
יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצויין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, 
מזג האויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את 
מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב, התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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רח׳ המגשימים 6 א ת.ד 7934 פתח-תקווה 4934829
טל. 8181* 

jeep.co.il

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ(

מדד זיהום
אוויר*

 2D WRANGLER 2.0T 8AT
AWD SPORT/SAHARA

7.115בינעירוני10.6עירוני

 2D WRANGLER 2.0T 8AT
AWD RUBICON

7.615בינעירוני11.2עירוני

 4D WRANGLER 2.0T 8AT
AWD SPORT/SAHARA

7.515בינעירוני11.3עירוני

 4D WRANGLER 2.0T 8AT
AWD RUBICON

8.315בינעירוני12עירוני

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

144,146,153,154,164,165,1892D/4D WRANGLER SAHARA / SPORT / RUBICON0

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

ספר נהג רנגלר
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ספר נהג זה מכיל את הוראות 
ההפעלה של הרכב.

לחובב נהיגה שמעוניין 
לקבל מידע מעניין ומפורט 
על תכונותיו של הרכב ועל 
תפקודיו, Jeep פיאט מעניקה 
אפשרות לעיין בפרק הרלוונטי 
בספר נהג אלקטרוני.

מידע וספר נהג מקוון

לגרסה אלקטרונית של ספר הנהג, גלוש לאתר www.mopar.eu/owner והיכנס 

לאזור האישי שלך.

העמוד Maintenance and care )תחזוקה וטיפוח( כולל את כל המידע על רכבך 

והקישור ל-eLUM שבו תמצא את כל הפרטים של ספר הנהג.

http://aftersales.fiat.com/ לחלופין קבל את המידע בכתובת האינטרנט

./elum

אתר ה-eLUM הוא אתר חינמי שיאפשר לך, בין היתר, לעיין בקלות בספרים של 

שאר רכבי היצרן.

קריאה מהנה ונסיעה נהדרת!
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של  החדש  ג'יפ  ברכב  בחירתך  על  אותך  מברכים  אנו 

הייחודי  בתכנון  העבודה,  בדיוק  ובטוח  סמוך  היה   .FCA
ובאיכות הגבוהה של הרכב.

בדרך.  למתרחש  לב  ושים  התעבורה  לחוקי  תמיד  ציית 

אתה  ההגה.  בגלגל  אוחזות  כשידיך  בזהירות  תמיד  סע 

בשימוש   הכרוכים  ובסיכונים  המלאה  באחריות  נושא 

במאפיינים  השתמש  רכבך.  של  וביישומים  במאפיינים 

וביישומים אלה רק כשבטוח לעשות זאת. אחרת, קיימת 

סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

ספר זה מתאר מסביר ומתאר את ההפעלה של מאפיינים 

וציוד סטנדרטי או אופציונלי עבור רכב זה. ספר עשוי לכלול 

גם  תיאור של מאפיינים וציוד שאינם זמינים יותר או לא 

כלולים בהזמנה של הרכב. התעלם מתיאור של כל מאפיין 

או ציוד במדריך זה שאינו קיים ברכבך.

FCA US LLC שומרת לעצמה את  הזכות לבצע שינויים 
בתכנון ובמפרטים ולהתקין תוספים או התאמות במוצרים 

השונים מבלי להתחייב להתקנתם במוצרים קודמים.

ספר נהג זה הוכן כדי לסייע לך להכיר מהר את  המאפיינים 

החשובים של רכבך. הוא מכיל את רוב  הדברים שתידרש 

על  מידע  כולל  רכבך,  את  ולתחזק  להפעיל  כדי  לדעת 

מצבי חירום.

מכיר  השירות  שמרכז  זכור  לשירות,  זקוק  אתה  כאשר 

את רכבך בצורה הטובה ביותר, במרכז יש טכנאים בעלי 

כך  ותוכל לסמוך על  ®MOPAR מקוריים  הכשרה, חלפי 

שתקבל שירות שיהיה לשביעות דעתך.

כיצד למצוא ספר הנהג שלך ברשת

ספר זה הוכן כחומר עזר על מנת שתוכל ללמוד ולהכיר 

ואופן הפעולה  ביותר  במהרה את המאפיינים החשובים 

של רכבך. הוא מכיל את רוב  הדברים שתידרש לדעת כדי 

להפעיל ולתחזק את רכבך, כולל מידע על מצבי חירום.

ספר זה אינו מהווה תחליף לספר הנהג המלא ואינו 

מכסה כל פעולה או הליך שמתבצע ברכבך.

וכן  זה,  בספר  המתוארים  נושאים  של  יותר  רב  לפירוט 

מידע על מאפיינים והליכים שאינם  מתוארים בספר זה, 

לעיין בספר הנהג המלא בגרסה חופשית בפורמט  ניתן 

PDF הקל להדפסה.

כלשהו  נספח  או  המלא  הרכב  ספר  את  לקבל  כדי 

גלוש לכתובת האינטרנט הרשומה מטה:

המידע  את  קבל  לחלופין  או   www.mopar.eu/owner
http://aftersales.fiat.com/ האינטרנט  בכתובת 

./elum

המשאבים  על  ולשמירה  הסביבה  להגנת  מחויבת   FCA
הטבעיים. באמצעות מעבר ממהדורה מודפסת למהדורה 

אלקטרונית עבור רוב המידע למשתמש עבור רכבך, אנו 

מפחיתים באופן ניכר את הצורך במוצרים על בסיס עץ 

ומקטינים את העומס על הסביבה שלנו.
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ת רכבך
הכר א

כיצד להשתמש בספר זה 
מידע חשוב

המעניין  המידע  את  למצוא  כדי  העניינים  בתוכן  היעזר 

אותך.

מהציוד  שונים  להיות  עשויים  מסוימים  ואיורים  תיאורים 

שהותקן ברכבך, זאת מכיוון שמפרט הרכב תלוי בפריטים 

ובציוד שהוזמן.

של  רשימה  מכיל  הספר  בסוף  שנמצא  האינדקס 

הנושאים הכלולים בספר.

סמלים

שסמליהן  צבעוניות  תוויות  נושאים  מסוימים  רכב  רכיבי 

כדי  תוך  עליהם  להקפיד  שיש  זהירות  אמצעי  מציינים 

לוח  את  ב"הכר  והודעות  אזהרה  נורית  ראה  שימוש. 

המחוונים" למידע  נוסף על סמלים המשמשים ברכבך.

אזהרת התהפכות
כלי רכב פנאי שטח הם בסכנה גבוהה יותר להתהפכות 

מאשר סוגי כלי רכב אחרים. לרכב זה מרווח גחון ומרכז 

כבידה גבוהים יותר משל כלי רכב פרטיים. הוא מתפקד 

טוב יותר בסוגים רבים של דרכי שטח. עם זאת, נהיגה לא 

בטוחה יכולה לגרום לאיבוד שליטה של כל 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. הפעלה לא בטוחה של רכב זה עלולה 

או  חמורה  לפציעה  או  להתהפכות,  להתנגשות,  לגרום 

קטלנית. נהג בזהירות.

תווית אזהרה מפני התהפכות

והנוסעים  הנהג  במושבי  הבטיחות  בחגורות  שימוש  אי 

עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלנית.

נמצא  חגור  לא  נוסע  התהפכות,  בעקבות  בהתנגשות 

בסכנה גבוהה יותר באופן משמעותי למוות, מאשר נוסע 

חגור. חגור תמיד את חגורת הבטיחות.
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התרעות ואזהרות
אופני פעולה שעלולים  אזהרות מפני  זה תמצא  בספר 

לגרום להתנגשות, לפציעה ו/או למוות.

הוא מכיל גם התרעות על פעולות שעלולות לגרום נזק 

לרכבך.

אם לא תקרא את הספר בשלמותו אתה עלול לפספס 

מידע חשוב.

קרא בעיון את כל האזהרות וההתרעות.

שינויים ברכב

אזהרה!
התאמות או שינויים שיבוצעו ברכב זה עלולים להשפיע 

באופן משמעותי על הנסיעה והבטיחות. קיימת סכנת 

התנגשות שעלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.
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תוכן עניינים גרפי

הכר את רכבך

הכר את לוח המחוונים

בטיחות

התנעה ונהיגה

במקרה חירום

שירות ותחזוקה

מפרטים טכניים

מולטימדיה

שירות לקוחות

אינדקס
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תוכן עניינים גרפי
8 לוח המחוונים  

9 פנים הרכב   
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ת רכבך
הכר א

לוח מחוונים

לוח מחוונים

1 - פתחי אוורור

2 -  לחצני שליטה בגלגל ההגה על תצוגת לוח המחוונים

3 - לוח מחוונים

4 - לחצני בקרת מהירות

5 — לחצן התנעה

 Uconnect 6 - בקרי מערכת

7 - בקרי מיזוג אוויר

8 - מתגי חלונות חשמליים

9 - לוח מתגי נהיגת שטח

INSTRUMENT PANEL

Instrument Panel

1 — Air Outlets 4 — Speed Control Buttons 7 — Climate Controls
2 — Instrument Cluster Display Controls 5 — Ignition Button 8 — Power Window Switches
3 — Instrument Cluster 6 — Uconnect Radio 9 — Offroad Switch Panel
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פנים הרכב

1 - גלגל הגה 

2 - מושבים 

3 - בורר ההילוכים

4 - תא כפפות

מאפייני פנים הרכב

INTERIOR

Interior Features

1 — Steering Wheel 3 — Gear Selector
2 — Seats 4 — Glove Compartment

9
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ת רכבך
הכר א
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13 מפתחות     

13 מפתח שלט רחוק    

15 מתג התנעה    

 Enter-N-GO התנעה באמצעות מערכת

)כניסה ללא מפתח(        15

16 מערכת התנעה מרחוק - אם קיימת  

16 כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק   

17 כניסה למצב התנעה מרחוק   

17 מערכת אזעקה לרכב - אם קיימת  

17 דריכת המערכת    

18 נטרול המערכת    

18 דלתות    

כניסה ונסיעה ללא מפתח - כניסה פסיבית

18 )אם קיימת(    

מערכת נעילת דלתות להגנה על ילדים-

21 דלתות אחוריות  

22 הסרת הדלת הקדמית    

24 הסרת הדלת האחורית )דגמי ארבע דלתות(  

26 מושבים    

26 חימום מושבים )אם קיים(   

שתי  דגמי   - הקדמי  הנוסע  של  קלה  כניסה  תפקוד 

דלתות          27

מושב אחורי מתקפל בפיצול 60/ 40 — דגמי ארבע 

28 דלתות   

מושב אחורי מתקפל וניתן להזזה - דגמי שתי דלתות 

29           

30 משענות ראש    

30 משענות ראש קדמיות    

31 משענות ראש אחוריות - דגמי שתי דלתות  

32 משענות ראש אחוריות - דגמי ארבע דלתות   

33 גלגל הגה    

33 גלגל הגה מוטה/טלסקופי   

34 חימום גלגל הגה - אם קיים   

35 מראות    

35 חימום מראות - אם קיים   

35 תאורה חיצונית    

35 מתג פנסים ראשיים    

35 תאורה לנהיגה ביום - אם קיימת   

35 מתג אלומת אור גבוה / נמוך  

36 איתות בעזרת הפנסים הראשיים  

מערכת פנסים ראשיים אוטומטיים - 

36 אם קיימת    

פנסי ערפל קדמיים ואחוריים - אם קיימים........36

36 פנסי איתות    

37 סייען מעבר נתיב - אם קיים  

37 תזכורת אורות דולקים   

מערכת יישור הפנסים הראשיים )אם קיימת( 37

39 מגבים ומתזי השמשה הקדמית  

הפעלת מגבי שמשה קדמית -אם קיימת.........38

39 בקרת אקלים   

39 סקירה של בקרת אקלים אוטומטית  

44 תפקודי מערכת בקרת אקלים  

- )ATC( בקרת טמפרטורה אוטומטית

44 אם קיימת    

45 עצות להפעלה   

46 חלונות חשמליים - אם קיימים  

46 תפקוד פתיחה אוטומטית  

47 רעשי רוח   

הכר את רכבך
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ת רכבך
הכר א

49 גג רך ניתן להסרה-מידע   

47 גג רך - דגמי שתיים וארבע דלתות   

51 גג קשיח פריק שלושה חלקים   

54 גג כפול - אם קיים   

54 רעשי רוח   

54 גג מחליק חשמלי - אם קיים   

55 פתיחת הגג החשמלי   

56 סגירת הגג החשמלי   

56 הגנה מפני היתפסות   

56 מכסה מנוע    

56 פתיחת מכסה המנוע   

57 סגירת מכסה המנוע   

 57 דלת תא מטען   

57 ציוד בפנים הרכב   

57 שקעי חשמל   

59 ממיר מתח - אם קיים   

60 מתגי ציוד עזר - אם קיימים   

60 מערכות להגנה על הסביבה   
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מפתחות
מפתח שלט רחוק

מפתח שלט רחוק

1 - לחצן שחרור מפתח מכני

2 - לחצן ביטול נעילה

3 - לחצן נעילה

4 - התנעה מרחוק

אזהרה!
כאשר  המכני,רק  המפתח  שחרור  לחצן  על  לחץ 

השלט הרחוק אינו מופנה לכיוונך, בייחוד לכיוון העיניים 

ולעצמים שעלולים להינזק, כגון ביגוד.

ברכבך קיימת מערכת כניסה ללא מפתח.

כניסה  עם  רחוק  שלט  מפתח  מכילה  ההצתה  מערכת 

הצתה  ומערכת   ,)Keyless Go( מפתח  ללא  ונסיעה 

.START/STOP באמצעות לחצן

שלט  מכילה  מפתח  ללא  המרוחקת  הכניסה  מערכת 

רחוק ותפקוד כניסה ונסיעה ללא מפתח, אם קיים.

הערה:

יימצא  הוא  אם  ייקלט  לא  רחוק  השלט  שמפתח  ייתכן 

אלקטרונים  התקנים  או  נייד  מחשב  סלולרי,  טלפון  ליד 

הקליטה  את  לחסום  עלולים  אלו  התקנים  אחרים, 

האלחוטית של מפתח השלט הרחוק.

זהירות!
הרכיבים האלקטרוניים בתוך המפתח המכני עלולים 

להינזק, אם המפתח נחשף למכות חזקות. כדי 

להבטיח את היעילות המרבית של הרכיבים

זהירות!
מחשיפה  הימנע  הרחוק,  בשלט  האלקטרוניים 

של השלט הרחוק לקרינת שמש ישירה.

את  לשחרר  או  לנעול  לך  מאפשר  הרחוק  השלט 

עד  של  ממרחק  המטען  תא  ודלת  הדלתות  נעילת 

כ-20 מ' בלחיצה על הלחצן התואם.

אין צורך לכוון את השלט לרכב על מנת להפעיל את 

המערכת.

הערה:

והדלתות   ON/RUN במצב  ההתנעה  מתג  כאשר 

לחצן  ורק  פעיל  יהיה  לא  הנעילה  לחצן  פתוחות, 

שחרור מנעילה יהיה פעיל.

כל פקודות כניסה ללא מפתח ינוטרלו כאשר הרכב 

ינוע במהירות 8 קמ"ש ומעלה.

מצב התנעה גיבוי

אם מצב מתג ההתנעה לא משתנה בלחיצה על הלחצן, 

ייתכן שסוללת השלט הרחוק חלשה או מרוקנת.

ניתן לדעת אם סוללת השלט הרחוק חלשה במבט 

בלוח המחוונים, אשר יציג הוראות לביצוע.
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הערה:

מצב סוללה חלשה של שלט רחוק יצוין בהודעה  בתצוגת 

לוח המחוונים או בנורית LED בשלט הרחוק.

אם נורית ה-LED בשלט הרחוק אינה דולקת יותר לאחר 

לחיצה על לחצן של השלט הרחוק, נדרשת החלפה של 

סוללת השלט הרחוק.

במצב זה, ישנה שיטת גיבוי להפעלת מתג ההתנעה.

הלחצן  מול  הרחוק  השלט  של  הצר  החלק  את  הנח 

ENGINE START/STOP, ולחץ להפעלת מתג ההתנעה.

שיטת התנעת גיבוי

הערה:

עלולה  הרחוק  השלט  סוללות  של  הולמת  לא  השלכה 

לבירור  מורשה  שירות  למרכז  פנה  לסביבה.  נזק  לגרום 

הדרך ההולמת להשלכת הסוללה.

לשחרור נעילת הדלתות ודלת תא המטען

פעם  הרחוק  נעילה בשלט  לחצן שחרור  את  ושחרר  לחץ 

כל  לשחרור  פעמיים  או  בלבד,  הנהג  דלת  לשחרור  אחת 

נעילה  שחרור  לחצן  כאשר  המטען.  תא  ודלת  הדלתות 

יהבהבו  האיתות  ופנסי  תידלק  הכניסה  מערכת  נלחץ, 

פעמיים.

לנעילת הדלתות ודלת תא המטען

לחץ לרגע קצר על לחצן הנעילה בשלט הרחוק כדי לנעול 

יצפצף  והצופר  יהבהבו  האיתות  פנסי  הדלתות.  כל  את 

לאישור הפעולה.

בקשה לקבלת שלטים רחוקים נוספים

הערה:

ניתן להשתמש רק בשלטים רחוקים שתוכנתו בהתאם 

לאלקטרוניקת הרכב, כדי לפתוח ולהתניע את הרכב.

לאחר שתוכנת עבור רכב מסוים, לא ניתן לתכנת מפתח 

שלט רחוק עבור רכב אחר.

אזהרה!
• בצאתך מהרכב, תמיד קח עמך את כל המפתחות 	

ונעל את כל הדלתות.

• 	.OFF זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב

ניתן לשכפל את השלטים הרחוקים במוסך יבואן מורשה.

השכפול מתבצע על ידי תכנות מפתח שלט רחוק "נקי" 

עבור רכב מסוים.

מפתח שלט רחוק "נקי" הוא שלט שמעולם לא נעשה 

בו שימוש.

הערה:

• טיפול 	 בעת  הרכב  כל המפתחות של  הבא עמך את 

במוסך  מקודד  מפתח  עם  ההתנעה  שולל  במערכת 

היבואן.

• חייב להתאים במדויק לחריצים של 	 המפתח המוזמן 

מנעולי הרכב.
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מתג התנעה
התנעה באמצעות מערכת Enter-N-Go )כניסה ללא 

מפתח(

תפקוד זה מאפשר לנהג להפעיל את ההתנעה בלחיצת 

כפתור, כל עוד השלט הרחוק נמצא בתוך תא הנוסעים.

לתפקוד "התנעה ללא מפתח בלחיצת כפתור" שלושה 

ומאירים  בתווית  מסומנים  הפעלה  הפעלה.  מצבי 

 OFF ,ON\RUN הם  המצבים  שלושת  בפעולה.  בעודם 

.START-ו

הערה:

אם מצב מתג ההתנעה לא משתנה בלחיצה על הלחצן, 

ייתכן שסוללת השלט הרחוק חלשה או מרוקנת. במצב 

זה, ישנה שיטת גיבוי להפעלת מתג ההתנעה. הנח את 

 ENGINE הלחצן  מול  הרחוק  השלט  של  הצר  החלק 

START/STOP, ולחץ להפעלת מתג ההתנעה.
START/STOP לחצן התנעה

מהמצבים  לאחד  ההתנעה  לחצן  את  להעביר  ניתן 

הבאים:

OFF

• המנוע דומם.	

• ניתן להפעיל התקני חשמל מסוימים )נעילה מרכזית, 	

אזעקה וכד'(.

ACC

• המנוע לא הותנע.	

• התקני חשמל מסוימים זמינים.	

RUN מצב

• מצב נסיעה	

• כל מכשירי החשמל זמינים.	

START מצב

• המנוע יותנע.	

אזהרה!
• מפתח 	 את  עמך  תמיד  קח  מהרכב  בצאתך 

השלט רחוק ונעל את הרכב.

• לעולם, אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה, או 	
בקרבה לרכב לא נעול.

• מסוכנת 	 השגחה  ללא  ברכב  ילדים  השארת 
ממספר סיבות.

הילד, או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור או                                                     
קטלני.

יש להזהיר ילדים מלגעת בבלם החניה, בדוושת         
הבלם או בבורר ההילוכים.

• או 	 הרכב  בתוך  הרחוק  השלט  את  תשאיר  אל 
בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. אל תשאיר 
את ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כניסה 

.ON\RUN במצב Enter-N-Go ללא מפתח
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אזהרה!
ילד עלול להפעיל בטעות את החלונות החשמליים 

ובקרים אחרים, או לגרום לתזוזת הרכב.

• חונה 	 רכב  בתוך  בעלי-חיים  או  ילדים  תשאיר  אל 

עלולה  פנימית  חום  הצטברות  חם.  אוויר  במזג 

לגרום פציעות חמורות או מוות.

זהירות!
רכב לא נעול מהווה הזמנה לגנבים. בצאתך מהרכב נעל 

תמיד את כל הדלתות והוצא את המפתח מההתנעה.

הערה:

בפרק  המנוע"  "התנעת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"התנעה והפעלה".

מערכת התנעה מרחוק - אם 
קיימת

כדי  הרחוק  בשלט  משתמשת  המערכת 

להתניע את המנוע בנוחות מחוץ לרכב, ובצורה 

בטוחה. למערכת טווח קליטה של 100 מ'.

בקרת  את  גם  מפעילה  מרחוק  ההתנעה  מערכת 

בטמפרטורה  קיים(  )אם  המושבים  אוורור  האקלים, 

גבוהה מ-C  26.7°, חימום המושבים האופציונלי וחימום 

. 4.4° C-גלגל ההגה האופציונלי בטמפרטורה נמוכה מ

"הכר  בפרק  מושבים"  "חימום  בנושא  עיין  נוסף  למידע 

את רכבך".

הערה:

• ניתן לצייד רכב בתפקוד התנעה מרחוק רק אם הוא 	

בעל תיבת הילוכים אוטומטית.

• הרחוק 	 השלט  לבין  הרכב  בין  הנמצאות  הפרעות 

עלולות להקטין את הטווח.

כיצד להשתמש בהתנעה מרחוק

• שבשלט 	 מרחוק  ההתנעה  לחצן  על  פעמיים  לחץ 

הרחוק, תוך 5 שניות.

• לחיצה שלישית על הלחצן תדומם את המנוע.	

• לנהיגה ברכב, לחץ על לחצן שחרור נעילה והעבר את 	

.ON/RUN מתג ההתנעה למצב

• בהתנעה מרחוק, המנוע יפעל רק 15 דקות )זמן קצוב(, 	

.ON/RUN אלא אם מתג ההתנעה יועבר למצב

• יש להתניע את הרכב באמצעות המפתח לאחר שני 	

מחזורי התנעה רצופים.

הבאים  התנאים  מרחוק,  התנעה  שתתבצע  מנת  על 

צריכים להתמלא:

• 	.PARK בורר ההילוכים במצב

• הדלתות סגורות.	

• מכסה תא המנוע סגור.	

• דל תא המטען סגורה.	

• מתג אזהרת החירום כבוי.	

• מתג הבלם לא פעיל )דוושת הבלם לא לחוצה(.	

• רמת הטעינה של המצבר סבירה.	
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• מרחוק 	 התנעה  בעקבות  מנוטרלת  לא  המערכת 

קודמת.

• חיווי מערכת האזעקה של הרכב מהבהב.	

• 	.STOP/OFF מתג התנעה במצב

• מיכל הדלק מלא עד למינימום ההכרחי.	

• לא הוסרו דלתות )הניתנות להסרה(.	

• נורית חיווי תקלה אינה דולקת.	

אזהרה!
• באזור 	 בהרצה  אותו  תשאיר  או  מנוע  תתניע  אל 

נטול  חד-חמצני,  פחמן  כוללים  פליטה  גזי  סגור. 

הצבע והריח. פחמן חד-חמצני הוא רעיל, ושאיפה 

ממנו עלולה לגרום לפציעות חמורות או למוות. 

• של 	 ידם  מהישג  הרחוקים  השלטים  את  הרחק 

מרחוק,  ההתנעה  מערכת  של  הפעלה  ילדים. 

עלולה  אחרים  ובקרים  הדלתות  נעילת  החלונות, 

לגרום לפציעות חמורות או למוות.

כניסה למצב התנעה מרחוק

לחצן ההתנעה מרחוק שבשלט  על  לחיצה קצרה  לחץ 

הרחוק, תוך 5 שניות. דלתות הרכב יינעלו, פנסי האיתות 

יותנע,  המנוע  פעמיים.  יצפצף  והצופר  פעמיים  יהבהבו 

והרכב יישאר במצב התנעה מרחוק למשך 15 דקות.

הערה:

• נמוך, 	 הדלק  מפלס  אם  או  במנוע,  תקלה  יש  אם 

תתבצע התנעה ולאחר מכן הדממה של הרכב, תוך 

10 שניות.

• שהרכב 	 בעת  לדלוק  ומוסיפים  נדלקים  החניה  פנסי 

במצב התנעה מרחוק.

• החשמליים 	 החלונות  פעולת  בטיחותיות,  מסיבות 

מנוטרלת כאשר הרכב נמצא במצב התנעה מרחוק.

• הרחוק 	 השלט  באמצעות  המנוע  את  להפעיל  ניתן 

פעמיים, לאחר מחזור של 15 דקות בכל פעם.

אולם, על מנת שיהיה ניתן להתניע את הרכב לאחר   

ההתנעה  את  לכן  קודם  להעביר  יש  שלישי,  מחזור 

.ON\RUN למצב

מערכת אזעקה לרכב - אם 
קיימת

מערכת האזעקה לרכב מנטרת את הדלתות לזיהוי 

לזיהוי  ההתנעה  לחצן  ואת  מורשית,  לא  פתיחה 

ניסיון התנעה לא מורשה. כאשר האזעקה מופעלת, 

הדלתות,  נעילת  של  הפנימיים  המתגים  מנוטרלים 

המטען.  תא  דלת  ופתיחת  ההזזה  דלת  פתיחת 

אם  וקוליות.  חזותיות  התרעות  מפעילה  האזעקה 

התרעות  יופעלו  האזעקה,  את  מפעיל  כלשהו  גורם 

ו/ החניה  פנסי  צפירות,  יישמעו  וקוליות:  חזותיות 

בלוח  האזעקה  ונורית  יהבהבו  האיתות  פנסי  או 

המחוונים תהבהב.

לדריכת המערכת

לדריכת מערכת אזעקת הבטיחות, פעל באופן הבא:

OFF )למידע  1. ודא שמתג ההתנעה הועבר למצב 

נוסף עיין בנושא "התנעת המנוע" בפרק "התנעה 

והפעלה"(.
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2. לנעילת הרכב פעל באחת הדרכים הבאות:

• בעת שדלת הנהג ו/או הנוסע פתוחות, לחץ על לחצן 	

הנעילה שנמצא על מתג מנעול הדלת החשמלי בתוך 

הרכב.

• הדלת 	 ידית  על  שנמצא  הנעילה  לחצן  על  לחץ 

שאתה  ודא  חכם.  מפתח  עם  לפתיחה  החיצונית 

ונמצא  תקף  שהינו  רחוק  שלט  במפתח  משתמש 

ללא  "כניסה  בנושא  עיין  נוסף,  )למידע  האזור  באותו 

"הכר  בפרק  פסיבית"  כניסה   -  Enter-N-Go מפתח 

את רכבך"(.

• לחץ על לחצן הנעילה שבמפתח השלט הרחוק.	

3. אם ישנן דלתות פתוחות, סגור אותן.

לנטרול המערכת

הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת  את  לנטרל  ניתן 

באחת מהדרכים הבאות:

• השלט 	 שבמפתח  הנעילה  שחרור  לחצן  על  לחץ 

הרחוק.

• אחוז בידית דלת לשחרור נעילה בכניסה פסיבית )למידע 	

 - Enter-N-Go "כניסה ללא מפתח  עיין בנושא  נוסף, 

כניסה פסיבית", שמופיע בנושא "הכר את רכבך"(.

• 	.OFF העבר את מתג ההתנעה ממצב

הערה:

• או 	 לדרוך  יכול  אינו  הנהג,  דלת  של  המנעול  צילינדר 

לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב.

• כאשר המערכת דרוכה, המתגים הפנימיים של מנעול 	

הדלת החשמלי לא ישחררו את נעילת הדלתות.

על  להגן  תוכננה  הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת 

בהם המערכת  להיווצר מצבים  עשויים  זאת,  עם  רכבך. 

תפעיל אזעקת שווא. אם התרחשו אחד ממקרי הדריכה 

תידרך,  הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת  שתוארו, 

אתה  אם  לו.  מחוצה  או  הרכב  בתוך  להיותך  קשר  ללא 

נשאר ברכב ופותח דלת, תישמע האזעקה. במקרה כזה 

יש לנטרל את מערכת אזעקת הבטיחות של הרכב.

