים.
90( מערכת מיזוג האוויר מכילה קרר שנתון 

בלחץ: כדי להימנע מפציעות או מנזק למערכת, 
הוספת קרר או ביצוע תיקונים שמצריכים ניתוק 

כבלים מומלץ לבצע במרכז שירות מורשה מטעם 
חברת סמלת בע"מ.

91( כלי רכב שמצוידים בממיר קטליטי יש לתדלק 
בבנזין נטול עופרת בלבד. בנזין שמכיל עופרת 
עלול לגרום נזק קבוע לממיר הקטליטי ולפגוע 

ביכולתו לצמצם פליטת מזהמים ובכך לשבש את 
ביצועי הרכב שיספגו נזק בלתי הפיך.

אם המנוע לא תקין, בפרט אם הבחנת בהתנעה 
חריגה או אם יש ירידה בביצועיו. יש לפנות מיד 
למוסך. האגף הטכני של החברה ממליץ לפנות 
למרכז שירות מורשה של חברת סמלת בע"מ. 

הפעלה ממושכת של מנוע במצב לא תקין עלולה 
לגרום לממיר הקטליטי להתחמם יתר על המידה 

וכתוצאה מכך, ייגרם נזק לממיר ולמנוע.
92( שימוש בשמן תיבת הילוכים שונה מהמאושר 

עלול לפגוע באיכות העברת הילוכים ו/או לגרום 
להופעת רעידות בתיבת ההילוכים עצמה.

93( מומלץ לתחזק את רכבך במרכז שירות 
מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

אם אתה מבצע בעצמך פעולות תקופתיות רגילות 
ותיקונים קטנים, מומלץ להצטייד בציוד מיוחד, 
בחלקי חילוף מקוריים ובנוזלים, אם צריך. אל 

תבצע שום פעולות ברכב, אם אין לך את הניסיון 
הדרוש.

 אזהרה
194( מערכת יניקת האוויר )קרב מסנן האוויר, 
צינורות גומי וכד'( יכולה להגן מפני פליטת גזים 
מהמנוע. אל תסיר מערכת זו, אלא אם עליך 

לבצע פעולות תיקון או שירות. לפני התנעת 
המנוע ודא שהמערכת לא הוסרה. אחרת, קיימת 

סכנת פציעות חמורות.
195( גזי פליטה מסוכנים מאוד ועלולים לגרום 

למוות. הם כוללים פחמן חד חמצני: גז ללא צבע 
או ריח עלול לגרום איבוד הכרה והרעלה אם  

נושמים אותו.
196( מערכת הפליטה עלולה להגיע 

לטמפרטורות גבוהות שבגללן עלולה לפרוץ 
שריפה, אם הרכב חונה על חומרים דליקים. עשב 

או עלים יבשים אף עלולים להתלקח במגע עם 
מערכת הפליטה. אל תחנה את הרכב ואל תפעיל 

אותו במקום שבו מערכת הפליטה עלולה לבוא 
במגע עם חומרים דליקים.

חשוב 
86( טיפול שירות שגוי או אי ביצוע פעולות או 
תיקונים נחוצים, עלולים לגרום לתיקונים יקרים 

יותר, נזק לרכיבים אחרים או פגיעה בביצועי 
הרכב. מומלץ לבדוק מיד כל תקלה במרכז שירות 

מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.
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הרמת הרכב
אם יש צורך להרים את הרכב, מומלץ 

לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת 
סמלת בע"מ, המצויד ברמפה או מגבה 

מוסך.

גלגלים וצמיגים

הצעה לסבב צמיגים
)97 )96 )95 )94   )198 )197 

שרשראות שלג
)98 

עומסים שונים מופעלים על הצמיגים 
הקדמיים ועל צמיגים האחוריים בגלל היגוי, 
תמרונים ובלימה. לכן, הבלאי שלהם שונה.

כדי לפתור סוגיה זו, יש לעשות סבב 
צמיגים במרווחים מתאימים. פעולה זו 

מומלצת לצמיגים בעלי סוליה עם חריצים 
עמוקים לשימוש בנהיגת שטח ונהיגת 

כביש.
סבב צמיגים תורם לשימור אחיזת הכביש 

בדרכים רטובות, בוציות או מושלגות, 
ומבטיח שליטה מיטבית ברכב.

במקרה של בלאי לא רגיל של הצמיגים, 
יש לזהות את הסיבה ולתקן אותה לפני 

ביצוע הסבב.

דגמי הנעה קדמית והנעה לכל הגלגלים
 215/60  R17 -215/65  ו R16  על צמיגי

אפשר להתקין שרשראות שלג בעובי 7 
מ"מ. לא ניתן להתקין שרשראות על צמיגי 

.2 35/45 R19 -225/55 ו  R18
אזהרות

יש להשתמש בשרשראות שלג בהתאם 
לתקנות החוק המקומי במדינה שאתה 

נוהג בה. במדינות מסוימות צמיגים 
שמסומנים בקוד M+S )בוץ ושלג( נחשבים 
לציוד חורף. לכן, השימוש בהם זהה לאופן 

השימוש בשרשראות שלג.
ניתן להתקין את שרשראות השלג על 

הגלגלים הקדמיים בלבד.
בדוק את מתיחתן של שרשראות השלג 

אחרי נסיעה בת כמה מטרים.
התקנת שרשראות שלג על צמיגים 

במידות לא מקוריות עלולה לגרום נזק 
לרכב. שימוש בצמיגים במידות או בסוג 

)M+S, שלג וכד'( שונים בסרן הקדמי ובסרן 
האחורי עלול להשפיע על הנהיגה ברכב 

ולגרום לאיבוד שליטה ברכב ולגרום תאונה.

 אזהרה

197( אל תבצע הצלבה של צמיגים חד 
כיווניים. במקרה זה יש להקפיד לא להתקין 
אותם בניגוד לכיוון התנועה המצוין, אחרת 

עלול לאבד את השליטה ברכב.
198( נהיגה ברכב שבצמיגיו חסר אוויר או 
ללא אוויר כלל, עלולה לגרום בעיות חמורות ללא אוויר כלל, עלולה לגרום בעיות חמורות

ונזק בלתי הפיך לצמיג.

 חשוב

94( זכור, כי אחיזת הדרך של רכבך תלויה אף 
בלחץ אוויר נכון בצמיגים.

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

כתוצאה מכך.
96( אל תחליף בין צמיגי צד ימין לצמיגי צד 

שמאל של הרכב ולהיפך.
97( לעולם אל תצבע חישוקי אלומיניום 
הנדרשים לפעול בתנאי טמפרטורה מעל 

150°C. תיתכן פגיעה בתכונות המכניות של 
הגלגלים.

98( האט לאחר התקנת שרשראות שלג; 
לעולם אל תחרוג מהמגבלה של 50 קמ"ש.

הימנע מנהיגה מעל מהמורות, מדרגות או 
מדרכות ואל תנהג למרחק ארוך בדרכים 

שאינם מכוסות בשלג, כדי לא להזיק לרכבך 
ולפני הדרך.
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צבע הרכב 
שמירה על הצבע

צבע  99(  6(
תקן חיכוכים ושריטות מיד, כדי למנוע 

היווצרות חלודה.
גרסאות עם צבע מט

)אם קיים(
כמה חלקים של רכבך עשויים להיות 

צבועים בצבעי מט אשר דורשים טיפול 
 )100 

עלולה לגרום נזק למכונית בטווח הארוך.
❒שטוף את מרכב המכונית בזרם מים ❒

בלחץ נמוך.
❒נגב את המרכב בספוג טבול בתמיסת ❒

סבון מדוללת, שטוף את הספוג לעתים 
קרובות.

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

מיוחד לשמירת המראה. 

שטיפת הרכב
כדי לשטוף נכון את הרכב, פעל באופן 

הבא:
❒לפני שטיפת הרכב הסר את האנטנה ❒

מהגג.
❒גרסאות עם מדבקות )אם קיים(: הימנע ❒

מרחיצת רכב במברשות/גלגלות במתקנים 
אוטומטיים. שטוף את הרכב ביד בלבד 

באמצעות חומרי ניקוי עם pH ניטרלי.
יבש אותו עם מטלית עור צבי. אין להשי

תמש בחומרים קשיחים ו/או חומרי הברקה 
לניקוי הרכב.

❒אם אתה משתמש במכשיר ניקוי בלחץ ❒
גבוה, הרחק אותו מהצבע ל- 40 ס"מ לפחות, 

כדי למנוע נזק או עיוותים. הצטברות מים 

מכילה חומצה חזקה במיוחד. הימנע )אם 
ניתן( מחניה מתחת לעצים והסר שרף מיד,

מכיוון שקשה מאוד להסיר שרף יבש 
ותצטרך להשתמש בחומרים שוחקים ו/

או בחומרי ליטוש הפוגעים במראה הצבע. 
אל תשתמש בנוזל שטיפה לא מדולל לניקוי 

שמשה קדמית, אלא דלל אותו ב- 50% מים. 
השתמש בנוזל שטיפה לא מדולל רק אם 

צריך בגלל טמפרטורות חיצוניות.

חשוב
99( כדי לשמר על מראהו הנאה של הצבע, 
אסור להשתמש במוצרי ניקוי שוחקים ו/או 

במוצרי ליטוש לניקוי הרכב.
100( הימנע מרחיצת רכב במברשות/
גלגלות במתקנים אוטומטיים. רחץ את 

הרכב באופן ידני בלבד בחומרי ניקוי 
ניטרליים ויבש אותו במטלית לחה מעור 

צבי. אין להשתמש בחומרים שוחקים ו/או 
חומרי ליטוש לניקוי הרכב. יש לשטוף מיד 
וביסודיות לשלשת ציפורים, מכיוון שהיא 

 חשוב

6( חומרי ניקוי מזהמים את הסביבה. יש 
לרחוץ את הרכב במקומות שמצוידים 

במכשור האוסף את נוזל השטיפה והמטהר 
אותו.
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מידע זיהוי                                 
מספר זיהוי רכב

מספר זיהוי הרכב )(VIN( מוטבע על 
הלוחית המוצגת באיור 207 אשר 

מותקנת בפינה השמאלית הקדמית של 
לוח המכשירים. ניתן לראות את הלוחית 

מבחוץ דרך השמשה הקדמית.

(VIN) לוחית של מספר זיהוי רכב
הלוחית נמצאת על קורת הדלת הקדמית 

השמאלית איור 209 והיא כוללת את 
הנתונים הבאים:

❒A: הערך הנכון של מקדם פליטת עשן ❒
)עבור מנועי דיזל(.

❒B: שם היצרן, קוד אישור סוג הרכב, ❒ מספר זיהוי של הרכב, משקלים מרביים מספר זה אף מוטבע על רצפת תא  מותרים.הנוסעים, לפני המושב הקדמי הימני.  (A) קוד מנוע, גרסת סוג הרכב, מספר ❒כדי לראות אותו החלק את מכסה :C❒ חלקי חילוף, קוד צבע, מידע נוסף.איור 208 בכיוון החץ.
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מנוע
1.3 180 כ"ס 1.3 150 כ"ס 1.0 גרסאות

55282328 55282328 55282151 קוד מנוע
otto otto otto מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור 3 בטור מספר צילינדרים וסידורם

 70 x 86.5 7 0 x 86.5 7 0 x 86.5 קדח צילינדר ומהלך בוכנה )מ"מ(

1332 1332 999 נפח מנוע )סמ"ק(
 10.5±0.2 1 0.5±0.2  10.5±0.2 יחס דחיסה

132 110 88 (EC) (kW) הספק מרבי

180 150 120 הספק מרבי (EEC) )כ"ס(

5750 5500 5750 במהירות סיבוב )סל"ד(

270 270 190 מומנט מרבי (EEC)  ניוטון מטר

27.5 27.5 19.3 מומנט מרבי (EEC) )קג"מ(

1850 1850 1750 במהירות סיבוב )סל"ד(
NGK ILKFR7A8 NGK ILKFR7A8 NGK ILKFR7A8 מצתים

בנזין נטול עופרת בדירוג 95  בנזין נטול עופרת בדירוג 95  בנזין נטול עופרת בדירוג 95  דלק
)EN228 אוקטן )לפי מפרט )EN228 אוקטן )לפי מפרט )EN228 אוקטן )לפי מפרט
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 o1.4 Turb  Multi Air ותרסא ג
2.4 Tigershark (*)

136/140/170 כ"ס )*(

50052375 )**( 55263623 - 55263624 קוד מנוע
otto otto מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור מספר צילינדרים וסידורם

88.0 x 97.0  72.0 x 84.0 קדח צילינדר ומהלך בוכנה )מ"מ(

2360 1368 נפח מנוע )סמ"ק(
 10:1  10:1 יחס דחיסה

129 100 )**( / 103 / 125 )**( (EC) (kW) הספק מרבי

175 136 )*( / 140 / 170 )**( הספק מרבי (EEC) )כ"ס(

6400 5000 / 5500 )**( במהירות סיבוב )סל"ד(

230 230 / 250 )**( מומנט מרבי (EEC)  ניוטון מטר

23.4 23.5 / 25.5 )**( מומנט מרבי (EEC) )קג"מ(

3900 1750 / 2500 )**( במהירות סיבוב )סל"ד(
-- NGK IKR9J8 מצתים

בנזין נטול עופרת בדירוג 95 אוקטן בנזין נטול עופרת בדירוג 95 אוקטן דלק
)EN228 לפי מפרט( )EN228 לפי מפרט(

אם קיים  )*(
בדגם Turbo MultiAir 1.4  170 כ"ס ) **(
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  1.6 16V MultiJet)*( 1.6 115 כ״ס 1.6 16V MultiJet 1.6 16V MultiJet גרסאות
 16V MultiJet 120 כ״ס 105 כ״ס )*( 95 כ״ס )*(

55260384 / 55280444 )**( 55260384 55260384 קוד מנוע

דיזל דיזל דיזל מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור 4 בטור מספר צילינדרים וסידורם

7 9.5 x 80.5  79.5 x 80.5 79.5 x 80.5 קדח צילינדר ומהלך בוכנה )מ"מ(

1598 1598 1598 נפח מנוע )סמ"ק(

1 6.5 : 1 1 6.5 : 1  16.5 : 1 יחס דחיסה

85 / 88 77 70 (EC) (kW) הספק מרבי

115 / 120 105 95 הספק מרבי (EEC) )כ"ס(

3750 4500 4000 במהירות סיבוב )סל"ד(

320 320 320 מומנט מרבי (EEC)  ניוטון מטר

32.6 32.6 32.6 מומנט מרבי (EEC) )קג"מ(

1750 1750 1750 במהירות סיבוב )סל"ד(

סולר לכלי רכב סולר  לכלי רכב סולר לכלי רכב דלק
)EN590 לפי מפרט( )EN590 לפי מפרט( )EN590 לפי מפרט(

אם קיים  )*(
AdBlue (UREA) 120 כ"ס עם  1.6 16V MultiJet בדגם  )**(
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2.0 16V MultiJet 2.0 16V MultiJet 2.0 16V MultiJet גרסאות
170 כ״ס 140 כ״ס 120 כ״ס )*(

55263087 / 55284064 )**( )**( 55283099 / 55263088קוד מנוע 5526308755263088 )***( / 55283099 )***(

דיזל דיזל דיזל מחזור פעולה

4 בטור 4 בטור 4 בטור מספר צילינדרים וסידורם

x 90.4 3 8קדח צילינדר ומהלך בוכנה   83 x 90.4 83 x 90.4 )מ"מ(

1956 1956 1956 נפח מנוע )סמ"ק(
1 6.5  16.5  16.5 יחס דחיסה

125 103 88 (EC) (kW) הספק מרבי

170 140 120 הספק מרבי (EEC) )כ"ס(

3750 3750 / 4000 )***( 4000 במהירות סיבוב )סל"ד(

350 350 320 מומנט מרבי (EEC)  ניוטון מטר

35.7 35.7 32.6 מומנט מרבי (EEC) )קג"מ(

1750 1500 / 1750 )***( 1250 במהירות סיבוב )סל"ד(

סולר לכלי רכב סולר לכלי רכב   סולר לתחבורה   דלק
)EN590 לפי מפרט( )EN590 לפי מפרט( )EN590 לפי מפרט(

אם קיים  )*(
AdBlue בדגמים עם  )**(

)***( גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית



233

גלגל חלופי קומפקטיגלגלים 
)אם קיים( צמיג : T 145/90 R16 106Mחישוקים וצמיגים

 4.0 B x 16H ET22 :חישוק חישוקי סגסוגת או פלדה. צמיגים רדיאליים 
ללא אבוב.

כל הצמיגים המאושרים לשימוש מופיעים 
ברישיון הרכב.

חשוב במקרה של סתירה בין הנתונים 
בספר הוראות הרכב ורישיון הרכב, המפרט 

הקובע הוא זה המופיע ברישיון הרכב. 
לנהיגה בטוחה, יש להתקין ברכב צמיגים 
מאותו יצרן ומאותו סוג על כל הגלגלים.

חשוב אל תשתמש באבובים בצמיגים ללא 
פנימית )טיובלס(.
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חישוקים וצמיגים מאושרים
)200 )199 

)80  

צמיגי שלג צמיגים גלגלים גרסאות
215/65 R16 98Q (M+S) 215/65 R16 98H 6.5J x 16 ET40

215/60 R17 96Q (M+S) (*) 215/60 R17 96H (M+S) (**) 6.5J x 17 ET40 (*)
215/60 R17 96Q (M+S) 215/60 R17 96H 7J x 17 ET40 1.0
225/55 R18 98Q (M+S) 225/55 R18 98V 7J x 18 ET 40

235/45 R19Q (M+S) 235/45 R19 95V (**) (***) 7.5J x 19 ET40 (**)
215/65 R16 98Q (M+S) 215/65 R16 98H 6.5J x 16 ET40

215/60 R17 96Q (M+S) (*) 215/60 R17 96H (*) 6.5J x 17 ET40 (*)
1.3 150 כ"ס

215/60 R17 96Q (M+S) 215/60 R17 96H 7J x 17 ET40
1.3 180 כ"ס

225/55 R18 98Q (M+S) 225/55 R18 98V 7J x 18 ET 40
235/45 R19Q (M+S) 235/45 R19 95V (**) (***) 7.5J x 19 ET40 (**)

215/65 R16 98Q (M+S) 215/65 R16 98H 6.5J x 16 ET40
215/60 R17 96Q (M+S) 215/60 R17 96H 7J x 17 ET40

1.4 Turbo MultiAir
225/55 R18 98Q (M+S) 225/55 R18 98V 7J x 18 ET 40

235/45 R19Q (M+S) 235/45 R19 95V (**) (***) 7.5J x 19 ET40 (**)
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צמיגי שלג צמיגים גלגלים גרסאות
215/65 R16 98Q (M+S) 215/65 R16 98H 6.5J x 16 ET 40
215/60 R17 96Q (M+S) 215/60 R17 96H 6.5J x 17 ET 40 (**)

2.4 Tigershark (**)
215/60 R17 96Q (M+S) 215/60 R17 96H 7J x 17 ET 40
225/55 R18 98Q (M+S) 225/55 R18 98V 7J x 18 ET 40
215/65 R16 98Q (M+S) 215/65 R16 98H 6.5J x 16 ET40
215/60 R17 96Q (M+S) 215/60 R17 96H 7J x 17 ET40

 1.6  16V Multijet
225/55 R18 98Q (M+S) 225/55 R18 98V 7J x 18 ET 40

235/45 R19Q (M+S) 235/45 R19 95V (**) (***) 7.5J x 19 ET40 (**)
215/65 R16 98Q (M+S) 215/65 R16 98H 6.5J x 16 ET40

215/60 R17 96Q (M+S) (*) 215/60 R17 96H (M+S) (*) 6.5J x 17 ET40 (*)
215/60 R17 96Q (M+S) 215/60 R17 96H 7J x 17 ET40 2.0  16V Multijet
225/55 R18 98Q (M+S) 225/55 R18 98V 7J x 18 ET 40

235/45 R19Q (M+S) 235/45 R19 95V (**) (***) 7.5J x 19 ET40 (**)

Trailhawk גרסאות   )*(
לגרסאות/שווקים מסויימים  )**(

)***( צמיגי אל נקר
.Trailhawk 235/45 אינם זמינים עבור גרסת  R19 95V 7.5 עם גודל צמיגJ x 19 ET40 הערה חישוקים בגודל
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לחץ אוויר בצמיגים קרים
הוסף +0.3 בר לערך לחץ האוויר המומלץ כאשר הצמיגים עדיין חמים. אך יש לבדוק מחדש את ערכי הניפוח הנכונים כשהצמיגים 

קרים. עם צמיגי שלג הוסף +0.2 בר ללחצי הניפוח עבור צמיגים רגילים.

גלגל חלופי  גלגל חלופי  עומס מלא ללא מטען/עומס בינוני
צמיגים

קומפקטי בגודל מלא )*(
אחורי קדמי אחורי קדמי

2.4 2.4 2.2 2.4 215/65 R16 98H

2.4 2.4 2.2 2.4 215/60 R17 96H
4.2 2.4

2.4 2.4 2.2 2.4 225/55 R18 98V

2.4 2.4 2.2 2.4 235/45 R19 95V

)*( אחרי השימוש בגלגל החלופי במקרה חירום, תקן את לחץ האוויר בגלגל לערך המומלץ המופיע בטבלה הבאה בהקדם האפשרי.

אזהרה

199( אם ברכבך מותקנים צמיגי חורף בעלי שיעור מהירות נמוך מהמצוין במסמכי הרישוי, אל תחרוג מהמהירות המרבית המותרת של הצמיגים 
המותקנים.

200( אל תתקין צלחות גלגל אם הותקנו צלחות משולבות )עם קפיצים( לחישוקי פלדה, ולאחר מכירה צויד במגן חישוק. שימוש בצמיגים 
ובצלחות לא נכונים עלול לגרום לאיבוד פתאומי של לחץ אוויר.
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מידות                                                                                                                                                 

המידות המצוינות הן במ"מ, ומתייחסות לרכב המצויד בצמיגים המקוריים שלו. הגובה מתייחס למכונית ללא מטען.

Limited / Longitude / Sport גרסאות
I H G F E (*) D C B A

 / 16531805 1553 2023 1551 790 2570 889 4249)**( 1692

)*( 1683/1692 עם מנשא מטען לגג
)**( ייתכנו הבדלים קטנים בגודל בהתאם למידות החישוקים.
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םייינכט םים

Trailhawk גרסאות
I H G F E (*) D C B A

 / 16841805 1541 2023 1541 798 2570 889 4257)**( 1688

)*( 1714/1718 עם מנשא מטען לגג
)**( ייתכנו הבדלים קטנים בגודל בהתאם למידות החישוקים.
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מרווח גחון מזערי/ זוויות טיפוסיות

(A) מרווח גחון מזערי
מרווח הגחון נמדד ליד הקצה התחתון של הדיפרנציאל. הערך גם קובע את ערכי זווית הגישה, זווית הנטישה וזווית הגחון.

המידות המצוינות הן במ"מ, ומתייחסות לרכב המצויד בצמיגים המקוריים שלו.
דגמי הנעה קדמית  (FWD):171 מ"מ

דגמי הנעה לארבעת הגלגלי ם (4WD): 201 מ"מ
דגמי Trailhawk עם הנעה לארבעת הגלגלים (4WD LOW):  225 מ"מ
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םיינייכטכ

(B) זווית גישה
זווית גישה נקבעת ביחס בין הקו האנכי של משטח הדרך ובקו המשיק העובר בין הגלגל הקדמי והחלק נמוך ביותר של הרכב.

ככל שהזווית רחבה יותר, כך קטן יותר הסיכון שהמרכב או השלדה יפגעו במכשול, בעת טיפוס במדרון תלול או מעבר של מכשול.
17.9° : (FWD) דגמי הנעה קדמית

21° :(4WD) דגמי הנעה לארבעת הגלגלים
30.5° :(4WD LOW) עם הנעה לארבעת הגלגלים Trailhawk דגמי

(C) זווית נטישה
זווית הנטישה נקבעת מאותם הקווים של זווית הגישה, ומתייחסת לחלק האחורי של הרכב.

29.7° : (FWD)  דגמי הנעה קדמית
32.1° :(4WD) דגמי הנעה לארבעת הגלגלים

34.3° :(4WD LOW) עם הנעה לארבעת הגלגלים Trailhawk דגמי

(D) זווית גחון
הערך של זווית הגחון קשור למרווח הגחון של הרכב ומציין את הגובה שבו הרכב יכול לעבור מעל מכשול, פחות או יותר תלול, מבלי 
שהמרכב או השלדה ינוחו על הקרקע, לאחר נגיעה במכשול עם החלק הנמוך ביותר והבולט ביותר )בדרך כלל הגחון(, כיוון שמצב זה 

יפחית מאוד את אחיזת הגלגלים.
ללא אחיזה מספקת בקרקע, לגלגלים לא יהיה מספיק עוצמה להזיז את הרכב והם יתרוממו.

ככל שמרווח הגחון גבוה יותר, כך רחבה יותר זווית הגחון. קח בחשבון תמיד שככל שמרווח הגחון גבוה יותר, כך קטנה היציבות בשל 
מרכז כובד גבוה יותר אשר מפחית את זווית נסיעה בשיפוע צד.

21.2° : (FWD) דגמי הנעה קדמית
24°  :(4WD) דגמי הנעה לארבעת הגלגלים

25.7° :(4WD LOW) עם הנעה לארבעת הגלגלים Trailhawk דגמי
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משקלים

1.3 180 כ"ס 1.3 150 כ"ס 1.0 משקלים )ק"ג(

1430 / 1540 )****(משקל רכב ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק מלא ב- 90%,  1320 1320 ללא ציוד אופציונלי( )ק“ג(:

)****( 520 / 590 580 540 משקל מטען כולל נהג )*(

1150משקל מטען מרבי מותר )**( 1050 1050 - סרן קדמי

)****( 1050 / 1000 950 950 - סרן אחורי

)****( 2060 / 2020 1900 1860 - כולל:

)****( 3260/ 3220 3100 2860 משקל מרבי משולב לרכב )רכב +גרור( )***(

משקלי גרירה
1450 1450 1250

- גרור עם בלמים

600 600 600 - גרור ללא בלמים

50 50 50 עומס מרבי על הגג )גרסאות עם מוטות גג(

60 60 60 משקל מרבי על היצול )גרור עם בלמים(:
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אם מותקן ציוד מיוחד )גג שמש, התקן גרירה וכו'( המשקל ללא מטען גדל, ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען     )*(
המרביים.  

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

לעולם אין לחרוג ממשקל המרבי המשולב עבור הרכב: משקל הגרירה המרבי מותר רק אם אינו חורג מעומס המרבי המשולב     )***(
המותר.  

Trailhawk גרסאות )****(
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1.4 Turbo MultiAir 1.4 Turbo MultiAir משקלים )ק"ג(
2.4 Tigershark (******)

170 כ״ס )*( 136/140 כ״ס

1575משקל רכב ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק  1430 1320 מלא ב- 90%, ללא ציוד אופציונלי( )ק“ג(:

505 580 545 / 560 )***( משקל מטען כולל נהג )**(

משקל מטען מרבי מותר )****(
1150 1150 1050

- סרן קדמי

1000 1000 900 - סרן אחורי

2080 2010 1865 / 1880 )***( - כולל:

-- -- -- משקל מרבי משולב לרכב )רכב +גרור( )*****(

משקלי גריר ה
905 1200 1000 / 1200 )***(

- גרור עם בלמים

400 600 400 / 600 )***( - גרור ללא בלמים

70 70 70 עומס מרבי על הגג )גרסאות עם מוטות גג(

60 60 60 משקל מרבי על היצול )גרור עם בלמים(:
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גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית   )*(
אם מותקן ציוד מיוחד )גג שמש, התקן גרירה וכו'( המשקל ללא מטען גדל, ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי    )**(

המטען המרביים.
גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית ומצמד כפול   )***(

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

לעולם אין לחרוג ממשקל המרבי המשולב עבור הרכב: משקל הגרירה המרבי מותר רק אם אינו חורג מעומס המרבי    )*****(
המשולב המותר.

אם קיים.  )******(
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1.6 16 V MultiJet משקלים )ק"ג(
AdBlue (UREA) דגמים עם AdBlue (UREA) דגמים ללא

1430משקל רכב ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק  1390 / 1415 )*( מלא ב- 90%, ללא ציוד אופציונלי( )ק“ג(:

520 / 565 )*( 515 משקל מטען כולל נהג )*(

משקל מטען מרבי מותר )**(
1050 1050

- סרן קדמי

950 / 960 )*( 900 - סרן אחורי

1950 / 1995 )*( 1905 / 1930 )*( - כולל:

3150 / 2695 )*( -- משקל מרבי משולב לרכב )רכב +גרור( )***(

משקלי גריר ה
1500 / 1200 )*( 1000 / 900 )*(

- גרור עם בלמים

600 400 - גרור ללא בלמים

50 70 עומס מרבי על הגג )גרסאות עם מוטות גג(

60 60 משקל מרבי על היצול )גרור עם בלמים(:
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גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית ומצמד כפול   )*(
אם מותקן ציוד מיוחד )גג שמש, התקן גרירה וכו'( המשקל ללא מטען גדל, ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי    )**(

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

המשקלים המותרים.
לעולם אין לחרוג ממשקל המרבי המשולב עבור הרכב: משקל הגרירה המרבי מותר רק אם אינו חורג מעומס המרבי    )****( 

המשולב המותר.
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2.0 16 V MultiJet     120/140 כ״ס משקלים )ק"ג(

AdBlue (UREA) דגמים עם AdBlue (UREA) דגמים ללא

1450משקל רכב ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק  1430 מלא ב- 90%, ללא ציוד אופציונלי( )ק“ג(:

560 580 משקל מטען כולל נהג )**(

משקל מטען מרבי מותר )**(
1150 1150

- סרן קדמי

1050 1000 - סרן אחורי

2100 2010 - כולל:

3600 -- משקל מרבי משולב לרכב )רכב +גרור( )***(

משקלי גריר ה
1500 1500

- גרור עם בלמים

600 600 - גרור ללא בלמים

50 70 עומס מרבי על הגג )גרסאות עם מוטות גג(

60 60 משקל מרבי על היצול )גרור עם בלמים(:
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אם מותקן ציוד מיוחד )גג שמש, התקן גרירה וכו'( המשקל ללא מטען גדל, ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי המטען    )*(
המרביים.

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

)***(  לעולם אין לחרוג ממשקל המרבי המשולב עבור הרכב: משקל הגרירה המרבי מותר רק אם אינו חורג מעומס המרבי המשולב 
המותר.
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 *2.0 16 V MultiJet     140/170 כ״ס משקלים )ק"ג(

AdBlue (UREA) דגמים עם AdBlue (UREA) דגמים ללא

1660משקל רכב ללא מטען )עם כל הנוזלים, מיכל דלק  )**( 1530 1540 )****( / 1535 )***( מלא ב- 90%, ללא ציוד אופציונלי( )ק“ג(:

545 )***( / 550 )**( 510משקל מטען כולל נהג )*****( 540 )****(

משקל מטען מרבי מותר )******(
1150 1150

- סרן קדמי

1050 1000 - סרן אחורי

2170 2080 - כולל:

3670 משקל מרבי משולב לרכב )רכב +גרור( )*******(

משקלי גרירה
1500 1500

- גרור עם בלמים

600 600 - גרור ללא בלמים

50 70 עומס מרבי על הגג )גרסאות עם מוטות גג(

60 60 משקל מרבי על היצול )גרור עם בלמים(:
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גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית   )*(
)**(   16V Multijet  2.0 140 כ"ס 

)***(   16V Multijet  2.0 170 כ"ס )*(
גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית לשווקים מסוימים   )****(

אם מותקן ציוד מיוחד )גג שמש, התקן גרירה וכו'( המשקל ללא מטען גדל, ותפחת יכולת נשיאת המטען ביחס לעומסי    )*****(
המטען המרביים.

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

)******( לעולם אין לחרוג ממשקל המרבי המשולב עבור הרכב: משקל הגרירה המרבי מותר רק אם אינו חורג מעומס המרבי 
המשולב המותר.
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קיבולים ומילוי נוזלים                                                                                                                               
נוזלים מומלצים ושמנים מקוריים 1.3 150 כ"ס 1.0

דלק נטול עופרת באוקטן 95 לפחות  48 48 מיכל דלק )ליטרים(:
 )EN228 מפרט( 7 - 5 7 - 5 כולל עתודה )ליטרים(:

תערובת של מים מזוקקים ו- 50% 
UP 8.3 6.94 PARAFLU מערכת קירור מנוע )ליטרים(:

4.5 3.2 שמן מנוע )ליטרים(:
SELENIA DIGITEK P.E.

4.7 3.3 שמן מנוע ומסנן )ליטרים(:

 TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
)גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית( / תיבת  הילוכים אוטומטית ומצמד כפול( TUTELA  בית תיבת הילוכים /  1.8 1.5 TRANSMISSION AS8 )גרסאות עם תיבת דיפרנציאל )ק"ג(:

הילוכים אוטומטית(

TUTELA TOP 4/Sמערכת בלמים הידראולית   0.83 0.83 )ק"ג(:

 PETRONAS תערובת של מים ונוזל 2.5מיכל נוזל שטיפה של שמשה  2.5DURANCE SC 35 קדמית וחלון אחורי )ליטרים(:

UP.ו- 40% מים מזוקקים PARAFLU )*( כאשר הרכב מופעל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, מומלץ להשתמש בתערובת של 60%  
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 2.4 Tigershark
נוזלים מומלצים ושמנים מקוריים 1.4 Turbo MultiAir (****)1.3 180 כ"ס

דלק נטול עופרת באוקטן 95  48 48 48 מיכל דלק )ליטרים(:
לפחות 

EN228 7 - 5 7 - 5 7 - 5 ( כולל עתודה )ליטרים(: )מפרט 

תערובת של מים מזוקקים ו- 50% מערכת קירור מנוע 
UPUP 6.45 5.2 8.3 PARAFLU )ליטרים(:

-- .SELENIA DIGITEK P.E )גרסאות  -- 4.2 שמן מנוע )ליטרים(:
  ( 1.4 Turbo Multi Air,1.3 180 כ"ס

SELENIA K POWER )גרסאות 2.4 שמן מנוע ומסנן  5.3 3.6 4.5
Tigershark) )ליטרים(:

 TUTELA TRANSMISSION
GEARFORCE )גרסאות עם תיבת 
הילוכים ידנית( / תיבת הילוכים 

אוטומטית ומצמד כפול(/TUTELA  בית תיבת הילוכים /  6.0 2.0 /2.1 )**( / 6.0 )***( 5.4 TRANSMISSION AS8 )גרסאות עם דיפרנציאל )ק"ג(:
תיבת הילוכים אוטומטית וגרסאות 

 Tigershark 2.4

TUTELA TOP 4/Sמערכת בלמים הידראולית   0.83 0.83 0.83 )ק"ג(:

מיכל נוזל שטיפה של 
 PETRONAS תערובת של מים ונוזל 3.0 2.5 2.5 DURANCE SC 35שמשה קדמית וחלון  אחורי )ליטרים(:
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UP ו- 40% מים PARAFLU כאשר רכבך מופעל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, מומלץ להשתמש בתערובת של 60%    )*(
מזוקקים.

גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית ומצמד כפול   )**(
גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית   )***(

אם קיים.   )****(
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)102 )101  

נוזלים מומלצים ושמנים מקוריים 2 .0 16V MultiJet  1.6 16V MultiJet

55 55 מיכל דלק )ליטרים(:
EN590 סולר לפי מפרט

7 - 5 7 - 5 כולל עתודה )ליטרים(:
 DIN 70 070 מפרטים( AdBlue® 13מיכל AdBlue )אם קיים( קיבול  13)ISO 22241-1 -ו משוער )ליטרים(:

תערובת של מים מזוקקים ו- 
UP 6.5 6.1 P ARAFLUמערכת קירור מנוע:  50%

SELENIA WR FORWARD 0W-30
 /)AdBlue® 4.8 (גרסאות ללא 4.8 SELENIA WR FORWARD 0W-20  שמן מנוע ומסנן )ליטרים(:
)AdBlue® גרסאות ללא) 
 TUTELA TRANSMISSION

GEARFORCE )גרסאות עם 
תיבת הילוכים ידנית( /TUTELA תיבת הילוכים/תיבת  )***( 6.0 / 2.0)**( 1.8 TRANSMISSION AS8 )גרסאות עם הדיפרנציאל )ליטרים(:

תיבת הילוכים אוטומטית(
TUTELA TRANSMISSION B-5X 0.4 -- מעביר כוח )PTU( )ליטרים(:

 TUTELA TRANSMISSION
COMPAQ DRIVE 0.6 -- דיפרנציאל אחורי )ליטרים(:

TUTELA TOP 4/Sמערכת בלמים הידראולית   0.83 0.83 )ק"ג(:
תערובת של מים ונוזל  2.5מיכל נוזל שטיפה של שמשה  2.5PETRONAS DURANCE SC 35 קדמית וחלון אחורי )ליטרים(:
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UP ו- 40% מים PARAFLU כאשר רכבך מופעל בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, מומלץ להשתמש בתערובת של 60%   )  *(
מזוקקים.

גרסאות עם תיבת הילוכים ידנית   )**(
גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית  )***(

חשוב

101( רק עבור גרסאות עם AdBlue )אוריאה( התואמות לתקנים DIN 70 070 ו-ISO 22241-1. נוזלים אחרים יכולים לגרום נזק למנוע ואינם 
מותרים יותר בחוק.

102( החברות המשווקות את המוצר אחראיות לתאימות המוצר שלהן. הקפד על אמצעי הזהירות בעת אחסון ושימוש, כדי לשמור על האיכות 
הראשונית. יצרן הרכב אינו מכיר באחריותו במקרה של תקלות או נזק שנגרמו לרכב בשל שימוש ב-AdBlue )אוריאה( שלא בהתאם לתקנות.
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נוזלים וחומרי סיכה                                                                                                                                  
רכבך מצויד בשמן מנוע שפותח ונוסה בקפידה כדי לעמוד בדרישות של תוכנית טיפולי השירות. שימוש קבוע בחומרי הסיכה 

המומלצים מבטיח תצרוכת דלק ופליטות מזהמים בהתאם למפרטים. חומרי סיכה איכותיים הם חיוניים לפעולת המנוע ולחיי השירות 
הארוכים שלו.