אך  דרוכה  הרכב  של  הבטיחות  אזעקת  מערכת  אם 

המצבר מתנתק, המערכת תישאר דרוכה בעת החיבור 

הצופר.  ויישמע  יהבהבו  הפנסים  המצבר.  של  מחדש 

הבטיחות  אזעקת  מערכת  את  לנטרל  יש  כזה  במקרה 

של הרכב.

דלתות

זהירות!
טיפול ואחסון לא הולם של הדלתות הניתנות להסרה 
עלולים לגרום נזק לאטמים, ולגרום למים לחדור לפנים 

הרכב.

כניסה ונסיעה ללא מפתח - כניסה פסיבית 
)אם קיימת(

מערכת כניסה פסיבית מאפשרת לך לנעול ולשחרר את 

נעילת הדלתות ודלת תא המטען, ללא צורך בלחיצה על 

לחצני הנעילה או שחרור הנעילה שבמפתח השלט הרחוק.

הערה:

• למידע נוסף על תכנות ON\OFF של תפקוד הכניסה 	

 "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיין  חכם,  מפתח  עם 

בפרק "מולטימדיה".

• ייתכן שמפתח השלט רחוק לא ייקלט על ידי מערכת 	

טלפון  ליד  נמצא  המפתח  אם  הפסיבית,  הכניסה 

או התקנים אלקטרוניים אחרים,  נייד  סלולרי, מחשב 

התקנים אלו עלולים לחסום את הקליטה האלחוטית 

הכניסה  ממערכת  ולמנוע  רחוק,  השלט  מפתח  של 

הפסיבית לנעול או לשחרר מנעילה את הרכב.
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אחוז בידית כדי לשחרר את נעילת דלת הנהג

• שחרור מנעילה פסיבית יפעיל  את תאורת גישה )אור 	

הזמן  למשך  חניה(  פנסי  רישוי,  לוחית  תאורת  נמוך, 

או 90 שניות.  )ברירת מחדל(, 60   30 ,0 בין  המוגדר 

האיתות  לפנסי  יגרום  גם  פסיבית  מנעילה  שחרור 

להבהב פעמיים.

• אם אתה עוטה כפפות, או אם ירד גשם/שלג על ידית 	

רגישות  פסיבית,  כניסה  בתפקוד  המצוידת  הדלת 

שחרור הנעילה עלולה להיפגע וזמן התגובה יהיה אטי 

יותר בהתאם.

• אם הרכב שוחרר מנעילה באמצעות תפקוד הכניסה 	

הפסיבית, אך לא נפתחה דלת תוך 60 שניות, הרכב 

)אם  וידרוך את מערכת האזעקה  ינעל עצמו מחדש 

קיימת(.

לשחרור הנעילה מצד הנהג

מפתח,  ללא  כניסה  עם  רחוק  שלט  מפתח  באמצעות 

כדי  בידית  1.5 מ' מידית דלת הנהג, אחוז  ובמרחק של 

לשחרר את נעילת דלת הנהג באופן אוטומטי.

הערה:

דלת  ידית  אחיזת  עם  מנעילה  ישוחררו  הדלתות  כל 

דלת  של  הנעילה  שחרור  בהגדרת  תלות  ללא  הנוסע, 

או  ראשונה"  בלחיצה  הנהג  דלת  נעילת  )"שחרור  הנהג 

״שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה ראשונה"(.

 "Uconnect למידע נוסף עיין בנושא "הגדרות

בפרק "מולטימדיה" בספר הנהג שלך.

לשחרור הנעילה מצד הנוסע הקדמי

ללא  כניסה  עם  רחוק  שלט  מפתח  באמצעות 

הנוסע  דלת  מידית  מ'   1.5 של  ובמרחק  מפתח, 

הקדמי, אחוז בידית הנוסע הקדמי כדי לשחרר את 

נעילת כל הדלתות ודלת תא המטען באופן אוטומטי.

הערה:

ידית דלת  ישוחררו מנעילה עם אחיזת  כל הדלתות 

הנוסע, ללא תלות בהגדרת שחרור הנעילה של דלת 

הנהג )"שחרור נעילת דלת הנהג בלחיצה ראשונה" 

או ״שחרור נעילת כל הדלתות בלחיצה ראשונה"(.

מניעת נעילה בלתי מכוונת של הרכב באמצעות 

FOBIK-( מפתח שלט רחוק לכניסה ללא מפתח

)Safe

לצמצום האפשרות לנעילה בלתי מכוונת של הרכב, 

באפשרות  מצוידת  מפתח  ללא  הכניסה  מערכת 

פתיחה אוטומטית של הדלת אשר תפעל אם מתג 

.OFF ההתנעה נמצא במצב

מניעת נעילה בלתי מכוונת זמינה רק בכלי רכב בעלי 

מערכת כניסה ללא מפתח.

של  החיפוש  את  שמפעילים  מצבים  שלושה  ישנם 
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ת רכבך
הכר א

תפקוד מניעת הנעילה בכל רכב המצויד במערכת כניסה 

ללא מפתח:

• אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית 	

על ידי מפתח שלט רחוק לכניסה ללא מפתח.

• אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית 	

על ידי ידית הדלת עם תפקוד כניסה ללא מפתח.

• אחת מדלתות הרכב פתוחה ובקשה לנעילה נעשית 	

על ידי המתג בלוח הדלת.

הדלתות  כל  סגירת  ולאחר  אלה,  ממצבים  אחד  בכל 

הפתוחות, יתבצע חיפוש של תפקוד מניעת נעילה בלתי 

מכוונת. אם תפקוד מניעת הנעילה מזהה מפתח שלט 

רחוק לכניסה ללא מפתח בתוך הרכב, תשוחרר נעילת 

הרכב על מנת להתריע על כך לנהג. אם תפקוד הכניסה 

הגנת   ,Uconnect מערכת  דרך  נוטרל  מפתח  ללא 

המפתח המתוארת בנושא "מניעת נעילה בלתי מכוונת 

ללא  לכניסה  רחוק  שלט  מפתח  באמצעות  הרכב  של 

מפתח" נותרת זמינה/פעילה.

הערה:

רחוק  רק כאשר מפתח שלט  נעילת הדלתות תשוחרר 

לכניסה ללא מפתח זוהה בתוך הרכב.

נעילת הדלתות לא תשוחרר בכל אחד מהמצבים הבאים:

• מפתח שלט רחוק לכניסה ללא מפתח תקף שני זוהה 	

מחוץ לרכב במרחק של 1.4 מ' ידית הדלת המצוידת 

בתפקוד כניסה פסיבית.

• המתגים 	 באמצעות  אוטומטית  ננעלות  הדלתות 

לנעילת הדלתות.

• נעשו שלושה ניסיונות לנעול את הדלתות באמצעות 	

מתגי הנעילה בדלת ולאחר מכן הדלתות נסגרו.

לנעילת הדלתות ודלת תא המטען

לחיצה על לחצן הנעילה של תפקוד הכניסה ללא מפתח 

כאשר אחד ממפתחות השלט הרחוק של הרכב במרחק 

של 1.5 מ' מידיות דלת הנהג או הנוסע הקדמי, תנעל את 

דלתות הרכב ודלת תא המטען.

לנעילה לחץ על לחצן הנעילה שעל ידית הדלת.

הערה:

אל תחזיק את ידית הדלת בעת לחיצה על לחצן הנעילה 

שעל הידית. אחרת, ייתכן שנעילת אחת הדלתות או כולן 

תשוחרר.

אל תחזיק בידית הדלת בעת הנעילה.

ניתן לנעול את דלתות הרכב גם באמצעות לחצן הנעילה 

שבלוח הדלת הפנימי של הרכב.
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לביטול נעילה/ פתיחה של דלת תא המטען

תפקוד ביטול הנעילה הפסיבית של דלת המטען מובנה 

רחוק עם  דלת תא המטען. בעת שמפתח שלט  בידית 

מתא  מ'   1.5 של  במרחק  נמצא  מפתח,  ללא  כניסה 

המטען, אחוז בידית דלת תא המטען אוטומטית ומשוך 

את ידית דלת תא המטען לפתיחה.

הערה:

הדלתות  כל  נעילת  "שחרור  האפשרות  הוגדרה  אם 

עם  הדלתות  כל  נעילת  תשוחרר  ראשונה",  בלחיצה 

אחיזתך בידית דלת תא המטען. למידע נוסף על הבחירה 

בלחיצה  הנהג  דלת  נעילת  "שחרור  האפשרויות  בין 

בלחיצה  הדלתות  כל  נעילת  "שחרור  לבין  ראשונה" 

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיין  ראשונה, 

"מולטימדיה".

מיקום ידית פתיחה פסיבית של דלת תא המטען

לנעילת דלת תא המטען

לחיצה על לחצן הנעילה של תפקוד הכניסה ללא מפתח 

כאשר אחד ממפתחות השלט הרחוק של הרכב במרחק 

דלתות  את  תנעל  המטען,  תא  דלת  מידית  מ'   1.5 של 

הרכב ודלת תא המטען.

הערה:

את  שנעלת  אחרי  ברשותך  נמצא  שהמפתח  ודא 

הדלתות או את דלת תא המטען, כדי למנוע את נעילת 

מפתח השלט הרחוק בתוך הרכב.

אם המפתח ננעל בתוך הרכב, אפשר לחלצו בעזרת 

המפתח השני שסופק ברכב.

הערה:

• להמתין 	 עליך  הנעילה,  לחצן  על  לחיצה  לאחר 

למשך 2 שניות לפני שתוכל לנעול או לשחרר את 

ללא  הכניסה  תפקוד  באמצעות  הדלתות,  נעילת 

מפתח או ידית הדלת.

נעול  הרכב  אם  לבדוק  באפשרותך  זה  באופן 

חשש  וללא  הידיות,  אחת  משיכת  באמצעות 

שכתוצאה מכך הרכב ישחרר את נעילת הדלתות.

• אם תפקוד הכניסה ללא מפתח נוטרל דרך מערכת 	

בנושא  המתוארת  המפתח  הגנת   ,Uconnect
נעילה בלתי מכוונת של הרכב באמצעות  "מניעת 

נותרת  מפתח"  ללא  לכניסה  רחוק  שלט  מפתח 

זמינה/פעילה.

• מערכת הכניסה ללא מפתח לא תפעל אם סוללת 	

מפתח השלט הרחוק מרוקנת.

נעילת דלתות להגנה על ילדים — דלתות 
אחוריות

במושב  קטנים  לילדים  יותר  בטוחה  סביבה  ליצירת 

האחורי, הדלתות האחוריות מצוידות במערכת נעילת 
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ת רכבך
הכר א

דלתות להגנה על ילדים.

לשימוש במערכת, פתח את הדלתות האחוריות, ובעזרת 

עד  החוגה  את  סובב  החירום(  מפתח  )או  מברג  להב 

למצב נעילה או שחרור נעילה. 

תפקוד נעילת דלתות להגנה על ילדים 

הערה:

• כאשר המערכת פעילה, ניתן לפתוח את אותה הדלת 	

המנעול  אם  גם  החיצונית,  הידית  באמצעות  רק 

הפנימי אינו נעול.

• לאחר ביטול או הפעלה של נעילת דלתות להגנה על 	

ילדים, בדוק תמיד מתוך הרכב,שהדלת במצב הרצוי, 

מתוך הרכב.

• ליציאת חירום בעת שהמערכת פעילה, משוך למעלה 	

מסגרת  על  )הנמצא  הדלת  של  הנעילה  מתג  את 

הדלת  את  ופתח  החלון  את  למטה  גלול  הדלת(, 

באמצעות הידית החיצונית.

אזהרה!
בעת  ברכב  נוסעים  הילכדות  של  ממצב  הימנע 

הדלתות  נעילת  שמערכת  שבעת  זכור  התנגשות. 

להגנה על ילדים פעילה )במצב נעול(, ניתן לפתוח את 

הדלתות רק מחוץ לרכב. 

הערה:

מסיע  אתה  כאשר  הבטיחות  נעילת  את  תמיד  הפעל 

ילדים. אחרי שהפעלת את נעילת הבטיחות לילדים בשתי 

מבפנים  הדלתות  את  לפתוח  נסה  האחוריות,  הדלתות 

נעילת  לבדוק שהיא אכן משולבת. אחרי שהופעלה  כדי 

הבטיחות לילדים, לא ניתן לפתוח את הדלתות מבפנים.

לכן, לפני צאתך מהרכב ודא שאף אחד לא נשאר בפנים.

הסרת הדלת הקדמית

אזהרה!
הדלתות  כאשר  ציבוריות  בדרכים  ברכב  תיסע  אל 

הוסרו כיוון שלא תקבל את ההגנה שהן מעניקות. הליך 

זה נועד לשימוש בנהיגת שטח בלבד.

תווית אזהרת הסרת דלת
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אזהרה!
• בעת 	 בטיחות  חגורות  לחגור  חייבים  הנוסעים  כל 

נסיעה שהדלתות מוסרות. למידע נוסף, עיין בנושא 

"עצות לנהיגת שטח" בפרק "התנעה והפעלה".

• אל תאחז את הדלתות המוסרות בתוך הרכב, כיוון 	

שהן עלולות לגרום לפציעה במקרה של תאונה.

הערה:

• דלתות הן כבדות, היזהר בעת פירוקן.	

• יהדקו 	 אם  להישבר  עלול  הדלת  ציר  של  הפין 

אותו יותר מדי במהלך התקנה מחדש של הדלת 

.)10  N-m :מומנט הידוק מרבי(

1. הורד מטה את החלון למניעת נזק כלשהו.

2. הסר את בורגי פין הציר מהצירים החיצוניים העליונים 

) #T50 והתחתונים )באמצעות ראש הברגה טורקס

הערה:

לאחסון במגש האחסון  ניתנים  והאומים  הציר  פין  בורגי 

האחורי הנמצא מתחת לרצפת תא המטען.

בורג פין ציר

3. הסר את מכסה הגישה מפלסטיק שמתחת ללוח 

המכשירים בהחלקת לוח הפלסטיק לאורך מסגרת 

הדלת לכיוון המושבים עד שהלשוניות מתנתקות.

מכסה פתח גישה לחיווט

הערה:

אל תמשוך לאחור לפתיחה כיוון שזה יגרום לשבירת 

מכסה הפלסטיק.
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ת רכבך
הכר א

4. משוך את לשונית הנעילה האדומה של רתמת החיווט.

רתמת חיווט סגורה

1 - לשונית נעילה

2 - רתמת חיווט 

האבטחה  לשונית  את  מטה  כלפי  והחזק  דחוף   .5

השחורה שמתחת לרתמת החיווט, והרם את הרתמה 

למיקום הפתוח.

6. כאשר רתמת החיווט פתוחה, משוך מטה את מחבר 

ברשת  החיווט  מחבר  את  אחסן  אותו.  ונתק  החיווט 

התחתונה בדלת.

7. הסר את בורג העצר מעצר הדלת המרכזי )באמצעות 

.) #T50 ראש הברגה טורקס

8. כאשר הדלת פתוחה, הרם את הדלת בעזרתו של אדם 

נוסף, להוצאה של פיני הציר מהצירים שלהם והסרת 

הדלת.

השלבים  את  בצע  הדלת)ות(,  של  מחדש  להתקנה 

שתוארו בסדר פעולות הפוך.

הערה:

בהנחיית  לסייע  ויכול  יותר,  ארוך  העליון  הציר  של  הפין 

הדלת למקומה בעת התקנה מחדש.

הסרת דלת אחורית )דגמי ארבע דלתות(

אזהרה!
הדלתות  כאשר  ציבוריות  בדרכים  ברכב  תיסע  אל 

הוסרו כיוון שלא תקבל את ההגנה שהן מעניקות. הליך 

זה נועד לשימוש בנהיגת שטח בלבד.

עצר הדלת
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תווית אזהרת הסרת דלת

אזהרה!
• בעת 	 בטיחות  חגורות  לחגור  חייבים  הנוסעים  כל 

נסיעה כשהדלתות מוסרות.

• שטח" 	 לנהיגת  "עצות  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "התנעה והפעלה".

• אל תאחסן את הדלתות המוסרות בתוך הרכב, כיוון 	

שהן עלולות לגרום לפציעה במקרה של תאונה.

הערה:

• דלתות הן כבדות, היזהר בעת פירוקן.	

• יהדקו 	 אם  להישבר  עלול  הדלת  ציר  של  הפין 

אותו יותר מדי במהלך התקנה מחדש של הדלת 

.)10  N-m :מומנט הידוק מרבי(

1. הורד מטה את החלון למניעת נזק כלשהו.

2. הסר את בורגי פין הציר מהצירים החיצוניים העליונים 

) #T50 והתחתונים )באמצעות ראש הברגה טורקס

הערה:

לאחסון במגש האחסון  ניתנים  והאומים  הציר  פין  בורגי 

האחורי הנמצא מתחת לרצפת תא המטען.
בורג פין ציר

3. הזז את המושב הקדמי קדימה עד הסוף.

4. פתח והסר את מכסה הפלסטיק של פתח גישה 

.B לחיווט מהתחתית של קורה

5. נתק את מחבר החיווט.
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הערה:

כדי  החיווט,  רתמת  של  בתחתית  הלשונית  על  לחץ 

לשחרר את לשונית המחבר ולאפשר את ניתוקו.

מחבר חיווט

)באמצעות  הדלת  עצר  של  ממרכז  הבורג  את  הסר   .6

.) #T50 ראש הברגה טורקס

עצר הדלת 

7. כאשר הדלת פתוחה, הרם את הדלת בעזרתו של אדם 

נוסף, להוצאה של פיני הציר מהצירים שלהם והסרת 

הדלת.

השלבים  את  בצע  הדלת)ות(,  של  מחדש  להתקנה 

שתוארו בסדר פעולות הפוך.

הערה:

בהנחיית  לסייע  ויכול  יותר,  ארוך  העליון  הציר  של  הפין 

הדלת למקומה בעת התקנה מחדש.

מושבים
המושבים הם חלק ממערכת הריסון לנוסעים של הרכב.

אזהרה!
• הרכב 	 בתוך  מטען,  הובלת  באזורי  לנסוע  מסוכן 

הנוסעים  אנשים  התנגשות,  בעת  לו.  מחוצה  או 

באזורים אלה הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיפצע או 

להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נוסע  לאף  תאפשר  אל 

בעת  הנסיעה.  בעת  ברכב  בטיחות  וחגורת 

התנגשות, אנשים הנוסעים באזורים אלה הם בעלי 

סיכוי גבוה יותר להיפצע או להיהרג.

• ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי.	

חימום מושבים - )אם קיים(

נמצא  המושבים  חימום  תפקוד  של  הבקרה  לחצני 

וכן  המגע  למסך  שמתחת  המכשירים  לוח  במרכב 

בבקרת האקלים או בבקרים שבמסך המגע.
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• כדי 	 אחת  פעם  המושב   חימום  לחצן  על  לחץ 

.HI להפעיל את ההגדרה

• כדי 	 שנייה  פעם  המושב   חימום  לחצן  על  לחץ 

.MED להפעיל את ההגדרה

• לחץ על לחצן חימום המושב  פעם שלישית כדי 	

.LO להפעיל את ההגדרה

• לחץ על לחצן חימום המושב  פעם רביעית לכיבוי 	

החימום.

הערה:

• חימום 	 להפעיל את  על מנת  להפעיל את המנוע  יש 

המושבים.

• שישנו 	 עד  פעילה  תישאר  הנבחרת  החימום  עוצמת 

אותה.

כלי רכב המצוידים בתפקוד התנעה מרחוק

את  לתכנת  ניתן  מרחוק,  בהתנעה  המצוידים  בדגמים 

חימום מושב הנהג לפעול יחד עם ההתנעה.

.Uconnect התכנות אפשרי דרך מערכת

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"מולטימדיה".

אזהרה!
• אנשים שאינם רגישים לכאב בעור עקב גיל מבוגר, 	

השדרה,  בעמוד  פגיעה  סוכרת,  כרוניות,  מחלות 

טיפול תרופתי, שימוש באלכוהול, עייפות או מצב 

השימוש  בעת  זהירים  להיות  חייבים  אחר,  פיזי 

אפילו  לכוויות  לגרום  עלול  הוא  המושב.  בחימום 

בטמפרטורה נמוכה, בפרט אם פועל לאורך זמן.

• חפצים 	 הגב  משענת  על  או  המושב  על  תניח  אל 

כריות.  או  כיסויים  כגון  החום  את  לבודד  שעלולים 

על  יתר  להתחמם  עלול  החימום  התקן  אחרת, 

המידה  על  יתר  שחומם  במושב  ישיבה  המידה. 

הטמפרטורה  עקב  חמורות,  לכוויות  לגרום  עלולה 

הגבוהה מדי של פני המושב.

 - הקדמי  הנוסע  מושב  של  קלה  כניסה  תפקוד 

דגמי שתי דלתות

משוך מעלה את ידית שחרור כניסה קלה הנמצאת 

בגב המושב על החלק הקרוב לצד החיצוני של הרכב, 

והחלק את המושב קדימה.

לחצני הבקרה של תפקוד החימום
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ת רכבך
הכר א

משענת  את  הרם  הישיבה,  למיקום  המושב  להחזרת 

הגב של המושב למצב זקוף עד שהיא ננעלת, ודחוף את 

המושב עד שהוא ננעל במסילות.

הערה:

• מסילת מושב הנוסע הקדמי כוללת זיכרון, שיחזיר את 	

המושב למיקומו המקורי. 

• קלה 	 כניסה  ובידית  ההטיה  ברצועת  להשתמש  אין 

במהלך ההחזרה האוטומטית של המושב למקומו.

דגמי   —  40  /60 בפיצול  מושב אחורי מתקפל 
ארבע דלתות

כדי לספק מקום אחסון נוסף, כל מושב אחורי

ניתן לקיפול להגדלת שטח תא המטען.

הערה:

• ודא שהמושבים הקדמיים ממוקמים קדימה ושמשענות 	

האחורי  המושב  את  לקפל  ניתן  יהיה  כך  ישרות.  הגב 

ביתר קלות.

• משענת הראש המרכזית צריכה להיות במצב הנמוך 	

ביותר, כדי למנוע מגע עם הקונסולה המרכזית בעת 

קיפול המושב.

אזהרה!
• בפנים 	 מטען,  באזור  נוסעים  להסיע  ביותר  מסוכן 

הנוסעים  אנשים  התנגשות,  בעת  לרכב.  מחוץ  או 

באזורים אלה הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיפצע או 

להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נוסע  לאף  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנסיעה.

• ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי.	

קיפול המושבים האחוריים

בצד  העליון  בחלק  הנמצאות  שחרור  ידיות  שתי  ישנן 

החיצוני של המושב האחורי. שתי ידיות השחרור הגדולות 

ואת משענות הראש ביחד. שתי  יותר מקפלות המושב 

משענות  את  מקפלות  יותר  הקטנות  השחרור  ידיות 

הראש בנפרד לשיפור הראות.

כלפי  הגדולה  השחרור  ידית  את  הרם  המושב,  לקיפול 

כאשר  אוטומטית  מתקפלת  הראש  משענת  מעלה. 

הידית נמשכת.

ידיות שחרור משענת גב המושב

1 - ידיות שחרור משענת גב המושב

2 - זיזים לכוונון המשענות

הערה:

אם המושב האחורי נשאר מקופל למשך זמן רב, אבזמי 

חגורות הבטיחות עלולים לעוות את צורת כריות המושב.

לצורתה המקורית  וכרית המושב תחזור  רגיל,  זהו מצב 

זמן מה לאחר הרמת המושב האחורי למצב הרגיל.
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להרמת המושב האחורי

לאחר  במקומה.  אותה  ונעל  המושב  משענת  את  הרם 

מכן,  הרם את משענת הראש עד שהיא תינעל במקומה.

של  מלאה  נעילה  מונע  המטען  תא  באזור  מטען  אם 

המושב האחורי, אתה תיתקל בקושי להחזיר את המושב 

למיקומו המקורי.

אזהרה!
לא  המושב  אם  במקומו.  נעול  האחורי  ודא שהמושב 

הראויה  היציבות  את  יספק  לא  הוא  במקומו,  נעול 

למושבי הבטיחות לילדים ו/או לנוסעים. מושב לא נעול 

היטב עלול להוביל לפציעה חמורה.

מושב אחורי מתקפל וניתן להזזה - דגמי שתי 
דלתות

הערה:

• ייתכן שיהיה צורך להזיז 	 לפני קיפול המושב האחורי, 

את המושבים הקדמיים.

• ודא שהמושבים הקדמיים ממוקמים קדימה ושמשענות 	

האחורי  המושב  את  לקפל  ניתן  יהיה  כך  ישרות.  הגב 

ביתר קלות.

קיפול המושב האחורי

את  וקפל  הגב  משענת  השחרור  ידית  את  הרם   .1

משענת הגב  קדימה.

ידית שחרור מושב אחורי

2. הפוך את כל המושב קדימה.

שימוש ברצועות אבטחה

1. ישנן שתי רצועות אבטחה בגב המושב האחורי ושתי 

B. פתח  קורה  כל  של  האחורי  בצד  תואמות  לולאות 

את צמדן וולקרו ברצועה והשחל אותה דרך הלולאה. 

קפל את צמדן וולקרו כדי להשאיר את המושב במיקום 

המקופל. יש לבצע את הפעולה בשני הצדדים. 

מיקום של רצועת אבטחה של מושב אחורי 
מתקפל

את  בצע  הרגיל,  למיקום  המושב  של  לחזרה   .2

השלבים בסדר פעולות הפוך.

פירוק המושב האחורי

1. לחץ את מוט השחרור בכל צד  ומשוך את המושב 

החוצה והרחק מהתושבות בתחתונות.

2. הוצא את המושב מהרכב.

3. להתקנה של המושב האחורי בצע את הפעולות 

בסדר ההפוך.
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הערה:

המושב  של  העיגונים  את  לחבר  מבלי  ברכב  לנסוע  אין 

האחורי.

אזהרה!
• בפנים 	 מטען,  באזור  נוסעים  להסיע  ביותר  מסוכן 

הנוסעים  אנשים  התנגשות,  בעת  לרכב.  מחוץ  או 

באזורים אלה הם בעלי סבירות גבוהה יותר להיפצע 

או להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נוסע  לאף  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנסיעה.

• ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי.	

• במקרה של תאונה, אתה ונוסעיך עלולים להיפצע 	

ודא  לרצפה.  כראוי  מקובעים  אינם  המושבים  אם 

תמיד שהמושבים נעולים במלואם

משענות ראש
יכולות להפחית את הסיכון של פגיעה  משענות הראש 

בצוואר במקרה של התנגשות מאחור, באמצעות הגבלת 

תנועת הראש.

יש לכוונן את המשענות כך שהקצה העליון שלהן נמצא 

מעל הקצה העליון של האוזן שלך.

אזהרה!
• שמשענות 	 לוודא  הנהג,  לרבות  הנוסעים,  כל  על 

או  במושב  ישיבה  לפני  כראוי  מותקנות  הראש 

התחלת נסיעה. כך, יהיה ניתן להפחית את הסיכון 

של פגיעה בצוואר בעת תאונה.

• שהרכב 	 בעת  הראש  משענות  את  לכוונן  אין 

בתנועה.

• נהיגה ברכב ללא משענת ראש או כאשר היא אינה 	

או  חמורה  לפציעה  לגרום  עלולה  כראוי  מותקנת 

למוות בעת התנגשות.

משענות ראש קדמיות

כלפי  אותה  משוך  הראש  משענת  את  להרים  מנת  על 

על  לחץ  הראש,  משענת  את  להוריד  מנת  על  מעלה. 

לחצן הכוונון בבסיס המשענת ודחוף מטה את משענת 

הראש. אין צורך ללחוץ את לחצן השחרור לכיוון משענת 

הראש.

להסרת משענת הראש, הרם עד הסוף ולאחר מכן לחץ 

על לחצני כוונון והשחרור בבסיס של כל מוט תוך משיכת 

משענת  של  מחדש  להתקנה  מעלה.  הראש  משענת 

הראש, הכנס את מוטות משענת הראש לחורים ודחוף 

מטה. לאחר מכן כוונן את המשענת לגובה המתאים.
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משענת ראש קדמית

1 - לחצן שחרור

2 - לחצן כוונון

אזהרה!
• משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה 	

או בלימה חזקה, והיא עלולה לגרום לפציעה קשה 

או קטלנית לנוסעי הרכב. אחסן תמיד במקום בטוח 

משענת ראש שהוסרה, מחוץ לתא הנוסעים. 