)103 
מפרטי מוצרים

מרווח החלפה נוזלים וחומרי סיכה מקוריים מפרט מאפיינים שימוש

בהתאם לתכנית   SELENIA DIGITEK P.E. SAE 0W-30 GS1- 9.55535שמן למנועי בנזין )למעט 
הטיפולים F020.B12 מס‘ מפרט טכני ACEA C2 / API SN )2 .4 Tigershark גרסאות

בהתאם לתוכנית   SELENIA K POWER 0W-20 SAE 0W-20 CR1-9.55535שמן למנועי בנזין 
הטיפולים F029.F14 מס‘ מפרט טכני API SN )2 .4 Tigershark גרסאות(

בהתאם לתוכנית   SELENIA WR FORWARD 0W-30 SAE 0W-30 DS1-9.55535חומרי סיכה למנועי דיזל 
הטיפולים F.842.F13 מס‘ מפרט טכני ACEA C2 )AdBlue גרסאות ללא(

בהתאם לתוכנית   SELENIA WR FORWARD  0W-20 SAE 0W-20 DSX 9.55535חומרי סיכה למנועי דיזל 
הטיפולים F.013.K15 מס‘ מפרט טכני ACEA C2 )AdBlue גרסאות עם(

אם חומרי סיכה התואמים לדרישות האמורות אינם זמינים, ניתן להשתמש במוצרים העומדים במפרטים, במקרה זה לא ניתן להבטיח 
את הביצועים המיטביים של המנוע.
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מרווח החלפה נוזלים וחומרי סיכה מקוריים מפרט מאפיינים שימוש

שמן לגרסאות רכב 
מצוידות בתיבת   TUTELA TRANSMISSION AS8

9.55550-AV5 הילוכים אוטומטית חומר סיכה סינתטי F139.I11 מס‘ מפרט טכני
AT9

חומר סיכה למפעיל 
אלקטרו-הידראולי   TUTELA CS SPEED )גרסאות תיבת שמן סינתטי מלא עם  9.55550-SA11F005.F98 לפי מפרט טכני הילוכים אוטומטית תוסף ייעודי

ומצמד כפול(
 TUTELA TRANSMISSION תיבות הילוכים GEARFORCE שמן סינתטי בדירוג 9.55550-MZ6

ידניות ודיפרנציאל SAE 75W API GL4F002.F10 מס‘ מפרט טכני חומרי סיכה וגריז  
גריז מוליבדנום דיסולפיד, למערכות הנעה

מפרקי מהירות  TUTELA ALL STAR GRAS II-9.55580עמיד לטמפרטורות 
קבועה בצד הגלגל F702.G07 מס‘ מפרט טכני  N.L.G.I. גבוהות

צמיגות 2-1
מפרקי מהירות מקדם חיכוך נמוך חומר  TUTELA STAR 700 קבועה בצד סיכה למפרקי מהירות  9.55580-GRAS IIF701.C07 הדיפרנציאלקבועה בצד הגלגל  מס‘ מפרט טכני   .N.L.G.I צמיגות 1-0

 TUTELA TRANSMISSION
 PTU( תיבת העברה B-5Xשמן סינתטי רב דרגתי  9.55550-DA6

)4x4 גרסאות - W G 5SAE 75 -90 API LF006.A14 מס‘ מפרט טכני
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מרווח החלפה נוזלים וחומרי סיכה מקוריים מפרט מאפיינים שימוש
 TUTELA TRANSMISSION (RDM) דיפרנציאל אחורי COMPAQ DRIVE שמן סינתטי רב דרגתי  9.55550-DA7

x)4 )גרסאות 4 SAE 75W-90 API GL5F007.A14 מס‘ מפרט טכני
 TUTELA TRANSMISSION - PTU( תיבת העברה שמן סינתטי רב דרגתי   BX-5 חומרי סיכה וגריז  9.55550-DA6

)4x4 גרסאות SAE 75W-90 API GL5 מס‘ מפרט טכני F006.A14למערכות הנעה
 TUTELA TRANSMISSION (RDM) דיפרנציאל אחורי COMPAQ DRIVE שמן סינתטי רב דרגתי  9.55550-DA7

)4x4 גרסאות( SAE 75W-90 API GL5F007.A14 מס‘ מפרט טכני
נוזל סינתטי למערכת 
בלימה ומצמד. העולה 

בקרת בלמים ומצמד   TUTELA TOP 4/S MS.90039 / 9.55597על מס' מפרטים: נוזל  הידראוליתנוזל בלמים F005.F15 מס‘ מפרט טכני  116 DOT  סינתטי
  F.M.V.S.S. , 'מס

   ISO 4925 SAE J1704
לשימוש למילוי מיכל 
®AdBlue בגרסאות  תערובת מים ו-DIN 70 070  AdBlue ו-  ®AdBlueתוסף AdBlue להפחתת 
המצוידות עם ממיר  ISO 22241-1 )אוריאה( פליטות ממנועי דיזל

(SCR) קטליטי סלקטיבי
 PETRONAS DURANCE לערבוב עם סולר )25 תוסף לסולר עם נוגד   DIESEL ART קיפאון וחומר מגן למנוע  סמ"ק ל- 10 ליטרים(תוסף לסולר F601.L06 מס‘ מפרט טכני דיזל
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נוזלים וחומרי סיכה 
מרווח החלפה מפרט מאפיינים שימוש

מקוריים

חומר הגנה אדום עם 
הגנה נגד קפיאה, 

יחסי שימוש בנוזל   PARAFLUUP מבוסס על מונואתילן 
קירור: 50% מים ו-  מס‘ מפרט טכני MS.90032 או 9.55523 גליקול בנוסחה אורגנית.  חומר הגנה למצננים
50% חומר הגנה )**( F101.M01  CUNA העולה על מפרטי

 NC 956-16,  ASTM D
3306

לשימוש במצב מדולל   PETRONAS DURANCE תערובת כוהלים 
או לא מדולל במערכות   SC 35 וחומרים פעילי שטח.  שטיפה של השמשה MS.90043 או 9.55522נוזל שטיפה של שמשה  F001.

 SC 35
מס‘ מפרט טכני   CUNA עולה על מפרט קדמית/חלון אחורי

D16הקדמית/ החלון האחורי NC 956-11

לתנאי מזג אוויר קשים, מומלצת תערובת של 60% נוזל הגנה ו- 40% מים מזוקקים. AdBlue הוא סימן מסחרי רשום של איגוד   ) **(
תעשיית הרכב הגרמנית  .   

חשוב

103( השימוש במוצרים עם מפרטים השונים מאלו המצוינים לעיל עלול לגרום נזק למנוע ואינו מכוסה במסגרת האחריות.
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ביצועים
מהירויות מרביות לאחר תקופת ההרצה של הרכב.

קמ"ש דגמים

185 1.0

196 1.3 150 כ"ס

201 1.3 180 כ"ס

181  Turbo Multi Air 1.4  136/140 כ"ס )*(

181  Turbo Multi Air 1.4  136/140 כ"ס )*( )**(

196  Turbo Multi Air 1.4 170 כ"ס

209 2.4 Tigershark (*)

167  16V Multijet  1.6 95 כ"ס )*(

171  16V Multijet  1.6 105 כ"ס )*(

179  16V Multijet  1.6  115 כ"ס )*(

179  16V Multijet  1.6  120 כ"ס 

179  16V Multijet  6. 1 115 כ"ס )*( )**(

179  16V Multijet  6. 1 120 כ"ס 

176  16V Multijet  2.0 120 כ"ס )*(

183  16V Multijet  2.0 140 כ"ס )*(
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197  16V Multijet  2.0 170 כ"ס
)*(  )אם קיים(

)**( גרסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית ומצמד כפול.

קמ"ש דגמים
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צריכת דלק ופליטות פחמן דו חמצנ י                                                                                                      
ערכי צריכת הדלק ופליטות פחמן דו חמצני המוצהרות ע"י היצרן נקבעו על בסיס של מבחני אישור דגם שהותוו בהתאם לתקנים 

הקיימים במדינה שבה רכבך שווק.
חשוב סוג המסלול, תנאי התנועה, מזג האוויר, סגנון הנהיגה, המצב הכללי של הרכב, רמת הגימור/ציוד/אביזרים, עומס, מערכת 

בקרת האקלים, גגון ומצבים אחרים המשפיעים על האווירודינמיקה או על התנגדות האוויר עשויים לשנות את תצרוכת הדלק. צריכת 
הדלק תיהפך רגילה יותר לאחר נהיגה של 3,000 הקילומטרים הראשונים.

למידע על ערכי צריכת הדלק ופליטות פחמן דו חמצני עבור רכבך, ראה את הנתונים באישור התאימות ואת המסמכים שסופקו עם 
רכבך.
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הנחיות לגריטת רכב                                                                                                                                
)אם קיים(

לפני זמן רב התחייבה חברת FCA לשמור על איכות הסביבה, והיא עומדת בהבטחתה: היא משפרת את תהליכי הייצור שלה 
ומפתחת מוצרים ידידותיים לסביבה. כדי להעניק ללקוחות את השירותים הטובים מבחינה אקולוגית ובהתאם לתקן אירופי   

EC/2000/53 הנוגע לגריטת כלי רכב בסוף חיי השירות שלהם, 
חברת FCA מציעה ללקוחותיה למסור את כלי הרכב שלהם בסוף חיי השירות שלהם ללא עלות נוספת.  התקן האירופי קובע שעל 

הבעלים האחרון של הרכב לא יחולו הוצאות נוספות בשל ערכו האפסי או השלילי של הרכב.
כדי למסור את הרכב לגריטה בסוף חיי השירות שללו ללא עלות, פנה למרכז שירות מורשה שלנו אם ברצונך לרכוש רכב נוסף 

או למרכז איסוף וגריטה מטעם חברת סמלת בע"מ. מרכזים אלו נבחרו באופן קפדני כדי להציע איכות גבוהה של שירות 
לאיסוף טיפול ומחזור מכוניות בסוף חיי השירות שלהן, תוך שמירה על הסביבה.

למידע נוסף על מרכזי איסוף וגריטה מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ או התקשר למספר הטלפון 
.FCA המופיע בחוברת השירות או כנס לאתר של
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 266....................... עצות בקרים ומידע כללי
268............... LIVE "5 Uconnect™ מערכת פרק זה מתאר את תפקודיהם העיקריים 
283........HD LIVE "7 Uconnect™ מערכת   Uconnect™ 5” LIVE :של מערכות מידע

מערכת  Uconnect™ 7” HD LIVE או
298 .......... HD Nav LIVE "8.4 Uconnect™ Uconnect™ 8.4” HD Nav LIVE הניתנות 

מערכת שליטה  ילהתקנה ברכב.
®313 ...........................MOPAR  CONNECT

אישור סוג רשמי......................................314

מולטימדיה
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עצות, בקרים ומידע כללי             

)202 )201 
)105 )104 

הזנת הקוד הסודי ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת הצג.
 Uconnect  7 HD למעט דגמים עם מערכת( ❒מנע חדירת נוזל למערכת, הוא עלול ❒

Nav LIVE) לגרום לה נזק בלתי ניתן לתיקון.
כאשר המערכת מופעלת ונדרש להזין  התקני מולטימדיה

 Please את הקוד, תופיע על הצג ההודעה חשוב נגני מולטימדיה מסוימים לא 
enter Anti- Theft Code )הזן קוד הגנה מפני  .Uconnect™ תואמים למערכת בטיחות בדרך

גניבה(, ואחריה יוצג לוח מקשים להזנת  השתמש רק בהתקנים )לדוגמה זיכרון  הכרת את תפקודיה השונים של המערכת 
הקוד הסודי. USB( ממקורות בטוחים ברכב. התקנים  לפני תחילת נהיגה.

הקוד הסודי מורכב מארבע ספרות מ- 0  ממקורות לא ידועים יכולים להכיל תוכנה  קרא בעיון את הוראות ההפעלה של 
עד 9: כדי להזין את הספרה הראשונה של  נגועה בווירוסים, שאם יותקנו ברכב יגבירו  המערכת לפני תחילת הנסיעה.

 BROWSE/ENTER הקוד, סובב את הבקר את הפגיעות של מערכות החשמל/ ימינה ולחץ עליו לאישור.תנאי הקליטה אלקטרוניקה לחדירה. לאחר הזנת הספרה הרביעית, המערכת תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך  מערכת הגנה מפני גניבה תתחיל לפעול.נסיעה. ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים  המערכת מצוידת במערכת הגנה מפני  אם הוזן קוד שגוי, תציג המערכת את הרריים, ליד בניינים או גשרים, במיוחד אם  גניבה המבוססת על חילוף המידע עם  ההודעה  Incorrect Code)קוד שגוי(, כדי אתה רחוק ממקור השידור. יחידת הבקרה האלקטרונית )מחשב רכב(  להודיע למשתמש שעליו להזין את הקוד אזהרה ייתכן כי תוגבר עוצמת הקול  ברכב. הנכון.בעת קליטה של דיווחי תנועה ושל חדשות. המערכת מבטיחה בטיחות מרבית ומונעת  אחרי 3 ניסיונות של הזנת הקוד הנכון, טיפול ותחזוקה את הקלדת הקוד הסודי לאחר שנותקה  תוצג ההודעהIncorrect Code. Radio  הקפד על אמצעי זהירות הבאים אספקת החשמל. locked. Wait 30 minutes. )קוד שגוי. רדיו כדי להבטיח שהמערכת פעילה במלואה:
נעול. המתן 30 דקות(. אחרי שתיעלם ❒אסור שהצג יבוא במגע עם חפצים ❒

כאשר תוצאת הבדיקה חיובית, המערכת 
מתחילה לפעול. לעומת זאת, אם הקודים

❒אסור שהצג יבוא במגע עם חפצים 
ההודעה אפשר לנסות שוב להזין את מחודדים או קשיחים שעלולים לגרום נזק 

מתחילה לפעול. לעומת זאת, אם הקודים 
המושווים אינם זהים או אם יחידת הבקרה

מחודדים או קשיחים שעלולים לגרום נזק 
הקוד.לפני השטח שלו. השתמש במטלית רכה,  האלקטרונית )מחשב הרכב( מוחלפת, 

המושווים אינם זהים או אם יחידת הבקרה 
האלקטרונית )מחשב הרכב( מוחלפת, 

לפני השטח שלו. השתמש במטלית ר
יבשה ואנטי-סטטית לניקוי הצג מבלי 

המערכת מבקשת מהמשתמש להזין את  להפעיל לחץ עליו.
הקוד הסודי באופן שמתואר בפסקה הבאה. ❒לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים ❒
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כדי שדעתך לא תוסח מהנהיגה. דרכון רדיו
הפסק להשתמש במערכת מיד אם חלה  Uconnect למעט מערכת(

בה תקלה. אחרת, עלול להיגרם נזק  )7 HD Nav LIVE 
למערכת. תעודה זו מאשרת את הבעלות על 

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה  המערכת. בדרכון הרדיו מפורטים דגם 
מטעם חברת סמלת בע"מ בהקדם  המערכת, מספר סידורי וקוד סודי.

האפשרי, כדי לתקן את התקלה. במקרה שאתה מאבד את דרכון הרדיו, 
פנה למרכז שירות מורשה של חברת 

סמלת עם תעודה מזהה ומסמכי הרכב.
חשוב החזק את דרכון הרדיו במקום 
בטוח, כך שתוכל למסור את המידע 

לרשויות הרלוונטיות אם תיגנב המערכת.
אזהרות

אם ישנה תקלה במערכת, יש לבדוק 
ולתקן אותה רק במרכז שירות מורשה 

מטעם חברת סמלת בע"מ.
אם הטמפרטורה נמוכה במיוחד, ייתכן 
כי בהירות הצג לא תגיע מיד לרמתה 

המיטבית.
אם הרכב נעצר לזמן מה והטמפרטורה 
החיצונית גבוהה מאוד, המערכת עשויה 
לעבור למצב "הגנה תרמית" ולהפסיק 
לפעול עד שתרד הטמפרטורה בתא 

הנוסעים לרמות סבירות.
הסתכל על הצג רק בעת הצורך וכאשר 

בטוח לעשות זאת. אם עליך להסתכל על 
הצג במשך זמן רב, עצור את הרכב בצד 

 חשוב

104( נקה את הלוח הקדמי ואת הצג 
במטלית רכה, נקיה, יבשה ואנטי-סטטית. 

מוצרי ניקוי והברקה עלולים לגרום נזק 
לפני השטח של המערכת. אל תשתמש 
באלכוהול או מוצרים דומים לניקוי לוח 

המכשירים או הצג.
105( אל תשתמש בצג כבסיס תמיכה עם 
כריות שאיבה או מדבקות למערכות ניווט 
חיצוניות, או טלפונים חכמים או התקנים 

חיצוניים.

 אזהרה

201( פעל לפי כללי הבטיחות הנתונים: 
אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות 

לנוסעים או סכנת נזק למערכת.
202( אם עוצמת הקול גבוהה מדי, זהו 

מצב מסוכן. כוונן את עוצמת הקול לרמה 
שתאפשר לך לשמוע רעשי רקע )כגון 

צופרים, ניידות מד"א, רכבי משטרה וכד'(.
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טבלת תפקודים מלוח הבקרה הקדמי

פעולה תפקוד לחצן

לחיצה קצרה הצגת נתוני טלפון PHONE )טלפון(

לחיצה קצרה Bluetooth® אם קיים( או( USB, AUX :בחירת מקור MEDIA )מדיה(

לחיצה קצרה גישה למצבי רדיו AM FM או DAB )אם קיים( רדיו

לחיצה קצרה הפעלה/כיבוי הצג לחצן הפעלה/כיבוי

לחיצה קצרה גישה לתפריט ההגדרות SETTINGS )הגדרות(

לחיצה קצרה גישה לתפקודים נוספים: )למשל תצוגה, שעה, מצפן, טמפרטורה  APPS )יישומים(
חיצונית, מדיה ורדיו ושירותי Uconnect™LIVE אם קיימים(

סיבוב בקר נגד/בכיוון  גלילת הרשימה או כוונון תחנת רדיו או בחירת רצועה הבאה/
השעון קודמת

לחיצה קצרה אישור האפשרות המוצגת פתיחת רשימת תחנות רדיו )אם קיים( 
או רשימת שירים )מקור מדיה(

לחיצה קצרה יציאה מבחירה/חזרה למסך קודם BACK

לחיצה קצרה הפעלה/השתקת קול )השתק/עצור(, הפעלה/השתקה של  Mute
המיקרופון

 TUNE SCROLL / BROWSE ENTER
)כוונון גלילה/ עיון אישור(
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פעולה תפקודים לחצן

לחיצה קצרה הפעלה

לחיצה קצרה כיבוי מת קול( וצ VOLUME )ע
סיבוב בקר שמאלה/ ימינהכוונון עוצמת קול
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בקרים בגלגל הגה
)אם קיימים(

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

4  קבלת שיחה נכנסת
4  קבלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילה

4  הצגת 10 השיחות האחרונות בלוח המחוונים ומספרי טלפון מועדפים )רק אם חיפוש שיחה פעיל(

4  הפעלה של מערכת זיהוי קולי
 4  הפרעה להודעה קולית כדי לתת פקודה קולית חדשה

4  הפרעה לזיהוי קולי

4  דחיית שיחה נכנסת
4  סיום שיחה פעילה

4  יציאה מתצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים )רק אם חיפוש שיחה פעיל(

 / 
4  לחיצה קצרה )מצב טלפון(: בחירה בתצוגת לוח המחוונים של שיחות/הודעות טקסט אחרונות )רק אם 

חיפוש שיחה פעיל(
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בקרים בגלגל הגה
פעולה לחצנים

לחצן A )בצדו השמאלי של גלגל ההגה(

.USB 4  לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן לחצן עליון
4  לחיצה ארוכה: סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת 

.USB התקן

מעבר בין מקורות השמע הבאים בלחיצה:  AM,  FM,  USB,  AUX)אם קיים(. אפשר לבחור  לחצן אמצעי
במקורות הזמינים בלבד.

.USB 4  לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן לחצן תחתון
4  לחיצה ארוכה: סריקת תדרים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת 

.USB התקן
לחצן B )בצדו הימני של גלגל ההגה(

הגברה של עוצמת קול לחצן עליון
4  לחיצה קצרה: הגברת העוצמה בדרגה 1.

4  לחיצה ארוכה: הגברה מהירה של עוצמת קול.

הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיו לחצן אמצעי
הפחתה של עוצמת קול לחצן תחתון

4  לחיצה קצרה: הפחתת העוצמה בדרגה 1.
4  לחיצה ארוכה: הפחתה מהירה של עוצמת קול.
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תפעול מסך המגעמ המערכת משתמשת בתפקוד מסך מגע מ לול

כדי להפעיל תפקודים שונים, בלחיצה על  הסמל הגרפי המוצג.מיט ד

.OK לאישור הבחירה לחץ על היה

לחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן 
)מחיקה(  או , בהתאם למסך הפעיל 

.Done /
USB / AUX מקור

לרכב יש שקעי USB/AUX הנמצאים 
בקונסולה המרכזית.

מצב רדיו
אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג 

המידע הבא בצג:
למעלה: רשימת תחנות הרדיו השמורות 

)בלחצני זיכרון(; התחנה המושמעת 
מודגשת.

באמצע: מוצג שם התחנה המושמעת 
  לבחירת התחנה 

  AM, FM or DAB :בהתאם לתחום שנבחר
Tune: כוונון ידני של תחנת רדיו  4  

.)DAB  לא זמין ברדיו(
Info : מידע נוסף על המקור המתנגן. 4 
Audio : גישה למסך "הגדרות שמע". 4 

תפריט שמע
אפשר לכוונן את התפקודים הבאים 

Audio: בתפריט
 Equalizer 4 )אם קיים(.

 Balance/Fader 4 )איזון שמע ברמקולים 
קדמיים/אחוריים ושמאליים/ימניים(.

 Volume/Speed 4 )כוונון עוצמת קול/
 )Hi-Fi מהירות( למעט גרסאות עם מערכת

כוונון אוטומטי של עוצמת קול בהתאם 
למהירות.

Loudness )עוצמת קול( )אם קיים(  4
Auto-On Radio   4 )מפעיל את הרדיו 

 MAR כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב
מצב מדיה

הערהוהלחצנים  ייתכן כי יישומים הקיימים 
בהתקנים הניידים לא תואמים למערכת  הבאה או הקודמת.

.Uconnect™ למטה: הלחצנים הבאים מוצגים:
Browse בחירת רצועה )דפדוף( 4 : רשימת תחנות הרדיו 

כאשר מצב המדיה פעיל, לחץ בקצרה על  הזמינות;
AM/FM, AM/DAB, FM/DAB , כדי לנגן את  4 : בחירה 

של תחום התדרים הרצוי )לחצן משתנה 

 כדי להריץ את 

הלחצנים הגרפיים 
הרצועה הקודמת/הבאה או לחץ לחיצה 

ארוכה, על לחצני 
הרצועה קדימה/אחורה.

הערה עבור שפות שלא נתמכות 
במערכת וכוללות תווים מיוחדים )כגון 

יוונית(, לוח המקשים לא זמין. במקרים 
אלה התפקודים יהיו מוגבלים.

Bluetooth מקור
כדי לשייך התקן שמע ®Bluetooth, פעל 

באופן הבא:
®

פן הבא:
 Bluetooth הפעל את תפקוד ה-

ב
 4

בהתקן.
לחץ על לחצן MEDIA בלוח הקדמי. 4 

אם מקור Media פעיל, לחץ על הלחצן  4 
Source )מקור(.

.Bluetooth® בחר את מקור מדיה  4 
לחץ על לחצן Add Device )הוסף   4

התקן(.
חפש עבור התקן ™Uconnect במקור   4

שמע ®Bluetooth )במהלך שלב השיוך 
מוצג מסך ההתקדמות של הפעולה(. 

כאשר תתבקש על ידי מקור השמע,  4 
הכנס קוד PIN המוצג בצג המערכת או 

אשר בהתקן.
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אם תהליך השיוך הושלם בהצלחה,   4
יוצג מסך. ענה Yes לשאלה האם לשייך 
את התקן השמע ®Bluetooth כמועדף 

)ההתקן יקבל עדיפות על פני שאר 
ההתקנים המשויכים אחריו(.

אם בחרת No, העדיפות תיקבע לפי סדר 
החיבור. ההתקן האחרון שחובר יקבל את 

העדיפות הגבוהה.
אפשר לשייך התקן שמע אף בלחיצה   4

על הלחצן PHONE  בלוח הקדמי 
     Phone/ הגדרות( או( Settings ובבחירת

 Bluetoothבתפריט ההגדרות. 
 Bluetooth® -אזהרה אם התנתק חיבור ה

בין הטלפון הנייד למערכת, עיין בספר 
ההוראות.

מצב טלפון
הפעלה של מצב טלפון: לחץ על לחצן 

 בלוח הקדמי.

לשייך עד 10  טלפונים/התקני שמע  4 
כדי שהחיבור יהיה קל ומהיר יותר.

להעביר שיחות מהמערכת לטלפון   4
ולהיפך וכדי להשתיק את המיקרופון של 

מערכת השמע למען שיחות פרטיות.
הערה השמע של הטלפון הנייד מועבר 

דרך מערכת השמע של הרכב. המערכת 
משתיקה אוטומטית את הרדיו בעת 

השימוש בתפקוד הטלפון.
הערה כדי לראות את הרשימה של 

הטלפונים הניידים ושל התפקודים, בקר 
www.driveuconnect.eu. באתר

שיוך הטלפון הנייד
פעל באופן הבא:

 Bluetooth®-הפעל את תפקוד ה 4 
בטלפון.

 בלוח 
 PHONE

השתמש בלחצני תצוגה כדי:
לחייג מספר טלפון )בעזרת לוח  4 

המקשים הגרפי המופיע בצג(.
להציג ולהתקשר לאנשי הקשר  בספר  4 

הטלפונים של הטלפון הנייד.
להציג את אנשי הקשר בספר  4 

הטלפונים של הטלפון הנייד ולחייג אליהם. 

אשר את הקוד המוצג בטלפון הנייד. 
במסך Phone )טלפון( באפשרותך   4

תמיד לשייך טלפון נייד בלחיצה על לחצן 
 Add Device ההגדרות: לחץ על הלחצן

)הוסף התקן( והמשך לפעול באופן 
המתואר למעלה.

במהלך השיוך מוצג מסך ההתקדמות  4 
של הפעולה.

אם תהליך השיוך הסתיים בהצלחה  4 
יוצג מסך ייעודי: ענה Yes לשאלה האם 

לשייך את הטלפון הנייד כמועדף )הטלפון 
הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים 
ניידים אחרים שישויכו אחריו(. אם לא 

שויכו התקנים, המערכת תיתן עדיפות 
להתקן הראשון שחובר.

הערה לאחר עדכון תוכנת הטלפון, כדי 
להבטיח הפעלה תקינה מומלץ להסיר את   PHONE לחץ על לחצן  4

הטלפון מרשימת ההתקנים המחוברים  הקדמי.
לרדיו, למחוק את שיוך המערכת הקודמת  אם עדיין לא שויך טלפון למערכת, בצג  4 

 Bluetooth וגם למחוק מרשימת התקני יופיע מסך ייעודי.
בטלפון ולבצע שיוך חדש. בחר Yes כדי להתחיל את תהליך   4

השיוך ולאחר מכן חפש התקן 
 ,No בטלפון הנייד )אם תבחר Uconnect™

יוצג המסך הראשי של תפריט הטלפון(. 
 PIN -כאשר תתבקש הזן את מספר ה 4 
המוצג במערכת באמצעות לוח מקשים או 
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ביצוע שיחת טלפון מ בצע את הפעולות הבאות:מ לול

ההידמייט )ספר טלפונים של 

בחירת הסמל  4 
טלפון נייד(.

בחירת Recent Calls )שיחות אחרונות(.  4
בחירה בסמל  )מקלדת גרפית(.  4
לחיצה על לחצן Redial )חיוג חוזר(. 4 

הצגת שיחות )אם קיים(
באמצעות לחצני    בגלגל ההגה 

אתה יכול להציג ולנהל את השיחות 
האחרונות בתצוגת לוח המחוונים.

לחיצה על לחצן הבקרה  בגלגל ההגה 
תציג את 10 השיחות האחרונות )לא 

נענו/התקבלו/חויגו(.
ניתן באמצעות בקרי גלגל הגה    
לבחור את המספר הרצוי )מ-10 השיחות 
האחרונות( ולהתקשר בחזרה בלחיצה שוב 

על לחצן  .
ליציאה מהתפריט ו/או לסיום שיחה , לחץ 
 בגלגל 

בתפקוד החלפת מסרונים דרך 
®.Bluetooth

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד 
 

על בקר "הטרדת שפורפרת"  
ההגה. הערה הפעולות המתוארות לעיל 

זמינות רק אם הטלפון הנייד בשימוש.
קורא הודעות טקסט 

המערכת יכולה להקריא מסרונים 
שהתקבלו בטלפון הנייד. כדי להשתמש 

בתפקוד זה על הטלפון הנייד לתמוך 

זה, הלחצן הרלוונטי יהיה מנוטרל 
)אפור(.

כאשר מתקבל מסרון בצג יופעל מסך 
המכיל את האפשרויות הבאות לבחירה: 

 Ignore ,)התקשר( Call ,)האזן( Listen
)התעלם(.

 כדי לגשת למסרונים 

להעברת SMS שנשלחה באמצעות 
הטלפון. לבעיות מעין אלו פנה לספק 

שירותי הרשת הסלולרית שלך.
(SMS) אפשריות מסרונים

SMS  בזיכרון המערכת שמורות הודעות
ברירת מחדל וניתן לשלוח אותן

כמענה להודעה שהתקבלה או כהודעה 
חדשה.

Yes )כן( 4 
No )לא(  4 לחץ על הלחצן  

Okay  4 שהתקבלו בטלפון הנייד שלך )הרשימה 
I can’t talk right now   4 )לא יכול לדבר  מציגה 60 מסרונים לכל היותר(.

כעת( הערה בכמה טלפונים, להפעלה של 
Call me )טלפן אלי( הקראה של הודעות SMS, אפשרות הודעה  4

I’ll call you later )אטלפן מאוחר יותר(  4 של SMS בטלפון חייב להיות מאופשרת, 
I’m on my way )אני בדרך(  4 אפשרות זו בדרך כלל זמינה בתפריט 

Thanks )תודה(® Bluetooth עבור ההתקן המשויך  4 חיבורי 
I’ll be late )אני מאחר( למערכת ™Uconnect. לאחר שאפשרת  4

Stuck in traffic )תקוע בפקק( את התפקוד בטלפון הנייד, יש לנתקו  4
Start without me )התחילו בלעדי(  4 ולחברו מחדש למערכת ™Uconnect כדי 
W here are you?   4  )איפה אתה?( שההגדרה תהפוך פעילה.

?Are you there yet )אתה כבר שם?( אזהרה כמה טלפונים עשויים לא  4
SMS)אני צריך הנחיות( I need directions להתחשב בהגדרות אישור העברת  4

I’m lost )הלכתי לאיבוד(. 4  .Uconnect™ בעת התממשקות למערכת
See you later )נתראה מאוחר יותר( 4  ,Uconnect™ נשלחת דרך SMS אם הודעת

 I will be 5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 60)(*) המשתמש עשוי להיות מחויב בתשלום  4
נוסף, ללא אזהרה, בשל בקשת אישור 



277

משתמש לא מחוב ר ❒ Uconnect™LIVE הירשם דרך יישום❒ minutes late. )אגיע תוך X דקות(
אם שיוך ®Bluetooth לא בוצע, לחיצה  www.driveuconnect.eu. באתר See you in 5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 60( 4 

על לחצן ™Uconnect, בתפריט   Uconnect™LIVE דקות( 4הפעל את יישום X נתראה בעוד( .)*( minutes
המערכת יופיעו הסמלים מנוטרלים,  בטלפון החכם שלך והכנס את פרטיך.  )*( השתמש רק במספרים מהרשימה

למעט  .eco:Drive  מידע נוסף על תפקודי למידע נוסף בנוגע  לשירותים הזמינים  אחרת המערכת לא תקבל את ההודעה.
במדינתך עיין באתר .eco:Drive™  www.driveucoinnect.eu נמצא בפרק ייעודי. הערה לפרטים על כיצד לשלוח הודעות 

 Uconnect™LIVE הגדרות של שירותי גישה ראשונה לרכב באמצעות פקודות קוליות, ראה את 
אחרי שהפעלת את היישום  שניתן לנהל דרך מערכת הרדיו.הפסקה המתארת זאת.

לשימוש בתפריט הרדיו הייעודי עבור  Uconnect™LIVE והתחברת באמצעות   Uconnect™LIVE שירותי
הפרטים שלך, כדי לגשת לשירותי       )אם קיימים(

Uconnect™LIVE במכוניתך, עליך לשייך  לחיצה על לחצן APPS כדי לגשת לתפריט 
באמצעות ®Bluetooth את הטלפון החכם  המכיל את כל יישומי המערכת כגון: 
שלך ואת המערכת כפי שמתואר בנושא  Settings )הגדרות(, Compass )מצפן( )אם 

"רישום הטלפון הנייד שלך". רשימת  מערכת הניווט זמינה(, יישומי מערכת 
הטלפונים הניידים הנתמכים זמינה באתר  .Uconnect™LIVE

www.driveuconnect.eu  . אם מוצג סמל ™Uconnect, המערכת 
לאחר השלמת השיוך, לחץ על סמל  מוכנה לשימוש בשירותים המקושרים 
™Uconnect במסך לגישה לשירותים  ליישומים לשימוש יעיל ומתקדם יותר 

מחוברים. ברכב דרך מערכת השמע. התפקודים 
תלויים במפרט הרכב ובמדינת היצוא. הודעה ייעודית תוצג בצג כאשר 

תהליך ההפעלה הושלם. אם יש צורך  לשימוש בשירותי Uconnect™LIVE, עליך:
בחשבון אישי כדי להשתמש בשירותים,  Uconnect™LIVE להוריד את יישום 4 

ניתן לחבר את חשבונותיך דרך יישום  מאתר: App Store או Google play לטלפון 
Uconnect™LIVE או באזור האישי שלך  התואם שלך, וודא שחיבור הנתונים 

באתר www.driveUconnect.eu. היישום מופעל.
my:Car אינו מהווה תחליף לספר הנהג 

של הרכב.

שירותי Uconnect™LIVE לחץ על סמל 
לגישה להגדרות. בהגדרות  באפשרותך 
לבדוק את אפשרויות המערכת ולשנות 

אותם בהתאם להעדפותיך.
עדכון מערכת

אם עדכון מערכת ™Uconnect זמין 
 Uconnect™LIVE במהלך שימוש בשירותי

הודעה ייעודית תופיע על הצג.
העדכון כולל את ההורדה של גרסת 

התוכנה החדשה לניהול שירותי 
.Uconnect™LIVE
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מדדים המבקרים את המשתנים הבאים:מ הייצוא שבהן ניתן להשתמש בשירותי  העדכון מתבצע באמצעות חיבור הנתונים  האצה/ האטה העברת הילוכים/מהירותמ .Uconnect™LIVE של הטלפון המשויך: הנהג יקבל הודעה  לול

eco:Drive תצוגה של למידע נוסף בקר באתר  על נפח תקשורת הנתונים. לחץ על הלחצן ™eco:Drive כדי להפעיל .www.DriveUconnect.euיט חשוב אל תבצע פעולות אחרות במהלך  את התפקוד.אם מערכת הניווט מותקנת במערכת ידדמדמי התקנה והמתן להשלמתה, כדי לא לפגוע  במערכת השמע יוצג מסך שיראה את השמע, שימוש בשירותי Uconnect™LIVE היה .Uconnect™ בהפעלה הנכונה של מערכת
 TomTom ארבעת הגורמים המתוארים למעלה. מאפשרת אף להשתמש בשירותי Uconnect™LIVE יישום

 LIVE פרטים נוספים על תפקודי .Live גורמים אלה מופיעים באפור, עד Uconnect™LIVE יש להתקין את היישום
שהמערכת צוברת די מידע להערכת סגנון הזמינים, ניתן למצוא בנושא הייעודי.  בטלפון החכם שלך, כדי לגשת לשירותים 

הנהיגה. המחוברים ברכב. דרכו ניתן לנהל את 
eco:Drive™ ,אחרי שהמערכת צברה די נתונים הפרופיל שלך ולבצע התאמה של חווית 

נצבעים הגורמים בחמישה צבעים בהתאם יישום ™eco:Drive מאפשר לך להציג  .Uconnect™LIV E
להערכה: ירוק כהה )טוב מאוד(, ירוק את מאפייני הנהיגה שלך בזמן אמת, כדי    App :ניתן להוריד את היישום משירות
בהיר, צהוב, כתום ואדום )רע מאוד(.לעזור לך לסגל סגנון נהיגה חסכוני יותר  Store או Google play. מטעמי בטיחות, 

Current route index לא ניתן לפתוח את היישום כאשר  )מדד מסלול נוכחי( מבחינת תצרוכת דלק ופליטת מזהמים.
מתייחס לערך הכולל המחושב בזמן אמת בנוסף אתה יכול לשמור את הנתונים על  הטלפון מזווג לרדיו. גישה לשירותי 

 Uconnect™LIVE או דרך יישום USB על סמך הממוצע של הגורמים המתוארים. זיכרון Uconnect™LIVE דרך מערכת השמע 
הוא מייצג את הידידותיות האקולוגית של באפשרותך לנתח את הנהיגה שלך  דורשת הזנה של פרטים אישיים, דוא"ל 
סגנון הנהיגה: מ- 0 )נמוכה( עד 100 במחשב שלך הודות ליישום שולחן  וסיסמה, כדי להגן על החשבון האישי שלך 

www.jeep- הזמין באתר eco:Drive גבוהה(.העבודה( ולאפשר גישה רק למשתמש האמיתי.
www.driveuconnect.eu. או official.it במקרה של עצירות ארוכות, על הצג יופיע שירותים קשורים שנגישים ברכב

 Average ממוצע המדדים עד לרגע המדובר הערכה של סגנון נהיגה קשורה לארבעה  שירותי Uconnect™LIVE זמינים בתפריט 
Index לאחר מכן המדדים נצבעים שוב  מערכת השמע בהתאם למדינת הייצוא.

בזמן אמת ברגע שהרכב יותנע שוב.  my:Car -ו eco:Drive היישומים החדשים
כדי לבדוק את ממוצע הנסיעה הקודמת  פותחו, כדי לשפר את חוויית הנהיגה 
)המסלול מתחיל ברגע שמתג ההתנעה  של הלקוח, לכן הם זמינים בכל מדינות 

מסובב למצב MAR ומסתיים כאשר המתג 
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לנורית האזהרה להידלק. אוטומטית להתקנים כאשר המנוע מודמם.  מסובב למצב STOP)   בחר בלחצן הגרפי 
את מצב הרכב ניתן לראות באתר  הנתונים שהועברו נמחקים מזיכרון  "מסלול קודם".
המערכת.  באפשרותך לבחור אם לשמור  www.driveuconnect.eu ודרך יישום  ניתן להציג את הפרטים מהנסיעה 

.Uconnect™LIVE את נתוני הנסיעה או לא: לחץ על הלחצן   Details הקודמת בלחיצה על הלחצן
Settings, הפעל את תפקוד האחסון, ובחר  )פרטים(, ובה יפורטו משך הנסיעה )זמן 

את מצב ההעברה: USB או ענן. ונסועה( ומהירות ממוצעת.
כאשר התקן זיכרון USB מלא, צג  שמירה והעברה של נתוני נסיעה 

המערכת יציג הודעה על כך. ניתן לאחסן את נתוני הנסיעה בזיכרון 
כאשר נתוני eco:Drive לא עוברים   USB המערכת ולהעבירם דרך התקן

 USB במשך הזמן עם נתונים להתקן  .Uconnect™LIVE מתאים או דרך היישום
ייתכן כי הזיכרון הפנימי של מערכת  פעולה זו מאפשרת להציג את היסטוריית 

Uconnect™LIVE מלא: במקרה זה פעל  הנתונים שנאספו, מראים את הניתוח 
לפי ההמלצות שמופיעות בצג מערכת  המלא של נתוני הנסיעה ושל סגנון הנהיגה 

.Uconnect™ שלך.
my:Car www. מידע נוסף זמין באתר

תפקוד my:Car  מאפשר לך לעקוב תמיד   DriveUconnect.eu.
אחרי מצב הרכב. אזהרה אל תוציא את התקן ה-USB או 

יישום my:Car יכול לזהות תקלות בזמן  תבטל את השיוך של הטלפון החכם שלך 
אמת ולהודיע לנהג על מועד שירות  ליישום Uconnect™LIVE לפני שהמערכת 

מתקרב. הורידה את הנתונים, מכיוון שהם עלולים 
כדי לתקשר עם היישום לחץ על סמל  להיעלם. בעת העברת הנתונים להתקנים 

my:Car. על הצג יופיע מסך עם לשונית           הודעות עשויות להופיע בצג הרדיו, כדי 
care:Indexשמקבצת את כל הנתונים על  להדריך את המשתמש ולעזור לו לבצע 

מצבו של הרכב. את הפעולות נכונה. פעל לפי הנחיות 
 Active signalling לחץ על הסמל הגרפי אלה. הודעות אלה מוצגות רק אם 
)אותות פעילים( כדי להציג פרטים )אם  מתג ההתנעה במצב STOP והמערכת 

קיימים( על תקלות שזוהו ברכב הגורמות  במצב כיבוי מושהה.  הנתונים מועברים 

ר  ע מספי Mopar® Connect )אם קיים( מצ
שירותים הקשורים לבטיחות ולשליטה 

מרחוק ברכב המשולבים בשירותי 
Uconnect™LIVE. למידע נוסף בקר באתר 

www.DriveUconnect.eu.

הגדרות
לחץ על הלחצן  בלוח הקדמי כדי להציג 

את תפריט ההגדרות.
הערה פריטי התפריט המוצגים עשויים 

להשתנות בהתאם לגרסה.
התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

Language )שפה( 4 
Display )תצוגה(  4

Units )יחידות מידה (  4
Voice controls )פקודות קוליות(  4
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Only acoustic  4: המערכת מזהירה את מ Delay Camera Delay )השהיית מצלמה(  Clock & Date )שעון ותאריך( 4  4 הנהג שיש מכשולים באמצעות צלילי אזהרה מ )אם קיימת(: מאפשר השהייה של תצוגת 4  בטיחות/סיוע )אם קיים( לול

בלבד מרמקולי הרכב. Brakes תמונת המצלמה בעת שילוב מהילוך אחורי. 4 ייט )בלמים( )אם קיים(

Visual & acoustic: המערכת מזהירה  4 Lights 4  Forward Collision Warnin g את הנהג ממכשול באמצעות צלילי אזהרה דדמ )תאורה( )אם קיים( Doors & Locks )אזהרת התנגשות מלפנים( 4 )מרמקולי הרכב( ואזהרה חזותית בתצוגת היה )דלתות ונעילה( Vehicle Off Options )אפשרויות כיבוי  )אם קיימת(4 
לוח המחוונים. התפקוד מאפשר להגדיר כיצד תפעל  רכב(

Audio )שמע( Front ParkSense Vol )עוצמת קול של סייען  אזהרת התנגשות קדמית. האפשרויות  4
ParkSense קדמי( )אם קיימת( Bluetooth/טלפון( Phone/Bluetooth הזמינות: 4

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת צליל  SiriusXM.מערכת מנוטרלת :Off 4  אם( ) Setup SiriusXM )הגדרת    4
האזהרה של מערכת  ParkSense מלפנים. Only active braking : המערכת  קיים( 4

Rear ParkSense Vol Radio Setup)עוצמת קול של סייען  מתערבת באמצעות בלימה אקטיבית )אם  4  )הגדרות רדיו(
ParkSense אחורי( )אם קיימת( Restore settings )שחזור הגדרות( קיימת(. 4

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת צליל  Alarm + active braking  4 Clear Personal Data )מחיקת נתונים  : המערכת  4
האזהרה של מערכת  ParkSense מאחור. תפיק הודעה קולית לנהג ותפעיל בלימה  אישיים(

LaneSense Warning )אם קיימת( אוטומטית. Restore apps )שחזור יישומים( 4 
התפקוד מאפשר להגדיר את מצב  Fwd Coll. Sensitivity )רגישות אזהרת  בטיחות/סיוע )אם קיים(

ה"מוכנות" של פעולת סייען שמירת נתיב  התנגשות מלפנים( )אם קיימת( אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את 
.LaneSense תפקוד זה מאפשר  לבחור את ה"מוכנות"  ההתאמות הבאות:

LaneSense Intensity )אם קיימת( של התערבות המערכת על בסיס של מרחק   Video cam Camera )מצלמת וידאו(
באמצעות תפקוד זה אפשר לבחור את   Near ממכשול. האפשריות הזמינות הן )אם קיימת(

הכוח שיופעל על גלגל ההגה, כדי להחזיר  )קרוב(, Med )בינוני( )אם קיים(, Far )רחוק(. אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את 
את הרכב לנתיבו באמצעות מערכת היגוי  ParkSense )אם קיים( ההתאמות הבאות:

 LaneSense חשמלית, כאשר מערכת תפקוד זה יכול לבחור את סוג ההתרעות  Active Guideline )קווי הנחיה פעילים(   4
מתערבת. .ParkSense שתספק מערכת )אם קיימים(: מאפשר הפעלה של רשת 

Side Distance Warning )אם קיימת( האפשרויות הן : דינמית המציינת את מסלול הרכב בצג.
תפקוד זה מאפשר לבחור את סוג   Off 4: המערכת לא פעילה.
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קדמית כשיורד גשם. האזהרה של אזהרת מרחק מצדי הרכב.
Traffic Sign Recognition האפשרויות הזמינות הן :

)אם קיימת(  Off 4: המערכת לא פעילה.
תפקוד זה מאפשר להפעיל/להפסיק את  Only acoustic  4: המערכת מזהירה את 

מערכת זיהוי תמרורים. הנהג שיש מכשולים באמצעות צלילי 
פקודות קוליות אזהרה בלבד מרמקולי הרכב.