• עליך להתקין כראוי מחדש את כל משענות הראש 	

את  בצע  ברכב.  הנוסעים  בטיחות  על  לשמור  כדי 

הוראות ההתקנה שפורטו לעיל לפני נסיעה ברכב 

או ישיבה במושב.

הערה:

מעלות   180 הראש  משענת  את  מחדש  תמקם  אל 

במיקום הלא נכון בניסיון להשיג מרווח נוסף מהעורף.

משענות ראש אחוריות - דגמי שתי דלתות

המושב האחורי כולל שתי משענות ראש לא מתכווננות.

רצועת  את  משוך  הצדדית,  הראש  משענת  לקיפול 

השחרור הנמצאת בחלק החיצוני של כל מושב אחורי.

מיקום רצועת קיפול של משענת ראש אחורית
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משענות ראש אחורית מקופלות

להחזרת משענת הראש למצב זקוף הרם את משענת 

הראש עד שהיא ננעלת במקומה.

בטיחות  למושב  קשירה  רצועת  של  ניתוב  על  למידע 

בפרק  לנוסעים"  ריסון  "מערכת  בנושא  עיין  לילדים 

"בטיחות".

אזהרה!
• ראש 	 משענות  כאשר  ברכב  נוסעים  תסיע  אל 

אינן מותקנות. בעת התנגשות, אנשים  האחוריות 

יותר  גבוה  סיכוי  בעלי  הם  אלה  באזורים  הנוסעים 

להיפצע או להיהרג.

• משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה 	

או בלימה חזקה, והיא עלולה לגרום לפציעה קשה 

או קטלנית לנוסעי הרכב. אחסן תמיד במקום בטוח 

משענת ראש שהוסרה מחוץ לתא הנוסעים.

• יש להתקין מחדש את כל משענות הראש שהוסרו 	

ברכב כדי להגן כראוי על הנוסעים. בצע את הוראות 

ההתקנה שפורטו לעיל לפני נסיעה ברכב או ישיבה 

במושב.

משענות ראש אחוריות - דגמי ארבע דלתות

כולל משענות ראש צדדיות מתקפלות  המשוב האחורי 

לא מתכוונות, וכן משענת ראש אמצעית ניתנת להסרה.

הידית  את  משוך  הצדדית,  הראש  משענת  לקיפול 

הפנימית הנמצאת בחלק העליון של המושב האחורי.

מיקום ידית קיפול של משענת ראש אחורית

1 - ידית שחרור משענת גב המושב

2 - ידית שחרור משענת ראש

להחזרת משענת הראש למצב זקוף הרם את משענת 

הראש עד שהיא ננעלת במקומה. 
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משוך  האמצעית  הראש  משענת  את  להרים  מנת  על 

אותה כלפי מעלה. על מנת להוריד את משענת הראש 

האמצעית, לחץ על לחצן הכוונון בבסיס המשענת ודחוף 

אותה למטה.

לחץ  האמצעית  הראש  משענת  את  להסיר  מנת  על 

את  מעלה  ומשוך  המשענת  בבסיס  השחרור  לחצן  על 

משענת הראש.

להתקנה של משענת הראש, החזק את לחצן השחרור 

תוך דחיפתה מטה של משענת הראש.

בטיחות  למושב  קשירה  רצועת  של  ניתוב  על  למידע 

בפרק  לנוסעים"  ריסון  "מערכת  בנושא  עיין  לילדים 

"בטיחות".

הערה:

הנמוך  במצב  להיות  צריכה  האמצעית  הראש  משענת 

בעת  המרכזית  הקונסולה  עם  מגע  למנוע  כדי  ביותר, 

קיפול המושב.

אזהרה!
• ראש 	 משענות  כאשר  ברכב  נוסעים  תסיע  אל 

אינן מותקנות. בעת התנגשות, אנשים  האחוריות 

יותר  גבוה  סיכוי  בעלי  הם  אלה  באזורים  הנוסעים 

להיפצע או להיהרג.

• משענת ראש חופשית תיזרק קדימה בעת תאונה 	

או  לפציעה קשה  לגרום  ועלולה  בלימה חזקה,  או 

בטוח  במקום  תמיד  אחסן  הרכב.  לנוסעי  קטלנית 

לתא  מחוץ  במיקום  שהוסרה,  ראש  משענת 

הנוסעים.

• עליך להתקין כראוי מחדש את כל משענות הראש 	

את  בצע  ברכב.  הנוסעים  בטיחות  על  לשמור  כדי 

הוראות ההתקנה שפורטו לעיל לפני נסיעה ברכב 

או ישיבה במושב.

גלגל הגה
גלגל הגה מוטה/טלסקופי

למטה  ההגה  עמוד  של  הטיה  מאפשר  זה  תפקוד 

הטיה/ ידית  אותו.  להרחיק  או  לקרב  וגם  למעלה,  או 

לידית  מתחת  ההגה  עמוד  על  נמצאת  טלסקופית 

האיתות.

ידית הטיה/טלסקופית

לשחרור נעילת עמוד ההגה, דחוף את הידית למטה 

גלגל  את  הזז  ההגה,  עמוד  להטיית  הרצפה(.  )לכיוון 

להרחקת  לצורך.  בהתאם  למטה,  או  למעלה  ההגה 

או קירוב עמוד ההגה, משוך את גלגל ההגה החוצה 

לנעילת עמוד  לצורך.  או דחוף אותו פנימה, בהתאם 

ההגה במקומו, משוך את הידית למעלה עד שהעמוד 

יהיה במקומו לחלוטין. 
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אזהרה!
אל תכוונן את עמוד ההגה במהלך הנהיגה. כוונון עמוד 

לא  הגה  עמוד  עם  נהיגה  או  הנהיגה,  במהלך  ההגה 

נעול, עלולים לגרום לנהג לאבד שליטה על הרכב. אי 

ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

חימום גלגל הגה )אם קיים(

ידיים  על  לשמור  העוזר  חימום  גוף  כולל  ההגה  גלגל 

חמימות במזג אוויר קר. לתפקוד חימום גלגל ההגה יש 

גלגל  שחימום  לאחר  בלבד.  אחת  טמפרטורה  הגדרת 

ההגה הופעל, הוא יישאר פועל עד שתכבה אותו. חימום 

גלגל הגה עשוי לא להידלק כאשר ההגה כבר חם.

הקדמיים  הגה  גלגל  חימום  תפקוד  של  הבקרה  לחצני 

נמצאים במרכז לוח המכשירים שמתחת למסך בבקרת 

האקלים או בבקרים שבמסך המגע.

לחצן חימום גלגל הגה

• לחץ על לחצן חימום גלגל ההגה  פעם אחת כדי 	

להפעיל את גוף החימום.

• לחץ על לחצן חימום גלגל ההגה  פעם שנייה כדי 	

לכבות את גוף החימום.

הערה:

יש להפעיל את המנוע על מנת להפעיל את חימום גלגל 

ההגה.

כלי רכב המצוידים בתפקוד התנעה ללא מפתח

את  לתכנת  ניתן  מרחוק,  בהתנעה  המצוידים  בדגמים 

דרך  ההתנעה,  עם  יחד  שיפעל  כך  הגה  גלגל  חימום 

"הגדרות  בנושא  עיין  נוסף,  למידע   .Uconnect מערכת 

Uconnect" בפרק "מולטימדיה".

אזהרה!
• אנשים שאינם רגישים לכאב בעור עקב גיל מבוגר, 	

השדרה,  בעמוד  פגיעה  סוכרת,  כרוניות,  מחלות 

מצב  או  עייפות  באלכוהול,  שימוש  תרופתי,  טיפול 

השימוש  בעת  זהירים  להיות  חייבים  אחר,  פיזי 

בחימום גלגל ההגה.  הוא עלול לגרום לכוויות אפילו 

בטמפרטורה נמוכה, בפרט אם פועל במשך זמן רב.

• לבודד 	 שעלולים  חפצים  ההגה  גלגל  על  תניח  אל 

את החום כגון כיסויי הגה או שמיכות, מכל סוג או 

יתר  עלול להתחמם  חומר. אחרת, התקן החימום 

על המידה.
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מראות
חימום מראות - אם קיים

מראות אלו מחוממות להפשרת כפור או קרח. אפשרות 

האדים  מפשיר  את  שמפעילים  פעם  בכל  מופעלת  זו 

בחלון האחורי )אם קיים(. למידע נוסף, עיין בנושא "בקרי 

בקרת אקלים" בפרק "הכר את רכבך".

תאורה חיצונית
מתג פנסים ראשיים

לוח  מתג הפנסים הראשיים ממוקם בצד השמאלי של 

המחוונים, ליד גלגל ההגה.

מתג זה שולט בפעולות הפנסים הראשיים, פנסי החנייה, 

עמעום  קיימים,  האוטומטיים-אם  הראשיים  הפנסים 

חיצונית, תאורה  עמעום תאורה  לוח המחוונים,  תאורת 

הפנסים  גובה  ובקרת  קיימים  ערפל-אם  פנסי  פנימית, 

הראשיים - אם קיימת.

מתג פנסים ראשיים

1— בקר תאורה של לוח המחוונים

2- בקרת גובה הפנסים הראשיים

3 - בקר סיבובי לפנסים ראשיים 

4 - מתג פנס ערפל קדמי

5 - מתג פנס ערפל אחורי

לנקודת  בכיוון השעון  סובב את מתג הפנסים הראשיים 

העצירה הראשונה להדלקת פנסי חניה ותאורת לוח 

בכיוון  הראשיים  הפנסים  מתג  את  סובב  המחוונים. 

השעון לנקודת העצירה השנייה להדלקת פנסי פנסים 

ראשיים, חניה ותאורת לוח המחוונים.

תאורה לנהיגה ביום - אם קיימת

)DRL( נמצאים במקום  ביום  לנהיגה  פנסי התאורה 

התאורה  פנסי  הראשיים.  לפנסים  מתחת  ייעודי 

דולק  אינו  הנמוך  האור  כאשר  פעילים  ביום  לנהיגה 

ומשולב כל הילוך למעט מצב חניה.

הערה:

פנסי התאורה לנהיגה ביום באותו צד שבו הופעל פנס 

איתות ייכבו אוטומטית. הם יידלקו מחדש כאשר פנס 

האיתות אינו פועל יותר.

מתג אלומת אור גבוה/נמוך

דחוף את הידית הרב תפקודית לכיוון לוח המחוונים 

כדי להעביר את הפנסים הראשיים לאלומת אור גבוה.

הידית תחזור למצב האמצעי.

לחזרה לאור נמוך, משוך את הידית לכיוון גלגל ההגה 

או דחף את הידית לכיוון לוח המחוונים.
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ידית רב תפקודית

איתות בעזרת הפנסים הראשיים

הפנסים  באמצעות  חולף  לרכב  לאותת  באפשרותך 

הראשיים על ידי משיכה קלה של הידית הרב תפקודית 

לכיוונך. אלומת האור הגבוה בפנסים הראשיים תאיר עד 

לשחרור הידית.

מערכת פנסים ראשיים אוטומטיים - אם קיימת

הפנסים  פעולת  את  מבטלת  או  מפעילה  זו  מערכת 

כדי  החיצונית.  הסביבה  לתאורת  בהתאם  הראשיים 

להדליק את המערכת ולהפעלה אוטומטית של הפנסים 

הראשיים, סובב את מתג הפנסים הראשיים בכיוון השעון 

מערכת  פועלת,  המערכת  כאשר  האחרון.  למעצור  עד 

ההשהיה של הפנסים של הפנסים הראשיים תפעל גם 

כן. כך הפנסים הראשיים יישארו דלוקים אחרי שתעביר 

לכיבוי  שניות/  ל90  עד   OFF למצב  ההתנעה  מתג  את 

מידי של המערכת האוטומטית, סובב את המתג למצב 

.AUTO שאינו

הערה:

הפנסים  את  להפעיל  מנת  על  המנוע  את  להפעיל  יש 

במצב האוטומטי.

פנסי ערפל קדמיים ואחוריים — אם קיימים

 להפעלת פנסי הערפל הקדמיים, הפעל את פנסי 

מתג  על  ולחץ  הראשיים  בפנסים  נמוך  אור  או  החניה 

הפנסים  מתג  על  שנייה  לחיצה  הראשיים.  הפנסים 

הראשיים תכבה את פנסי הערפל.

כדי להפעיל את פנסי הערפל האחוריים, לחץ על חציו 

התחתון של מתג הפנסים הראשיים.

חציו  על  לחץ  האחוריים  הערפל  פנסי  את  לכבות  כדי 

התחתון של מתג הפנסים הראשיים פעם שנייה

הערה:

כדי להדליק את פנסי הערפל האחוריים, האורות הנמוכים 

או אורות הערפל הקדמיים צריכים להיות דלוקים.

כשפנסי הערפל דולקים , נדלק מחוון אור בלוח המחוונים.

מחווני כיוון

הזז את הידית כלפי מעלה או מטה, והחצים בכל צד של 

לוח המחוונים יהבהבו כדי לסמן פעולה תקינה של פנסי 

האיתות הקדמיים והאחוריים.

הערה:

או אם  אינו מהבהב,  דולק אך  אם אחד הפנסים נשאר 

קצב ההבהוב מהיר מדי, בדוק אם יש פגם בנורית. אם 

בעיה  וישנה  ייתכן  הידית,  הזזת  עם  דולק  אינו  המחוון 

במחוון.

EXTERIOR LIGHTS
Headlight Switch

The headlight switch is located on the left
side of the instrument panel. This switch
controls the operation of the headlights,
parking lights, automatic headlights — if
equipped, instrument panel lights, instru-
ment panel light dimming, interior lights, and
fog lights — if equipped.

Rotate the headlight switch clockwise to the
first detent for parking light and instrument
panel light operation. Rotate the headlight
switch to the second detent for headlight,
parking light, and instrument panel light op-
eration.

Daytime Running Lights — If Equipped

The Daytime Running Lights (DRLs) are in a
dedicated position below the headlight as-
sembly. DRLs are active when the Low Beams
are not and when the vehicle is shifted into
any position other than PARK (auto transmis-
sion), or when the vehicle begins to move
(manual transmission).

NOTE:
The Daytime Running Lights, on the same
side of the vehicle as the active turn signal,
will turn off automatically when a turn signal
is in operation and turn on again when the
turn signal is not operating.

High/Low Beam Switch

Push the multifunction lever toward the in-
strument panel to switch the headlights to
high beams. The lever will return to the cen-
tered position. To return the headlights to low
beam, pull the lever toward the steering
wheel, or push the lever toward the instru-
ment panel.

Headlight Switch

Multifunction Lever

37
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סייען מעבר נתיב - אם קיים

הזז את הידית לכיוון מעלה או מטה, עד המעצור, ופנס 

האיתות )הימני או השמאלי( יהבהב שלוש פעמים לפני 

שייכבה אוטומטית.

תזכורת אורות דולקים

הראשיים,  והפנסים   OFF במצב  ההתנעה  מתג  כאשר 

פנסי החניה, או תאורת תא המטען דולקים, יישמע אות 

קולי עם פתיחת דלת הנהג.

מערכת יישור הפנסים הראשיים - אם קיימת

הראשיים.  הפנסים  יישור  מערכת  מצויד  רכבך  כי  ייתכן 

מיקום תקין של  על  לנהג לשמור  זו מאפשרת  מערכת 

הפנסים הראשיים המאירים את פני הכביש, ללא קשר 

לעומס על הרכב.

מתג הבקרה נמצא על לוח המחוונים ליד בקר העמעום.

להפעלה, סובב את מתג הבקרה עד למספר המתאים 

ויישר אותו עם קו המחוון על  למשקל שמופיע בטבלה, 

המתג.

נהג בלבד או נהג ונוסע 0/1

קדמי

ישנם נוסעים בכל מושבי 2

הרכב, והמטען בתא 

המטען מחולק באופן 

מאוזן. המשקל הכולל 

של הנוסעים והמטען 

לא עובר את המשקל 

המקסימלי שהרכב יכול 

לשאת.

נהג, והמטען בתא 3

המטען מחולק באופן 

מאוזן. המשקל הכולל 

של הנהג והמטען לא 

עובר את המשקל 

המקסימלי שהרכב יכול 

לשאת.

מגבים ומתזים של השמשה 
הקדמית

השמשה  של  המגבים/המתזים  של  הבקרה  ידית 

המגבים  ההגה.  לעמוד  מימין  ממוקמת  הקדמית 

הקדמיים מופעלים באמצעות סיבוב המתג שבקצה 

הידית.

החלון  של  המגב/המתז  הפעלת  על  נוסף  למידע 

האחורי עיין "מגב/מתז חלון אחורי" בפרק זה.

ידית מגב/מתז השמשה הקדמית
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הפעלת מגבי שמשה קדמית

עצר  לנקודת  מעלה  כלפי  הידית  של  הקצה  את  סובב 

השנייה מעבר להגדרות ניגוב לסירוגין, להפעלת המגבים 

במהירות נמוכה. סובב את הקצה של הידית כלפי מעלה 

לסירוגין,  ניגוב  להגדרות  מעבר  השלישית  עצר  לנקודת 

להפעלת המגבים במהירות גבוהה.

זהירות!
כבוי  למצב  המצבים  מתג  את  העבר  קר  אוויר  במזג 

המנוע.  כיבוי  לפני  חניה  למצב  להגיע  להם  ואפשר 

אם לא תעביר את מתג המגבים למצב כבוי והמגבים 

למנוע  נזק  ייגרם  הקדמית,  השמשה  על  יקפאו 

המגבים כאשר הרכב יותנע מחדש.

הערה:

אל תפעיל את המגבים, אם הלהבים מורמים מהשמשה 

הקדמית.

מערכת הפעלת מגבים לסירוגין

מזג  תנאי  כאשר  לסירוגין  המגבים  בהפעלת  השתמש 

האוויר דורשים מחזור ניגוב אחד, עם הפסקות משתנות 

בין מחזורי ניגוב.

לאחת  הראשון  למעצור  הידית  בקצה  המתג  את  סובב 

מארבעת הגדרות ניגוב לסירוגין. ניתן לכוונן את ההשהיה 

לפרק זמן שבין שנייה אחת ל-18 שניות.

הערה:

אם  הרכב.  במהירות  תלויים  המגב  של  ההשהיה  זמני 

זמני  קמ"ש,  מ-16  הנמוכה  במהירות  נוסע  הרכב 

ההשהיה יוכפלו.

מתזי השמשה הקדמית

להפעלת המתזים, משוך את הידית לכיוונך והחזק את 

הידית נמשכה בעת  דרושה שטיפה. אם  עוד  כל  הידית 

שניים  עוד  ויבצעו  לפעול  יחלו  המגבים  ההשהיה,  זמן 

מכן  לאחר  תשוחרר.  שהידית  לאחר  ניגובים  שלושה  או 

יחודש הניגוב לסירוגין שהוגדר קודם לכן.

את  תפעיל  כבוי  במצב  שהיא  בעת  הידית  משיכת 

ולאחר  ניגוב,  מחזורי  שלושה  או  שניים  למשך  המגבים 

מכן הם יפסיקו את פעולתם.

אזהרה!
להוביל  עלול  השמשה  דרך  פתאומי  ראות  איבוד 

או  רכב  בכלי  להבחין  תוכל  שלא  ייתכן  להתנגשות. 

מכשולים אחרים בדרך. כדי למנוע התכסות פתאומית 

קר  האוויר  מזג  כאשר  בקרח  הקדמית  השמשה  של 

מאוד, חמם את השמשה הקדמית באמצעות מפשיר 

האדים לפני ובמהלך השימוש במתזים.

מצב ערפל )ניגוב בודד(

ניגוב בודד לניקוי  ידית המגבים לביצוע  דחוף מעלה את 

מוחזקת  הידית  עוד  כל  חולף.  מרכב  התזה  או  ערפל 

המגבים ימשיכו לפעול.

הערה:

אפשרות ניגוב בודד לא מפעילה את משאבת השטיפה, 

הפעלת  עם  השמשה  על  שטיפה  נוזל  יותז  שלא  כך 

יש  השמשה  על  שטיפה  נוזל  להתיז  כדי  האפשרות. 

להשתמש בתפקוד המתזים.

מגב/מתז החלון האחורי — אם קיים

השמשה  מגבי/מתזי  ידית  במרכז  הסיבובי  המתג 

האחורי.  החלון  מגב/מתז  תפקוד  את  מפעיל  הקדמית, 
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כדי  הראשון  למעצור  עד  מעלה  כלפי  המתג  את  סובב 

להפעיל  כדי  השני  למעצור  ועד  לסירוגין,  ניגוב  להפעיל 

ניגוב רצוף של החלון האחורי. 

דחוף את המגבים לכיוון לוח המחוונים כדי להפעיל את 

המגב האחורי. משאבת השטיפה והמגב ימשיכו לפעול 

כל עוד הידית מוחזקת. 

מועבר  ההתנעה  מתג  כאשר  פועל  האחורי  המגב  אם 

למצב OFF, המגב יחזור אוטומטית למצב חניה.

כאשר הרכב יותנע מחדש, המגב ימשיך לפעול בהתאם 

למיקום המתג.

בקרת  אקלים
סקירה של מערכת בקרת אקלים אוטומטית

את  לווסת  לך  מאפשרת  האקלים  בקרת  מערכת 

בתוך  האוויר  כיוון  ואת  האוויר  זרימת  את  הטמפרטורה, 

הרכב. הבקרים ממוקמים מתחת למערכת השמע בלוח 

המכשירים.

מערכת Uconnect 4 צג 7 אינץ' ובקרת אקלים 
אוטומטית

מערכת Uconnect 4C/4C NAV צג 8.4 אינץ' 
ובקרת אקלים אוטומטית
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בקרי מערכת בקרת אקלים

סקירה של מערכת בקרת אקלים אוטומטית

תיאורסמל

MAX
A/C

MAX A/C לחצן הפעלה של מצב

לחץ ושחרר את הלחיצה כדי לשנות להגדרה הקרה ביותר. נורית החיווי מאירה כאשר מצב MAX A/C מופעל. לחיצה ושחרור נוספים יפעילו 

מצב ידני של MAX A/C, וחיווי MAX A/C ייכבה.

הערה:

לחצן MAX A/C זמין רק דרך מסך המגע.
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A/CA/C לחצן הפעלה של מצב

לחץ ושחרר את הלחיצה כדי לשנות את ההגדרה הנוכחית. נורית החיווי מאירה כאשר מצב A/C מופעל.

  

לחצן מחזור אוויר

לחץ ושחרר לחצן זה במסך המגע או בלוח הבקרה, כדי להחליף בין מצב מחזור אוויר למצב אוויר חיצוני. ניתן להשתמש במצב מחזור אוויר 

כאשר האוויר החיצוני מלא בעשן, ריחות לא נעימים, אבק או לחות גבוהה. ניתן להשתמש במצב מחזור אוויר עבור כל המצבים.

ייתכן שמצב מחזור האוויר יהיה לא זמין )הלחצנים במסך המגע אפורים(, אם קיימים תנאים להיווצרות אדים על החלק הפנימי של השמשה 

הקדמית. ניתן לבטל את בחירת מצב A/C באופן ידני, מבלי להפריע לבחירה במצב מסוים. שימוש ממושך במצב מחזור אוויר עלול לגרום לאוויר 

ברכב להיות דחוס, ועלולים להיווצר אדים על החלונות. לא מומלץ להשתמש במצב זה למשך זמן רב.

AUTO
AUTO לחצן

מווסת אוטומטית את הטמפרטורה בתוך תא הנוסעים באמצעות התאמת העוצמה והחלוקה של זרימת האוויר. הפעלה של מתג זה תחליף 

בין מצב אוטומטי למצב ידני במערכת זו. למידע נוסף, עיין בנושא "הפעלה אוטומטית" בפרק זה.

        

          

לחצן הפשרת אדים של שמשה קדמית

לחץ ושחרר את הלחצן במסך המגע, או לחץ ושחרר את הלחצן בלוח הבקרה לשינוי הגדרות זרימת האוויר הנוכחית למצב הפשרה. נורית 

החיווי מאירה כאשר מצב זה מופעל. האוויר זורם מהשמשה הקדמית ומפתחי אוורור האדים של החלונות. בחירה בלחצן הפשרת האדים עשויה 

להגביר את עוצמת זרימת האוויר. השתמש במצב הפשרת אדים עם הגדרות טמפרטורה מרביות כדי להשיג את ההפשרה הטובה ביותר של 

השמשה הקדמית. בעת החלפת המצבים של לחצן הפשרת האדים של השמשה הקדמית, מערכת מיזוג האוויר תחזור להגדרה הקודמת.

         

     

           

לחצן הפשרת אדים של חלון אחורי

וחימום המראות  האחורי  בחלון  האדים  להפעלת מפשיר  הבקרה  בלוח  הלחצן  את  ושחרר  לחץ  או  המגע,  במסך  הלחצן  את  ושחרר  לחץ 

החיצוניות )אם קיים(. נורית החיווי דולקת כאשר מפשיר האדים בחלון האחורי מופעל. הפשרת אדים בחלון האחורי מופסקת אוטומטית לאחר 

10 דקות.
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לחצני הגברה והנמכה של טמפרטורה עבור הנהג והנוסע הקדמי

מספקים לנהג ולנוסע הקדמי שליטה עצמאית בטמפרטורה. להגדרות טמפרטורה גבוהה יותר, לחץ על הלחצן האדום בלוח הבקרה או במסך 

המגע, או לחץ והחלק את מד הטמפרטורה במסך המגע בכיוון החץ האדום. להגדרות טמפרטורה נמוכה יותר, לחץ על הלחצן הכחול בלוח  

הבקרה או במסך המגע, או לחץ והחלק את מד הטמפרטורה במסך המגע בכיוון החץ הכחול.

SYNC
SYNC לחצן סנכרון

לחץ על לחצן SYNC במסך המגע כדי להחליף בין מצב כבוי למופעל של אפשרות סנכרון. נורית החיווי SYNC מאירה כאשר מצב זה מופעל. 

אפשרות זו מסנכרנת את הגדרת הטמפרטורה בצד הנוסע הקדמי להגדרת הטמפרטורה בצד הנהג. שינוי הטמפרטורה בצד הנוסע הקדמי 

בעת שמצב סנכרון מופעל, יכבה אוטומטית את המצב.

הערה:  לחצן SYNC זמין רק דרך מסך המגע.

לחצני מסך מגע

          
בקרת מאוורר

בקר על לוח המכשירים

אפשרות זו מווסתת את כמות האוויר שנדחס למערכת מיזוג האוויר. ישנן שבע מהירויות מאוורר שונות. ניתן לבחור בכל מהירות באמצעות 

בקר המניפה בלוח המכשירים או הלחצנים במסך המגע.

• לוח קדמי: סיבוב הבקר בכיוון השעון מגביר את מהירות המאוורר מהמהירות הנמוכה ביותר. מהירות המאוורר פוחתת עם סיבוב הבקר 	

נגד כיוון השעון.

• מסך מגע: השתמש בסמל המציין מהירות מאוורר נמוכה כדי להפחית את העוצמה. השתמש בסמל המציין מהירות גבוהה כדי להגביר 	

אותה. ניתן לבחור במהירות גם על ידי לחיצה על אזור מד המאוורר בין הסמלים.

 

           

בקרת מצבים

לחץ על הלחצן כדי לכוון את זרימת האוויר. מצב חלוקת זרימת אוויר ניתן לכוונון כך שאוויר יצא מפתחי אוורור בלוח המכשירים, פתחי אוורור 

ברצפה, פתחי הפשרה ופתחי הסרת אדים.
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מצב זרימת אוויר מלוח המחווניםמצב לוח המחוונים

האוויר מוזרם דרך פתחי האוורור בלוח המחוונים. ניתן לכוונן פתח אוורור לכיוון הרצוי של זרימת האוויר. ניתן לכוונן את פתחי האוורור במרכז לוח 

המכשירים ובצדדים כלפי מעלה או מטה, ולשני הצדדים, כדי לווסת את כיוון זרימת האוויר. מתחת לפתחי האוורור ממוקמת חוגה לחסימת 

הזרימה או להתאמת כמות האוויר שמוזרם דרך הפתחים.

מצב דו כיוונימצב דו כיווני

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

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

מצב זרימת אוויר מפתחים ברצפהמצב רצפה

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

מצב משולב רצפה/
הפשרה

מצב משולב רצפה/הפשרה

זו פועלת באופן הטוב ביותר בתנאי קור ושלג,  אוויר מוזרם דרך הפתחים ברצפה, המפשיר ופתחי האוורור להפשרת חלונות הצד. הגדרה 

הדורשים חום נוסף בשמשה הקדמית.

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

OFFבקר כיבוי של מערכת בקרת אקלים

לחצן זה מכבה את מערכת בקרת האקלים.
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תפקודי מערכת בקרת אקלים

)A/C( מיזוג אוויר

של  כיבוי  או  הפעלה  מאפשר   A/C האוויר  מיזוג  לחצן 

המזגן מופסק. עם הפעלת מערכת, יזרום אוויר קר ויבש 

מהפתחים לתוך חלל הרכב.

בכדי   A/C לחצן  על  לחץ  הדלק,  בתצרוכת  לחסוך  כדי 

לכבות את המזגן, וכוונן את הגדרות מצב זרימת האוויר 

לוח  של  הזרימה  במצבי  רק  שבחרת  ודא  והמאוורר. 

מחוונים, דו כיווני או רצפה.

הערה:

• אם נוצרו אדים על השמשה הקדמית או על חלונות 	

מהירות  את  והגבר  ההפשרה  מצב  את  הפעל  הצד, 

המאוורר, בהתאם לצורך.

• להיות 	 עשויה  מהצפוי,  פחותים  המזגן  ביצועי  אם 

חסימה. נקה בעדינות את האזור שסביב המצנן במים.

MAX A/C מצב

הגדרות MAX A/C מספקות את תפוקת הקירור המרבית.

לחץ על הלחצן כדי להחליף בין מצב MAX A/C להגדרות 

 MAX A/C מצב  כאשר  דולקת  החיווי  נורית  הקודמות. 

מופעל.

אם הגדרת מצב MAX A/C, אתה יכול לכוונן את עוצמת 

המאוורר ואת המצב. לחיצה על הגדרות אחרות. תגרום 

 .MAX A/C ליציאה מהפעלת

מחזור אוויר

לגרום  עלול  אוויר  מחזור  במצב  שימוש  קר,  אוויר  במזג 

האוויר  מחזור  שמצב  ייתכן  באדים.  החלונות  להתכסות 

אם  אפורים(,  המגע  במסך  )הלחצנים  זמין  יהיה  לא 

קיימת האפשרות להיווצרות אדים על החלק הפנימי של 

השמשה הקדמית.

בקרת טמפרטורה אוטומטית )ATC( — אם קיימת

הפעלה אוטומטית

1. לחץ על לחצן AUTO בלוח המכשירים או במסך המגע, 

.)ATC( על לוח בקרת הטמפרטורה האוטומטית

2. לאחר מכן, כוונן לטמפרטורה הרצויה באמצעות כוונון 

לחצני הטמפרטורה של הנהג והנוסע הקדמי.

    כאשר הטמפרטורה הרצויה מוצגת, סימן שהמערכת 

השיגה רמת נוחות שתישמר אוטומטית.

רמת  הושגה  כאשר  ההגדרות  את  לשנות  צורך  אין   .3

הנוחות הרצויה. אתה תחווה את היעילות הרבה ביותר 

כאשר תאפשר למערכת לתפקד באופן אוטומטי.

הערה:

• כלי 	 עבור  הגדרות הטמפרטורה  את  לשנות  צורך  אין 

רכב חמים או קרים. המערכת מכווננת אוטומטית את 

המניפה  ומהירות  האוויר  זרימת  מצב  הטמפרטורה, 

על מנת לספק תחושת נוחות מידית.

• ניתן לבחור הצגה של הטמפרטורה בשיטה המטרית 	

עיין בנושא  נוסף,  באמצעות מאפיין התכנות. למידע 

"הגדרות Uconnect" בפרק "מולטימדיה".

לקבלת נוחות מרבית במצב הפעלה אוטומטית ובניסיון 

נמוכה  תישאר  המניפה  מהירות  קר,  מנוע  של  התנעה 

עד להתחממות המנוע. מהירות המניפה תגבר ותעבור 

למצב אוטומטי.



45

הפעלה ידנית

ניתן להפעיל מערכת זו גם ידנית. הסמל AUTO בתצוגת 

של  ידנית  בהפעלה  שימוש  בעת  כבה  הקדמית   ATC
המערכת.

עצות להפעלה

הפעלה בקיץ

נגד  נוזל  באמצעות  המנוע  קירור  מערכת  על  להגן  יש 

מפני  הגנה  לספק  תוכל  כך  גבוהה.  באיכות  קיפאון 

מומלץ  המנוע.  של  יתר  והתחממות  חלודה  היווצרות 

.)MS.90032 מסוג( OAT להשתמש בנוזל קירור

הפעלה בחורף

החימום  תפקודי  של  מרביים  ביצועים  להבטיח  כדי 

פועלת  המנוע  של  הקירור  שמערכת  ודא  וההפשרה, 

כראוי, ושנעשה שימוש בסוג נוזל הקירור הנכון עם כמות 

במהלך  אוויר  מחזור  במצב  שימוש  מתאימים.  וריכוז 

עלולים  כיוון שחלונות הרכב  מומלץ,  אינו  חודשי החורף 

להתכסות באדים.

אחסון לקראת יציאה לחופשה

אותו  מוציא  או  רכבך,  את  מאחסן  שאתה  פעם  בכל 

משימוש )לדוגמה ביציאה לחופשה( לשבועיים או יותר, 

מיזוג האוויר כאשר תיבת ההילוכים  הפעל את מערכת 

טרי  אוויר  במצב  דקות,  כחמש  למשך  סרק  בהילוך 

בעוצמת מהירות גבוהה של המאוורר.

ותפחית  המערכת  של  מספיק  שימוש  תבטיח  כך 

למינימום את האפשרות של גרימת נזק למדחס, כאשר 

המערכת תופעל מחדש.

התעבות אדים על החלונות

הפנימי  בחלקם  באדים  להתכסות  נוטים  הרכב  חלונות 

במזג אוויר מתון, גשום ו/או לח.

או משולב  במצב הפשרה  בחר  האדים,  את  להסיר  כדי 

רצפה/הפשרה, והגדל את מהירות המאוורר.

אל תשתמש במצב מחזור אוויר ללא מיזוג אוויר לפרקי 

זמן ארוכים, מאחר שהחלונות עלולים להתערפל.

זהירות!
לגופי  נזק  לגרום  עלול  הבאות  לאזהרות  ציות  אי 

החימום:

• של 	 הפנימי  הצד  בעת שטיפת  זהירות  על  הקפד 

ניקוי חלונות  החלון האחורי. אל תשתמש בחומרי 

החלון.  של  הפנימי  הצד  ניקוי  בעת  שוחקים 

השתמש במטלית רכה ספוגה בתמיסת סבון עדין, 

ונקה את השטחים המקבילים לרכיבי החימום. ניתן 

להסיר תוויות לאחר הספגתן במים חמים.

• אל תשתמש במגרדים, בכלים חדים, או בחומרי 	

ניקוי חלונות שוחקים בעת ניקוי הצד הפנימי של 

החלון.

• הרחק עצמים למרחק בטוח מהחלון.	

כניסת אוויר חיצוני

ודא שכניסת האוויר החיצוני, הממוקם לפני השמשה 

הקדמית, חופשית מחסימות כגון עלים.

עלולים  האוויר  כניסת  באזור  המצטברים  עלים 

להפחית את זרימת האוויר, ואם ייכנסו לפתחים, הם 

עלולים לחסום את ניקוז המים.

בחודשי החורף ודא שכניסת האוויר אינה חסומה על 

ידי שלג וקרח.

מסנן אוויר בתא הנוסעים

אבק  החוצה  מסננת  האקלים  בקרת  מערכת 

ואבקנים המצויים באוויר. פנה למרכז שירות מורשה 

מטעם סמלת בע"מ כדי לטפל במסנן האוויר של תא 

הנוסעים, ולהחליף אותו בעת הצורך.
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חלונות חשמליים - אם קיימים
המכשירים  בלוח  נמצאים  החשמליים  החלונות  מתגי 

מתחת לבקרי בקרת האקלים. לחץ את המתג מטה כדי 

לפתוח את החלון ומעלה כדי לסגור את החלון.

המתג השמאלי העליון שולט על החלון הקדמי השמאלי 

והמתג הימני העליון שולט על החלון הימני הקדמי.

אזהרה!
לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב, ואל תיתן 

להם לשחק עם החלונות החשמליים. אל תשאיר את 

או  בקרבתו,  או  הרכב  בתוך  הרחוק  השלט  מפתח 

במיקום שנגיש לילדים. נוסעים, במיוחד ילדים, עלולים 

להיתפס בחלונות בעת הפעלת המתגים. היתפסות זו 

עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.

מתגי חלונות חשמליים

1 - מתג חלון הנהג

2 - מתג חלון הנוסע הקדמי

3 - מתג חלון אחורי בצד הנוסע

4 - מתג חלון אחורי בצד הנהג

5 - מתג נעילת חלונות

הערה:

• נשארים 	 החשמליים  החלונות  של  ההפעלה  מתגי 

כיבוי מתג ההתנעה.  פעילים במשך 10 דקות לאחר 

פתיחת אחת מהדלתות הקדמיות תבטל תפקוד זה.

דגמי ארבע - דלתות

המתג השמאלי התחתון שולט על החלון האחורי השמאלי 

והמתג הימני התחתון שולט על החלון הימני האחורי.

הערה:

של  האחורי  החלק  על  המצויים  חלונות  מתגי  ישנם 

בדגמי  האחוריים  החלונות  עבור  המרכזית  הקונסולה 

ארבע דלתות.

תפקוד פתיחה אוטומטית

מאפשרים  הקדמי  והנוסע  הנהג  של  החלונות  מתגי 

לחץ  אוטומטי.  באופן  החלונות  של  וסגירה  פתיחה 

ייפתח  והוא  לחיצה קצרה על מתג הפתיחה של החלון 

אוטומטית.

לפתיחה חלקית של החלון, לחץ לחיצה קצרה על מתג 

הפתיחה ושחרר אותו כאשר תרצה לעצור את פתיחת 

החלון.

Outside Air Intake

Make sure the air intake, located directly in
front of the windshield, is free of obstruc-
tions, such as leaves. Leaves collected in the
air intake may reduce airflow, and if they
enter the plenum, they could plug the water
drains. In Winter months, make sure the air
intake is clear of ice, slush, and snow.

Cabin Air Filter

The climate control system filters out dust
and pollen from the air. Contact an autho-
rized dealer to service your cabin air filter,
and to have it replaced when needed.

POWERWINDOWS—
IF EQUIPPED
The power window switches are located on
the instrument panel below the climate con-
trols. Push the switch downward to open the
window and upward to close the window.

The top left switch controls the left front
window and the top right switch controls the
right front window.

WARNING!

Never leave children unattended in a ve-
hicle, and do not let children play with
power windows. Do not leave the key fob in
or near the vehicle, or in a location acces-
sible to children. Occupants, particularly
unattended children, can become en-
trapped by the windows while operating
the power window switches. Such entrap-
ment may result in serious injury or death.

Power Window Switches

1 — Driver Side Front Window Switch
2 — Passenger Side Front Window

Switch
3 — Passenger Side Rear Window

Switch
4 — Driver Side Rear Window Switch
5 — Window Lockout Switch
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כדי לעצור את החלון מלהיפתח במלואו בעת הפעלת 

הפתיחה האוטומטית, משוך את המתג משיכה קצרה 

כלפי מעלה.

אזהרה!
כאשר החלון כמעט סגור אין הגנה מפני היתפסות. 

ודא שעצמים אינם קרובים לחלון בעת סגירתו.

רעשי רוח

רעשי רוח הנם היווצרות של לחץ על האוזניים, או שמיעה 

של רעש חזק כדוגמת רעש מסוקים. רעשי רוח צפויים 

גג  או עם  נוסעים עם חלונות פתוחים,  להישמע כאשר 

שמש פתוח או פתוח חלקית. זוהי תופעה רגילה הניתנת 

לצמצום.

גג רך ניתן להסרה- מידע
ומאוחסנת  הרכב  עם  מסופקת  כלים  ערכת  לנוחיותך, 

בקונסולה המרכזית. הערכה כוללת את הכלים ההכרחיים 

כל  בהמשך  המתוארות  הפעולות  לביצוע  הנדרשים 

החלקים מתחברים לראצ'ט לשימוש קל.

הכלים המסופקים

1 - ראש הברגה טורקס #50

2 - ראש הברגה טורקס #40

3 - מפתח גביע 15 מ"מ

4 - ראצ'ט

למידע נוסף עיין בספר הנהג שלך.

גג רך - דגמי שתיים וארבע דלתות

הורדת הגג הרך

בצע את הצעדים האלו לקיפול הגג הרך:

מוט  את  הסר  פתוחה,  המטען  תא  דלת  כאשר   .1

האחורי,  החלון  של  מהתחתית  המטען  תא  דלת 

הסר  בטוח.  במקום  אחסן  ימין.  לצד  שמאל  מצד 

את החלון האחורי בהחלקתו לשמאל תוך שמירת 

החלון מאוזן.

החלון  מוטות  של  התחתית  את  החוצה  משוך   .2

האחורי לשחרורם מלשוניות הקיבוע.
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וולקרו שנמצאים בפינה הקדמית  3.  שחרר את צמדני 

של כל חלון צד אחורי.

מיקום צמדני וולקרו

שמירת  תוך  האחוריים  הצד  חלונות  שני  את  הסר   .4

בתיק  אחסן  העליון.  החלק  לאורך  הפלסטיק  מחזיק 

עבור חלונות הגג הרך או במקום בטוח.

מחזיקים עליונים של חלונות צד

השמשה  כנגד  השמש  מגני  את  קפל  הרכב,  מתוך   .5

הקדמית ושחרר את  תפסי המוט הקדמי שמעל מגני 

לגמרי  משוחררים  שהם  מוודא  שאתה  תוך  השמש, 

מנקודת הקיבוע שלהם.

תפסי מוט קדמי משוחררים
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6. מצידו החיצוני של הרכב, הרם את החלק הקדמי של 

.Sunrider הגג הרך וקפל לאחור למיקום גג מקופל

הערה:

 ,Sunrider במיקום  הרך  הגג  את  משאיר  אתה  אם 

אבטח את החלק העליון באמצעות שתי רצועות וולקרו 

לקשירה, המאוחסנות בקונסולה המרכזית.

רצועות Sunrider משולבות

לקשת  מתחת  הנמצא   Sunrider נועל  את  משוך   .7

האחרונה של הגג הרך.

 Sunrider מיקום נועל

8. אפשר לגג הרך להחליק לאחור באופן חופשי במסילות 

המנחות למיקום מאוחסן.

המתקפל,  הרך  הגג  של  מטה  קלה  דחיפה  בעת   .9

החלק את ידית הנעילה של מנגנוני העזר להרמה 

בצד הנהג ובצד הנוסע למצב "נעול".

מצב נעול
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10. לאחר שהנועל נמצא במצב "נעול", דחוף מטה בכל 

יישמע  אותו.  לאבטח  כדי  המקופל  הרך  הגג  של  צד 

צליל נקישת השתלבות.

הערה:

לחץ מטה לנעילה במקום.

הרמת הגג הרך

בצע את הצעדים האלו לקיפול הגג הרך:

1. ממצב סגור לגמרי, הסר את הרצועות, אם הן אובטחו 

לפני כן.

2. תוך דחיפה קלה מטה של הגג הרך המתקפל, החלק 

את ידית הנעילה של מנגנוני העזר להרמה בצד הנהג 

ובצד הנוסע למצב "לא נעול".

המתקפל  הרך  הגג  מתחתית  וקדימה  מעלה  לחץ   .3

שהוא  עד   ,Sunrider למצב  ההנחיה  מסילת  לאורך 

ננעל במקומו בנקישה.

4. באמצעות מחבר הצד, הרם ודחוף את הגג הרך לעבר 

חזית הרכב בעוד שאתה מנחה אותו למצב סגור.

5. מתוך הרכב, דחוף את הידית של נועל המוט הקדמי 

משוך  מכן  לאחר  בלולאה.  משתלב  שהוא  עד  מטה 

לוחית  את הידית כלפי מעלה לאחור תוך לחיצה על 

הנעילה לנעילת הבריח במקומו. חזור על התהליך בצד 

השני.

לחץ את לוחית הנעילה והרם את הידית מעלה.
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מחזיקי  על  שמירה  תוך  הצד  חלונות  את  התקן   .6

הפלסטיק העליונים מיושרים.

מחזיקים עליונים של חלונות צד

7. מקם את החלק העליון של מוטות חלון הצד האחורי 

הלשונית  את  והכנס  העליון  לכיסוי  אחורית(  )פינה 

המחזיקה לתפסים.

8. שלב את המחזיקים בחלק העליון של החלונות, בעוד 

שאתה מוודא שהם משולבים במלואם.

9. שלב את מחזיקי הפלסטיק לאורך החלק התחתון של 

חלונות הצד.

10. אבטח בצמדני וולקרו בפינה הקדמית של כל חלון צד 

אחורי בלחיצה עליהם בחוזקה.

חבר היטב את מהדקי צמדני וולקרו

העליון,  החלק  לאורך  האחורי  החלון  את  התקן   .11

המטען  תא  דלת  מוט  את  הכנס  מכן  ולאחר 

לתחתית של החלון האחורי.

הערה:

את  לשלב  הקפד  האחורי,  החלון  של  התקנה  בעת 

מכן  ולאחר  האחורי  החלון  של  ימין  בצד  התופסנים 

בצד השמאלי.

גג קשיח פריק שלושה חלקים

להסרת לוחות גג קשיח פריק

הערה:

יש להסיר את הלוח בצד הנהג

לפני הסרת הלוח בצד הנוסע הקדמי.

השמשה  לעבר  השמש  מגני  את  מטה  הורד   .1

הקדמית.

2. סובב את שלושת הנועלים בצורת L על לוח הצד 

של הנהג )אחד קדימה, אחד מאחור ואחר בחוץ(, 

לשחרור שלהם מהגג.
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3. שחרר את נועל הלוח העליון של הנהג הנמצא מעל 

השמשה הקדמית.

נועלי לוח הגג בצד הנהג

L 1 - נועלים בצורת

2 - נועל קדמי

4. הסרת לוח הגג בצד הנהג.

5. חזור על השלבים שתוארו לעיל בצד הנוסע הקדמי.

הערה:

רכבים המצוידים בגג קשיח פריק, מגיעים עם תיק אחסון 

לגג המאפשר את אחסון לוחות הגג.

התקנה מחדש של לוחות גג קשיח פריק

בצע את פעולות ההסרה בסדר פעולות הפוך. התקן 

את לוח הגג של הנוסע לפני לוח הגג של השמאלי.

הערה:

כדי למנוע נזילות מים, האטמים של לוחות הגג צריכים 

להיות נקיים מאבק ומלכלוך לפני ההתקנה.

הסרת גג קשיח

1. הסר את הלוחות הקדמיים כמתואר קודם לכן.

2. פתח את שתי הדלתות.

3. באמצעות ראש הברגה טורקס #50 וראצ'ט, הסר את 

B )ליד  בורג טורקס המחבר את הגג הקשיח לקורה 

החלק העליון של הדלת הקדמית( בכל צד. 

מיקום בורגי טורקס - צד הנהג מוצג

הגג  את  המחברים  טורקס  בורגי  ארבעת  את  הסר   .4

הקשיח לרכב )לאורך המרכב מבפנים - שלושה בכל 

צד( באמצעות ראש הברגה טורקס #50.
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מיקום בורגי טורקס - צד הנוסע מוצג

5. פתח את דלת תא המטען באופן מלא כדי לקבל גישה 

לשמשת החלון האחורי. הרם את החלון האחורי.

6. אתר את רתמת החיווט וצינור המתז בצד שמאל של 

הרכב.

7. נתק את מחבר החיווט בלחיצה על לשונית השחרור 

ולאחר מכן שחרר את צינור המתז בלחיצה על לחצן 

השחרור של הצינור.

מיקום רתמת החיווט וצינור המתז

1— רתמת חיווט

2 - צינור מתז

8. הורד את החלון האחורי וסגור את דלת תא המטען.

9. הסר את הגג הקשיח מהרכב. הנח את הגג הקשיח 

על משטח רך למניעת נזק.

הערה:

בסדר  ההסרה  הליך  את  בצע  מחדש  להתקנה 

פעולות הפוך.

למידע נוסף עיין בספר הנהג שלך.

זהירות!
• מקם את הלוחות הקדמיים נכונה, כדי להבטיח 	

לחדירת  לגרום  יכולה  שגויה  התקנה  אטימה. 

מים לפנים הרכב.

• מכלול הגג הקשיח חייב להיות ממוקם נכונה, 	

יכולה  שגויה  התקנה  אטימה.  להבטיח  כדי 

לגרום לחדירת מים לפנים הרכב.

• עומסים 	 של  לנשיאה  תוכנן  לא  הקשיח  הגג 

ציוד  גגוני מטען, צמיגים חלופיים,  כגון  נוספים 

בניה, ציד או טיולים, ו/או מטען וכו'. כמו כן, הוא 

אינו מתוכנן כחלק מבני של הרכב ולכן אינו יכול 

לשאת כראוי עומסים נוספים מלבד הצטברות 

משקעים )גשם, שלג וכו'(.

• במלואו 	 יחובר  שהגג  עד  ברכבך  תיסע  אל 

או הוסר  והמרכב,  למסגרת השמשה הקדמית 

במלואו.
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זהירות!
• מבוגרים 	 ארבע  דורשת  הקשיח  הגג  של  הסרה 

לאחיזה בכל פינה. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום 

נזק לגג הקשיח.

גג כפול - אם קיים

אם רכבך מצויד בגג כפול, גג רך יסופק בקופסה נפרדת 

הנמצאת בחלק האחורי של הרכב לצורכי משלוח בלבד.

בשני  להרמה  העזר  שמנגנון  ודא  הוסר,  הרך  הגג  אם 

לפני  "נעול"  במצב  המקופל  הרך  הגג  של  הצדדים 

ההסרה, ונשמע צליל נקישה בעת לחיצה על קשת #1 

מנגנון עזר להרמהמכל צד של מנגנוני העזר להרמה.

1 - מנגנון נעילה

2 - ברגים טורקס #40

הערה:

• הגג הרך והגג הקשיח מיועדים לשימוש בנפרד.	

• נזק שנגרם משימוש 	 לא תכסה  רכבך  האחריות של 

בשני הגגות בו זמנית.

• למידע נוסף עיין בספר הנהג שלך.	

רעשי רוח

הליקופטר.  כמו  נקישות  כרעשי  רוח  רעשי  לתאר  ניתן 

אם רעשי הרוח מתרחשים כאשר החלונות של המושב 

כוונן את כל החלונות ברכב בו-זמנית  האחורי פתוחים, 

כדי לצמצם את הרעש.

גג מחליק חשמלי - אם קיים

זהירות!
רכב  בכלי  מומלצת  אינה  הקדמית  השמשה  הורדת 

המצויד בגג מחליק חשמלי. עלול להיגרם נזק לחלק 

העליון ולאטם של המסגרת העליונה.
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הבקרה  מתגי  חשמלי,  מחליק  בגג  מצויד   רכבך  אם 

נמצאים  מלפנים בלוח הדיפון העליון מימין למגן השמש 

של הנהג.

מתג גג מחליק חשמלי

1 - מתג פתיחה

2 - מתג סגירה

הערה:

• את 	 להסיר  ניתן  להסרה.  ניתן  אינו  החשמלי  הגג 

אחסון  בתיקי  אותם  ולאחסן  האחוריים  הצד  חלונות 

המסופקים.

• בספר 	 צד"  חלונות  "הסרת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

הנהג שלך.

• ל 	 שמתחת  בטמפרטורות  ייפתח  לא  החשמלי  הגג 

20°C- . אך אם הוא נפתח בטמפרטורה גבוהה יותר, 
. -40°C ניתן לסגור אותו בטמפרטורות שמעל

• 	 96 מעל  במהירות  בנסיעה  יפעל  לא  החשמלי  הגג 

קמ"ש.

הערה:

בעת  שמע  בהשמעת  קטנה  השהיה  להתרחש  עלולה 

פתיחה וסגירה של של הגג המחליק החשמלי, כתוצאה 

ממעבר של מערכת בין מצבי שמע עבור גג חשמלי סגור 

וגג חשמלי פתוח.

אזהרה!
• השגחה 	 ללא  ברכב  ילדים  תשאיר  אל  לעולם, 

את  תשאיר  אל  נעול.  לא  לרכב  בקרבה  או 

מפתח השלט הרחוק בתוך הרכב או בקרבתו, 

את  תשאיר  אל  לילדים.  שנגיש  במיקום  או 

ההתנעה של רכב המצויד בתפקוד כניסה ללא 

נוסעים,   .ON\RUN או   ACC במצב  מפתח 

השמש  בגג  להיתפס  עלולים  ילדים,  במיוחד 

זו  היתפסות  המתג.  הפעלת  בעת  הנפתח 

עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה!
• יותר 	 גדולה  סכנה  קיימת  התנגשות,  בעת 

להיזרק מהרכב כאשר הגג פתוח. אתה עלול גם 

להיפצע פציעה חמורה או למות. הדק תמיד את 

חגורת הבטיחות כראוי וודא שכל שאר הנוסעים 

חגורים גם הם. 

• החשמלי. 	 גג  את  להפעיל  לילדים  תאפשר  אל 

או  אחרים  גוף  לחלקי  לאצבעות,  תאפשר  אל 

לחפצים לבלוט החוצה דרך פתח הגג החשמלי. 

עלולות להתרחש פציעות.

פתיחת הגג החשמלי

מצב מהיר

הגג  שנייה.  חצי  לאחר  אותו  ושחרר  המתג  על  לחץ 

זו  פעולה  פתוח.  למצב  אוטומטית  ייפתח  החשמלי 

כל  מהירה,  פתיחה  בזמן  מהירה".  "פתיחה  נקראת 

הפעלה של המתג תעצור את הגג החשמלי.
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מצב ידני

הגג  המתג.  את  והחזק  לחץ  החשמלי,  הגג  לפתיחת 

ייעצר אוטומטית במצב פתוח. כל שחרור של  החשמלי 

פתוח  במצב  יישאר  הגג  הגג.  תנועת  את  יעצור  המתג 

חלקית עד ללחיצה נוספת והחזקה של המתג.

סגירת הגג החשמלי

מצב מהיר

לסגירה ידנית של הגג החשמלי, לחץ והחזק את המתג.

הגג החשמלי ינוע קדימה וייעצר אוטומטית במצב סגור 

לגמרי. כל שחרור של המתג יעצור את תנועת הגג. הגג 

יישאר במצב סגירה חלקית עד ללחיצה נוספת והחזקה 

של המתג.

מצב ידני

לסגירה ידנית של הגג החשמלי, לחץ והחזק את המתג.

הגג החשמלי ינוע קדימה וייעצר אוטומטית במצב סגור 

לגמרי. כל שחרור של המתג יעצור את תנועת הגג. הגג 

יישאר במצב סגירה חלקית עד ללחיצה נוספת והחזקה 

של המתג.

מערכת הגנה מפני היתפסות

המערכת מאתרת כל הפרעה בפתח של הגג החשמלי 

שהתגלתה  במקרה  המהירה.  הסגירה  תפקוד  בזמן 

אוטומטית  יחזור  הגג  החשמלי,  הגג  במסלול  הפרעה 

מכן,  לאחר  ההפרעה.  את  סלק  כזה  במקרה  לאחור. 

לחץ ושחרר את מתג הסגירה של הגג החשמלי לסגירה 

מהירה.

אזהרה!
מפני  הגנה  אין  סגור  כמעט  החשמלי  הגג  כאשר 

חלקי  להרחיק  יש  מפציעות  להימנע  כדי  היתפסות. 

גוף כמו זרועות, ידיים, אצבעות ועצמים אחרים מנתיב 

הסגירה של הגג.

הערה:

• רצופות 	 פעמים  שלוש  נתקל  החשמלי  הגג  אם 

בהפרעה, תפקוד ההגנה מפני היתפסות ינוטרל ויהיה 

צורך לסגור את החלון באופן ידני.

מכסה מנוע
פתיחת מכסה המנוע

שחרר את שני התפסים של מכסה המנוע.

מיקומי תיפסי מכסה המנוע

הרם את מכסה המנוע ואתר את תפס הבטיחות הנמצא 

במרכז של פתח מכסה המנוע. דחוף את תפס הבטיחות 

ייתכן  המנוע.  מכסה  לפתיחת  הרכב  של  שמאל  לצד 

על  לחיצה  לפני  על מכסה המנוע  ללחוץ מעט  ותידרש 

תפס הבטיחות. הכנס את מוט התמיכה לחריץ במכסה 

המנוע.
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סגירת מכסה המנוע

לסגירת מכסה המנוע, הוצא את מוט התמיכה ממכסה 

המנוע וחבר אותו בתפס המחזיק. הורד את מכסה המנוע 

באטיות. שחרר את שני התפסים של מכסה המנוע.