הערה לא ניתן לתת פקודות קוליות  Visual & acoustic: המערכת מזהירה  4 
בשפות שהמערכת לא תומכת בהן. את הנהג ממכשול באמצעות צלילי אזהרה 

כדי להשתמש בפקודות הקוליות, לחץ  )מרמקולי הרכב( ואזהרה חזותית בתצוגת 
לוח המחוונים. בגלגל ההגה ואמור את 

Side Distance Warning Intensity
)אם קיימת(

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת 
הקול של אזהרת המרחק מצדי הרכב.

Blind Spot Alert )התרעת שטחים מתים 
- אם קיים(

באמצעות תפקוד זה אפשר לבחור את 
סוג ההתרעה )Only acoustic )רק צליל( או 
Visual & acoustic )צליל ותצוגה(( לאזהרה 

על עצם בהתרעת שטחים מתים במראות 
החיצוניות. 

Rain sensor )אם קיים(
תפקוד זה מאפשר להפעיל/להפסיק 

את הפעלה אוטומטית של מגבי שמשה 

על הלחצן 
הפקודה הרצויה בקול רם.
פקודות קוליות כלליות

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 
לחיצה על לחצן   בגלגל ההגה:

Help  )עזרה(  4 
Cancel )בטל(  4 
Repeat )חזור(  4 

Voice Prompts הודעות קוליות(  4
פקודות קוליות לטלפון

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 
  בגלגל ההגה:

Call back )החזר שיחה( 4 
Recent calls )שיחות אחרונות( 4 

Calls made )שיחות שבוצעו( 4 
Missed calls )שיחות שלא נענו( 4 
Calls received )שיחות נכנסות( 4 

PhoneBook )ספר טלפונים( 4 
 Search <Mario> <Rossi> 4 )חפש 

את...(
 Search <Mario> <Rossi> 4 )חפש את... 

בספר הטלפונים(
Show SMS )הצג מסרון( 4 

 Send text to “0127457322" 4 )שלח 
הודעת טקסט למספר 0127457322(

Show messages )הצג הודעות(  4
פקודות קוליות למערכת השמע

אפשר לתת את הפקודות הבאות לאחר 
 בגלגל ההגה:

לחיצה על לחצן 
 Call <Mario> <Rossi> 4 )התקשר אל...(

  Call <Mario> <Rossi> <mobile> 4 
)התקשר אל >נייד< של...(

Dial )חייג( 4 
Re-dial )חייג שוב( 4 

לחיצה על לחצן 
Tune to <105.5> <FM>  4 )התכוונן אל 

FM( 105.5
Tune to <940> <AM>  4 )התכוונן אל 

AM) 940
Tune to <EMMEDUEO> FM )התכוונן  4 

FM) >אל >שם תחנה
 Tune to <Radio Deejay> DAB channel  4

DAB התכוונן אל >שם< ערוץ(
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פקודות קוליות למערכת השמעמ ניתן לתת את הפקודות הבאות לאחר מ לול

דמייט בגלגל ההגה:
היה

לחיצה על לחצן 
...Play song )נגן שיר...(  4

Play album...  4)נגן אלבום...(
...Play artist )נגן אמן...(  4

...Play genre )נגן סוגה...(  4
Play playlist...  4)נגן רשימת השמעה...(

Play podcast...  4)נגן פודקאסט...(
...Play audiobook )נגן ספר שמע...(  4
Play the track number...  4)נגן מספר 

רצועה...(
Select the source )בחר מקור(  4

...View )הצג( 4 
eco:Drive פקודות קוליות עבור

)אם קיימת(
ניתן לתת את הפקודות הבאות לאחר 

לחיצה על לחצן  בגלגל ההגה:
eco:Drive אפשר Enable eco:Drive  4
eco:Drive נטרל Disable eco:Drive 4 

Show current trip )הצג נסיעה נוכחית(  4
Show previous trip )הצג נסיעה   4

קודמת(
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לחצנים גרפים בתצוגה

פעולה תפקוד לחצן

לחץ על לחצן. גישה למצב רדיו Radio

לחץ על לחצן. Bluetooth® אם קיים( או( USB, AUX :בחירת מקור Media

לחץ על לחצן. גישה למצב טלפון. Phone

גישה לתפקודים נוספים )הצגה של שעון, מצפן, 
לחץ על לחצן.  ,Uconnect™ LIVE טמפרטורה חיצונית, מדיה, רדיו ושירותי Apps

אם קיימים(

לחץ על לחצן. הצגת נתוני מצפן Compass

לחץ על לחצן. גישה לתפריט ההגדרות Settings

לחץ על לחצן. גישה לתפריט הגדרות שמע Audio

לחץ על לחצן. גישה לתפריט הגדרות בקרת אקלים. Clima
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בקרים על הקונסולה  המרכזית

פעולה תפקוד לחצן

VOLUME / 
לחיצה קצרה הפעלה/כיבוי של המערכת

סיבוב בקר שמאלה/ימינה כוונון עוצמת קול

לחיצה קצרה הפעלה/כיבוי הצג SCREEN OFF

לחיצה קצרה הפעלה/השתקת קול )השתק/עצור( Mute

לחיצה קצרהאישור של אפשרויות המוצגות סקירה של רשימות )מצב רדיו  ומצב מדיה(
 TUNE SCROLL/BROWSE גלילה ברשימה או כוונון תחנת רדיו הצגת רשימה של תחנות

סיבוב בקר שמאלה/ימינה)מצב רדיו(ENTER )כוונון גלילה/ עיון אישור( גלילה בתוכן של מקורות )מצב מדיה( שינוי רצועה במקור מדיה 
)RADIO שינוי תחנה )מצב
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בקרים בגלגל הגה
)אם קיימים(

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

לחצן פעולה

4  קבלת שיחה נכנסת
4  קבלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילה

4  הצגת 10 השיחות האחרונות בלוח המחוונים ומספרי טלפון מועדפים )רק אם חיפוש שיחה 
פעיל(

4  הפעלה של מערכת זיהוי קולי
4   הפרעה להודעה קולית כדי לתת פקודה קולית חדשה

4  הפרעה לזיהוי קולי

 4  דחיית שיחה נכנסת
4  סיום שיחה פעילה

4  יציאה מתצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים )רק אם חיפוש שיחה פעיל(

 / 
4  לחיצה קצרה )מצב טלפון(: בחירה בתצוגת לוח המחוונים של שיחות/הודעות טקסט 

אחרונות )רק אם חיפוש שיחה פעיל(
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בקרים מאחורי גלגל ההגה

פעולה לחצן

לחצן A )בצדו השמאלי של גלגל ההגה(

.USB 4  לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן לחצן עליון
4  לחיצה ארוכה: סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת 

.USB התקן

מעבר בין מקורות השמע הבאים בלחיצה:  AM,  FM,  USB,  AUX )אם קיים(. אפשר לבחור  לחצן אמצעי
במקורות הזמינים בלבד.

.USB 4  לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן לחצן תחתון
4  לחיצה ארוכה: סריקת תדרים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת 

.USB התקן
לחצן B )בצדו הימני של גלגל ההגה(

הגברה של עוצמת קול לחצן עליון
4  לחיצה קצרה: הגברת העוצמה בדרגה 1.

4  לחיצה ארוכה: הגברה מהירה של עוצמת קול.

הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקת הרדיו לחצן אמצעי

הפחתה של עוצמת קול לחצן תחתון
4  לחיצה קצרה: הפחתה העוצמה בדרגה 1.

4  לחיצה ארוכה: הפחתה מהירה של עוצמת קול.



289

תפעול מסך המגע
המערכת משתמשת בתפקוד מסך מגע 
כדי להפעיל תפקודים שונים, בלחיצה על 

הסמל הגרפי המוצג.
.OK לאישור הבחירה לחץ על

לחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן 
)מחיקה(  או , בהתאם למסך הפעיל 

.Done /
מצב רדיו

אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג 
המידע הבא בצג:

למעלה: רשימת תחנות הרדיו השמורות 
)בלחצני זיכרון(; התחנה המושמעת 

מודגשת.
במרכז: מוצג שם התחנה לה אתה מאזין
 AM, FM, DAB בצד שמאל: מוצגים לחצני
)אם קיים( לבחירת תחום התדרים הרצוי 
)הלחצן של תחום התדרים הנבחר יודגש(
בצד ימין: לחצן סמל Info: מידע נוסף על 

המקור שמנוגן.
למטה: הלחצנים הבאים מוצגים:

Browse  4: רשימה של תחנות רדיו זמינות
: לבחירת התחנה הבאה או 

®Bluetooth ו- AUX )אם קיים(. הקודמת.
הערה ייתכן כי יישומים הקיימים  Tune   4: כוונון תחנת רדיו ידני

בהתקנים הניידים לא תואמים למערכת    Audio settings גישה למסך :Audio  4
.Uconnect™ )הגדרות שמע(

אחרי שנבחר מצב מדיה, יוצג המידע הבא  תפריט שמע
בצג: כדי לגשת לתפריט Audio )שמע( לחץ על 

בחלק העליון: מידע על הרצועה המנוגנת  הלחצן Audio בתחתית הצג.
והלחצנים הגרפים הבאים : ניתן לבצע כוונונים הבאים באמצעות 

Repeat  4: נגינה חוזרת של רצועה  תפריט  Audio )שמע(:
מושמעת. Balance/Fader  4 )כוונון איזון שמע 

Shuffle  4: נגינת רצועות בסדר אקראי. ברמקולים קדמיים/אחוריים ושמאליים/
התקדמות נגינת רצועה וזמן השמעה. ימניים( .

Equaliser  4 .באמצע: מידע על הרצועה המנוגנת   )אם קיים(
בצד שמאל: הלחצנים הבאים מוצגים:Speed Adj Volume  4 )בקרת קול תלוית 

התקן או מקור שמע נבחרמהירות (( 4  
  4 Select source בחר את מקור שמע.Loudness   4 )עוצמת קול( )אם קיים(

בצד ימין: הלחצנים הבאים מוצגים:AUX Volume Offset  4 )פיצוי עוצמת קול   )AUX פעיל רק אם מחובר התקן( )AUX.מידע נוסף על הרצועה המנוגנת :Info  4 )רשימה של רצועות זמינות.)אם קיים :Tracks  4 AutoPlay 4 )ניגון אוטומטי(
בתחתית: מידע על הרצועה המנוגנת  Auto-On Radio  4 )רדיו מופעל אוטומטית(

והלחצנים הגרפים הבאים: Radio Off w/Door  4 )כיבוי רדיו עם פתיחת 
דלת(

מצב מדיה
לחץ על לחצן Media כדי לבחור את 

 USB, :מקור השמע הרצוי מאלו הזמינים   4
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Bluetooth  4: עבור מקור שמע Bluetooth, מ פותח רשימת התקנים.מ לול

Browse  4 פותח חיפוש מקור שמע. ייט

:  רצועה הבאה/הקודמת דמ
היה

  4
: עצירת נגינה של הרצועה.   4

Audio  4: גישה למסך "הגדרות שמע".

בחירת רצועה
תפקוד Tracks )רצועות( מאפשר לפתוח 
חלון עם רשימה של הרצועות המנוגנות.

הבחירות הזמינות תלויות בהתקן המחובר. 
לדוגמה, בהתקן USB באפשרותך אף 
לגלול את רשימת האמנים, הסוגות 

והאלבומים הזמינים בהתקן, תלוי במידע 
 TUNE הקיים ברצועות, באמצעות הבקר

 SCROLL 

בתפריט ההגדרות. Bluetooth שיוך התקן שמע
הערה אם ההתקן מחובר באמצעות  Bluetooth, פעל ® כדי לשייך התקן שמע 

 ,Bluetooth® לאחר חיבור באמצעות USB באופן הבא:
מערכת השמע עשויה להחליף את  ® Bluetooth בהתקן.4   הפעל את תפקוד ה-

הרצועה המנוגנת בעת שינוי שם ההתקן  4  לחץ על לחצן Media )מדיה( במסך 
בהגדרות ®Bluetooth של הטלפון )אם  המגע.
קיים(. לאחר עדכון תוכנת הטלפון, כדי  4  לחץ על Select Source )בחר מקור(.

להבטיח הפעלה תקינה מומלץ להסיר את  ®.Bluetooth 4  בחר מקור מדיה 
הטלפון מרשימת ההתקנים המחוברים  4  לחץ על לחצן Add Device )הוסף התקן(.

לרדיו, למחוק את שיוך המערכת הקודמת  ❒חפש את ™Uconnect בהתקן השמע ❒
 Bluetooth® וגם למחוק מרשימת התקני ®Bluetooth )במהלך השיוך מוצג מסך 

בטלפון ולבצע שיוך מחדש. ההתקדמות של הפעולה(.
 Bluetooth® -אזהרה אם התנתק חיבור ה 4  כאשר תתבקש על ידי התקן שמע, הזן 

בין הטלפון הנייד למערכת, עיין בספר  את קוד ה-PIN המוצג בצג המערכת או 
ההוראות. אשר בהתקן את קוד ה-PIN  המוצג.  BROWSE ENTER

4  אם תהליך השיוך הושלם בהצלחה, יוצג   ABC הלחצנים. בתוך כל רשימה הלחצןUSB / AUX מקור
מסך. ענה Yes לשאלה האם לשייך את  מקור USBמאפשר למשתמש לדלג לאות הרצויה 

Bluetooth כמועדף )ההתקן ® התקן השמע  לרכב יש שקעי USB/AUX הנמצאים ברשימה. יקבל עדיפות על פני שאר ההתקנים  בקונסולה המרכזית.הערה הלחצן לא זמין עבור התקני  המשויכים אחריו(. כאשר התקן USB מחובר ומערכת השמע ®Apple מסוימים. אם תבחר No )לא( העדיפות  TUNE SCROLL / BROWSE פועלת, תתחיל נגינה של הרצועות בהתקן הערה הבקר תיקבע בהתאם לסדר החיבור. ההתקן  .AUX לא זמין בהתקני ENTER נגינה אוטומטית( מוגדרת( AutoPlay אם האחרון שחובר יקבל את העדיפות הגבוהה.  לפעילה (ON) בתפריט Audio )שמע(. ® Bluetooth מקור
4  אפשר לשייך התקן שמע גם בלחיצה  מצב זה מופעל באמצעות שיוך התקן 
על הלחצן הגרפי PHONE בצג ובבחירת  ®Bluetooth המכיל רצועות מוזיקה 

 Phone/Bluetooth הגדרות( או( Settings למערכת.
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בנהיגה. מצב טלפון מקור AUX )אם קיים(
תהליך השיוך עבור טלפון נייד מתואר  הפעלת מצב טלפוןכדי להפעיל את מקור ה-AUX, חבר התקן 

להלן. עיין תמיד בהוראות ההפעלה של  Media לחץ על לחצן  )מדיה( במסך רלוונטי לשקע AUX ברכב. כאשר ההתקן 
הטלפון הנייד. להפעלת מצב טלפון.מחובר לשקע AUX תתחיל המערכת לנגן 

כדי לשייך את הטלפון הנייד, פעל באופן  הערה כדי לראות את הרשימה של את מקור ה-AUX המחובר, אם הוא מתנגן 
הבא:  הטלפונים הניידים ושל התפקודים כבר.

 Bluetooth®-4  הפעל את תפקוד ה הנתמכים , בקר באתר כוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצן  
בטלפון.  www.driveuconnect.eu.  בלוח הקדמי או באמצעות VOLUME

4  לחץ על לחצן Phone )טלפון( במסך  השתמש בלחצנים בצג כדי:  המקש לכוונון עצמת קול של ההתקן 
המגע.  4  לחייג מספר טלפון )בעזרת מקלדת  עצמו.

4  אם עדיין לא שויך טלפון למערכת, בצג   AUX Volume Offset) בתצוגה ניתן לבחור את תפקוד 
יופיע מסך ייעודי. 4  להציג ולהתקשר לאנשי קשר בספר  )עוצמת קול התקן חיצוני( רק כאשר מקור 

 Add הגדרות( בחר( Settings 4  היכנס אל AUXהטלפונים של הטלפון הנייד  פעיל.
device )הוסף התקן( כדי להתחיל את  4  להציג ולהתקשר לאנשי קשר מרשימת 
תהליך השיוך ולאחר מכן חפש התקן  השיחות הקודמות. הערות חשובות

™Uconnect בטלפון הניי ד 4  לשייך עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי   AUX תפקודי התקן המחובר לשקע
❒ 4  כאשר תתבקש על ידי הטלפון הנייד,  לאפשר גישה וחיבור מהירים וקלים יותר; מבוקרים באמצעות מקשי ההתקן. לא 
השתמש בלוח המקשים של הטלפון כדי  4  להעביר שיחות מהמערכת לטלפון  ניתן לשנות רצועה/תיקייה/רשימת ניגון 

להזין את קוד ה-PIN בצג המערכת או כדי  ולהיפך וכדי להשתיק את המיקרופון של  או לשלוט בתחילת ניגון/סיומו או עצירתו 
לאשר את הקוד המוצג בטלפון הנייד . מערכת השמע למען שיחות פרטיות. באמצעות בקרי הלוח הקדמי או בקרי 

במהלך השיוך מוצג מסך ההתקדמות של  השמע של טלפון הנייד משודר דרך  גלגל ההגה.
הפעולה. מערכת השמע של הרכב: המערכת  כדי למנוע אפשרות של רעש ברמקולים, 

4  אם תהליך השיוך הסתיים בהצלחה יוצג  משתיקה אוטומטית את הרדיו כאשר  אל תשאיר את הכבל של ההתקן מחובר 
מסך ייעודי: ענה Yes )כן( לשאלה האם  תפקוד הטלפון מופעל. לשקע AUX לאחר ניתוקו.