אזהרה!
לפני תחילת הנסיעה. אם  היטב  נעול  ודא שהמכסה 

נעול היטב, הוא עלול להיפתח כלפי מעלה  אינו  הוא 

כאשר הרכב בתנועה ולחסום את שדה הראייה שלך 

קדימה. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה חמורה 

או למוות.

דלת תא מטען
באמצעות  המטען  תא  דלת  את  מנעילה  לשחרר  ניתן 

המפתח, שלט רחוק של כניסה ללא מפתח, בהפעלת 

בדלתות  הנמצאים  הדלת  של  חשמלית  נעילה  מתגי 

כניסה  קיימת  אם  הדלת,  ידית  באחיזת  או  הקדמיות, 

.Enter-N-Go ונסיעה ללא מפתח

תא  דלת  ידית  את  משוך  המטען  תא  דלת  לפתיחת 

המטען.

ידית דלת המטען

הערה:

סגור את החלון הנפתח למעלה לפני שתסגור את דלת 

תא המטען )דגמי גג קשיח בלבד(.

אזהרה!
כניסה  תאפשר  פתוחה  המטען  תא  כשדלת  נהיגה 

של גזים רעילים לתוך רכבך. אתה ונוסעי הרכב יכולים 

החלון  את  לסגור  הקפד  אלו.  גזים  מאדי  להיפגע 

הנפתח מעלה בעת נסיעה ברכב.

זהירות!
אל תאחז בלהב המגב האחורי בעת סגירת החלון 

הנפתח מעלה, הדבר עלול לגרום לו נזק. 

ציוד פנימי
שקעי חשמל

ישנם שני שקעי חשמל 12 וולט )13 אמפר( שמסוגלים 

לספק חשמל לאביזרים המיועדים לשימוש באמצעות 

מתאמים סטנדרטים לשקעי חשמל.
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שקעי החשמל הקדמיים נמצאים במרכז לוח המכשירים 

ומוזנים ממתג ההתנעה. מתח  לבקרי האקלים  מתחת 

 .ACC או ON יהיה זמין כאשר מתג ההתנעה יהיה במצב

שקע חשמלי קדמי

בכלי רכב המצוידים ברמקול סאב וופר אחורי ישנו שקע 

ממצבר  ישירות  המוזן  המטען,  תא  באזור  שני  חשמלי 

הרכב.

שקע חשמלי אחורי

זהירות!
• 	 13( ואט   160 של  המרבי  מהמספר  תחרוג  אל 

אמפר( ב-12 וולט. אם תתבצע חריגה של עוצמת 

צורך  יהיה  אמפר(,   13( ואט   160 מעל  הזרם 

להחליף את הנתיך המגן על המערכת.

• אל 	 בלבד.  אביזרים  להפעלת  מיועדים  חשמל  שקעי 

שהם  כיוון  החשמל  בשקעי  אחרים  עצמים  תכניס 

הנתיך.  של  ולשריפה  לשקעים  נזק  לגרום  עלולים 

שימוש לא נכון בשקע החשמל יגרום לנזק שלא יהיה 

מכוסה במסגרת האחריות המוגבלת לרכב חדש.

אזהרה!
למניעת פציעה חמורה ואף מוות:

• אל תכניס עצמים כלשהם לתוך השקעים.	

• אל תיגע בידים רטובות.	

• סגור את המכסה כאשר אינו בשימוש.	

• אם נעשה שימוש לא הולם בשקע, עלולה להיגרם 	

התחשמלות או תקלה.

זהירות!
• ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צורך מתח 	

)למשל  בשימוש  כשאינו  אפילו  הרכב,  ממצבר 

הוא  אם  דבר  של  בסופו  וכו'(.  סלולריים  טלפונים 

מצבר  את  ירוקן  הוא  ארוך,  זמן  למשך  מחובר  יהיה 

הרכב דיו כדי לקצר את אורך חיי השירות שלו ולמנוע 

מהמנוע מלהתניע.

• שואבי 	 קירור,  מתקני  )כגון,  רב  מתח  הצורך  ציוד 

אבק, פנסים וכו'( יקצר את חיי המצבר אפילו מהר 

באופן  בו  תשתמש  ואל  בו  בשימוש  היזהר  יותר. 

רצוף.
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זהירות!
• או 	 רב,  חשמל  הצורכים  באביזרים  שימוש  אחרי 

)והאביזרים  פועל  לא  כשהרכב  רב  זמן  במשך 

זמן  מספיק  הרכב  עם  לנסוע  חובה  מחוברים(, 

בשביל שהמחולל יטעין את מצבר הרכב מחדש.

• בלבד. 	 אביזרים  להפעלת  מיועדים  חשמל  שקעי 

אל תתלה אף סוג של אביזר או תושבת של אביזר 

יכול  החשמל  בשקע  נכון  לא  שימוש  מהתקע. 

לגרום לנזק.

ממיר מתח - אם קיים

האחורי  בצד  הנמצא  וואט   115 ממיר מתח  ישנו שקע 

.AC למתח DC של הקונסולה המרכזית כדי להמיר מתח

מכשירים  לפלאפונים,  זרם  לספק  יכול  זה  שקע 

רב  חשמל  צורכים   שלא  אחרים  והתקנים  אלקטרוניים 

קונסולות  מספר  וואט.   150 עד  הצורכים  התקנים  כמו 

וידאו מתקדמות עשויות לחרוג ממגבלת המתח המרבי 

של ממיר המתח של הרכב.

מיקום ממיר מתח

מתח הממיר בנוי עם הגנה מפני עומס יתר מובנית. 

החשמל  זרם  אם  אוטומטית  ייכבה  המתח  ממיר 

יתאפס  המתח  ממיר  וואט.   150 מגבלת  את  עובר 

יהיה  לא  האלקטרוני  שההתקן  ברגע  אוטומטית 

מחובר לשקע. אם עוצמת הזרם היא מעל 170 ואט, 

ייתכן ויהיה צורך לאפס את ממיר המתח ידנית.

אזהרה!
למניעת פציעה חמורה ואף מוות:

• אל תכניס עצמים כלשהם לתוך השקעים.	

• אל תיגע בידים רטובות.	

• סגור את המכסה כאשר אינו בשימוש.	

• עלולה 	 בשקע,  נכון  לא  שימוש  נעשה  אם 

להיגרם התחשמלות או תקלה.
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הכר א

מתגי ציוד עזר - אם קיימים

בחלק התחתון  עזר הממוקמים  ציוד  ארבעה מתגי  ישנם 

בהם  להשתמש  וניתן  המכשירים  בלוח  המתגים  לוח  של 

את  להגדיר  ניתן  שונים.  חשמליים  התקנים  להפעלת 

Uconnect. כל  התפקוד של מתגי ציוד עזר דרך הגדרות 

המתג  של  ההפעלה  סוג  של  להתאמה  ניתנים  המתגים 

או מתג ההתנעה,  רגעי, למקור המתח כמצבר  או  כנעול 

והיכולת לשמור את המצב האחרון במצבי המפתח השונים.

מתגי ציוד עזר

הערה:

סוג  כאשר  מתרחשת  האחרונים  המצבים  של  שמירה 

המתג מוגדר לנעול ומקור המתח למתג התנעה.

בפרק   "Uconnect "הגדרות  ראה  נוסף,  למידע 

."Multimedia"

פנה  שלך  החשמליים  ההתקנים  של  ולהתקנה  לחיבור 

למרכז שירות  מורשה.

מערכות להגנה על הסביבה
 200  T4 '2.0 ל.  - )GPF( מסנן חלקיקים למנועי בנזין

קו"ט

במערכת  המשולב  מכני  מסנן  הוא  בנזין  חלקיקי  מסנן 

הפליטה. הוא לוכד חלקיקי פחמן הקיימים בגזי הפליטה 

של מנועי בנזין  2.0 ל' T4  200 קו"ט.

חלקיקי  רוב  את  להעלים  כדי  נחוץ  החלקיקים  מסנן 

ולתקנים  לתקנות  בהתאם  הפליטה  בגזי  הפחמן 

הקיימים/העתידיים.

יש  החלקיקים,  את  פיזי  באופן  לוכד  זה  שמסנן  מאחר 

להסרת  רגילה  נסיעה  במהלך  )התחדשות(  לנקותו 

אוטומטית  חלקיקי הפחמן. תהליך ההתחדשות מבוקר 

המסנן  למצב  בהתאם  המנוע,  של  הבקרה  יחידת  בידי 

ולתנאי השימוש של הרכב.

הדבר הבא עשוי להתרחש במהלך התחדשות: התגברות 

בביצועי  והפחתה   )NVH( ונוקשות  רעידות  רעש  של 

המנוע.

הודעות קשורות עשויות להופיע בתצוגת לוח המחוונים, 

בפסקה  עיין  נוסף  למידע  המסנן.  של  ממצב  כתוצאה 

הפותחת של "נורית אזהרה והודעות".
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ת לוח המחוונים
הכר א

תצוגת לוח המחוונים
אשר  המחוונים,  לוח  תצוגת  עם  מצויד  שרכבך  ייתכן 

נמצא  ההתנעה  כשמתג  לנהג.  מועיל  מידע  מציעה 

תדליק  הדלת  של  סגירה/פתיחה   ,STOP/OFF במצב 

הכולל  המספר  את  המרחק  במד  ותציג  התצוגה  את 

של הקילומטרים. תצוגת לוח המחוונים נועדה להציג לך 

מידע חשוב על מערכות הרכב ותפקודיו.  על ידי שימוש 

בצג רב תפקודי הנמצא בלוח המחוונים, לוח המחוונים 

אותך  ולהזהיר  עובדות  כיצד המערכות  לך  להראות  יכול 

ההגה  גלגל  על  המותקנים  הבקרים  עובדות.  לא  כשהן 

הראשיים  לתפריטים  ולהיכנס  לגלול  לך  מאפשרים 

ותפריטי משנה. אתה יכול להגיע למידע הספציפי שאתה 

רוצה ולבצע בחירות וכוונונים.

מיקום תצוגת לוח המחוונים והבקרים

הצג בלוח המחוונים נמצא במרכז לוח המחוונים.

מיקום צג 3.5 אינץ' בלוח המחוונים

מיקום צג 7.0 אינץ' בלוח המחוונים

• יוצגו מחוונים ניתנים להתאמה, כיוון 	 בשורה העליונה 

דלק  צריכת  טווח,  זמן,  חיצונית,  טמפרטורה  מצפן, 

או מד נסיעה. יוצג גם מד מהירות כאשר דפי תפריט 

אחרים מוצגים.

• אזור התצוגה העיקרי מכיל תפריטים והודעות קופצות.	

• בשורה התחתונה מוצגים מחוונים הניתנים להתאמה 	

ושם דף התפריט.
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לחצני בקרת צג לוח המחוונים

OK 1 - לחצן

2 - לחצן חץ מעלה

3 - לחצן חץ ימין

4 - לחצן חץ מטה

5 - לחצן חץ שמאל

• בתפריטים 	 מעלה  לגלילה  מעלה  חץ  לחצן  על  לחץ 

שטח,  הרכב,  נתוני  קמ"ש,  מהירות,  )מד  הראשיים 

 ,B A, מד נסיעה  סיוע לנהג, צריכת דלק, מד נסיעה 

הודעות שמורות,  ניווט,  Stop/ Start, שמע,  מערכת 

הגדרת מסך ואזהרת מהירות(.

• בתפריטים 	 מטה  לגלילה  מטה  חץ  לחצן  על  לחץ 

קמ"ש,  מהירות,  )מד  המשנה  ובתפריטי  ראשיים 

נתוני הרכב, שטח, סיוע לנהג, צריכת דלק, מד נסיעה 

ניווט,  Stop/ Start, שמע,  B, מערכת  נסיעה  A, מד 
הודעות שמורות, הגדרת מסך ואזהרת מהירות(.

• מסכי 	 או  מידע  למסכי  לגישה  ימין  לחצן  על  לחץ 

תפריטי משנה של פריט תפריט ראשי.

• או 	 המידע  למסכי  לגישה  שמאלי  חץ  לחצן  על  לחץ 

מסכי תפריטי המשנה של התפריט הראשי.

• OK כדי להגיע \לבחור למסכי 	 לחץ ושחרר את לחצן 

המידע או מסכי תפריטי המשנה של פריט מהתפריט 

הראשי. לחץ והחזק את לחצן OK למשך שתי שניות 

לאיפוס מאפיינים מוצגים/נבחרים הניתנים לאיפוס.

מערכת חיווי החלפת שמן - אם קיימת

הרכב עשוית להיות מצויד במערכת חיווי להחלפת שמן 

שמן(  החלפת  )מועד   Oil Change Due הודעת  מנוע. 

בודד,  צליל  שנשמע  לאחר  שניות  חמש  למשך  מוצגת 

לציון המועד הבא של החלפת השמן.

בעומס  תלויה  מנוע  שמן  החלפת  חיווי  מערכת 

להשתנות  עשויים  השירות  שמועדי  כך  ההפעלה, 

בהתאם לסגנון הנהיגה האישי שלך.

פריטי תפריט בתצוגת לוח המחוונים

תצוגת לוח המחוונים יכולה להציג את פריטי התפריט 

הבאים:

הערה:

התפקודים  הגדרות  הרכב,  לאפשרויות  בהתאם 

עשויות להיות שונות.

	••Stop/Start )עצור/סע( 	••מד•מהירות•

	••שמע 	••נתוני•רכב•

	••הודעות 	••נהיגת•שטח••

	••הגדרות•מסך 	••צריכת•דלק•

	••נתוני•נסיעה•

הערה:

למידע נוסף, עיין בנושא בספר הנהג שלך.
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ת לוח המחוונים
הכר א

מחוון העברת הילוכים )GSI( — אם קיים

בעל  ברכב  פעיל   )GSI( הילוכים  העברת  מחוון  מערכת 

תיבת הילוכים ידנית או  כאשר תיבת הילוכים אוטומטית 

חיווי  לנהג  מעניק   GSI ידנית.  העברה  במצב  נמצאת 

להחלפת  המומלצת  לנקודה  הגיע  הרכב  כאשר  חזותי, 

הילוך. החיווי מודיע לנהג שהחלפת הילוך תעזור לו לחסוך 

המחוונים,  בלוח  הילוך  העלאת  חיווי  מוצג  כאשר  דלק. 

GSI ייעץ לנהג לשלב להילוך גבוה יותר. כאשר מוצג חיווי 
יותר  נמוך  להילוך  לשלב  לנהג  ייעץ   GSI הילוך,  הורדת 

חיווי GSI נשאר דולק עד שהנהג מעביר הילוך, או  כאשר 
אינה  הילוך  החלפת  שבו  למצב  חוזרים  הנסיעה  תנאי 

נדרשת לצורך שיפור צריכת הדלק.

הודעות מערכת הדלק

שונות   הודעות  של  רשימה  כוללת  הבאה  הטבלה 

או  השונה  למערכת  בהתאם  בלוח המחוונים,  המוצגות 

תנאי הדלק. עיין בתיאור כדי להבין את משמעות ההודעה 

ואת דרך הפעולה הטובה ביותר לביצוע.
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תיאורהודעה

הודעות אזהרה של תוסף הפחתת גזי פליטה דיזל AdBlue )אוריאה(:

Low Diesel Emissions Additive AdBlue 
(UREA) Level Warning

נורית  הנוכחי.  ותיקבע בהתאם לקצב הצריכה  נמוך תינתן בטווח של 2,400 ק"מ  הודעת האזהרה הראשונה על מפלס 

אזהרה וההודעה UREA Low Level )מפלס אוריאה נמוך( יופיעו בלוח המחוונים. נורית אזהרה מפלס אוריאה נמוך תישאר 

דולקת עד שמיכל AdBlue )אוריאה( ימולא לפחות ב-5 ליטרים של אוריאה. אם המיכל לא מולא, הודעת אזהרה נוספת 

 AdBlue יותר להתניע את המנוע. כאשר נשארו 200 ק"מ לפני שמיכל  יגיע סף מסוים עד שלא יהיה ניתן  תופיע כאשר 

)אוריאה( יתרוקן, תוצג הודעה בלוח המחוונים ויישמע צפצוף אזהרה. כאשר הטווח הגיע ל-0, התצוגה תציג את ההודעה 

הקשורה )אם קיימת(. במקרה זה לא יהיה ניתן להתניע מחדש את הרכב. ניתן יהיה להתניע מחדש את המנוע מיד כאשר 

יתווסף אוריאה, הכמות המזערית היא 5 ליטרים. מלא את מיכל AdBlue )אוריאה בהקדם האפשרי לפחות ב-5 ליטרים של 

אוריאה. אם המילוי הושלם לאחר שמיכל AdBlue )אוריאה( הגיע לאפס, ייתכן שיהיה צורך להמתין 2 דקות לפני התנעת 

הרכב.

הערה:

 5 יותר להתניעו מחדש, עד שתמולא כמות מזערית של  ניתן  יהיה  והרכב נעצר, לא  ריק  )אוריאה(   AdBlue כאשר מיכל 

ליטרים של AdBlue )אוריאה( למיכל AdBlue )אוריאה(.

הודעות אזהרת תקלה של תוסף הפחתת גזי פליטה דיזל AdBlue )אוריאה(:

Engine Will Not Restart Service AdBlue 
System See Dealer

הודעה זו מוצגת אם לא מבוצע טיפול במערכת AdBlue )אוריאה( בתקופה האמורה. המנוע לא יותנע מחדש, אלא אם 

הרכב יטופל במרכז שירות המורשה שלך. אם המיכל לא מולא, הודעת אזהרה נוספת תופיע כאשר יגיע סף מסוים עד שלא 

יהיה ניתן יותר להתניע את המנוע. כאשר נשארו 200 ק"מ לפני שמיכל AdBlue יתרוקן, תוצג הודעה בלוח המחוונים ויישמע 

צפצוף אזהרה. 
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ת לוח המחוונים
הכר א

תיאורהודעה

Engine Will Not Start Service Ad- Blue 
System See Dealer

הערה:

• ייתכן שייקח לתצוגה עד חמש שניות להתעדכן לאחר הוספת 7.5 ליטרים של AdBlue )אוריאה( למיכל האוריאה. אם 	

AdBlue )אוריאה(, תצוגת המפלס החדש עשויה לא להתעדכן. פנה לטיפול במרכז  קיימת תקלה הקשורה למערכת 

שירות מורשה.

• AdBlue קופא בטמפרטורה הנמוכה מ- 11°C. אם המכונית חונה במשך זמן רב בטמפרטורה זו, עשוי להיות קושי במילוי. 	
מסיבה זו, מומלת להחנות את הרכב במוסך ו/או בסביבה מחוממת, ולהמתין שה- AdBlue )אוריאה( יחזור למצב נוזלי 

לפני המילוי.

הודעות מערכת מסנן חלקיקים למנוע בנזין )GPF( - אם קיימת

Exhaust System Service Required.מערכת בקרת המנוע זיהתה בעיה במערכת מסנן חלקיקים בנזין. פנה למרכז שירות מורשה

Exhaust System Regeneration in Process 
Continue Driving

תהליך ההתחדשות מבוקר אוטומטית בידי יחידת הבקרה של המנוע, בהתאם למצב המסנן ולתנאי השימוש של הרכב. 

הדבר הבא עשוי להתרחש במהלך התחדשות: התגברות של רעש רעידות ונוקשות )NVH( והפחתה בביצועי המנוע. הנהג 

צריך להמשיך לנסוע כרגיל. הודעה זו תמשיך להיות מוצגת עד שתהליך ההתחדשות יושלם.

Exhaust System Regeneration Complete.הליך ההתחדשות של מסנן חלקיקים בנזין הושלם. ההודעה תופיע למשך זמן קצר

נוריות אזהרה והודעות
עם  ביחד  המחוונים  בלוח  נדלקת  האזהרה/חיווי  נורית 

הודעה ייעודית ו/או אות קולי. חיוויים אלה נועדו להתריע 

ולהזהיר את הנהג, וככאלה לא ניתן להתייחס אליהם כאל 

שאותו  הנהג  בספר  הכלול  למידע  חלופיים  ו/או  ממצים 

מומלץ לקרוא  תמיד בעיון רב. עיין תמיד במידע בפרק זה 

אם חלה תקלה ברכב. כל הנוריות הפעילות יוצגו ראשונות 

אם הן זמינות. ייתכן שתפריט הבדיקה של המערכת יוצג 

הנוכחי  ולמצב  הציוד  לאפשרויות  בהתאם  שונה,  באופן 

וייתכן שלא  של הרכב. נוריות מסוימות הינן אופציונליות 

יופיעו.

נוריות חיווי אדומות

 - נורית אזהרת כרית אוויר

נורית אזהרה זו תידלק לציון תקלה בכרית האוויר, ותישאר 

דולקת למשך 4 עד 8 שניות בעת בדיקת נוריות כאשר מתג 

.ACC/ON/RUN או ON/RUN ההתנעה מועבר למצב
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אם זוהתה תקלה בכרית האוויר, היא תידלק ויישמע אות 

קולי. היא תוסיף לדלוק עד שהתקלה תטופל.

אם הנורית לא נדלקה, נשארת דולקת או נדלקת במהלך 

האוויר  כריות  מערכת  של  לבדיקה  לדאוג  יש  הנסיעה, 

בהקדם האפשרי.

 - נורית אזהרת בלמים

נורית אזהרה נורית זו מנטרת תפקודים שונים במערכת 

הבלמים, כולל בקרת מפלס נוזל הבלמים והפעלת בלם 

החניה.

אם הנורית נדלקת, סימן שבלם החניה מופעל, שמפלס 

המערכת  במיכל  בעיה  שישנה  או  נמוך,  הבלמים  נוזל 

למניעת נעילת הגלגלים.

אם הנורית דולקת כאשר בלם החניה אינו מופעל ומפלס 

הנוזל תקין, ישנה אפשרות שמערכת ABS/ESC זיהתה 

שישנה תקלה במערכת הבלמים ההידראולית או במגבר 

הבלם.

במקרה כזה הנורית תישאר דולקת עד לתיקון התקלה.

דוושת  על  לחיצה  בכל  במגבר הבלם,  היא  אם התקלה 

.ABS הבלם תורגש פעימה עקב הפעלת מערכת

מערכת הבלימה הכפולה נותנת גיבוי בלימה במקרה של 

כשל חלקי במערכת ההידראולית.

ירידת  לאחר  תזוהה  המערכת  מחלקי  אחד  בכל  נזילה 

המפלס במכל נוזל הבלמים ותדליק את נורית הבלמים.

הנורית תישאר דלוקה עד לתיקון התקלה.

הערה:

חדים  סיבובים  בזמן  קצר  לזמן  להבהב  עשויה  הנורית 

כזה,  במקרה  הבלמים.  נוזל  מפלס  מצב  את  שמשנים 

הרכב חייב לעבור טיפול ומפלס הנוזל חייב להיבדק.

אם זוהה כשל במערכת הבלמים, נדרש טיפול מיידי.

אזהרה!
נורית אזהרת הבלמים האדומה  הנהיגה ברכב כאשר 

דולקת, היא מסוכנת. ייתכן שחלק ממערכת הבלמים 

אינו פועל. מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר. עלולה 

לקרות תאונה. הבא את הרכב לבדיקה באופן מיידי.

גם  מצוידים   ,ABS במערכת  המצוידים  רכב  כלי 

.)EBD( במערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית

אזהרת  נורית   ,EBD במערכת  תקלה  של  במקרה 

.ABS מערכת הבלמים תידלק יחד עם נורית בקרה

יש לתקן את מערכת ABS באופן מיידי.

ניתן לבדוק את תקינות נורית אזהרת הבלמים על ידי 

.ON/RUN למצב OFF העברת מתג ההתנעה ממצב

אלא  ולהיכבות,  שניות   2 ל-  להידלק  אמורה  הנורית 

אם בלם החניה פועל או אם זוהתה תקלה במערכת 

הבלמים.

אם הנורית לא נדלקת, פנה למרכז שירות מורשה.

כאשר  החניה  בלם  הפעלת  בזמן  גם  תידלק  הנורית 

.ON/RUN מתג ההתנעה במצב

הערה:

נורית זו מציינת רק שבלם החניה מופעל.
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  נורית מערכת הטעינה

כראוי.  נטען  לא  המצבר  כאשר  מאירה  זו  אזהרה  נורית 

ייתכן  פועל,  שהמנוע  בעת  דולקת  נשארת  הנורית  אם 

שירות  למרכז  פנה  הטעינה.  במערכת  תקלה  שישנה 

מורשה בהקדם האפשרי. ייתכן שישנה תקלה במערכת 

החשמלית של הרכב או ברכיב קשור.

 - נורית אזהרה דלת פתוחה

לא  או  פתוחה  הדלתות  אחת  כאשר  תידלק  זו  נורית 

סגורה לחלוטין.

הערה:

אם הרכב בנסיעה, יישמע גם אות קולי.

 - נורית אזהרת הגה כוח חשמלי

 EPS נורית אזהרה זו דולקת כאשר יש תקלה במערכת

)הגה כוח חשמלי(. למידע נוסף, עיין בנושא "הגה כוח" 

בפרק "התנעה והפעלה".

אזהרה!
אותך  לסכן  יכול  מופחת  תגבור  עם  נסיעה  המשך 

ואחרים.

יש להביא את הרכב לתיקון בהקדם האפשרי.

)ETC( נורית בקרת מצערת אלקטרונית - 

נורית אזהרה זו מציינת כי ישנה תקלה במערכת בקרת 

המצערת האלקטרונית. אם זוהתה תקלה בעת שהמנוע 

לאופי  בהתאם  תהבהב,  או  דלוקה  תישאר  היא  פועל, 

מתג  את  העבר  בבטחה,  הרכב  את  עצור  התקלה. 

ההילוכים  תיבת  בורר  את  ושלב   OFF למצב  ההתנעה 

אם  להיכבות.  אמורה  הנורית   .)PARK( חניה  להילוך 

לרוב  פועל,  בזמן שמנוע הרכב  לדלוק  הנורית ממשיכה 

הרכב יהיה כשיר לנהיגה. עם זאת, מומלץ לפנות למרכז 

שירות בהקדם האפשרי.

הערה:

והבלמים  ההאצה  דוושות  אם  לדלוק  עשויה  הנורית 

בזמן  להבהב  ממשיכה  הנורית  אם  זמנית.  בו  נלחצות 

מהירות  מעוצמתו,  לאבד  עלול  המנוע  המנוע,  פעולת 

עלול  או  סדיר  לא  באופן  יפעל  או  תעלה/  שלו  סרק 

להיכבות בפתאומיות ותידרש גרירה. פנה למרכז שירות 

בהקדם האפשרי. הנורית תידלק לזמן קצר כאשר מתג 

 ACC/ON/RUN או   ON/RUN למצב  עובר  ההתנעה 

לצורך בדיקת תקינותה. אם הנורית לא נדלקת במהלך 

ההתנעה, פנה למרכז שירות מורשה.

 - נורית אזהרה של טמפרטורת נוזל קירור 

גבוהה

נורית אזהרה זו מזהירה מפני התחממות יתר של המנוע. 

תידלק  הנורית  מדי,  יותר  עולה  הטמפרטורה  כאשר 

ויישמע צליל אזהרה יחיד. אם הנורית תגיע לגבול העליון, 

עד  או  דקות  ארבע  למשך  רציף  אזהרה  צליל  יישמע 

שהמנוע יתקרר, הקודם מביניהם.

אם הנורית נדלקת בזמן נסיעה, עצור בזהירות בצד הדרך.

את  הפסק  פועלת,   )A/C( האוויר  מיזוג  מערכת  אם 

 ,)N( סרק  למצב  ההילוכים  ידית  את  העבר  פעולתה. 

והפעל את המנוע  במצב סרק.

אם קריאת הטמפרטורה אינה יורדת למצב הרגיל, דומם 

את המנוע מיד ופנה למרכז שירות לקבלת סיוע.

על  יתר  מתחמם  המנוע  "אם  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

המידה" בפרק "במקרה חירום".
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 - נורית אזהרה מכסה תא מנוע פתוח

זו תידלק כאשר מכסה תא המנוע פתוח או אינו  נורית 

סגור לחלוטין.

הערה:

אם הרכב בנסיעה, יישמע גם אות קולי.

 - נורית אזהרת לחץ שמן

זו תידלק כאשר לחץ השמן במנוע  נורית  נורית אזהרה 

הרכב  את  עצור  נסיעה,  בעת  נדלקת  הנורית  אם  נמוך. 

ודומם מיד את המנוע. יישמע צליל התרעה כאשר הנורית 

תידלק.

נורית  ייפתר.  הבעיה  שמקור  עד  הרכב  את  תפעיל  אל 

זו אינה מציינת את מפלס השמן במנוע. יש לבדוק את 

מפלס שמן המנוע בתא המנוע.

 - נורית אזהרת טמפרטורת שמן

שמן  טמפרטורת  כאשר  תידלק  זו  נורית  אזהרה  נורית 

המנוע גבוהה. אם הנורית נדלקת בעת נסיעה, עצור את 

שטמפרטורת  עד  המתן  המנוע.  את  מיד  ודומם  הרכב 

שמן המנוע תרד לרמה הרגילה.

 - נורית תזכורת חגורת הבטיחות

הקדמי  הנוסע  או  הנהג  כאשר  תידלק  זו  אזהרה  נורית 

אינם חוגרים את חגורת הבטיחות. כאשר מתג ההתנעה 

מועבר למצב ON/RUN או ACC/ON/RUN, אם חגורת 

אזהרה  צליל  יישמע  חגורה  אינה  הנהג  של  הבטיחות 

של  הבטיחות  חגורת  אם  נהיגה,  בעת  תידלק.  והנורית 

במהלך  או  הנורית  בדיקת  שלב  לאחר  נחגרת  לא  הנהג 

הנסיעה, הנורית תהבהב או תישאר דולקת, ויישמע צליל 

אזהרה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".

 -  - נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית 

אם קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה 

חגורה.  כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON/RUN או 

ACC/ON/RUN, אם חגורת הבטיחות במושב האחורי 
התואם  למושב  התואמת  נורית  תידלק  נחגרה,  לא 

המחוונים,  לוח  תצוגת  של  העליונה  הימנית  בפינה 

ותחליף לרגע את המידע המותאם אישית. אם חגורה 

הנסיעה  בתחילת  חגורה  שהייתה  האחורי  במושב 

משוחררת בעת הנסיעה, חיווי תזכורת חגורת בטיחות 

התרעה  צליל  ויישמע  לאדום  מירוק  ישתנה  אחורית 

בודד.

לנוסעים"  ריסון  "מערכות  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "בטיחות".

 - נורית אזהרה דלת תא מטען פתוחה

המטען  תא  דלת  כאשר  דולקת  זו  אזהרה  נורית 

פתוחה.

הערה:

אם הרכב בנסיעה, יישמע גם צליל אזהרה בודד.

 - נורית אזהרת טמפרטורת תיבת הילוכים — 

אם קיימת

מטמפרטורה  להזהיר  כדי  דולקת  זו  אזהרה  נורית 
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להתרחש  יכול  זה  ההילוכים.  תיבת  נוזל  של  גבוהה 

אם  גרור.  בגרירת  כגון  מאומצים,  בתנאים  בהפעלה 

המנוע  את  והפעל  הרכב  את  עצור  דולקת,  הנורית 

במהירות סרק או קצת מהר יותר, כאשר תיבת ההילוכים 

במצב חניה או סרק עד שהנורית כבית. לאחר שהנורית 

כבית תוכל להמשיך לנהוג כרגיל.

אזהרה!
טמפרטורת  אזהרת  נורית  כאשר  ממושכת  נסיעה 

לרתוח.  לנוזל  לגרום  עלולה  דולקת,  ההילוכים  תיבת 

כתוצאה מכך הוא עלול לבוא במגע עם המנוע החם 

או עם רכיבי הפליטה, ולגרום לשרפה.

זהירות!
טמפרטורת  אזהרת  נורית  כאשר  ממושכת  נסיעה 

לתיבת  חמור  לנזק  תגרום  דולקת,  ההילוכים  תיבת 

ההילוכים ולכשל.

 - נורית מערכת אזעקה - אם קיימת

כאשר  שניות  כ-15  למשך  במהירות  תהבהב  הנורית 

תמשיך  הנורית  מכן  לאחר  נדרכת.  האזעקה  מערכת 

להבהב בקצב איטי יותר כאשר מערכת האזעקה דרוכה, 

ותיכבה כאשר אינה דרוכה.

נוריות אזהרה צהובות

 - נורית אזהרה מערכת למניעת נעילת גלגלים 

)ABS(

נעילת  למניעת  מערכת  את  מבקרת  זו  אזהרה  נורית 

ההתנעה  מתג  כאשר  תידלק  הנורית   .)ABS( גלגלים 

מועבר למצב ON/RUN או ACC/ON/RUN. היא תמשיך 

לדלוק למשך 4 שניות נוספות.

אם הנורית נשארת דולקת בעת הנסיעה, ייתכן שקיימת 

לבדוק  יש  הגלגלים.  נעילת  את  שמונע  בחלק  תקלה 

מערכת  כזה  במקרה  אולם,  המערכת.  את  ולתקן 

הבלימה הרגילה מתפקדת כרגיל, נורית אזהרת הבלמים 

אינה דולקת.

ההתנעה  מתג  כאשר  נדלקת  אינה  הבקרה  נורית  אם 

מועבר למצב ON\RUN, בדוק את תקינות הנורה במרכז 

השירות.

 )ESC( נורית אזהרה  מערכת בקרת יציבות - 

פעילה - אם קיימת

נורית האזהרה תציין מתי מערכת בקרת יציבות פעילה.

נורית זו הממוקמת בלוח המחוונים דולקת כאשר מתג 

 ,ACC/ON/RUN או   ON/RUN למצב  יועבר  ההתנעה 

כאשר  להיכבות  צריכה  הנורית  פועלת.   ESC וכאשר 

ESC דולקת באופן קבוע  נורית החיווי  המנוע פועל. אם 

במערכת.  תקלה  שזוהתה  סימן  פועל,  המנוע  כאשר 

מחזורי  מספר  לאחר  דולקת  נשארת  אזהרה  נורית  אם 

ק"מ  מספר  נסע  והרכב  ההתנעה,  מתג  של  הפעלה 

במהירות גבוהה מ- 48 קמ"ש, הבא את הרכב בהקדם 

למרכז שירות לבדיקה ולטיפול בתקלה.

• קצר 	 לזמן  נדלקות   ESC OFF-ו  ESC החיווי  נוריות 

 ON/RUN למצב  מועבר  ההתנעה  שמתג  פעם  בכל 

.ACC/ON/RUN או

• כאשר 	 נקישות  או  זמזום  רעשי  תפיק   ESC מערכת 

היא פעילה. זו היא תופעה רגילה והיא תיפסק כאשר 

המערכת תפסיק לפעול.

• הנורית נדלקת כאשר מתרחשת הפעלה של מערכת 	

בקרת היציבות.
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 )ESC( נורית אזהרה מערכת בקרת יציבות - 

מופסקת - אם קיימת

נורית אזהרה זו מציינת שמערכת בקרת היציבות כבויה.

או   ON/RUN למצב  מועבר  בכל פעם שמתג ההתנעה 

אם  גם  כן,  גם  תופעל   ESC מערכת   ,ACC/ON/RUN
כובתה קודם לכן.

 - נורית חיווי מכסה מילוי דלק משוחרר )אם 

קיימת(

הנורית תידלק כשמכסה מילוי דלק משוחרר. סגור  היטב 

לא  הנורית  אם  ייכבה.  שהאור  כדי  המילוי  מכסה  את 

נכבית, פנה למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

 - נורית אזהרה של מפלס דלק נמוך

ליטרים,  כ-7.5  של  לרמה  מגיע  הדלק  מפלס  כאשר 

תישאר  הנורית  התרעה.  צליל  ויישמע  תידלק  הנורית 

דלוקה עד למילוי דלק.

 - נורית מפלס נוזל שמשות נמוך - אם קיימת

הניקוי  נוזל  מפלס  כאשר  נדלקת  זו  אזהרה  נוריות 

לשמשות נמוך. 

)MIL( נורית אזהרה בדיקת מנוע/חיווי תקלה - 

נורית זו מהווה חלק ממערכת אבחון התקלות של הרכב 

OBD II. המערכת מבקרת את פעולת המנוע,  הנקראת 

כאשר  תידלק  הנורית  האוטומטית.  ההילוכים  תיבת  ואת 

מתג ההתנעה במצב ON/RUN, לפני התנעת המנוע.

ההתנעה  מתג  העברת  בעת  נדלקת  לא  הנורית  אם 

בהקדם  התקלה  לתיקון  לדאוג  יש   ,ON/RUN למצב 

או  רופף,  או  חסר  דלק  מילוי  פתח  מכסה  האפשרי. 

הנורית  להידלקות  לגרום  עלולים  ירודה,  דלק  איכות 

לאחר התנעת המנוע. במקרה שהנורית ממשיכה לדלוק 

הרכב  את  להביא  יש  שונים,  נהיגה  סגנונות  במהלך 

ימשיך  הרכב  המקרים  ברוב  השירות.  במרכז  לבדיקה 

בנסיעה רגילה ולא יהיה צורך בגרירה.

היא  פועל,  שהמנוע  בעת  להבהב  מתחילה  הנורית  אם 

מתריעה על תקלה חמורה שיכולה לגרום לאיבוד עוצמת 

מנוע מידית, או תקלה חמורה בממיר הקטליטי. במקרה 

כזה יש לפנות מיד למרכז שירות.

אזהרה!
תקלה בממיר הקטליטי יכולה לגרום להתחממות 

מוגברת של הממיר. מצב זה עלול לגרום לשרפה 

משטחים  מעל  החניה  בעת  או  אטית  בנסיעה 

דליקים כגון עץ, עלים יבשים, קרטונים וכו'. קיימת 

או  לנוסעים  לנהג,  חמורה  פציעה  או  מוות  סכנת 

לאחרים בסביבה.

זהירות!
רכב/חיווי  בדיקת  שנורית  בעת  ממושכת  נסיעה 

למערכת  נזק  לגרום  עלולה  דולקת,   )MIL( תקלה 

הדלק  תצרוכת  על  להשפיע  המנוע,  של  הבקרה 

ועל הנהיגה ברכב.
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אזהרה!
לאבד  עומד  שהמנוע  סימן  מהבהבת,  הנורית  אם 

מעוצמתו ושעומד להיגרם נזק חמור לממיר הקטליטי. 

פנה מיד למרכז שירות לטיפול בבעיה.

 - נורית אזהרת תקלה במערכת הזרקת 

AdBlue )אוריאה( - אם קיימת

נורית זו דולקת יחד עם הודעה בתצוגה )אם קיימת( אם 

מולא נוזל לא יודע שאינו תואם בתכונותיו, או אם הצריכה 

פנה  מעל 50%.  היא  )אוריאה(   AdBlue של  הממוצעת 

למרכז שירות מורשה בהקדם האפשרי.

תופיע  נוספת  אזהרה  הודעת  תוקנה,  לא  התקלה  אם 

יותר להתניע  ניתן  יהיה  יגיע סף מסוים עד שלא  כאשר 

את המנוע.

כאשר נשארו 200 ק"מ לפני שמיכל AdBlue )אוריאה( 

יתרוקן, תוצג קבוע הודעה בלוח המחוונים ויישמע צפצוף 

אזהרה )אם קיים(.

 - נורית אזהרה טיפול במערכת 4WD - אם 

קיימת

נורית אזהרה זו דולקת כדי לציין תקלה במערכת ההנעה 

לארבעת הגלגלים )4WD(. אם התאורה דולקת או נדלקת 

במהלך נהיגה, סימן שמערכת 4WD אינה פועלת כראוי. 

יש לבדוק ולתקן את המערכת. מומלץ להסיע את הרכב 

למרכז השירות הקרוב לבדיקה באופן מידי.

 - Stop/Start נורית אזהרה תקלה במערכת - 

אם קיימת

 Stop/Start במערכת  תקלה  שישנה  מציינת  זו  נורית 

ונדרש תיקון. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה.

 - נורית חיווי הגדרת מהירות שיוט

שיוט.  בקרת  במערכת  תקלה  שישנה  מציינת  זו  נורית 

פנה למרכז השירות לבדיקה ולתיקון התקלה.

 - נורית חיווי תקלה במוט מייצב

ניתוק  במערכת  תקלה  יש  כאשר  דולקת  זו  חיווי  נורית 

מוט מייצב.

אוויר  לחץ  בקרת  מערכת  אזהרת  נורית   -  

)TPMS( בצמיגים

נורית האזהרה נדלקת, 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.

זה, התצוגה  יותר נמצאים במצב  אם אחד הצמיגים או 

תציג חיווי התואם לכל צמיג.

זהירות!
צמיגים  מספר  או  אחד  צמיג  עם  לנהוג  תמשיך  אל 

ריקים מאוויר, מכיוון הם עלולים לשבש את השליטה 

חדה  מבלימה  הימנע  אך  הרכב,  את  עצור  ברכב. 

הצמיג  את  מיד  תקן  פתאומיות.  היגוי  ומתנועות 

למרכז  ופנה  לכך  המיועדת  התיקון  ערכת  באמצעות 

שירות בהקדם האפשרי.
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להיבדק  חייב  סופק(,  )אם  חלופי  צמיג  כולל  צמיג,  כל 

ללחץ  ומנופח  קר  הוא  כאשר  בחודש  פעם  לפחות 

המומלץ על ידי היצרן, כפי שמופיע בתווית לחצי הניפוח 

או על לוחית הרכב.

אם ברכבך קיימים צמיגים שונים מאלו המופיעים בתווית 

לצמיגים  הנכון  הניפוח  לחץ  את  לוודא  עליך  הרכב,  יצרן 

בצמיגים  אוויר  לחץ  בקרת  במערכת  מצויד  הרכב  אלה. 

)TPMS( כאמצעי בטיחות נוסף. מערכת זו מתריעה על 

לחץ אוויר נמוך באחד הצמיגים על ידי הדלקה של נורית 

החיווי.

הרכב  את  לעצור  יש  החיווי,  נורית  נדלקת  כאשר  לכן, 

האפשרי   בהקדם  בצמיגים  האוויר  לחץ  את  ולבדוק 

ולנפחם לערך התקין.

משמעותית  בצורה  נמוך  אוויר  לחץ  עם  ברכב  נסיעה 

בצמיגים יכולה לגרום לחימום יתר של הצמיג ולכשל.

בצריכת  לעליה  לגרום  גם  יכול  בצמיג  נמוך  אוויר  לחץ 

הכביש  באחיזת  ולירידה  הצמיג  של  מהיר  בלאי  הדלק, 

ובמרחק העצירה.

יש לזכור כי מערכת TPMS אינה מהווה תחליף לתחזוקה 

רגילה של הצמיג, ובאחריות הנהג לשמור על לחץ אוויר 

תקין בצמיגים, גם אם לחץ האוויר לא נמוך מספיק כדי 

להדליק את נורית החיווי של המערכת.

הרכב שלך מצויד גם בחיווי תקלה במערכת בקרת לחץ 

לא  שהמערכת  להתריע  כדי   )TPMS( בצמיגים  אוויר 

פועלת כראוי.

של  החיווי  בנורית  משולבת  המערכת  של  החיווי  נורית 

לחץ האוויר.

למשך  תהבהב  הנורית  תקלה,  מזהה  המערכת  כאשר 

תמשיך  מכן  ולאחר  במערכת,  תקלה  תזוהה  אם  דקה 

לדלוק ברציפות.

של  התנעה  מחזור  כל  עם  עצמה  על  תחזור  זו  פעולה 

הרכב, כל עוד התקלה קיימת.

כאשר הנורית דולקת, ייתכן שהמערכת לא תוכל לאתר 

או להתריע מפני לחץ אוויר נמוך בצמיגים.

TPMS עלולה להיגרם מסיבות שונות,  תקלה במערכת 

הכוללות התקנה של צמיגים חלופיים או גלגלים שמונעים 

את פעולתה התקינה של המערכת.

 ,TPMS יש לבדוק תמיד את נורית חיווי תקלה במערכת

כדי לוודא שהמערכת פועלת כהלכה לאחר התקנה של 

צמיגים חלופיים או גלגלים.

זהירות!
והצמיגים  הגלגלים  עבור  תוכננה   TPMS מערכת 

של  ללחצים  מותאמת  היא  הרכב.  של  המקוריים 

גודל הצמיגים המותקנים ברכבך. שימוש בצמיגים 

ו/או  סוג  גודל,  בעלי  או  מקוריים  לא  ובגלגלים 

של  רצויה  בלתי  לפעולה  לגרום  עלול  שונה,  סגנון 

המערכת או נזק לחיישנים.

זהירות!
לחיישנים.  נזק  לגרום  יכולים  מקוריים  לא  גלגלים 

שאינם  בצמיג  לתקרים  איטום  בחומרי  שימוש 

 .TPMS מקוריים עלול לגרום נזק לחיישן המערכת

מומלץ  מקורי,  לא  איטום  בחומר  שימוש  לאחר 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז  הרכב  את  להביא 

סמלת בע"מ  כדי לבדוק את תפקוד החיישן.
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נוריות חיווי צהובות

 - נורית חיווי 4WD - אם קיימת

בארבעת  הנעה  נהיגה  שמצב  לנהג  מתריעה  זו  נורית 

נעולים  והקדמיים  האחוריים  ההינע  וגלי  פעיל,  הגלגלים 

והאחורי  הקדמי  הגלגלים  את  ומאלצים  מכנית  יחד 

להסתובב באותה המהירות.

הנעה  )תחום   4WD Low חיווי  נורית   -  

נמוך( - אם קיימת

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

בארבעה גלגלים נמוך. גלי ההינע הקדמי והאחורי ננעלים 

והאחוריים  הקדמיים  הגלגלים  את  ומכריחים  יחדיו, 

הפחתת  מספק  זה  מצב  המהירות.  באותה  להסתובב 

מוגבר  מומנט  העברת  המאפשרת  נוספת  שיניים  גלגל 

לגלגלים.

 - נורית חיווי מצב 4WD זמני - אם קיים

בארבעת  הנעה  נהיגה  שמצב  לנהג  מתריעה  זו  נורית 

והקדמיים  האחוריים  ההינע  וגלי  פעיל,  זמנית  הגלגלים 

הקדמיים  הגלגלים  את  ומאלצים  מכנית  יחד  נעולים 

והאחוריים להסתובב באותה המהירות.

הפעיל  המהירות  במגביל  תקלה  חיווי  נורית   -  

- אם קיים

המהירות  במגביל  תקלה  תזוהה  כאשר  תידלק  הנורית 

הפעיל.

 - נורית חיווי תקלה בנועל סרן

הנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה בנועל הסרן הקדמי 

ו/או האחורי.

 - נורית חיווי נעילת סרן קדמי ואחורי

שני  או  האחורי  הקדמי,  הסרן  מתי  מציינת  זו  נורית 

הסרנים  על  מנעול  סמל  של  חיווי  יוצג  ננעלו.  הסרנים 

הקדמי והאחורי, כדי לציין את מצב הנעילה הנוכחי.

 - נורית חיווי הילוך סרק - אם 

קיימת

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב סרק.

 - נורית חיווי נעילת סרן אחורי

הנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה בנועל הסרן האחורי.

 - נורית חיווי ערפל אחורי - אם קיימת

נורית זו נדלקת כאשר פנס הערפל האחורי דולק.

 - נורית חיווי מוט מייצב - אם קיימת

נורית זו נדלקת כאשר המוט המייצב הקדמי מנותק.

 - נורית המתן להתנעה - אם קיימת

ההתנעה  כשמתג  שניות  כ-2  למשך  תדלק  זו   נורית 

דלוקה  להישאר  יכולה  הנורית   .RUN למצב  מועבר 

במשך זמן ארוך יותר כשהטמפרטורות קרות יותר בזמן 

ההפעלה. הרכב לא יתניע כל עוד הנורית דולקת.

בפרק  המנוע"  "התנעת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"התנעה והפעלה".

הערה:

ייתכן שנורית המתן להתנעה לא תידלק אם טמפרטורת 

סעפת היניקה מספיק חמה.
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 - נורית חיווי מפלס נמוך של תוסף הפחתת גזי 

פליטה דיזל AdBlue )אוריאה( - )אם קיים(

 AdBlue דיזל  פליטה  גזי  הפחתת  תוסף  חיווי  נורית 

)אוריאה( דולקת כאשר מפלס האוריאה נמוך.

האפשרי  בהקדם  )אוריאה(   AdBlue מיכל  את  מלא 

לפחות ב- 5 ליטרים של AdBlue )אוריאה(.

עבור  הנסיעה  שטווח  לאחר  בוצע  המיכל  מילוי  אם 

AdBlue  )אוריאה( היה אפס, אתה עשוי להיאלץ לחכות 
2 דקות לפני התנעת המנוע.

למידע נוסף, עיין בנושא "הליכי התנעה" בפרק "התנעה 

ונהיגה".

 - נורית חיווי מים בדלק – אם קיימת

"נורית חיווי מים בדלק" תידלק כאשר מזוהים מים במסנן 

אל  דולקת,  נשארת  בדלק  מים  חיווי  נורית  אם  הדלק. 

תתניע את המנוע לפני שאתה מנקז את המים ממסנן 

הדלק כדי למנוע נזק למנוע, ופנה למרכז שירות מורשה.

זהירות!
עלולים  הדלק  מערכת  של  האספקה  במעגל  מים 

לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת 

שירות  למרכז  פנה  דולקת,  החיווי  נורית  אם  המנוע. 

מורשה מטעם חברת סמלת. בע"מ בהקדם האפשרי 

מיד  נדלק  הנ"ל  החיווי  אם  המערכת.  את  לנקז  כדי 

ייתכן כי מים חדרו למיכל הדלק: דומם  אחרי תדלוק, 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז  ופנה  מיד  המנוע  את 

חברת סמלת בע"מ.

נוריות חיווי ירוקות

 - נורית חיווי מצב 4WD Auto - אם קיים

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

לכל  כוח  תעביר  המערכת  אוטומטי.  גלגלים  בארבעה 

הסרנים הקדמי  בין  הכוח  את  ותעביר  הגלגלים  ארבעת 

האחיזה  את  יספק  זה  מצב  לצורך.  בהתאם  והאחורי 

המרבית במצבי דרך יבשה וחלקלקה.

פעיל   מהירות  מגביל  הגדרת  חיווי  נורית   -  

)אם קיים( עם לוח מחוונים משופר

נורית חיווי זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל פועל 

ומוגדרת מהירות.

 - נורית הגדרת בקרת שיוט אלקטרונית 

 )אם קיימת( עם לוח מחוונים משופר

פועל  מהירות  בקר  כאשר  תידלק  זו  חיווי  נורית 

ומוגדרת מהירות.

למידע נוסף, עיין בנושא "בקרת שיוט - אם קיימת" 

בפרק "התנעה ונהיגה".

אם   - קדמיים  ערפל  פנסי  חיווי  נורית   -  

מותקנים

נורית זו נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים דולקים.

 - נורית חיווי פנסים ראשיים/חניה

הראשיים  הפנסים  הפעלת  עם  יחד  תידלק  זו  נורית 

או פנסי החניה.



76

ת לוח המחוונים
הכר א

 - נורית חיווי חגורת בטיחות אחורית חגורה - אם 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי נחגרה. 

לוח המחוונים  מחוון בפינה הימנית העליונה של תצוגת 

יציין את מיקום הישיבה של החגורה שנחגרה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".

- אם  Stop/Start פעילה  חיווי מערכת  נורית   -  

קיימת

Stop/Start תהיה במצב  הנורית תידלק כאשר מערכת 

פעיל של הדממה אוטומטית.

 - נורית מחווני כיוון

מחוון  נורית  מופעל,  שמאלי  או  ימני  כיוון  מחוון  כאשר 

הכיוון תהבהב בנפרד ופנס האיתום התואם יהבהב. ניתן 

להפעיל את פנסי האיתות כאשר הידית הרב תפקודית 

מוזזת למטה )שמאל( או למעלה )ימין(.

הערה:

• יישמע צליל התרעה רציף אם הרכב נוסע יותר מ 1.6 	

ק"מ אם אחד מפנסי האיתות פועל.

• אם אחת מנוריות החיווי מהבהבת בקצב מהיר, בדוק 	

אם קיימת תקלה בנורת איתות חיצונית.

נוריות חיווי לבנות

 - נורית חיווי מצב הנעה בשני גלגלים גבוה  )אם 

קיים( עם לוח מחוונים משופר

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

בשני גלגלים גבוה.

 - נורית מצב מוכנות מגביל מהירות פעיל )אם 

קיים( עם לוח מחוונים משופר

פעיל  מהירות  מגביל  מערכת  כאשר  תידלק  זו  נורית 

פועלת, אך המהירות עוד לא נקבעה.

 - נורית הגדרת מגביל מהירות פעיל - )אם קיים( 

עם לוח מחוונים משופר

נורית חיווי זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל ומוגדרת 

מהירות.

 — נורית חיווי בקרת ירידה במדרון - )HDC( - אם 

קיימת

ירידה  בקרת  מערכת  הפעלת  את  מסמלת  זו  נורית 

במדרון. הנורית תידלק ברציפות כאשר המערכת דרוכה. 

ההילוכים  תיבת  כאשר  רק  המערכת  את  לדרוך  ניתן 

משולבת במצב 4WD LOW, ומהירות הרכב פחותה מ- 

48 קמ"ש.

אם תנאים אלו לא מתמלאים בעת הפעלת בקרת ירידה 

במדרון, נורית החיווי של המערכת תהבהב.

 - נורית חיווי חגורת בטיחות אחורית חגורה - אם 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי נחגרה. 

לוח המחוונים  מחוון בפינה הימנית העליונה של תצוגת 

יציין את מיקום הישיבה של החגורה שנחגרה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".
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 - נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית - אם 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה 

חגורה. כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON/RUN או 

האחורי  במושב  הבטיחות  חגורת  אם   ,ACC/ON/RUN
לא נחגרה, תידלק נורית התואמת למושב התואם בפינה 

הימנית העליונה של תצוגת לוח המחוונים, ותחליף לרגע 

את המידע המותאם אישית. אם חגורה במושב האחורי 

בעת  משוחררת  הנסיעה,  בתחילת  חגורה  שהייתה 

ישתנה  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת  חיווי  הנסיעה, 

מחגורה ללא חגורה ויישמע צליל התרעה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".

 - נורית חיווי מושב אחורי פנוי - אם קיימת

במושבים  יושב  אינו  אחד  שאף  מציינת  החיווי  נורית 

לוח  של  העליון  הימני  בחלק  תידלק  והיא  האחוריים 

אישית  המותאם  המידע  את  לרגע  ותחליף  המחוונים, 

לפינת המסך.

 — נורית אזהרת מהירות - אם קיימת

מהירות  אזהרת  נורית  מופעלת  מהירות  אזהרת  כאשר 

המוגדרת.  המהירות  ערך  עם  המחוונים,  בלוח  תידלק 

החיווי  נורית  שהוגדרה,  למהירות  הגיע  הרכב  כאשר 

תידלק בצהוב ותהבהב יחד עם צליל רצוף )עד 10 שניות 

או עד שאין חריגה מהמהירות(. ניתן להפעיל ולכבות את 

נוסף  למידע  המחוונים,  לוח  מתצוגת  מהירות  אזהרת 

ראה "פריטי תפריט בתצוגת לוח המחוונים" בפרק "הכר 

את לוח המחוונים".

המספר 55 הוא רק דוגמה למהירות שניתן להגדיר.

 - נורית מצב מוכנות בקרת שיוט )אם קיים( עם 

לוח מחוונים משופר

נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה, אך המהירות 

עוד לא נקבעה.

קיימת"  אם   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".

 - נורית הגדרת בקרת שיוט )אם קיימת( עם 

לוח מחוונים משופר

פועלת  שיוט  בקרת  כאשר  תידלק  זו  חיווי  נורית 

ומוגדרת מהירות.

למידע נוסף, עיין בנושא "בקרת שיוט - אם קיימת" 

בפרק "התנעה ונהיגה".

נוריות חיווי כחולות

 — נורית חיווי אלומת אור גבוה

נורית זו מציינת שהפנסים הראשיים פועלים באלומת 

אור גבוה. כאשר אלומות אור נמוך דלוקות, לחץ על 

הרכב(  חזית  )לעבר  קדימה  תפקודית  הרב  הידית 

להפעלת האור הגבוה. משוך את הידית הרב תפקודית 

לאחור )לעבר חלקו האחורי של הרכב( לכיבוי אלומות 

אור גבוה. כאשר האור הגבוה אינו דולק, באפשרותך 

לאותת לרכב אחר באמצעות אלומת אור הגבוה, על 

ידי משיכה קלה של הידית כלפיך.
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נוריות חיווי אפורות

)אם  שיוט  בקרת  להגדרת   מוכנות  נורית   -  

קיימת( עם לוח מחוונים בסיסי

נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה, אך המהירות 

עוד לא נקבעה.

קיימת"  אם   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".

פעיל   מהירות  מגביל  להגדרת  מוכנות  נורית   -  

)אם קיים( עם לוח מחוונים בסיסי

נורית זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל, אך המהירות 

עוד לא נקבעה.