לשייך את הטלפון הנייד כמועדף )הטלפון  שיוך הטלפון הנייד
הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים  חשוב בצע פעולה זו כאשר הרכב נייח 

ניידים אחרים שישויכו אחריו(. ועומד במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל 
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בעת התממשקות למערכת ™Uconnect. מ קורא הודעות טקסט אם לא זווגו התקנים, המערכת תיתן  אם הודעת SMS נשלחת דרך ™Uconnect, מ עדיפות להתקן הראשון שחובר. המערכת יכולה להקריא הודעות  לול

המשתמש עשוי להיות מחויב בתשלום  שהתקבלו בטלפון הנייד. כדי להשתמש  הערה לאחר עדכון תוכנת הטלפון, כדי  יטי

נוסף, ללא אזהרה, בשל בקשת אישור  בתפקוד זה על הטלפון הנייד לתמוך  להבטיח הפעלה תקינה מומלץ להסיר את  להעברת SMS שנשלחה באמצעות דמ בתפקוד החלפת מסרונים דרך  הטלפון מרשימת ההתקנים המחוברים  הטלפון. לבעיות מעין אלו פנה לספק היה .Bluetooth® לרדיו, למחוק את שיוך המערכת הקודמת 
שירותי הרשת הסלולרית שלך. אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד   Bluetooth® וגם למחוק מרשימת התקני

תפקו ד  Do not disturbזה, הלחצן הרלוונטי יהיה מנוטרל )אפור(. בטלפון ולבצע שיוך חדש.
אם הטלפון המחובר תומך בכך בלחיצה  כאשר מתקבל מסרון בצג יופיע מסך  ביצוע שיחה 

על לחצן גרפי Do not disturb )אל תפריע(  המכיל את האפשרויות הבאות לבחירה:  הפעולות המתוארות להלן זמינות רק אם 
Call Show Listen המשתמש לא יקבל הודעות על שיחות הטלפון הנייד תומך בהן. כדי לדעת אילו  )קרא(,  )הצג(,  )התקשר(, 

Ignore נכנסות או הודעות טקסט.  המשתמש תפקודים זמינים, עיין בהוראות ההפעלה  )התעלם(.
Text Message יכול לענות בהודעת ברירת מחדל או לחץ על הלחצן  הגרפי  כדי  של הטלפון הנייד.

מותאמת באמצעות ההגדרות. לגשת למסרונים שהתקבלו בטלפון הנייד  ניתן לבצע שיחה באמצעות:
שלך )הרשימה מציגה 60 מסרונים לכל    4(SMS) אפשריות מסרונים בחירת Phonebook )ספר הטלפונים(

כברירת מחדל המסרונים נשמרים בזיכרון היותר(. 4  בחירת Recent )שיחות אחרונות(
המערכת וניתן לשליחה למענה להודעה הערה בכמה טלפונים, להפעלה של  4  בחירת Dial )חייג(

חדשה או להודעה חדשה.הקראה של הודעות SMS, אפשרות הודעה  4  בחירת Redial )חייג שוב(
Yes  4 )כן(של SMS בטלפון חייב להיות מאופשרת,  No  4 )לא(אפשרות זו בדרך כלל זמינה בתפריט מועדפים Okay  4חיבורי ®Bluetooth עבור ההתקן המשויך אתה יכול להוסיף מספר או איש קשר  I can’t talk right now  4 )לא יכול לדבר למערכת ™Uconnect. לאחר שאפשרת )אם הוא ברשימת אנשי בקשר( לרשימת  כעת(את התפקוד בטלפון הנייד, יש לנתקו מועדפים במהלך שיחה בלחיצה על אחד  Call me  4 )טלפן אלי(ולחברו מחדש למערכת ™Uconnect כדי מחמשת הלחצנים הגרפים "הריקים"  I’ll call you later   4 )אטלפן מאוחר יותר(שההגדרה תהפוך פעילה.בחלק העליון של הצג. ניתן לנהל את  I’m on my way   4)אני בדרך(אזהרה כמה טלפונים עשויים לא המועדפים גם מאפשרויות ספר הטלפונים.

SMS להתחשב בהגדרות אישור העברת
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. ®Bluetooth Thanks )תודה(   4Uconnect™ LIVE שירותי  
)אם קיימים( בחר Phone )טלפון( בתפריט הגדרה  I’ll be late  4 )אני מאחר(

לחץ על סמל גרפי Apps )יישומים( בצג ובחר SMS reader )קורא מסרונים(  Stuck in traffic  4 )תקוע בפקק(
לגישה ליישומי Uconnect™LIVE. אם 4   באמצעות בקרי גלגל ההגה. תפריט   Start without me )התחילו בלעדי(

מוצג סמל ™Uconnect, המערכת מוכנה  משנה SMS reader )קורא מסרונים(  Where are you?   4 )איפה אתה?(

לשימוש בשירותים המקושרים ליישומים  מאפשר הצגה של 10 ההודעות האחרונות  Are you there yet?   4 )אתה כבר לשם?(
לשימוש יעיל ומתקדם יותר ברכב דרך 4   שהתקבלו. I need directions )אני צריך הנחיות(
מערכת השמע. התפקודים תלויים במפרט 4   סקירה של מועדפים )אם קיים(   I’m lost)הלכתי לאיבוד(.
הרכב ובמדינת היצוא.4   See you later באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה אתה   )נתראה מאוחר יותר(

 I will be 5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 4  60)  4 Uconnect™LIVE יש להתקין את היישום יכול להציג ולנהל את השיחות האחרונות 
X (*) minutes late. בטלפון החכם שלך, כדי לגשת לשירותי בתצוגת לוח המחוונים. לשימוש בתפקוד  )אגיע תוך  דקות(

 See you in 5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 60)  4 ניתן להוריד את .Uconnect™LIVE זה, על הטלפון הנייד לתמוך בתפקוד 
p XA דקות( p Store ® היישום Uconnect™LIVE מ-   .minutes (*) )נתראה בעוד   Bluetooth החלפת מסרונים דרך 

או Google Play לטלפון חכם תואם  יש )*( השתמש רק במספרים הרשומים,  וחייבים להיות שמורים מספרים מועדפים 
לוודא שחיבור הנתונים פעיל. הירשם אחרת המערכת עשויה לא לקלוט נכון  .Uconnect™ במערכת

www. דרך יישום Uconnect™LIVE באתר את ההודעה. כאשר מתקבלת הודעה,  השתמש בבקרים בגלגל ההגה לבחירת 
driveuconnect.eu. הפעל את יישום המערכת מאפשרת גם העברה של אותה  Phone )טלפון( בתפריט הגדרה של הצג. 

Uconnect™LIVE בטלפון החכם שלך הודעה. אם הטלפון מחובר, בחר באפשרות 
והכנס את פרטיך. למידע נוסף בנוגע  לפרטים על כיצד לשלוח הודעות  Favourite numbers )מספרים מועדפים(: הערה

לשירותים הזמינים במדינתך עיין באתר באמצעות פקודות קוליות, ראה את  תפריט משנה Favourite numbers )מספרים 
www.driveucoinnect.eu. מועדפים( מאפשר לך להציג ולבחור את הפסקה המתארת זאת.

המספר המועדף. גישה ראשונה לרכבסקירה של הודעות טקסט )אם קיימת(
אם  אפשרות Phone )טלפון( נבחרה אך  אחרי שהפעלת את היישום באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה אתה 

Uconnect™LIVE והתחברת באמצעות יכול להציג ולנהל את 10 ההודעות  לא מחובר טלפון, הרשימה של מספרים 
מועדפים אינה ניתנת להצגה. הפרטים שלך, כדי לגשת לשירותי האחרונות בתצוגת לוח המחוונים. כדי 

Uconnect™LIVE במכוניתך, עליך לשייך להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד 
לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים דרך 
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.מ באמצעות ®Bluetooth את הטלפון החכם  שלך ואת המערכת כפי שמתואר בנושא מ ללו

"רישום הטלפון הנייד שלך". ייט

רשימת הטלפונים הניידים הנתמכים זמינה  באתר  www.driveuconnect.eu .דמ לאחר השלמת השיוך, לחץ על סמל ההי
™Uconnect במסך לגישה לשירותים 

מחוברים.
הודעה ייעודית תוצג בצג כאשר תהליך 
ההפעלה  הושלם. אם יש צורך בחשבון 

אישי כדי להשתמש בשירותים, ניתן 
לחבר את חשבונותיך דרך יישום 

Uconnect™LIVE או באזור האישי שלך 
. www.driveUconnect.eu.באתר

היישום my:Car אינו מהווה תחליף לספר 
הנהג של הרכב.

משתמש לא מחובר 
אם שיוך ®Bluetooth לא בוצע, לחיצה 

על לחצן ™Uconnect, בתפריט המערכת 
יופיעו הסמלים מנוטרלים, למעט 

™eco:Drive. מידע נוסף על תפקודי
 ™eco:Drive נמצא בפרק ייעודי.

 Uconnect™LIVE הגדרת שירותי
 Uconnect™  באמצעות מערכת

דרך תפריט ™Uconnect המיועד לשירותי 
Uconnect™LIVE אתה יכול לגשת לאזור 

Uconnect™LIVE זמינים. הגדרות בלחיצה על סמל
eco:Drive™ באזור זה המשתמש יכול לבדוק את 

יישום ™eco:Drive מאפשר לך להציג  אפשרויות המערכת ולשנות אותן לפי 
את מאפייני הנהיגה שלך בזמן אמת, כדי  העדפותיו.
לעזור לך לסגל סגנון נהיגה חסכוני יותר  עדכון מערכת
מבחינת תצרוכת דלק ופליטת מזהמים.  Uconnect™LIVE אם עדכון עבור מערכת

בנוסף אתה יכול לשמור את הנתונים על  זמין תוך כדי השימוש בשירותי 
 Uconnect™LIVE או דרך יישום USB זיכרון ™Uconnect, יקבל המשתמש הודעה על 

באפשרותך לנתח את הנהיגה שלך  כך על מסך מערכת השמע.
במחשב שלך הודות ליישום שולחן  Uconnect™LIVE יישום

www. הזמין באתר eco:Drive™ העבודה Uconnect™LIVE יש להתקין את היישום
www.driveuconnect.eu. או jeep-official.it בטלפון החכם שלך, כדי לגשת לשירותים 

הערכת של סגנון הנסיעה קשורה לארבעה  המחוברים ברכב. דרכו ניתן לנהל את 
מדדים המבקרים את המשתנים הבאים : הפרופיל שלך ולבצע התאמה של חווית 
האצה/ האטה העברת הילוכים/ מהירות Uconnect™LIVE 

eco:Drive™ תצוגת   App :ניתן להוריד את היישום משירות
לחץ על הלחצן ™eco:Drive כדי להפעיל  Store או Google play. מטעמי בטיחות, לא 

את התפקוד. ניתן לפתוח את היישום כאשר הטלפון 
במערכת השמע יוצג מסך שיראה את  מזווג לרדיו. גישה לשירותי    

ארבעת הגורמים המתוארים למעלה.  Uconnect™LIVE   דרך מערכת השמע 
גורמים אלה מופיעים באפור, עד  דורשת הזנה של פרטים אישיים דוא"ל 

שהמערכת צוברת די מידע להערכת סגנון  וסיסמה(, כדי להגן על החשבון האישי שלך 
הנהיגה. ולאפשר גישה רק למשתמש האמיתי.

שירותים קשורים שנגישים ברכב
יישומי ™eco:Drive ו- my:Car פותחו כדי 
לשפר את חוויית הנהיגה של הלקוח, לכן 

הם זמינים בכל המדינות היכן ששירותי 
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מוצגות רק אם מתג ההתנעה במצב  care:Index שמקבץ את כל הנתונים  אחרי שהמערכת צברה די נתונים, 
המפורטים על מצבו של הרכב. STOP והמערכת במצב כיבוי מושהה.  נצבעים הגורמים בחמישה צבעים בהתאם 

 Active signalling לחץ על הלחצן הגרפי הנתונים עוברים אוטומטית להתקנים  להערכה: ירוק כהה )טוב מאוד(, ירוק 
)אותות פעילים-אם קיימים( כדי להציג  כאשר המנוע דומם. הנתונים שהועברו  בהיר, צהוב, כתום ואדום )רע מאוד(.

את הפרטים של התקלה שזוהתה ברכב  נמחקים מזיכרון המערכת. באפשרותך  אם ישנן עצירות ממושכות, הצג מראה 
הגורמת להידלקות נורית אזהרה. לבחור אם לשמור את נתוני הנסיעה או  ממוצע של המדדים שהושג עד כה )המדד 

את מצב הרכב ניתן לראות באתר  לא: לחץ על הלחצן Settings, הפעל את  הממוצע(, ולאחר מכן, המערכת תמשיך 
תפקוד האחסון, ובחר את מצב ההעברה:  www.driveuconnect.eu ודרך יישום  לצבוע את המדדים בזמן אמת כשהרכב 

.Uconnect™LIVE USB או ענן. יותנע מחדש.
כאשר התקן זיכרון USB מלא, צג  שמירה והעברה של נתוני נסיעה 

המערכת יציג הודעה על כך. ניתן לאחסן את נתוני הנסיעה בזיכרון 
כאשר נתוני ™eco:Drive לא עוברים   USB המערכת ולהעבירם דרך התקן
 USB במשך זמן עם נתונים להתקן  .Uconnect™LIVE מתאים או דרך היישום

ייתכן כי הזיכרון הפנימי של מערכת  פעולה זו מאפשרת להציג את היסטוריית 
Uconnect™LIVE  הנתונים שנאספו מראים את הניתוח

מלא: במקרה זה פעל לפי ההמלצות  המלא של נתוני הנסיעה ושל סגנון הנהיגה 
.Uconnect™ שמופיעות בצג מערכת שלך. 

אזהרה אל תוציא את התקן ה-USB או 
my:Car תבטל את השיוך של הטלפון החכם שלך 

תפקוד my:Car מאפשר לך לעקוב תמיד  ליישום Uconnect™LIVE לפני שהמערכת 
אחרי מצב הרכב. הורידה את הנתונים, מכיוון שהם עלולים 

יישום my:Car יכול לזהות תקלות בזמן  להיאבד.  במהלך העברה של נתונים 
אמת ולהודיע לנהג על מועד שירות  להתקנים הודעות עשויות להופיע בצג 

מתקרב. כדי להנחות את המשתמש בהפעלה 
כדי לתקשר עם היישום לחץ על סמל  הנכונה. ציית להוראות אלה. הודעות אלה 
my:Car. על הצג יופיע מסך עם אזור 

Mopar® Connect )אם קיים( מציע מספר 
שירותים הקשורים לבטיחות ולשליטה 

מרחוק ברכב המשולבים בשירותי 
.Uconnect™LIVE/

 Android Auto -ו Apple CarPla y
)אם קיימים(

   Android -ו Apple CarPlay יישומי
מאפשרים לך להשתמש בטלפון החכם 

שלך ברכב באופן בטוח ופשוט. כדי 
להפעיל אותם, חבר טלפון תואם לשקע 

USB של הרכב ותוכן הטלפון יוצג 
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אוטומטית בצג מערכת ™Uconnect.מ מ
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כדי לבדוק את תאימות הטלפון החכם  ייט

שלך, בקר באתרי האינטרנט הבאים: מ

 https://www.android.com/intl/it_it/auto/ e ./http://www.apple.com/it/ios/carplayהידי
אם הטלפון החכם מחובר באופן נכון 

לרכב באמצעות שקע USB, הסמל של 
 

להשתמש ב-Android Auto, הטלפון החכם 
חייב להיות מחובר למערכת באמצעות 

.USB כבל
בחיבור הראשוני, תצטרך לבצע הליך 

הגדרה שיופיע בטלפון. אתה יכול לבצע 
את ההליך הזה רק כשהרכב נייח.

 Android יישום ,USB לאחר החיבור לשקע
Auto יבצע חיבור מקביל באמצעות 

 Andr Auto. ® oid  או של Apple CarPlayBluetooth
פעולה יופיע בתפריט הראשי.

לאחר הליך ההגדרה, היישום יופעל   Apple CarPlay  הגדרת יישום
iPhone 5 או  Apple CarPlay כאשר Uconnect™ אוטומטית במערכת  מותאם ל-

הטלפון החכם מחובר לשקע USB של  לדגמים מתקדמים יותר עם מערכת 
הרכב. הפעלה iOS 7.1 או גרסאות מאוחרות 

Apple CarPlay  4 ליצירת תקשורת עם  יותר.
Apple CarPlay הפעל  בגלגל , לפני השימוש ב-

את Siri מההגדרות < כללי < Siri בטלפון 
החכם שלך.

 ,Apple CarPlay -על מנת להשתמש ב
הטלפון החכם חייב להיות מחובר לטלפון 

.USB באמצעות כבל
Android Auto הגדרת יישום

לפני השימוש עליך להוריד את יישום 
 Google-לפלאפון שלך מAndroid Auto 

.Play Store
 )Lollipop( 5.0 יישום זה מותאם לאנדרואיד

וגרסאות מאוחרות יותר. על מנת 

Apple CarPlay לחץ על הלחצן 
ההגה )החזק את הלחצן לחוץ( ובאמצעות 

 TUNE SCROLL / BROWSE ENTER בקר
בחר ואשר או החזק את הלחצן הגרפי 
Home )בית( )לחיצה ארוכה על הלחצן 

.Apple CarPlay הגרפי( בתצוגת
Android Auto  4 : ליצירת תקשורת עם 

 בגלגל 

 .Android Auto  הלחצן הגרפי( בתצוגת
ניווט

אם המערכת כבר במצב Nav, או כאשר 
מחובר התקן לרכב עם ניווט פעיל, 

מערכת ™Uconnect מציגה הודעה קופצת 
המאפשרת בחירה בין הניווט של המערכת 

או ניווט באמצעות הטלפון.
ניתן לשנות את הבחירה בכל עת בכניסה 

למערכת הניווט והגדרת יעד חדש. 
 AutoShow smartphone display on הגדרת

connection
 ,Uconnect™ דרך הגדרות מערכת

המשתמש יכול להחליט לצפות במסך 
הטלפון בצג מערכת ™Uconnect מיד 
כאשר הטלפון מחובר לרכב באמצעות 

.USB שקע
כאשר התפקוד פעיל, כל פעם שמתבצע 

 Apple יישומי ,USB חיבור באמצעות
CarPlay או Android Auto יופעלו אוטומטית 

.Uconnect™ בצג מערכת
 AutoShow ניתן למצוא את פריט

 smartphone display on connection )הצגה 
אוטומטית של טלפון חכם בעת החיבור(  Android Auto לחץ על הלחצן 

דרך תפריט משנה Display )תצוגה(.  ההגה )החזק את הלחצן לחוץ( ובאמצעות 
התפקוד זמין כברירת מחדל.  TUNE SCROLL / BROWSE ENTER בקר

 Apple -ו Android Auto יציאה מיישומי בחר ואשר או החזק את הלחצן הגרפי 
CarPlay Microphone )מיקרופון( )לחיצה ארוכה על 
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ברירת מחדל(  Apple כדי להפסיק את הפעולה של
Clear Personal Data  4 )מחיקת נתונים  CarPlay או של Android Auto, עליך לנתק 

אישיים( .USB-את הטלפון החכם משקע ה
Restore apps  4 )שחזור יישומים(

הגדרות
פקודות קוליות לחץ על לחצן Settings )הגדרות(  בלוח 

למידע על התפקודים הנשלטים באמצעות  הקדמי כדי להציג את תפריט ההגדרות.
פקודות קוליות, ראה את התיאור במערכת   הערה פריטי התפריט המוצגים עשויים 

.Uconnect™ 5” LIVE להשתנות בהתאם לגרסה.
התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

Language  4 )שפה(
Display  4 )תצוגה(

Units  4 )יחידות מידה(
Voice controls  4 )פקודות קוליות(
Time and Date  4 )תאריך ושעה(

Safety & Driving Assistance  4 )בטיחות 
וסיוע לנהיגה(

Brakes  4 )בלמים(
Lights  4 )תאורה(

Doors & Locks  4 )דלתות ונעילה(
Engine Off Options  4 )אפשרויות הדממת 

מנוע(
Audio  4 )שמע(

Bluetooth®/טלפון Phone/Bluetooth  4
Radio Setup  4 )הגדרות רדיו(

Restore Default Settings  4 )שחזור הגדרות 
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Uconnect™ 8.4” HD Nav LIVE מערכת

בקרים
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לחצנים גרפים בתצוגה

פעולה תפקוד לחצן

לחץ על לחצן. גישה למצב רדיו Radio

לחץ על לחצן. Bluetooth® אם קיים( או( USB, AUX  :בחירת מקור Media

לחץ על לחצן. הפעלה של בקרי מערכת האקלים Clima

גישה לתפקודים נוספים הצגה של שעה, מצפן, טמפרטורה חיצונית, 
לחץ על לחצן. נגן מדיה ושירותי Uconnect™ LIVE אם קיים( ותפריט הגדרות של  Apps

הרכב.