OBD II - מערכת אבחון ברכב
הנקראת מתוחכמת  אבחון  במערכת  מצויד  זה  רכב 

הפליטה,  מערכות  את  מבקרת  זו  מערכת   .OBD II
פועלות  אלו  מערכות  כאשר  ההילוכים.  ותיבת  המנוע 

טובים  יהיו  הדלק  תצרוכת  כמו  הרכב  ביצועי  כראוי, 

התחבורה. משרד  בתקנות  יעמוד  האוויר  וזיהום  יותר, 

במקרה שיש צורך במתן שירות לאחת מהמערכות האלו, 

תפעיל מערכת OBD II את נורית החיווי בקרת מערכות.

היא גם תאחסן בזיכרון את קודי האבחון ומידע נוסף בכדי 

לסייע לטכנאי השירות לבצע את אבחון התקלות. למרות 

שהרכב יהיה בדרך כלל במצב נסיעה ולא יהיה צורך לגרור 

אותו, יש לפנות למרכז השירות לבדיקה ולתיקון התקלה 

בהקדם האפשרי.

זהירות!
• כללית 	 תקלה  חיווי  שנורית  בעת  ממושכת  נסיעה 

של  הבקרה  למערכת  נזק  לגרום  עלולה  דולקת, 

הנהיגה  ועל  הדלק  תצרוכת  על  להשפיע  המנוע, 

ברכב. הרכב חייב לקבל שירות לפני ביצוע בדיקות 

למערכת הפליטה.

• סימן 	 פועל,  שהמנוע  בעת  מהבהבת  הנורית  אם 

להיגרם  ושעומד  מעוצמתו  לאבד  עומד  שהמנוע 

נזק חמור לממיר הקטליטי. פנה מיד למרכז שירות 

לטיפול בבעיה.

OBD II אבטחת רשת של מערכת אבחון ברכב

רכבך צריך להיות מצויד במערכת האבחון OBD II בשילוב 

עם יציאת רשת, שמאפשרת גישה למידע על הביצועים 

יהיו זקוקים  ייתכן שטכנאי שירות  של מערכת הפליטה. 

לגישה למידע זה כדי לסייע לך באבחון התקלה ובטיפול 

ברכב.

אזהרה!
• 	 OBD II מערכת  של  הרשת  ליציאת  ציוד  חיבור 

לקרוא  כדי  ורק  מוסמך,  טכנאי  ידי  על  רק  יתבצע 

את מספר זיהוי הרכב )VIN(, לאבחן ולטפל ברכבך.

• של 	 הרשת  ליציאת  מאושר  לא  ציוד  מחובר  אם 

של  רישום  מכשיר  למשל  כמו  האבחון,  מערכת 

התנהגות הנהג, עלולים להתרחש המצבים הבאים:

• שונות, 	 בטיחות  מערכות  כולל  רכב,  מערכות 

את  לאבד  עלול  גם  הנהג  להיפגע.  עלולות 

שתסתכם  לתאונה  ולגרום  ברכב  השליטה 

בפציעות חמורות או קטלניות.
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אזהרה!
• אחרים, 	 למשתמשים  גישה  או  גישה,  תתאפשר 

למידע המאוחסן במערכות הרכב שלך, כולל מידע 

אישי.

בפרק  רשת"  "אבטחת  בנושא  עיין  נוסף  למידע 

"מולטימדיה".

בדיקת מערכת הפליטה 
ותכנות תחזוקה

ייתכן שבמקומות מסוימים, עליך על פי חוק לעבור בדיקה 

של מערכת הפליטה של הרכב במקום מורשה. אם לא 

תבצע את הבדיקה ייתכן שלא תוכל לקבל רישיון לרכב.

מערכת OBD II בדרך כלל תהיה מוכנה לפעולה. 

ייתכן שהמערכת לא תהיה מוכנה לפעולה אם 

רכבך עבר טיפול לאחרונה, או אם מצבר הרכב 

התרוקן או הוחלף לאחרונה. אם מערכת OBD II תקבע  

ותחזוקה,  הפליטה  מערכת  לבדיקת  מוכן  לא  שהרכב 

לבצע  יכול  אתה  הבדיקה.  את  יעבור  לא  שרכבך  ייתכן 

במקום  הבדיקה  ביצוע  לפני  ברכבך  פשוטה   בדיקה 

המורשה.

עליך לעשות את הדברים הבאים כדי לבדוק אם מערכת 

ה-BOD II ברכבך מוכנה:

1. העבר את מתג ההתנעה למצב פעיל, אבל אל תתניע 

את המנוע.

הערה:

הבדיקה  את  לעשות  תצטרך  המנוע  את  תתניע  אם 

מחדש.

2. ברגע שמתג ההתנעה יהיה במצב ON, אתה תראה 

כחלק   )MIL( תקלה  חיווי  "נורית  סמל  שמופיע 

מבדיקת נוריות רגילה.

לאחר  שניות  כ-15  יקרו  הבאים  הדברים  משני  אחד   .3

מכן:

• הנורית 	 מכן  ולאחר  שניות  כ-10  תהבהב   MIL נורית 

תישאר דולקת עד שתעביר את מתג ההתנעה למצב 

OFF או שתתניע את המנוע. אם זה קורה זה אומר 
לפעולה   מוכנה  לא  ברכבך   OBD II-ה שמערכת 

ואתה לא צריך להמשיך ולעשות את בדיקת מערכת 

הפליטה והתחזוקה.

• עד 	 תידלק  הנורית  כלל,  תהבהב  לא   MIL נורית 

שתעביר את מתג ההתנעה למצב OFF או שתתניע 

 OBD-את המנוע.אם זה קורה זה אומר שמערכת ה

להמשיך  צריך  ואתה  לפעולה,  מוכנה  ברכבך   II
ולעשות את הבדיקה למערכת הפליטה והתחזוקה.

אם מערכת OBD II לא מוכנה לפעולה, פנה למרכז 

שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ לטיפול. אם רכבך 

עבר טיפול לאחרונה או שמצברו התרוקן או הוחלף, כל 

מה שאתה צריך לעשות זה לנסוע כרגיל כדי שמערכת 

מוכנה  המערכת  אם  לדעת  תוכל  תתעדכן.   OBD II
אחרי ביצוע מחדש של רצף הבדיקות שהוזכר לעיל.

או  בין אם מערכת ה-OBDII ברכבך מוכנה לפעולה 

של  רגילה  הפעלה  בזמן  דולקת   MIL נורית  אם  לא, 

שירות  במרכז  הרכב  את  לבדוק  צריך  אתה  הרכב, 

בדיקה  ביצוע  לפני  בע"מ  סמלת  מטעם  מורשה 

להיכשל  יכול  אתה  והתחזוקה.  הפליטה  למערכת 

 MIL בבדיקת מערכת הפליטה והתחזוקה אם נורית 

דולקת כשהמנוע עובד.
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מערכות בטיחות
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים

הרכב  יציבות  על  לשמור  לנהג  מסייעת  זו  מערכת 

ושליטה בבלמים בתנאי בלימה קשים. המערכת מונעת 

אוטומטית את נעילת הגלגלים ומגדילה את אחיזת הרכב 

בכביש בעת בלימה.

כל  עם  עצמית  בדיקה  תהליך  עורכת   ABS מערכת 

במהלך  תקינותה.  את  לבדוק  כדי  הרכב,  של  הפעלה 

הבדיקה, ייתכן שתשמע רעשי נקישה קלים ורעשי מנוע.

היא מזהה את  בלימה, כאשר  מופעלת בעת  המערכת 

קרח,  כגון  דרך  תנאי  יותר.  או  אחד  גלגל  של  נעילתו 

לכלוך  רכבת,  מסילות  פסי  בכביש,  בליטות  חצץ,  שלג, 

הסיכויים  את  להגדיל  עלולים  פתאומיות,  עצירות  או 

.ABS להפעלת מערכת

כאשר מערכת ABS מופעלת, ייתכנו גם המצבים הבאים:

• לאחר 	 ימשיך  שהרעש  )ייתכן   ABS של  מנוע  רעש 

העצירה(.

• צלילי נקישה של שסתומי סולנואיד.	

• תנודות של הדוושה.	

• הבלמים 	 דוושת  על  מטה  כלפי  קלה  לחיצה  תורגש 

לקראת סוף העצירה.

.ABS מצבים אלו הנם מאפיינים רגילים של מערכת

אזהרה!
• מתוחכם 	 אלקטרוני  ציוד  מכילה   ABS מערכת 

של  נכונה  לא  מהתקנה  מושפע  להיות  שעלול 

ייתכן  שידוריו.  של  גבוהים  מגלים  או  רדיו  מכשירי 

שהמערכת תאבד מיכולת הבלימה שלה. התקנת 

טכנאים  ידי  על  להתבצע  צריכה  זה  מסוג  ציוד 

מוסמכים לכך.

• נעילת 	 למניעת  הדוושה  של  "פמפום"  פעולות 

הגלגלים יפחיתו את יעילות בלימתה, ועלולים לגרום 

לתאונה. ה"פמפום" גם מגדיל את מרחק העצירה. 

לחץ בחוזקה על הדוושה כאשר אתה צריך להאט 

או לעצור את הרכב.

• מערכת ABS לא יכולה למנוע את פעולת החוקים 	

יכולה  אינה  היא  כן,  כמו  הרכב.  על  הפיזיקליים 

מעבר  ההיגוי  יעילות  את  או  הבלימה  את  להגביר 

או  הצמיגים  הרכב,  בלמי  מצב  ידי  על  למתאפשר 

אחיזת הכביש.

אזהרה!
• מערכת ABS אינה יכולה למנוע תאונות, כולל אלו 	

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

לנצל את  אין  אחר או מהחלקה על משטח רטוב. 

בצורה   ABS במערכת  המצויד  רכב  של  היכולות 

בלתי זהירה או מסוכנת, העלולה לסכן את בטיחות 

המשתמש או את בטיחותם של אחרים.

מקוריים.  גלגלים  עם  לשימוש  מיועדת   ABS מערכת 

שינויים עלולים לגרום לביצועים נמוכים של המערכת. 

נורית אזהרת מערכת למניעת נעילת גלגלים

ההתנעה  מתג  כאשר  תידלק  הצהובה  האזהרה  נורית 

 4 למשך  לדלוק  תמשיך  היא   .ON/RUN למצב  מועבר 

שניות נוספות.

הנסיעה,  בעת  נדלקת  או  דולקת  נשארת  הנורית  אם 

ייתכן שקיימת תקלה בחלק שמונע את נעילת הגלגלים. 

יש לבדוק ולתקן את המערכת.

ממשיכה  הרגילה  הבלימה  מערכת  זאת,  עם  אולם 

לתפקד כרגיל אם נורית אזהרת מערכת למניעת נעילת  

גלגלים דולקת.
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לבדיקה  שירות  למרכז  פנה  דולקת,   ABS נורית  אם 

ולתיקון התקלה בהקדם האפשרי, כדי ליהנות מיתרונות 

.ABS מערכת

אם הנורית לא נדלקת עם העברת מתג ההתנעה למצב 

את  ולתקן  לבדוק  דאג  שישנה תקלה.  ייתכן   ,ON/RUN
הנורית בהקדם האפשרי.

מערכת בקרה אלקטרונית  של הבלמים

בקרה  עם  מתקדמת  בלמים  מערכת  מותקנת  ברכבך 

בלימה  עוצמת  חלוקת  מערכת  הכוללת  אלקטרונית. 

גלגלים  נעילת  למניעת  מערכת   ,)EBD( אלקטרונית 

)ABS(, מערכת סיוע לבלמים )BAS(, עזרה בזינוק בעליה 

בקרת  מערכת   ,)TCS( אחיזה  בקרת  מערכת   ,)HSA(

.)ERM( ומערכת למניעת התהפכות )ESC( יציבות

מערכות אלו עובדות יחדיו לשיפור יציבות הרכב ולבקרת 

גם  מותקנות  ברכבך  בנוסף,  שונים.  נהיגה  בתנאי  היגוי 

מערכת בקרת ייצוב גרור )TSC(, בלימה מוגברת בחירום 

)RAB(, סיוע לבלימה בגשם )RBS(, מומנט היגוי דינמי 

.)HDC( ומערכת בקרת ירידה במדרון )DST(

)EBD( מערכת חלוקת עוצמת בלימה אלקטרונית

מערכת זו מנהלת את החלוקה של מומנט הבלימה בין 

והאחורי, באמצעות הגבלת לחץ הבלימה  הסרן הקדמי 

על הסרן האחורי. באופן זה המערכת מונעת החלקה של 

הגלגלים האחוריים שעלולה לגרום לאי יציבות של הרכב. 

כמו כן היא מונעת את נעילתו של הסרן האחורי על ידי 

ABS לפני הסרן הקדמי.

נורית אזהרת בלמים

תידלק  הבלמים  מערכת  של  האדומה   האזהרה  נורית 

היא   .ON/RUN למצב  מועבר  ההתנעה  מתג  כאשר 

תמשיך לדלוק למשך 4 שניות נוספות. אם הנורית נשארת 

תקלה  שקיימת  ייתכן  הנסיעה,  בעת  נדלקת  או  דולקת 

במערכת הבלמים. יש לבדוק ולתקן את המערכת מיד.

אם הנורית לא נדלקת עם העברת מתג ההתנעה למצב 

ON/RUN, ייתכן שישנה תקלה בנורה. דאג לבדוק ולתקן 
את הנורית בהקדם האפשרי.

)BAS( מערכת סיוע לבלמים

הבלימה  ביצועי  את  לשפר  נועדה   BAS-ה מערכת 

מצב  מזהה  המערכת  פתע.  בלימת  בזמן  הרכב  של 

ידי מדידת שיעור וכמות הפעלת  של בלימת פתע על 

הבלמים.  על  אופטימלי  לחץ  מפעילה  ואז  הבלמים, 

מערכת  הבלימה.  מרחקי  את  לקצר  ניתן  זה  באופן 

גלגלים  נעילת  למניעת  המערכת  את  משלימה   BAS
מפעילה  הבלמים  של  מאוד  מהירה  הפעלה   .)ABS(
זו,  מיתרונות מערכת  ליהנות  כדי   .BAS את מערכת 

עליך להפעיל לחץ רציף על דוושת הבלם עד לעצירה 

)אל "תפמפם" את הדוושה(. אל תפחית את עוצמת 

הלחיצה על דוושה הבלם כל עוד יש צורך בכך. מערכת 

BAS תחדל לפעול ברגע שדוושת הבלם תשוחרר.

אזהרה!
מערכת BAS לא יכולה למנוע מחוקי הטבע לפעול 

על הרכב. כמו כן, היא לא יכולה להגביר את יכולת 

הדרך.  תנאי  ידי  על  למתאפשר  מעבר  האחיזה 

מערכת BAS אינה יכולה למנוע תאונות, כולל אלו 

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

אחר או מהחלקה על משטח רטוב.
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אזהרה!
 BAS אין לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת

בצורה בלתי זהירה או מסוכנת, העלולה לסכן את 

בטיחות המשתמש או את בטיחותם של אחרים.

)HSA( סייען זינוק בעליה

התחלת  בעת  לנהג  לסייע  מתוכננת   HSA מערכת 

משחרר  הנהג  אם  מדרון.  על  עצירה  ממצב  הנסיעה 

את דוושת הבלם בעת שהרכב עומד במדרון, המערכת 

תשמור לזמן קצר את לחץ הבלימה שהופעל. אם הנהג 

אינו מפעיל את המצערת במהלך זמן קצר זה, המערכת 

תשחרר את לחץ הבלימה והרכב ידרדר במורד המדרון.

 HSA שמערכת  כדי  להתקיים  חייבים  הבאים  התנאים 

תהיה פעילה:

• התפקוד חייב להיות מופעל.	

• הרכב חייב להיות במצב עצירה.	

• בלם החניה חייב להיות משוחרר.	

• דלת הנהג חייבת להיות סגורה.	

סגורה. להיות  חייבת  הדלת  מותקנות,  הדלתות  )אם 

של  הבטיחות  חגורות  מותקנות,  אינן  הדלתות  אם 

הנהג חייבת להיות חגורה(.

• הרכב חייב לעמוד על פני מדרון מספיק תלול.	

• ההילוך המשולב חייב להיות תואם לכיוון הנסיעה של 	

כלפי  שפניו  רכב  )לדוגמה,  השיפוע  במעלה  הרכב 

מעלה נמצא בהילוך קדמי, רכב הנוסע לאחור במעלה 

השיפוע משולב להילוך אחורי(.

• ההילוכים 	 ובכל  אחורי  בהילוך  תפעל   HSA מערכת 

נמצא  הרכב  אם  תפעל  לא  המערכת  הקדמיים. 

תיבת  עם  רכב  בכלי  חניה.  בהילוך  או  סרק  בהילוך 

מערכת  לחוצה  המצמד  דוושת  אם  ידנית,  הילוכים 

HSA תישאר פעילה.

אזהרה!
עמוס,  הרכב  כאשר  קלות,  עליות  כגון  מצבים  ייתכנו 

או בזמן גרירת גרור, אשר בהם המערכת לא תופעל 

תחליף  אינה   HSA מערכת  קלה.  הידרדרות  ותיתכן 

הנהג  אחריות  תמיד  זוהי  פעילה.  נהיגה  לפעולות 

מאנשים  אחרים,  רכב  מכלי  המרחק  על  לשמור 

של  בטוחה  להפעלה  חשוב  והכי  אחרים.  ועצמים 

את  תמיד  להקדיש  יש  הדרך.  תנאי  בכל  הבלמים 

תשומת הלב המרבית לנהיגה ולשמירה על השליטה 

ברכבך. אי ציות להנחיות האלה יכול לגרום להתנגשות 

או לפציעה חמורה.

HSA הפעלה ונטרול מערכת

עיין  נוסף,  למידע  זה.  תפקוד  לכבות  או  להפעיל  ניתן 

לוח  את  "הכר  בפרק  מחוונים"  לוח  "תצוגת  בנושא 

המחוונים".
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HSA גרירה עם

המערכת תסייע בזמן תחילת נסיעה בעליה עם גרור.

אזהרה!
• נגרר עם הגרור 	 אם אתה משתמש בבקר בלימת 

שלך, אפשר להפעיל ולשחרר את בלמי הגרור עם 

הבלם  דוושת  כאשר  כזה,  במקרה  הבלימה.  מתג 

משתחררת, ייתכן שלא יופעל מספיק לחץ בלימה 

כדי להחזיק את הרכב והגרור על המדרון. כדי למנוע 

הידרדרות במורד בזמן חידוש ההאצה, הפעל ידנית 

את בלמי הגרור לפני שתשחרר את דוושת הבלם.

• הפעל 	 החניה.  לבלם  תחליף  מהווה  אינה   HSA
תמיד את בלם החניה בעת יציאה מהרכב, ודא גם 

.PARK שתיבת ההילוכים במצב

• יכול לגרום להתנגשות או 	 אי ציות להנחיות האלה 

לפציעה חמורה.

)TCS( מערכת בקרת אחיזה

מהגלגלים  אחד  כל  סחרור  אחר  עוקבת  זו  מערכת 

המניעים. אם מתגלה סחרור באחד הגלגלים, המערכת 

ו/ המסתחרר,  הגלגל)ים(  על  בלמים  לחץ  מפעילה 

ויציבות  האצה  לספק  כדי  המנוע  כוח  את  מקטינה  או 

 ,)TSC( מוגברים. אפשרות של מערכת בקרת האחיזה 

פועלת  מוגבלת,  דיפרנציאל  בלימת   -  BLD המכונה 

את  ומבקרת  החלקה  מוגבל  לדיפרנציאל  דומה  באופן 

הגלגלים  אחד  אם  המניע.  הסרן  על  הגלגלים  סחרור 

תפעיל  המערכת  יותר מהשני,  מהר  הציר מסתובב  על 

יותר  להעביר  ניתן  המסתחרר.  הגלגל  על  בלימה  כוח 

מסתחרר.  שלא  לגלגל  המנוע  ידי  על  הנוצר  מהמומנט 

מערכת זו תישאר פעילה גם אם מערכת בקרת היציבות 

או בקרת האחיזה נמצאות במצב של ניתוק חלקי.

)ESC( מערכת בקרת יציבות

היציבות הכיווניות  ואת  זו משפרת את הבקרה  מערכת 

חוסר  או  יתר  היגוי  מתקנת   ESC שונים.  נהיגה  במצבי 

הגלגל  על  הבלמים  הפעלת  ידי  על  הרכב  של  היגוי 

יתר/חסר.  היגוי  של  למצב  להתנגד  כדי  המתאים, 

כדי  המנוע  עוצמת  את  להקטין  עשויה  גם  המערכת 

לעזור לרכב לשמור על המסלול הרצוי. ESC משתמשת 

אותו  ומשווה  הרצוי,  המסלול  לקביעת  ברכב  בחיישנים 

למסלול בפועל של הרכב. כאשר המסלול בפועל אינו 

תואם למסלול הרצוי, ESC מפעילה את הבלמים של 

או  היתר  היגוי  מצב  כנגד  לפעול  כדי  התואם  הגלגל 

תת היגוי.

• מהנדרש 	 יותר  פונה  הרכב  כאשר   — יתר  היגוי 

בהתאם למצב ההגה.

• מהנדרש 	 פחות  פונה  הרכב  כאשר   — היגוי  תת 

בהתאם למצב ההגה.

הממוקמת   ,ESC של  הפעלה/תקלה  חיווי  נורית 

שמערכת  ברגע  להבהב  תתחיל  המחוונים,  בלוח 

 ESC של  הפעלה/תקלה  חיווי  נורית  מופעלת.   ESC
מהבהבת גם כאשר מערכת TCS מופעלת. אם נורית 

חיווי ESC מתחילה להבהב בזמן האצה, הרפה מעט 

הקפד  האפשר.  ככל  מעט  והאץ  ההאצה  מדוושת 

שלך  הנהיגה  וסגנון  הנסיעה  מהירות  את  להתאים 

לתנאי הדרך הקיימים.
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אזהרה!
• הטבע 	 מחוקי  למנוע  יכולה  אינה   ESC מערכת 

לפעול על הרכב. כמו כן, היא אינה יכולה להגביר את 

יכולת האחיזה מעבר למתאפשר על ידי תנאי הדרך. 

מערכת ESC אינה יכולה למנוע תאונות, כולל אלו 

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

גם  רטוב. המערכת  או מהחלקה על משטח  אחר 

הנובעות מאיבוד שליטה  למנוע תאונות  יכולה  לא 

על הרכב, בגלל סגנון נהיגה שאינו מתאים לתנאי 

הדרך. רק נהג מיומן וזהיר יכול למנוע תאונות. אין 

 ESC לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת

בצורה בלתי זהירה או מסוכנת, העלולה לסכן את 

בטיחות המשתמש או את בטיחותם של אחרים.

אזהרה!
• הרכב, 	 של  תחזוקה  אי  או  ברכב,  שבוצעו  שינויים 

על  ולהשפיע  ההיגוי  מאפייני  את  לשנות  עלולים 

במערכת  שבוצעו  שינויים   .ESC מערכת  ביצועי 

סוג  שינוי  הבלמים,  במערכת  במתלים,  ההיגוי, 

להשפיע  עלולים  הגלגלים,  גודל  או  הצמיגים  וגודל 

אוויר  לחץ  בעלי  צמיגים   .ESC מערכת  ביצועי  על 

ביצועי  על  גם  להשפיע  עלולים  שווים  לא  בלאי  או 

המערכת. שינויים שבוצעו ברכב או תחזוקה לקויה 

שהקטינו את יעילות מערכת ESC, עלולים להגדיל 

את הסכנה של איבוד שליטה על הרכב, התהפכות 

הרכב ופציעה או מוות.

ESC מצבי פעולת מערכת

הערה:

 ESC למערכת  הפעולה,  ולמצב  הרכב  לדגם  בהתאם 

ישנם מספר מצבי פעולה.

ESC On

רגיל של המערכת. המערכת תהיה במצב  מצב פעולה 

זה בכל התנעה של המנוע. יש להשתמש במצב זה ברוב 

תנאי הנהיגה. בשאר המצבים יש להשתמש רק במצבים 

מסוימים המפורטים בפרק זה.

מצב Partial Off )כיבוי חלקי(

המצב החלקי נועד לחוויית נהיגה יותר ספורטיבית. מצב 

 TCS המערכות  של  ההפעלה  סף  את  לשנות  עשוי  זה 

ו-ESC, כדי לאפשר לסחרור גבוה מהרגיל של הגלגלים.

מצב זה מועיל במיוחד אם הרכב תקוע.

כדי לבחור במצב כיבוי חלקי, לחץ לרגע קצר על הלחצן 

להפעיל  כדי  תידלק.  הלחצן  של  החיווי  ונורית   ESC Off
 ESC Off שוב את המערכת, לחץ לרגע קצר על הלחצן

ונורית החיווי של הלחצן תיכבה.

הערה:

 ,ESC בכלי רכב עם מספר מצבים חלקיים של המערכת

לחיצה לרגע קצר על הלחצן תחליף בין מצבי ESC. ייתכן 

שיהיה צורך ללחוץ שוב על הלחצן לרגע קצר כדי להפעיל 

.ESC את
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אזהרה!
• מערכת 	 חלקי,  כיבוי  במצב  המערכת  כאשר 

אפשרות  )מלבד   ESC במערכת  המשולבת   TCS
 )TCS בנושא  המתוארת  המוגבלת  ההחלקה 

מנוטרלת, ונורית החיווי ESC Off תידלק. במצב זה, 

אפשרות הפחתת כוח המנוע של TCS מנוטרלת, 

 ESC מערכת  ידי  על  המוצעת  הרכב  ויציבות 

מופחתת. 

• בקרת ייצוב הגרור )TCS( מנוטרלת כאשר מערכת 	

ESC נמצאת במצב הכיבוי החלקי.

מצב Full Off )מצב מבוטל(- אם קים

מצב זה נועד לשימוש בנסיעה בשטח. אין להשתמש בו 

בכבישים סלולים. במצב זה, תפקודי TCS ו-ESC כבויים.

כדי לבחור במצב הכבוי, לחץ על הלחצן ESC Off והחזק 

אותו לחוץ 5 שניות כאשר הרכב עומד והמנוע פועל. לאחר 

 ESC Off של  החיווי  נורית  קולי,  אות  יישמע  שניות,   5

להפעיל שוב  כדי  בלוח המחוונים.  הודעה  ותופיע  תידלק, 

.ESC Off לחץ לרגע קצר על הלחצן ,ESC ON את מצב

הערה:

המצב  לבין  הכבוי  המצב  בין  להחליף  עשויה  המערכת 

החלקי כאשר מהירות הרכב גבוהה מהמהירות שנקבעה. 

שנקבעה,  למהירות  מתחת  יורדת  המהירות  כאשר 

המערכת תחזור למצב הכבוי.

גם  מושפעים  להיות  עשויים   ESC של  ההפעלה  מצבי 

ממצבי נהיגה, אם קיימים.

אזהרה!
• במצב הכיבוי של ESC, תפקודי הפחתת המומנט 	

המוגברת  היציבות  לכן,  מנוטרלים.  והיציבות 

במקרה  זמינה.  תהיה  לא   ESC מערכת  שמציעה 

חירום של תמרונים חדים, מערכת ESC לא תפעל 

לנהיגה  נועד   Full Off מצב  ביציבות.  לשלוט  כדי 

בדרכי שטח בלבד.

• מערכת ESC לא יכולה למנוע מחוקי הטבע לפעול 	

על הרכב. כמו כן היא לא יכולה להגביר את יכולת 

הדרך.  תנאי  ידי  על  למתאפשר  מעבר  האחיזה 

מערכת ESC אינה יכולה למנוע תאונות, כולל אלו 

הנובעות ממהירות יתר בפניות, מקרבת יתר לרכב 

גם  רטוב. המערכת  או מהחלקה על משטח  אחר 

לא יכולה למנוע התנגשויות.

נורית חיווי הפעלה /תקלה של ESC ונורית חיווי 

ESC OFF

 ESC של  /תקלה  הפעלה  חיווי  נורית 

דולקת  המחוונים,  בלוח  הממוקמת 

 .ON ל-  מועבר  ההתנעה  מתג  כאשר 

המנוע  כאשר  להיכבות  צריכה  הנורית 

קבוע  באופן  דולקת   ESC החיווי  נורית  אם  פועל. 

תקלה  שהתגלתה  סימן  בפעולה,  המנוע  כאשר 

מספר  לאחר  דולקת  נשארת  נורית  אם  במערכת. 

מחזורי הפעלה של מתג ההתנעה, והרכב נסע מספר 

ק"מ במהירות גבוהה מ- 48 קמ"ש, הבא את הרכב 

בהקדם למרכז שירות לבדיקה ולטיפול בתקלה.
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תתחיל  המחוונים,  בלוח  הממוקמת   ,ESC חיווי  נורית 

 ESC ומערכת  אחיזה  איבדו  שהצמיגים  ברגע  להבהב 

מופעלת.