לחץ על לחצן.הפעלה של חימום מושבים קדמיים )אם קיים(, חימום מראות  Checks
חיצוניות )אם קיים( מראה אלקטרו-כרומית )אם קיימת(

לחץ על לחצן. גישה לתפריט ניווט. Nav

לחץ על לחצן. גישה למצב טלפון. Phone
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בקרים על הקונסולה  המרכזית

פעולה תפקוד לחצן

 VOLUME \  
לחיצה קצרה הפעלה/כיבוי של המערכת

סיבוב בקר שמאלה/ימינה כוונון עוצמת קול

לחיצה קצרה הפעלה/כיבוי הצג SCREEN OFF

לחיצה קצרה הפעלה/השתקת קול )השתק/עצור( Mute

לחיצה קצרהאישור של אפשרויות המוצגות סקירה של רשימות )מצב רדיו ומצב  מדיה(  TUNE SCROLL / BROWSE
סיבוב בקר שמאלה/ימינה גלילה ברשימה או כוונון תחנת רדיו הצגת רשימה של תחנות ENTER )כוונון גלילה/ עיון  )מצב רדיו( גלילה בתוכן של מקורות )מצב מדיה(אישור(

)RADIO שינוי רצועה במקור מדיה שינוי תחנה )מצב
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בקרים בגלגל הגה
)אם קיימים(

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

לחצן פעולה

4 קבלת שיחה נכנסת
4 קבלת שיחה נכנסת שנייה והשעיית שיחה פעילה

4 הצגת 10 השיחות האחרונות בלוח המחוונים ומספרי טלפון מועדפים )רק אם חיפוש שיחה פעיל(

4 הפעלה של מערכת זיהוי קולי
 4 הפרעה להודעה קולית כדי לתת פקודה קולית חדשה

4 הפרעה לזיהוי קולי

 4 דחיית שיחה נכנסת
4 4 סיום שיחה פעילה

יציאה מתצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים )רק אם חיפוש שיחה פעיל(

 / 
4 לחיצה קצרה )מצב טלפון(: בחירה בתצוגת לוח המחוונים של שיחות/הודעות טקסט אחרונות )רק אם 

חיפוש שיחה פעיל(
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בקרים מאחורי גלגל ההגה

פעולה לחצנים

לחצן A )בצדו השמאלי של גלגל ההגה(

.USB 4 לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן 
4 לחיצה ארוכה: סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת  לחצן עליון

.USB התקן

מעביר לתחנת הרדיו הבאה. לחצן אמצעי

.USB 4  לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן
4 לחיצה ארוכה: סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת  לחצן תחתון

.USB התקן
לחצן B )בצדו הימני של גלגל ההגה(

הגברה של עוצמת קול
לחצן עליון 4 לחיצה קצרה: הגברת העוצמה בדרגה 1.

4 לחיצה ארוכה: הגברה מהירה של עוצמת קול.

מעבר בין מקורות השמע הבאים בלחיצה:  AM,  FM,  USB,  AUX )אם קיים(. אפשר  לבחור במקורות הזמינים בלבד.לחצן אמצעי
הפחתה של עוצמת קול

לחצן תחתון 4 לחיצה קצרה: הפחתת העוצמה בדרגה 1.
4 לחיצה ארוכה: הפחתה מהירה של עוצמת קול.

תפעול מסך המגע
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המערכת משתמשת בתפקוד מסך מגע מ כדי להפעיל תפקודים שונים, בלחיצה על מ לול

הסמל הגרפי המוצג. ייט

.OK לאישור הבחירה לחץ על דדמ

לחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן מחיקה  היה

.Done /  או , בהתאם למסך הפעיל 
מצב רדיו

אחרי שנבחרה תחנת הרדיו הרצויה, יוצג 
המידע הבא בצג:

למעלה: רשימת תחנות הרדיו השמורות 
)בלחצני זיכרון(; התחנה המושמעת 

מודגשת.
באמצע: מוצג שם התחנה המתנגנת 

 לבחירת התחנה הבאה 

באמצע: מידע על הרצועה המנוגנת. אפשר לכוונן תפקודים הבאים בתפריט 
בצד שמאל: הלחצנים הבאים מוצגים: :Audio

❒התקן נבחר או מקור שמע.❒ Balance/Fader 4 )איזון שמע ברמקולים 

Select source 4 בחירת מקור השמע  קדמיים/אחוריים ושמאליים/ימניים(.
הרצוי. Equalizer 4 )אם קיים(.

בצד ימין: הלחצנים הבאים מוצגים:Adj. Speed  4 )למעט גרסאות עם מערכת 
Map 4 מציג מפת ניווט.Hi-Fi( כוונון אוטומטי של עוצמת קול 

Info 4 מידע נוסף על הרצועה המנוגנת.בהתאם למהירות.
Tracks 4 רשימת הרצועות הזמינותAUX Volume Offset  4 )עוצמת קול התקן 

Config 4. )תצורה(חיצוני( )אם קיים(
בתחתית: מידע על הרצועה המנוגנת Surround sound 4 )שמע היקפי( )אם קיים( והלחצנים הגרפים הבאים:Auto Play 4 )נגינה אוטומטית(

 ,Bluetooth עבור מקור שמע : ® Bluetooth מצב מדיה
4 פותח רשימת התקנים.לחץ על לחצן Media כדי לבחור את 

USB Browse 4 פותח חיפוש במקור USB.מקור השמע הרצוי מאלו הזמינים: , והלחצנים  Bluetooth ו- AUX )אם קיים(.®או הקודמת.
הערה ייתכן כי יישומים הקיימים בהתקנים  למטה: הלחצנים הבאים מוצגים:
.Uconnect™ הניידים לא תואמים למערכת Browse 4 רשימה של תחנות רדיו זמינות
אחרי שנבחר מצב מדיה, יוצג המידע הבא  AM/FM, AM/DAB, FM/DAB 4 בחירה של 

בצג: תחום התדרים הרצוי )לחצן ניתן להתאמה 
.)DAB או AM,FM :בחלק העליון: מידע על הרצועה המנוגנת בהתאם לתחום שנבחר

והלחצנים הגרפים הבאים: Tune  4 כוונון ידני של תחנת רדיו )לא זמין 
DAB נגינה חוזרת של רצועה Repeat 4  ) ברדיו 

מושמעת.Info  4 מידע נוסף על המקור המתנגן.
Shuffle 4  נגינת רצועות בסדר אקראי.Audio 4 גישה למסך "הגדרות שמע".

❒התקדמות נגינת רצועה וזמן השמעה.❒ תפריט שמע
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: רצועה הבאה/הקודמת  4
: עצירת נגינה של הרצועה.

.USB-להזיק לשקע ה לפעילה (ON) בתפריט Audio )שמע(.
 4

 AUX מקור Audio 4: גישה למסך "הגדרות שמע".
הערות חשובות )אם קיים( בחירת רצועה

תפקודי התקן המחובר לשקע AUX )אם  כדי להפעיל את מקור ה-AUX, חבר התקן  תפקוד Tracks )רצועות( מאפשר לפתוח 
קיים( נשלטים באמצעות מקשי ההתקן.  רלוונטי לשקע AUX ברכב. כאשר ההתקן  חלון עם רשימה של הרצועות המנוגנות.
לא ניתן לשנות רצועה/תיקייה/רשימת  מחובר לשקע AUX תתחיל המערכת לנגן  כאשר הדף של רשימת רצועות מוצג, ניתן 
ניגון או לשלוט בתחילת ניגון/סיומו או  את מקור ה-AUX המחובר, אם הוא מתנגן   TUNE SCROLL / BROWSE לסובב את בקר

עצירתו באמצעות בקרי הלוח הקדמי או  כבר. ENTER כדי לסמן רצועה )מצוין באמצעות 
בקרי גלגל ההגה. כוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצן  קו מעל ומתחת לכתוב(, לחיצה חוזרת על 

כדי למנוע אפשרות של רעש ברמקולים,  VOLUME בלוח הקדמי או באמצעות  הלחצן תפעיל את הנגינה. 
אל תשאיר את הכבל של ההתקן מחובר  המקש לכוונון עצמת קול של ההתקן  הערה הלחצן לא זמין עבור התקני 

לשקע AUX לאחר ניתוקו. עצמו. ®Apple מסוימים.

 AUX Volume Offset ניתן לבחור את תפקוד   TUNE SCROLL / BROWSE הערה הבקר
מצב טלפון )עוצמת קול התקן חיצוני( רק כאשר מקור  .AUX לא זמין בהתקניENTER 

הפעלת מצב טלפון  AUX פעיל. Bluetooth® מקור
להפעלת מצב טלפון ולשיוך/רישום של  מצב זה מופעל באמצעות שיוך התקן 
הטלפון שבשימוש )אם עדיין לא בוצע(,  שקע טעינה  USB   )אם קיים(  ®Bluetooth המכיל רצועות מוזיקה 

לחץ על לחצן Phone )טלפון( בצג. בכמה גרסות קיים שקע טעינה בחלק  למערכת.
השתמש בלחצני תצוגה כדי: האחורי של הקונסולה האמצעית. USB / AUX 4  לחייג מספר טלפון )בעזרת לוח מקור USB

האחורי של הקונסולה האמצעית.
 , חשוב אחרי שימוש בשקע טעינה 

USB המקשים הגרפי המופיע בצג(;מקור אנו ממליצים לנתק את ההתקן )טלפון 
4  להציג ולהתקשר לאנשי הקשר בספר לרכב יש שקעי USB/AUX הנמצאים  חכם(, הסר תמיד ראשית את הכבל 

משקע הרכב, לעולם לא מההתקן. כבלים בקונסולה המרכזית.
שנשארו חופשיים או מחוברים באופן לא כאשר התקן USB מחובר ומערכת השמע 
נכון יכולים להפריע להטענה תקינה ו/או פועלת, תתחיל נגינה של הרצועות בהתקן 

אם AutoPlay )נגינה אוטומטית( מוגדרת 
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המקשים הגרפי המופיע בצג.מ בטלפון הנייד בחיבור ®Bluetooth. לחץ  הטלפונים של הטלפון הנייד. 4  חיוג מספר טלפון באמצעות פקודה מ על לחץ על לחצן הגדרות בטלפון הנייד,  4  להציג את אנשי הקשר מהשיחות  לול

קולית. Bluetooth כדי לוודא שהוא ® ולאחר מכן  הקודמות הרשומות. ייט

4  קריאה למספר טלפון מרשימת  פעיל. 4  לשייך עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי  מועדפים.דמ לאחר הפעלה של הטלפון הנייד, התחל  לאפשר גישה וחיבור מהירים וקלים יותר; 4  קריאה למספר טלפון הספר הטלפונים היה .Bluetooth® לחפש חיבורי 4  להעביר שיחות מהמערכת לטלפון 
של הטלפון הנייד. 4  במהלך השיוך מוצג מסך ההתקדמות  ולהיפך וכדי להשתיק את המיקרופון של 

4  קריאה למספר טלפון שיחות אחרונות. של הפעולה. מערכת השמע למען שיחות פרטיות.
4  קריאה למספר טלפון מהודעת טקסט. 4  אם תהליך השיוך הסתיים בהצלחה יוצג  השמע של טלפון הנייד משודר דרך 

הערה הפעולות המתוארות לעיל זמינות  מסך ייעודי: ענה Yes )כן( לשאלה האם  מערכת השמע של הרכב. המערכת 
רק אם הטלפון הנייד בשימוש. לשייך את הטלפון הנייד כמועדף )הטלפון  משתיקה אוטומטית את הרדיו כאשר 

הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים  תפקוד הטלפון מופעל. 
קורא הודעות טקס ט ניידים אחרים שישויכו אחריו(. אם לא זווגו  הערה כדי לראות את הרשימה של 

המערכת יכולה להקריא מסרונים  התקנים, המערכת תיתן עדיפות להתקן  הטלפונים הניידים ושל התפקודים, בקר 
שהתקבלו בטלפון הנייד. כדי להשתמש  הראשון שחובר. באתר .www.driveuconnect.eu כדי לשייך 

בתפקוד זה על הטלפון הנייד לתמוך  הערה לאחר עדכון תוכנת הטלפון, כדי  את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:
להבטיח הפעלה תקינה מומלץ להסיר את   Bluetooth®-בתפקוד החלפת מסרונים דרך 4  הפעל את תפקוד ה

.Bluetooth® הטלפון מרשימת ההתקנים המחוברים  בטלפון הנייד:
אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד  לרדיו, למחוק את שיוך המערכת הקודמת  4  לחץ על הלחצן הגרפי Phone )טלפון( 

זה, הלחצן הרלוונטי יהיה מנוטרל )אפור(.®  Bluetooth וגם למחוק מרשימת התקני  בצג. אם עדיין לא שויך טלפון למערכת, 
כאשר מתקבל מסרון בצג יופיע מסך  בטלפון ולבצע שיוך חדש. בצג יופיע מסך ייעודי.

המכיל את האפשרויות הבאות לבחירה: 4   בחר Yes כדי להתחיל את תהליך השיוך 
 Ignore ,)התקשר( Call ,)האזן( Listen ביצוע שיחה   Uconnect™ ולאחר מכן חפש את התקן

No.)התעלם( ניתן לבצע שיחה באמצעות: , יוצג המסך  בטלפון הנייד )אם תבחר 
לחץ על הלחצן  הגרפי Text Message כדי  4  חיוג חוזר למספר טלפון שחויג בעבר. הראשי של תפריט הטלפון(.

לגשת למסרונים שהתקבלו בטלפון הנייד שלך 4   4  חיוג מספר טלפון באמצעות לוח  צפה ברשימת ההתקנים הזמינים 
)הרשימה מציגה 60 מסרונים לכל היותר(.
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I can’t talk right now  4 )לא יכול לדבר כעת( הערה בכמה טלפונים, להפעלה של 
Call me  4 )טלפן אלי( הקראה של הודעות SMS, אפשרות הודעה 

I’ll call you later   4 )אטלפן מאוחר יותר( של SMS בטלפון חייב להיות מאופשרת, 
I’m on my way   4 )אני בדרך( אפשרות זו בדרך כלל זמינה בתפריט 

Thanks   4 )תודה( חיבורי ®Bluetooth עבור ההתקן המשויך 
I’ll be late  4 )אני מאחר( למערכת ™Uconnect. לאחר שאפשרת 

Stuck in traffic  4 )תקוע בפקק( את התפקוד בטלפון הנייד, יש לנתקו 
Start without me   4 )התחילו בלעדי( ולחברו מחדש למערכת ™Uconnect כדי 

Where are you?   4 )איפה אתה?( שההגדרה תהפוך פעילה.
Are you there yet?   4 )אתה כבר לשם?( חשוב כמה טלפונים עשויים לא להתחשב 

I need directions  4 )אני צריך הנחיות( בהגדרות אישור העברת SMS בעת חיבור  
I’m lost   4 )הלכתי לאיבוד( .Uconnect™ עם מערכת

See you later   4 )נתראה מאוחר יותר(  .Uconnect™ בעת התממשקות למערכת
 I will be 5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 4  60) (*)  4  ,Uconnect™ נשלחת דרך SMS אם הודעת

.minutes late )אגיע תוך X דקות( המשתמש עשוי להיות מחויב בתשלום 
 See you in 5 (10, 15, 20, 25, 30, 45, 60) (*)  4 נוסף, ללא אזהרה, בשל בקשת אישור 

להעברת SMS שנשלחה באמצעות הטלפון.  .minutes )נתראה בעוד X דקות(
)*( השתמש רק במספרים הרשומים,  לבעיות מעין אלו פנה לספק שירותי הרשת 

אחרת המערכת עשויה לא לקלוט נכון את  הסלולרית שלך.
ההודעה. כאשר מתקבלת הודעה, המערכת  (SMS) מאפשרת גם העברה של אותה הודעה.אפשרויות מסרונים SMS הערה לפרטים על כיצד לשלוח הודעות ברירת המחדל של שמירת הודעות באמצעות פקודות קוליות, ראה את היא זיכרון המערכת וניתנת לשליחה הפסקה המתארת זאת.כמענה להודעה שהתקבלה או כהודעה חדשה.

סקירה של הודעות טקסט )אם קיימת( Yes  4 )כן(
No  4 )לא( בגלגל ההגה 

Okay  4
 / 

אתה יכול להציג ולנהל את 10 ההודעות 
האחרונות בתצוגת לוח המחוונים. כדי 

להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד 
לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים דרך 

.Bluetooth®

בחר Phone )טלפון( בתפריט הגדרה בצג 
ובחר     SMS reader )קורא מסרונים( 

 בגלגל ההגה. 

באמצעות הלחצנים 

באמצעות בקרי  / 
תפריט המשנה SMS reader )קורא 

מסרונים( מאפשר לצפות ולקרוא את 18 
הודעות הטקסט האחרונות

סקירה של מועדפים )אם קיים(
אתה יכול להציג ולנהל את השיחות 

האחרונות בתצוגת לוח המחוונים 
. באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה   / 

לשימוש בתפקוד זה, הטלפון הנייד חייב 
 Bluetooth® לתמוך בהעברת נתונים דרך

והמספרים המועדפים חייבים להישמר 
.Uconnect™ קודם לכן במערכת

השתמש בבקרים בגלגל ההגה לבחירת 
Phone )טלפון( בתפריט הגדרה של 

הצג. אם טלפון מחובר, בחר באפשרות 
Favourite numbers )מספרים מועדפים(.

תפריט משנה )מספרים מועדפים( מאפשר 
לך לצפות ולבחור במספר מועדף.

Uconnect™ מצב
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הודעה ייעודית תוצג בצג כאשר תהליך מ השמע. התפקודים תלויים במפרט הרכב  לחץ על לחצן App )יישום( בצג APPS כדי  ההפעלה הושלם. אם יש צורך בחשבון מ ובמדינת היצוא. לגשת לתפריט המכיל את כל התפקודים של  לול

אישי כדי להשתמש בשירותים, ניתן   Uconnect™LIVE יש להתקין את היישום יישומי המערכת. ייט

לחבר את חשבונותיך דרך יישום  בטלפון החכם שלך, כדי לגשת לשירותי  התפריט מורכב מהפריטים הבאים: Uconnect™LIVEאו באזור האישי שלך דמ Uconnect™LIVE. ניתן להוריד את  Driver heat  4 )חימום לנהג( )אם קיים( באתר my:Car .www.driveUconnect.eu אינו היה  App Store -מ Uconnect™LIVE היישום Passenger heating  4 )חימום לנוסע( )אם 
מהווה תחליף לספר הנהג של הרכב. או Google Play לטלפון חכם תואם  יש  קיים(

משתמש לא מחוב ר לוודא שחיבור הנתונים פעיל. הירשם  Apple CarPlay  4 )אם קיים(
www. Android Auto  4 לא בוצע, לחיצה Bluetooth® אם שיוך דרך יישום Uconnect™LIVE באתר   )אם קיים(

על לחצן ™Uconnect, בתפריט המערכת  .driveuconnect.eu הפעל את יישום  Manage protection  4 )ניהול הגנה(

  eco:Drive יופיעו הסמלים מנוטרלים, למעט Uconnect™LIVE בטלפון החכם שלך  Heated wheel  4 )חימום גלגל ההגה( )אם קיים(
Radio  4 נמצא eco:Drive™ מידע נוסף על תפקודי והכנס את פרטיך. למידע נוסף בנוגע   )רדיו(

בפרק ייעודי. לשירותים הזמינים במדינתך עיין באתר  Media  4 )מדיה(
.www.driveucoinnect.eu שימוש בתפריט הרדיו הייעודי עבור שירותי Climate  4 )בקרת אקלים(

Controls  4 Uconnect™LIVE )בקרים( גישה ראשונה לרכ ב
אחרי שהפעלת את היישום   לגישה להגדרות. Nav  4 )ניווט(

Uconnect™LIVE והתחברת באמצעות Phone  4 )טלפון(
הפרטים שלך, כדי לגשת לשירותי 4   Settings )הגדרות(

Uconnect™LIVE במכוניתך, עליך לשייך  Audio Settings  4 )הגדרות שמע(

באמצעות ®Bluetooth את הטלפון החכם 
שלך ואת המערכת כפי שמתואר בנושא  Uconnect™LIVE שירותי

"רישום הטלפון הנייד שלך". רשימת )אם קיימים(
.Appswww )יישומים( לגישה  הטלפונים התואמים זמינה באתר לחץ על סמל גרפי 

DriveUconnect.eu. ליישומי Uconnect™LIVE. אם מוצג סמל 
לאחר השלמת השיוך, לחץ על סמל  ™Uconnect, המערכת מוכנה לשימוש 
™Uconnect במסך לגישה לשירותים  בשירותים המקושרים ליישומים לשימוש 

מחוברים. יעיל ומתקדם יותר ברכב דרך מערכת 

לחץ על סמל 
בהגדרות  באפשרותך לבדוק את 

אפשרויות המערכת ולשנות אותם 
בהתאם להעדפותיך.
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בנוסף אתה יכול לשמור את הנתונים על  Jeep Skills עדכון מערכת
  Uconnect™LIVE או דרך יישום USB זיכרון יישום  Jeep Skills מבקרת את הנטייה של   Uconnect™LIVE אם עדכון עבור מערכת

באפשרותך לנתח את הנהיגה שלך  הרכב, את המיקום של הגלגלים ואם הם  זמין תוך כדי השימוש בשירותי 
במחשב שלך הודות ליישום שולחן  מחליקים ומציג את הנתונים בצג מערכת  ™Uconnect, יקבל המשתמש הודעה על 
העבודה ™eco:Drive הזמין באתר  ™Uconnect. הוא מאפשר שליטה רבה  כך על מסך מערכת השמע.

  www.driveuconnect.eu. יותר ומודעות גבוהה יותר כך שתוכל  Uconnect™LIVE יישום
הערכת סגנון הנהיגה קשורה לארבעה  לדעת על הכוח והמומנט שבשימוש בזמן    Uconnect™LIVE יש להתקין את היישום

מדדים המבקרים את המשתנים הבאים : אמת, תוך נסיעה בתוואי שטח קשים, או  בטלפון החכם שלך, כדי לגשת לשירותים 
האצה/ האטה העברת הילוכים/ מהירות. פשוט כאשר אתה רוצה "אתגר" בעיר. הוא  המחוברים ברכב. דרכו ניתן לנהל את 

מספק נתונים מפורטים על האצה ובלימה:  תצוגת ™eco:Driveהפרופיל שלך ולבצע התאמה של חווית  לחץ על הלחצן ™eco:Drive כדי להפעיל את היכול גם להציג את "כוח ה-G״  .Uconnect™LIVE 
מצב הטעינה של המצבר, מרחק בלימה  App את התפקוד. במערכת השמע יוצג מסך ניתן להוריד את היישום משירות   
במהירות הנוכחית ונתוני נהיגה אחרים  שיראה את ארבעת הגורמים המתוארים Store או Google play. מטעמי בטיחות,  למעלה. גורמים אלה מופיעים באפור, עד של הרכב. מידע נוסף על סגנון הנהיגה  לא ניתן לפתוח את היישום כאשר 

שהמערכת צוברת די מידע להערכת סגנון שלך, נתוני נסיעה ניתן לקבל במחוץ לרכב  הטלפון מזווג לרדיו. גישה לשירותי  
.Uconnect™LIVE  הנהיגה.באמצעות יישום Uconnect™LIVE דרך מערכת השמע 

אחרי שהמערכת צברה די נתונים, חשוב יישום Jeep Skills נועד למטרות  דורשת הזנה של פרטים אישיים )דוא"ל 
נצבעים הגורמים בחמישה צבעים בהתאם הנאה בלבד. סע בבטחה ובזהירות. וסיסמה(, כדי להגן על החשבון האישי שלך 

להערכה: ירוק כהה )טוב מאוד(, ירוק לחץ על הלחצנים בצג לגישה לאזורים  ולאפשר גישה רק למשתמש האמיתי.
בהיר, צהוב, כתום ואדום )רע מאוד(.הבאים: שירותים קשורים שנגישים ברכב

במקרה של עצירות ארוכות, על הצג  eco:Drive™  my:Car -ו eco:Drive™ היישומים החדשים
יופיע ממוצע המדדים עד לרגע המדובר  יישום ™eco:Drive מאפשר לך להציג את  פותחו, כדי לשפר את חוויית הנהיגה 

(Average Index), לאחר מכן המדדים  מאפייני הנהיגה שלך בזמן אמת, כדי לעזור  של הלקוח, לכן הם זמינים בכל מדינות 
נצבעים שוב בזמן אמת ברגע שהרכב  לך לסגל סגנון נהיגה חסכוני יותר מבחינת  הייצוא שבהן ניתן להשתמש בשירותי 

יותנע שוב. תצרוכת דלק ופליטת מזהמים. .Uconnect™LIVE 
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את מצב הרכב ניתן לראות באתר מ המערכת יציג הודעה על כך. שמירה והעברה של נתוני נסיע ה כאשר נתוני ™eco:Drive לא עוברים  www.driveuconnect.eu ודרך יישום מ ניתן לאחסן את נתוני הנסיעה בזיכרון  Uconnect™LIVE לול  USB במשך זמן נתונים להתקן  USB המערכת ולהעבירם דרך התקן ייט

ייתכן כי הזיכרון הפנימי של מערכת   .Uconnect™LIVE מתאים או דרך היישום Uconnect™LIV E דדמ פעולה זו מאפשרת להציג את היסטוריית  מלא: במקרה זה פעל לפי ההמלצות היה הנתונים שנאספו מראים את הניתוח 
.Uconnect שמופיעות בצג מערכת המלא של נתוני הנסיעה ושל סגנון הנהיגה 

www. שלך. למידע נוסף בקר באתרmy:Car
DriveUconnect.eu.  מאפשר לך לעקוב תמיד my:Car תפקוד

אחרי מצב הרכב.אזהרה אל תוציא את התקן ה-USB או 
יישום  my:Carיכול לזהות תקלות בזמן תבטל את השיוך של הטלפון החכם שלך 
אמת ולהודיע לנהג על מועד שירות ליישום  Uconnect™LIVE לפני שהמערכת 
מתקרב.הורידה את הנתונים, מכיוון שהם עלולים 

כדי לתקשר עם היישום לחץ על סמל להיאבד.  בעת העברת הנתונים להתקנים 
.my:Car על הצג יופיע מסך עם לשונית הודעות עשויות להופיע בצג הרדיו, כדי 
care:Index שמקבצת את כל הנתונים על להדריך את המשתמש ולעזור לו לבצע 

מצבו של הרכב.את הפעולות נכונה. פעל לפי הנחיות אלה.
בלחיצה על הלחצן הגרפי Active signalling הודעות אלה מוצגות רק אם מתג 

)אותות פעילים( אתה יכול להציג פרטים ההתנעה במצב STOP והמערכת במצב 
)אם קיימים( של התקלה שזוהתה ברכב כיבוי מושהה. הנתונים עוברים אוטומטית 

הגורמת להידלקות נורית אזהרה.להתקנים כאשר המנוע דומם. הנתונים 
שהועברו נמחקים מזיכרון המערכת. 

באפשרותך לבחור אם לשמור את נתוני 
 ,Settings הנסיעה או לא: לחץ על הלחצן

הפעל את תפקוד האחסון, ובחר את מצב 
ההעברה: USB או ענן.

כאשר התקן זיכרון USB מלא, צג 

Mopar® Connect )אם קיים( מציע מספר 
שירותים הקשורים לבטיחות ולשליטה 

מרחוק ברכב המשולבים בשירותי 
 Uconnect™LIVE

Android A -ו Apple CarPlay יישומי
)אם קיימים(

  Android A -ו Apple CarPlay יישומי
מאפשרים לך להשתמש בטלפון החכם 
שלך ברכב באופן בטוח ופשוט. על מנת 
להפעיל אותם עליך פשוט לחבר טלפון 

מתאים באמצעות שקע USB, ותכני 
הטלפון יופיעו אוטומטית בתצוגת מערכת 

.Uconnect™
כדי לבדוק את תאימות הטלפון החכם 

שלך, בקר באתרי האינטרנט הבאים:
 https://www.android.com/intl/it_it/auto/ e

http://www.apple.com/it/ios/carplay/.
אם הטלפון החכם מחובר באופן נכון 

לרכב באמצעות שקע USB, הסמל של 
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לאחר הליך ההגדרה, היישום יופעל    Android Auto או של Apple CarPlay 
אוטומטית במערכת ™Uconnect כאשר  יופיע בתפריט הראשי.
הטלפון החכם מחובר לשקע USB של  Apple CarPlay הגדרת יישום

הרכב. Apple CarPlay מותאם ל-iPhone 5 או 
Apple CarPlay 4  ליצירת תקשורת עם לדגמים מתקדמים יותר עם מערכת הפעלה  לפני השימוש ב-Apple CarPlay, הפעל את  בגלגל iOS 7.1 או גרסאות מאוחרות יותר.
Siri מההגדרות < כללי < Siri בטלפון החכם 

שלך.
 ,Apple CarPlay -על מנת להשתמש ב

הטלפון החכם חייב להיות מחובר לטלפון 
.USB באמצעות כבל

Android Auto הגדרת יישום
 Android לפני השימוש עליך להוריד את יישום

Google Play .Store-לפלאפון שלך מ Auto
 (Lollipop) 5.0 יישום זה מותאם לאנדרואיד

וגרסאות מאוחרות יותר. על מנת להשתמש 
ב- Apple CarPlay, הטלפון החכם חייב להיות 

.USB מחובר לטלפון באמצעות כבל
בחיבור הראשוני, תצטרך לבצע הליך הגדרה 
שיופיע בטלפון. אתה יכול לבצע את ההליך 

הזה רק כשהרכב נייח.
 Android יישום ,USB לאחר החיבור לשקע

Auto יבצע חיבור מקביל באמצעות 
.Bluetooth®

פעולה

CarPlay Apple לחץ על הלחצן 
ההגה )החזק את הלחצן לחוץ( ובאמצעות 
 TUNE SCROLL / BROWSE ENTER בקר
בחר ואשר או החזק את הלחצן הגרפי 
Home )בית( )לחיצה ארוכה על הלחצן 

.CarPlay Apple  הגרפי( בתצוגת
Auto Android 4: ליצירת תקשורת עם 

 בגלגל 

 AutoShow smartphone display on
connection

 ,Uconnect™ דרך הגדרות מערכת
המשתמש יכול להחליט לצפות במסך 
הטלפון בצג מערכת ™Uconnect מיד 

כאשר הטלפון מחובר לרכב באמצעות שקע 
.USB

כאשר התפקוד פעיל, כל פעם שמתבצע 
 Apple CarPlay יישומי ,USB חיבור באמצעות

או Android Auto יופעלו אוטומטית בצג 
.Uconnect™ מערכת

 AutoShow smartphone ניתן למצוא את פריט
display on connection )הצגה אוטומטית של 

טלפון חכם בעת החיבור( דרך תפריט משנה Auto Android לחץ על הלחצן 
Display )תצוגה(. התפקוד זמין כברירת  ההגה )החזק את הלחצן לחוץ( ובאמצעות 

 TUNE SCROLL / BROWSE ENTER מחדל.בקר
Apple Android Auto יציאה מיישומי  ו-  בחר ואשר או החזק את הלחצן הגרפי 

MicrophoneCarPlay )מיקרופון( )לחיצה ארוכה על 
.Auto AndroidApple כדי להפסיק את הפעולה של  הלחצן הגרפי( בתצוגת 

CarPlay או של Android Auto , עליך לנתק  ניווט
.USB-את הטלפון החכם משקע ה אם המערכת כבר במצב Nav, או כאשר 

הגדרות מחובר התקן לרכב עם ניווט פעיל, 
מערכת ™Uconnect מציגה הודעה קופצת  לגישה לתפריט הגדרות.

המאפשרת בחירה בין הניווט של המערכת 
או ניווט באמצעות הטלפון.

ניתן לשנות את הבחירה בכל עת בכניסה 
למערכת הניווט והגדרת יעד חדש. הגדרת 

לחץ על סמל 
הערה פריטי התפריט המוצגים עשויים 

להשתנות בהתאם לגרסה.
התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

KeySense 4



312

יה
מד

טי
ול

האפשרויות הבאות זמינות:למערכת, לא דרושה תמיכה חיצונית.מ LANGUAGE 4 )שפה( Menu 4 - לחץ על הלחצן לחזרה לתפריט מ עדכון מפה Display 4 )תצוגה( לול

הניווט הראשי.  הערה לעדכון המפות, צור קשר עם מרכז  Units 4 )יחידות מידה( )אם קיים( יטי

Zoom in +/Zoom out 4- לחץ על לחצן  שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ. Voice controls 4 )פקודות קוליות( Zoom out או + Zoom in לשינוי גודל דדמ להפעלת תפריט המפה הראשי, לחץ על  Time & Date 4 )זמן ותאריך( התצוגה של המפה )ניתן להתמקד היה לחצן גרפי Nav )ניווט( בלוח הקדמי, ולאחר  Camera 4 )מצלמת נסיעה לאחור( )אם 
בדרכים  משניות(.  מכן לחץ על אחד מהלחצנים הגרפיים  קיימת(

 to Time of Arrival/Estimated Time4 הבאים במסך: Safety/Driving assistance 4  )בטיחות/סיוע 
Where to?  4 חיפוש של יעדים לניווט. Destination/Distance )רק במהלך ניווט(:  לנהיגה( )אם קיים(
לחץ על הלחצן בחלק העליון של התצוגה  Map view 4- מציג את המפה. Mirrors and windscreen wipers 4 )מראות 
 Time :להצגת אחת מהאפשרויות הבאות Home 4 - יכול לשמש להגדרת כתובת  ומגבי השמה הקדמית( )אם קיים(

 Estimated Time ,)זמן הגעה( of Arrival הבית ולקביעת מסלול אליה. Brakes 4 )בלמים( )אם קיים(
to Destination )זמן הגעה משוער ליעד(,  Lights 4 )תאורה( )אם קיים( Work - יכול לשמש להגדרת כתובת 4

Distance )מרחק( העבודה ולקביעת מסלול אליה. Doors & Locks 4 )דלתות ונעילה(
Turn List 4 )רק במהלך הניווט(: לחץ על  Information 4 - מציג את כל נתוני הניווט. Auto-On Comfort 4 )הפעלת נוחות 

רשימת הפניות לאורך המסלול במרכז  Emergency 4 - מחפש בתי חולים  אוטומטית( )אם קיימת(
החלק העליון של התצוגה. בחר את  ותחנות משטרה הנמצאות בקרבת היעד.  Engine Off Options 4 )אפשרויות הדממת 

 Map view :האפשרויות הבאות עבור פניות ניתן גם לצפות במיקום הנוכחי שלך בתצוגה  מנוע(
)תצוגת מפה( או Avoid Street )הימנע  ולשמור ב- Favourites )מועדפים( את  Audio 4 )שמע(

מרחוב(  המיקום של בתי חולים ותחנות משטרה.  ( Bluetooth/טלפון(  Phone/Bluetooth 4
❒Options - לחץ על הלחצן להצגת אפי❒ Settings 4 - משמש לגישה לתפריט  Radio Setup 4  )הגדרות רדיו(

שרויות תצוגה של המפה. הגדרות של הניווט. Reset 4 )איפוס(
מידע תצוגת מפה

לחץ על לחצן Information בתפריט  לחץ על View Map )הצג מפה( בתפריט  מצב NAVIGATION )ניווט(
הניווט הראשי לבחירת האפשרויות  הראשי של המערכת הניווט להצגת מפה  חשוב מפות הניווט טעונות מראש 

יחסית של המיקום הנוכחי.
כאשר התצוגה מציגה את המפה, 
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עבור שירותי סיוע, אם קיימים, במקרה של מערכת שליטה הבאות: Traffic )תנועה(, Weather )מזג 
תאונה או גניבת הרכב, אבל הוא אינו גלוי   MOPAR® CONNECT  Onboard ,)?איפה אני( Where am ,)אוויר

ללקוח. )אם קיימת(   Country Info ,)מחשב הרכב( Computer 
הליך הפעלה של מצב פרטיו ת שירותים אלו מאפשרים לך לשלוט ברכבך  )מידע מדינה(,  Speed Cameras )מצלמות 

בצע את הפעולות הבאות : בכל עת ולקבל עזרה במקרה של תאונה,   Live services off )מהירות( )אם קיים
4 רשום את קריאת הקילומטרים הכללית  גניבה או תקלה. )שירותים חיים מופסקים(.

שהרכב נסע במד המרחק. שירותים אלו עשויים להיות קיימים אם  מצב חירום
4 וודא שלוח המחוונים כבוי. התקן  Mopar®Connect מותקן ברכבך  לחץ על הלחצן Emergency בתפריט 

4 שלח את הודעת הטקסט הבאה למספר  והשירות זמין במדינתך )רשימה זמינה  הניווט הראשי, כדי לבחור את אחת 
 PRIVACY :393424112613+ הטלפון באתר www.driveuconnect.eu( וביקשת  האפשרויות הבאות לחיפוש יעד או לניווט 

>מספר שלדה< >קריאת מד מרחק  הפעלה בהתאם להוראות שקיבלת  אליו:
 PRIVACY ZFA3340000P123456 :לדוגמה( לכתובת הדוא"ל שמסרת בעת שקיבלת  Hospital 4 - לחץ על הלחצן, כדי לקבוע 
.)12532 תוכל למצוא את מספר השלדה  את ההרכב. מסלול לבית חולים בקרבת היעד.

במסמכי הרישוי.  הורד את יישום  Uconnect™LIVE לגישה  Police 4 - לחץ על הלחצן, כדי לקבוע 
4 לפני התנעת המנוע, המתן עד קבלת  לאתר www.driveuconnect.eu לשימוש  מסלול לתחנת משטרה בקרבת היעד.
הודעת טקסט המאשרת שמצב פרטיות  בשירותים המחוברים. Fire Brigade 4 - לחץ על הלחצן, כדי 

הופעל והמציין מתי הוא יפקע. פרטים מלאים על השירותים נמצאים  לקבוע מסלול לתחנת כיבוי אש בקרבת 
לאחר שקיבלת אישור, אתה יכול להתחיל  www. שבאתר Mopar®Connect באזור היעד.

בנסיעה בידיעה שהרכב אינו מאותר עד  driveuconnect.eu.
לזמן פקיעת התוקף שצוין. אם התוקף  מצב פרטיות פקודות קוליות

הסתיים כאשר אתה בנסיעה, מצב  מצב פרטיות מאפשר לך לנטרל את  למידע על התפקודים הנשלטים באמצעות 
פרטיות יוארך עד שתכבה את המנוע )לוח  השירותים Find car )מצא את הרכב(,  פקודות קוליות, ראה את התיאור במערכת  

המחוונים כבוי(.  Notify Speed ,)הודע על אזור( Notify Area .Uconnect™LIVE 
אם אתה מקבל הודעת טקסט המציינת  )הודע על מהירות(, אשר מאפשרים לבעלי 

שבקשתך לא התקבלה, עליך לדעת  הרכב לאתר את רכבם במשך זמן קצוב.
שהרכב יהיה גלוי לבעלים הרשום. חשוב איתור מיקום הרכב נשאר פעיל 
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אם יש לך ספקות או בעיות כלשהן מ במהלך ההפעלה עיין בחלק FAQ באתר ומ ללו

www.driveuconnect.eu, או צור קשר עם  ייט

מרכז שירות מורשה או שירות הלקוחות. היידמ

אישור סוג רשמי

כל ציוד הרדיו המותקן ברכב תואם 
.2014 /53/EU לתקנת האיחוד האירופי

www.mopar.eu/ למידע נוסף בקר באתר
owner או http://aftersales.flat.com/elum/.



מידע חשוב והמלצות

315

אזהרה

גגון/מנשא מגלשיים
לפני תחילת נהיגה וודא שקורות הגגון הותקנו כהלכה.

פנים הרכב
לעולם אל תשתמש בחומרים דליקים כגון בנזין אתר או בנזין מהונדס, כדי לנקות את פנים הרכב. המטענים האלקטרוסטטיים שנוצרים בעקבות 

פעולת השפשוף במהלך הניקוי עלולים להצית אש.
אל תאחסן תרסיסים ברכב: הם עלולים להתפוצץ. אין לחשוף פחיות ריסוס לטמפרטורות גבוהות מ- 50°C. כאשר הרכב חשוף לאור שמש, 

הטמפרטורה הפנימית עולה בשיעור גבוה מערכך זה.
לכן חשוב שהאזור מתחת לדוושות יהיה פנוי לחלוטין. ודא שהשטיחונים צמודים לרצפה ולא מפריעים לדוושות. 

אספקת מתח
שינויים או תיקונים במערכת הדלק שלא בוצעו נכון או שלא התחשבו במפרט הטכני, עלולים לגרום תקלות שעלולות להוביל לשריפות.

חשוב

גגון/מנשא מגלשיים
שימוש בקורות לרוחב על קורות לאורך מונע את הגישה לגג השמש, מכיוון שפתיחתו מפריעה לקורות.

לכן, אל תפעיל את גג השמש אם התקנת קורות לרוחב.
הקפד לציית לתקנות הנוגעות לגובה מרבי.

פנים הרכב
לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים ונגזרותיהם, כדי לנקות את עדשת לוח המחוונים.
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Fully synthetic lubricant developed for American design 
petrol engines

Fully synthetic Low SAPS lubricant for Euro 6 diesel 
engines. High fuel economy.



בחירה בחלקי חילוף מקוריים 
היא הבחירה הטבעית

319

ביצועיםשמירת  נוחות בטיחות אביזרים שמירת ערך
הסביבה
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חלקי חילוף מקוריים ביצועים בטוחים

חלקי החילוף המקוריים שלנו עוברים בדיקות קפדניות, שמבוצעות על ידי מומחים שבודקים את 
השימוש בחומרים המתקדמים ביותר ואת האמינות של התכנון ושלבי הייצור.

כך מובטחים הביצועים והבטיחות לאורך זמן, להנאה של הנהג והנוסעים ברכב. 

דרוש תמיד שיעשה שימוש בחלקי חילוף מקוריים וודא שהדבר מבוצע.
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