נורית ESC מהבהבת גם כאשר מערכת TCS מופעלת. 

אם נורית חיווי ESC מתחילה להבהב בזמן האצה, הרפה 

ודא  האפשר.  ככל  מעט  והאץ  ההאצה  מדוושת  מעט 

שמהירות הנסיעה וסגנון הנהיגה שלך תואמים את תנאי 

הדרך.

הערה:

• בכל פעם שמתג ההתנעה מועבר למצב ON, נוריות 	

מערכת ESC נדלקות לזמן קצר.

• בכל פעם שמתג ההתנעה מועבר למצב ON, מערכת 	

ESC תופעל גם כן, אפילו אם כובתה קודם לכן.

• כאשר 	 נקישות  או  זמזום  רעשי  תפיק   ESC מערכת 

ייפסקו  הרעשים  רגילה.  הנה  זו  תופעה  פעילה.  היא 

התמרון  בסיום  לפעול,  מפסיקה  המערכת  כאשר 

שגרם להפעלתה.

נורית החיווי ESC( ECS OFF מכובה( מסמנת 

שהנהג בחר להפעיל את מערכת ESC במצב 

מופחת.

)ERM( מערכת למניעת התהפכות

מערכת זו מונעת את הינתקות הגלגל מהדרך באמצעות 

מעקב תמידי אחר תנועות ההגה ומהירות הנסיעה.

נסיעה  ומהירות  הגה  תמרון  מאתרת  המערכת  כאשר 

את  מפעילה  היא  גלגל,  להרמת  לגרום  עלולים  אשר 

הבלם המתאים ואף יכולה להקטין את הספק המנוע כדי 

להפחית את הסיכוי של הרמת גלגל.

חזקים  היגוי  תמרוני  של  במקרה  רק  תפעל  המערכת 

הנובעת  גלגל  הרמת  למנוע  יכולה  אינה  היא  במיוחד. 

מסיבות אחרות כגון תנאי הדרך, נסיעה בדרך לא סלולה, 

היתקלות במכשולים וכד'.

הערה:

ERM מנוטרלת כאשר מערכת בקרת היציבות  מערכת 

על  להסבר מפורט  קיים(.  )אם   Full Off במצב  נמצאת 

 ")ESC( עיין בנושא "מערכת בקרת יציבות ,ESC מצבי

שבפרק זה.

אזהרה!
קיימים גורמים רבים העלולים לגרום להרמת גלגל או 

להתהפכות, כמו העמסה לא נכונה של הרכב, תנאי 

הדרך והנהיגה. מערכת ERM לא יכולה למנוע הרמת 

גלגל או התהפכות כתוצאה מגורמים כגון נסיעה בדרך 

לא סלולה, היתקלות במכשולים או בכלי רכב אחרים. 

 ERM אין לנצל את היכולות של רכב המצויד במערכת

את  לסכן  העלולה  מסוכנת,  או  זהירה  בלתי  בנהיגה 

בטיחות המשתמש או את בטיחותם של אחרים.
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)TSC( בקרת ייצוב גרור

גרור  לזהות  כדי  ברכב  בחיישנים  נעזרת  זו  מערכת 

המטלטל בצורה קיצונית ותפעל בצורה הנכונה כדי לנסות 

ולהפסיק את הטלטול. המערכת מופעלת באופן אוטומטי 

מיד עם הזיהוי של הגרור המטלטל בצורה קיצונית.

הערה:

כל  של  הטלטול  את  להפסיק  יכולה  אינה  המערכת 

על  ופעל  גרור  גורר  אתה  כאשר  בזהירות  נהג  הנגררים. 

פי הוראות היצרן. למידע נוסף, עיין בנושא "גרירת גרור" 

בפרק "התנעה ונהיגה".

חיווי הפעלה/תקלה  נורית  פעילה,   TCS כאשר מערכת 

לרדת  עשוי  המנוע  הספק  תהבהב,   ESC מערכת  של 

מהגלגלים  בחלק  הבלמים  הפעלת  של  תחושה  ותיתכן 

כדי לנסות להפסיק את הטלטול. מערכת TSC מנוטרלת 

כאשר מערכת ESC במצב חלקי או במצב כבוי.

אזהרה!
את  האט  הנסיעה,  בזמן  מופעלת   TSC מערכת  אם 

את  ושנה  ביותר  הקרוב  הבטוח  במקום  עצור  הרכב, 

עומס המטען של הגרור כדי למנוע טלטול.

)RAB( בלימה מוגברת בחירום

לבלימה  להגיע  הדרוש  הזמן  את  מפחיתה  זו   מערכת 

מלאה במקרה של בלימת חירום. המערכת מזהה מצב 

חירום לפי מהירות עזיבת המצערת על ידי הנהג. מערכת 

מערכת  את  תכין   )EBC( הרכב  של  הבלימה  בקרת 

הבלמים לעצירת חירום.

)RBS( עזרה לבלימה בגשם

כביש  בתנאי  הבלימה  יכולת  את  משפרת  זו  מערכת 

לייבש  כדי  הבלמים  על  נמוך  לחץ  מפעילה  היא  רטוב. 

אותם מטיפות מים שהצטברו. המערכת מופעלת כאשר 

המגבים של השמשה הקדמית פועלים במהירות גבוהה 

ירגיש בה  או נמוכה. כאשר המערכת פועלת, הנהג לא 

ואין צורך בהתערבותו במערכת.

בקרת ירידה במדרון )HDC( - אם קיימת

במהירות  לנסיעה  נועדה  במדרון  הירידה  בקרת 

 .4WD Low נמוכה בדרכי שטח, כאשר הרכב בהילוך

במורד,  בנסיעה  הרכב  במהירות  שולטת  המערכת 

כך  לשם  שולטת  המערכת  שונים.  נהיגה  בתנאי 

במערכת הבלמים.

למערכת HDC ישנם שלושה מצבים:

1. מצב off )האפשרות אינה זמינה ולא תופעל(.

2. מצב Enabled )האפשרות זמינה ומוכנה אך תנאי 

את  עוקף  שהנהג  או  מתקיימים,  לא  ההפעלה 

המערכת באמצעות דוושת הבלמים או המצערת(.

3. מצב Active )האפשרות זמינה ושולטת במהירות 

הרכב באופן פעיל(.

HDC תנאים להפעלת

כדי להפעיל את מערכת בקרת הירידה במדרון לחץ 

על הלחצן HDC, אך קודם לכן התנאים הבאים חייבים 

להתקיים:

• 	.4WD Low מערכת ההינע נמצאת במצב

• מהירות הרכב פחותה מ- 8 קמ"ש.	

• בלם החניה משוחרר.	
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• צריכה 	 היא  מותקנת  הדלת  )אם  סגורה.  הנהג  דלת 

חגורת  מותקנת,  אינה  הדלת  אם  סגורה.  להיות 

הבטיחות של הנהג צריכה להיות חגורה.(

HDC הפעלת

אוטומטי  באופן  תפעל  היא  הופעלה,  שהמערכת  ברגע 

ירידה במדרון בעל שיפוע מספיק תלול. המהירות  בעת 

הנהג,  ידי  על  לבחירה  ניתנת   HDC למערכת  המוגדרת 

וניתנת לכיוונן באמצעות בורר ההילוכים +/-.

:HDC להלן פירוט המהירויות המתקבלות עבור מערכת

HDC מהירויות המתקבלות עבור

• חניה P = לא נקבעה מהירות.	

ייתכן שהמערכת הופעלה אך היא לא תפעל.

• הילוך נסיעה לאחור R  - 1 קמ"ש	

• הילוך סרק N  - 2 קמ"ש	

• הילוך נסיעה D  - 1 קמ"ש	

• הילוך ראשון - 1 קמ"ש	

• הילוך שני - 2 קמ"ש	

• הילוך שלישי - 3 קמ"ש	

• הילוך רביעי - 4 קמ"ש	

• הילוך חמישי - 5 קמ"ש	

• הילוך שישי - 6 קמ"ש	

• הילוך שביעי - 7 קמ"ש	

• הילוך שמיני - 8 קמ"ש	

• הילוך תשיעי - 9 קמ"ש - אם קיים	

הערה:

במהלך פעולת המערכת, השימוש בלחצני הבחירה של 

טווח ההילוכים -/+ ישפיעו על פעולתה, אך לא ישנו את 

פעולת  במהלך  ההילוכים.  תיבת  ידי  על  הנבחר  ההילוך 

המערכת HDC, תיבת ההילוכים תשלב להילוך המתאים 

על פי דרישת המהירות של הנהג ובהתאם לתנאי הנהיגה.

התערבות הנהג

ידי  על   HDC המערכת  פעולת  את  לעקוף  יכול  הנהג 

הפעלת דוושת האצה או הבלם בכל זמן.

HDC ביטול פעולת מערכת

זמינה, אם אחד  HDC מנוטרלת, אבל נשארת  מערכת 

מהמצבים הבאים מתרחש:

• באמצעות 	  HDC מערכת  מהירות  את  עוקף  הנהג 

האצה או דוושת הבלם.

• נמוכה 	 עדיין  אך  קמ"ש  מ-32  גבוהה  הרכב  מהירות 

מ-64 קמ"ש.

• גבי 	 על  לא מספיק תלול,  בירידה במדרון  נוסע  הרכב 

משטח אופקי, או בעליה במדרון.

• 	.P בורר ההילוכים מועבר למצב חניה

HDC נטרול מערכת

זמינה, אם אחד  HDC מנוטרלת, אבל נשארת  מערכת 

מהמצבים הבאים מתרחש:

• 	.HDC הנהג לוחץ על לחצן

• 	.4WD Low מערכת ההינע יצאה ממצב

• בלם החניה מופעל.	

• דלת הנהג נפתחה )דלת הנהג נפתחה, אם הדלתות 	

מותקנות, או חגורת הבטיחות של הנהג שוחררה אם 

הדלתות אינן מותקנות(.

• מהירות הרכב גבוהה מ-32 קמ"ש למשך יותר מ-70 	

שניות.

• )המערכת 	 קמ"ש  מ-64  גבוהה  הרכב  מהירות 

מתנתקת באופן מידי(.

• מערכת HDC מזהה שטמפרטורת הבלמים גבוהה מדי.	
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חיווי חוזר לנהג

בלוח המחוונים מופיע סמל HDC, ועל גבי לחצן המערכת 

המצב  מהו  לנהג  מציינים  הם  יחד   .LED נורית  נדלקת 

.HDC הנוכחי של מערכת

• דולקים 	 ויישארו  יידלקו  הלחצן  שעל  והנורית  הסמל 

מצב  זהו  זמינה.  או  מופעלת   HDC מערכת  כאשר 

פעולה רגיל של המערכת.

• ולאחר 	 שניות  מספר  למשך  יהבהבו  והסמל  הנורית 

מהירות  עקב  מתנתקת  המערכת  כאשר  ייכבו  מכן 

גבוהה.

• כאשר 	 ויעלמו  שניות  למספר  יהבהבו  והנורית  הסמל 

התנאים  אך   ,HDC מערכת  לחצן  על  לוחץ  הנהג 

להפעלת המערכת אינם מתקיימים.

• הסמל והנורית בלוח המחוונים יהבהבו כאשר מערכת 	

ההבהוב  הבלמים.  התחממות  עקב  מתנתקת   HDC
ייפסק ומערכת HDC תחזור לפעולה ברגע שהבלמים 

יתקררו מספיק.

אזהרה!
תפקיד מערכת בקרת הירידה במדרון הוא רק לעזור 

לנהג לשלוט במהירות הרכב בזמן נהיגה במורד. הנהג 

חייב לשים לב לתנאי הנסיעה והוא האחראי לשמירה 

על מהירות נסיעה בטוחה.

מערכות עזר לנהיגה
מערכת לניטור שטחים מתים )BSM( -אם 

קיימת

המערכת לניטור שטחים מתים משתמשת בשני חיישני 

לזהות  כדי  האחוריים,  הפנסים  בתוך  הממוקמים  רדאר 

הנכנסים  וכד'(  אופנועים  משאיות,  )פרטיים,  רכב  כלי 

לשטחים המתים מהחלק האחורי/קדמי/צידי של הרכב.

אזורי זיהוי מאחור

מערכת  של  האזהרה  נורית  הרכב,  הפעלת  עם 

החיצוניות,  הצד  מראות  בשתי  לרגע  תידלק   BSM
חיישני  כשורה.  פועלת  שהמערכת  ידע  שהנהג  כדי 

המערכת פועלים כאשר הרכב באחד מהילוכי הנסיעה 

כאשר  המתנה  למצב  ונכנסת  האחורי,  או  הקדמיים 

תיבת ההילוכים נמצאת במצב חניה. אזור הגילוי של 

המערכת מכסה כנתיב אחד מכל צד של הרכב )3.8 

כ-3  עד  ונמשך  הצד  במראת  מתחיל  זה  אזור  מ'(. 

מטרים מאחורי הפגוש האחורי של הרכב.

מערכת BSM מנטרת את האזורים משני צידי הרכב, 

ומעלה,  קמ"ש   10 של  למהירות  מגיע  הוא  כאשר 

ותתריע לנהג אם קיימים כלי רכב באזורים אלו.
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הערה:

• לנהג 	 מתריעה  לא  מתים  שטחים  לניטור  המערכת 

באזורים  נמצאים  אינם  אשר  מתקרבים  רכב  כלי  על 

המנוטרים.

• אזורי הניטור של המערכת לא משתנים אם רכבך גורר 	

ועבור הגרור שלך  ודא שהנתיב פנוי עבורך  גרור. לכן, 

באופן עצמאי לפני שתעבור נתיב. אם הגרור או חפץ 

מצידי  בולט  ספורטיבי(  ציוד  אופניים,  )למשל,  אחר 

כל  בצורה ממושכת  ייתכן שהמערכת תתריע  רכבך, 

עוד הרכב נמצא בהילוך.

• מתים 	 שטחים  ניטור  מערכת  הפעלת  שבעת  ייתכן 

הצדדית  המראה  של  האזהרה  חיווי  נוריות   )BSM(

יהבהבו וייכבו כשאופנוע או כל עצם קטן אחר יישאר 

שניות(. מכמה  )יותר  ממושך  זמן  במשך  הרכב  לצד 

להיות  צריך  האחוריים  הפנסים  החיישנים  אזור 

שמערכת  כדי  ולכלוך,  בוץ  קרח,  משלג,  נקי  תמיד 

תחסום  אל  כראוי.  תפעל  המתים  השטחים  ניטור 

נמצאים,  שהחיישנים  היכן  האחוריים,  הפנסים  את 

בחפצים זרים כגון מדבקות, מנשא לאופניים וכד'.

באזורי  רכב  כלי  על  לנהג  מתריעה  הניטור  מערכת 

הממוקמת  אזהרה  נורית  הפעלת  ידי  על  הגילוי 

התרעה  צליל  להשמעת  בנוסף  החיצוניות,  במראות 

והפחתת עוצמת השמע של הרדיו. למידע נוסף, עיין 

בנושא "מצבי הפעלה".

משלושה  הגילוי  אזור  את  מנטרת  הניטור  מערכת 

בזמן  מלפנים(  מאחור,  )מהצד,  אפשריים  כיוונים 

הנסיעה כדי לזהות אם נדרשת התרעה. במקרה שכן, 

המערכת תפעיל התרעה.

זיהוי מהצד

כלי רכב אשר נוסעים באחד מצידי הרכב ונכנסים לאזור 

הגילוי.

זיהוי מאחור

ונכנסים  כלי רכב המגיעים מאחוריך באחד מצידי הרכב 

לאזור הגילוי בהפרש מהירויות של עד 48 קמ"ש.

עקיפת תנועה

אם אתה עוקף רכב אחר בנסיעה איטית יחסית הפחותה 

ליותר מ-1.5  והרכב נשאר בשטח המת  מ-24 קמ"ש, 

שניות, נורית האזהרה תידלק. אם הפרש המהירויות גדול 

מ-24 קמ"ש, נורית האזהרה לא תידלק.

מערכת הניטור לשטחים מתים תוכננה כך שלא תתריע 

בפני עצמים דוממים כמו מעקות צד, תמרורים, קירות, 

על  תתריע  שהמערכת  ייתכן  זאת,  למרות  וכד'.  עצים 

עצמים אלו. זוהי פעולה תקינה ולא נדרש תיקון למערכת.

המערכת לא תתריע לך על עצמים הנעים בכיוון ההפוך 

לכיוון נסיעתך.
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אזהרה!
לנהג  לסייע  נועדה  מתים  שטחים  לניטור  המערכת 

נועדה  לא  המערכת  מתים.  בשטחים  עצמים  לזהות 

לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניים או בעלי חיים. אפילו 

תמיד  הבט  הניטור,  במערכת  מאובזר  רכבך  אם 

בפנסי  והשתמש  לכתף  הבט מעבר  הרכב,  במראות 

האיתות לפני ביצוע מעבר נתיב. אחרת, קיימת סכנת 

פציעות חמורות או קטלניות.

)RCP( התרעת תנועה חוצה מאחור

אפשרות זו נועדה לסייע לנהג כאשר הוא יוצא מחניה בה 

אזור הראייה שלו מוגבל או חסום. סע באיטיות ובזהירות 

יהיה  הרכב  של  האחורי  שהחלק  עד  מהחניה  החוצה 

חשוף.

חוצה  תנועה  של  ברור  ראייה  שדה  אז  יהיה  למערכת 

ואם רכב מתקרב מאחור יתגלה, היא תזהיר את הנהג. 

המערכת מנטרת את אזורי הזיהוי האחוריים משני צידיו 

במהירות  הרכב  לכיוון  הנעים  עצמים  עבור  הרכב,  של 

של לפחות 5 קמ"ש, ועד למהירות של 32 קמ"ש, כמו 

בנסיעה בחניונים.

הערה:

באזורי חניה, כלי רכב נוסעים עלולים להיות מוסתרים על 

ידי כלי רכב חונים. אם החיישנים חסומים על ידי עצמים 

או כלי רכב אחרים, המערכת לא תוכל לסייע לנהג.

אחורי,  בהילוך  נמצא  והרכב  פועלת  המערכת  כאשר 

ומופחתת  לנהג,  וחזותיות  קוליות  התראות  מופיעות 

עוצמת השמע של הרדיו.

אזהרה!
לא  היא  מאחור  חוצה  תנועה  על  התרעה  מערכת 

מערכת גיבוי לנהג. היא נועדה לסייע לנהג לזהות כלי 

רכב הנוסעים באזורי חניה. הנהג צריך להיזהר בנסיעה 

תמיד  בדוק   .RCP במערכת  שימוש  בעת  גם  לאחור 

וודא  לאחור,  הבט  הרכב,  שמאחורי  האזור  את  היטב 

שאין הולכי רגל, בעלי חיים  רכבים אחרים, מכשולים 

או שטחים מתים, לפני נסיעה לאחור. אחרת, קיימת 

סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

מצבי פעולה

 .Uconnect במערכת  פעולה  מצבי  שלושה  קיימים 

למידע נוסף, עיין בנושא "הגדרות Uconnect" בפרק 

"מולטימדיה".

נורית התרעה על עצמים בשטחים מתים בלבד

בשטחים  עצמים  על  התרעה  מצב  הפעלת  בעת 

מתים, מערכת BSM תציג התרעות חזותיות במראה 

החיצונית התואמת לרכב שזוהה. אך, כאשר המערכת 

פעילה במצב התרעת תנועה חוצה )RCP(, המערכת 

תציג התרעות חזותיות וצליליות בעת זיהוי מכשולים. 

השמע  מערכת  צלילית,  התרעה  שנשמעת  בעת 

תושתק.

נורית/צליל התרעה על עצמים בשטחים מתים

עצמים  על  התרעה  חיווי/צליל  מצב  הפעלת  בעת 

התרעות  תציג   BSM מערכת  מתים,  בשטחים 

שזוהה.  לרכב  התואמת  החיצונית  במראה  חזותיות 

אם מחוון כיוון הופעל, והוא תואם להתראה הנוכחית 

בעת  צליל התרעה.  גם  יישמע  הרכב,  של  הזה  בצד 

ובאותה  ומזוהה עצם באותו צד  כיוון  שמופעל מחוון 

עת, שתי ההתרעות יופעלו.
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פועלת  השמע  מערכת  אם  הצלילית,  להתרעה  בנוסף 

היא תושתק.

הערה:

 BSM שמערכת  בעת  גם  תושתק  השמע  מערכת 

מפיקה התרעה צלילית.

חוצה  תנועה  התרעת  במצב  פעילה  המערכת  כאשר 

)RCP(, המערכת תציג התרעות חזותיות וצליליות בעת 

זיהוי מכשולים.

השמע  מערכת  צלילית,  התרעה  שנשמעת  בעת 

תתעלם  המערכת  חירום,  איתות  מופעל  אם  תושתק. 

ממנו. המערכת תתריע תמיד באמצעות צליל התרעה.

הפסקת פעולה של התרעה על עצמים בשטחים 

מתים

או  חזותיות  התרעות  יופיעו  לא  כבויה,  המערכת  כאשר 

קוליות ממערכת ניטור שטחים מתים וממערכת התרעת 

תנועה חוצה מאחור.

הערה:

המערכת לניטור שטחים מתים תזכור את מצב הפעולה 

הנוכחי בעת הדממת המנוע. בכל פעם שהרכב מופעל, 

המערכת תחזור למצב בו הייתה כאשר הוא הודמם.

)TPMS( מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

מזהירה   )TPMS( בצמיגים  האוויר  לחץ  בקרת  מערכת 

את הנהג מפני לחץ אוויר נמוך בצמיגים על בסיס הלחץ 

המומלץ לצמיג קר.

הערה:

• ינופח 	 שהצמיג  עד  תוצג  המחוונים  בלוח  האזהרה 

ללחץ האוויר בתווית לחצי אוויר בצמיגים.

• בצמיג: 	 נמוך  אוויר  לחץ  מפני  רק  מזהירה  המערכת 

היא אינה מסוגלת לנפח אותו.

בהתאם  להשתנות  עשוי  בצמיגים  האוויר  לחץ 

הלחץ   6.5°C של  ירידה  בכל  החיצונית.  לטמפרטורה 

יורד ב-1psi. כלומר, כאשר הטמפרטורה יורדת, גם לחץ 

האוויר בצמיגים יורד.

לאחר  כלומר  קר,  ייעשה כאשר הצמיג  אוויר  לחץ  מילוי 

שהרכב לא נסע במשך שלוש שעות לפחות, או שנסע 

שעות.  שלוש  של  זמן  פרק  לאחר  ק"מ  מ-1.6  פחות 

לחצי אוויר בצמיגים קרים, אסור שיעלו על לחצי האוויר 

המוטבעים על דפנות הצמיג.

עיין  בצמיגים,  האוויר  של  נכון  ניפוח  על  נוסף  למידע 

בנושא "צמיגים" בפרק "שירות ותחזוקה". 

לחץ האוויר בצמיג יעלה במהלך נהיגה ברכב. זה נורמלי 

ולא צריך לבצע כל כוונון עלייה זו בלחץ. המערכת תזהיר 

ירד מתחת  נמוך, אם הלחץ  אוויר  את הנהג מפני לחץ 

לסף האזהרה מכל סיבה, גם עקב השפעת הטמפרטורה 

החיצונית או שחרור טבעי של אוויר דרך הצמיג. המערכת 

תמשיך להתריע לנהג על לחץ אוויר נמוך כל עוד התנאים 

האוויר  לחץ  אשר  עד  תפסיק  ולא  מתקיימים,  הללו 

בצמיגים יתוקן לערך הנכון.

כאשר נורית האזהרה )נורית TPMS( נדלקת, יש להעלות 

את לחץ האוויר ללחץ המומלץ לצמיג קר כדי שהנורית 

תיכבה.

הערה:

בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את מידת 

הלחץ ל- 4psi  מעל הלחץ הקר המומלץ, כדי לכבות את 

.TPMS נורית האזהרה של



95

 TPMS האזהרה  ונורית  אוטומטית  תעודכן  המערכת 

הצמיגים  לחצי  את  תקבל  המערכת  כאשר  תיכבה 

המעודכנים.

לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה צורך לנסוע ברכב למשך 

כ- 10 דקות ובמהירות של 24 קמ"ש.

ברכבך  קר  לצמיג  המומלצת  הלחץ  מידת  לדוגמה, 

.33 psi שחנה למשך יותר משלוש שעות( היא(

והלחץ האמיתי   20°C היא  אם הטמפרטורה החיצונית 

 ,- 7°C -28, כאשר הטמפרטורה תרד ל psi בצמיג הוא

.24 psi  -הלחץ יירד לכ

נורית האזהרה  נמוך מספיק להדלקת  לחץ האוויר הזה 

של TPMS.נסיעה במצב כזה תגרום ללחץ לעלות חזרה 

ל-psi 28  , אך הנורית תמשיך לדלוק. במצב זה, הנורית 

בתווית  המומלץ  ללחץ  האוויר  ניפוח  לאחר  רק  תיכבה 

לחצי אוויר מומלצים של הרכב.

הערה:

בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את מידת 

הלחץ ב- 4psi מעל הלחץ הקר המומלץ, כדי לכבות את 

.TPMS נורית האזהרה של

זהירות!

• והצמיגים 	 הגלגלים  עבור  תוכננה   TPMS מערכת 

של  ללחצים  מותאמת  היא  הרכב.  של  המקוריים 

גודל הצמיגים המותקנים ברכבך. שימוש בצמיגים 

ו/או  סוג  גודל,  בעלי  או  מקוריים  לא  ובגלגלים 

מבנה שונה, עלול לגרום לפעולה בלתי רצויה של 

 TPM חיישני מערכת  לחיישנים.  נזק  או  המערכת 

אלו  צמיגים  מקורים.  לא  צמיגים  עבור  נועדו  לא 

יכולים לגרום לפעילות משובשת של כל המערכת 

בצמיגים  להשתמש  מומלץ  בחיישנים.  ולנזק 

מקוריים כדי להבטיח פעילות תקינה של מערכת 

.TPMS

• שאינם 	 בצמיג  לתקרים  איטום  בחומרי  שימוש 

 .TPMS מקוריים עלול לגרום נזק לחיישן המערכת

מומלץ  מקורי,  לא  איטום  בחומר  שימוש  לאחר 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז  הרכב  את  להביא 

סמלת בע"מ, כדי לבדוק את תפקוד החיישן.

• לאחר בדיקת הצמיגים וניפוחם יש להרכיב חזרה 	

תימנע  כך  הצמיג.  של  הניפוח  פיית  מכסה  את 

חדירת לחות ולכלוך לשסתום, שעלולה לגרום נזק 

לקנה השסתום.

הערה:

• רגיל 	 טיפול  להחליף  נועדה  לא   TPMS מערכת 

על  או  בצמיג  כשל  על  להתריע  כדי  או  בצמיגים, 

מצבו.

• ניפוח 	 בזמן  לחץ  כמד   TPMS-ב להשתמש  אין 

הצמיגים.

• בצורה 	 נמוך  אוויר  לחץ  עם  ברכב  נסיעה 

משמעותית בצמיגים יכולה לגרום לחימום יתר של 

הצמיג ולכשל.

• לעליה 	 לגרום  גם  יכול  בצמיג  נמוך  אוויר  לחץ 

ולירידה  הצמיג  של  מהיר  לבלאי  הדלק,  בצריכת 

באחיזת הכביש ובמרחק העצירה.

• תחליף 	 מהווה  אינה   TPMS מערכת  כי  לזכור  יש 

הנהג  ובאחריות  הצמיג,  של  רגילה  לתחזוקה 

לשמור על לחץ אוויר תקין בצמיגים באמצעות מד  

לחץ מדוייק גם אם לחץ האוויר לא נמוך מספיק 

כדי להדליק את נורית האזהרה של המערכת.

• שינויי טמפרטורה עונתיים ישפיעו על לחץ האוויר, 	

בפועל  האוויר  לחץ  את  תנטר   TPMS ומערכת 

בצמיג.



ת
ת בטיחו

מערכו

96

אופן הפעולה של המערכת

מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים )TPMS( משתמשת 

אלקטרוניים  חיישנים  עם  ביחד  אלחוטית  בטכנולוגיה 

לעקוב אחר הלחץ  כדי  הגלגלים,  חישוקי  על  המותקנים 

בצמיגים.

החיישנים המותקנים על כל גלגל ומהווים חלק משסתום 

הניפוח של הצמיג, משדרים את הלחץ בצמיג אל יחידת 

קליטה.

תצוגת מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

הערה:

יש חשיבות רבה לבדוק את הלחץ בכל הצמיגים ברכבך 

מדי חודש ולשמור על הלחץ הנכון.

TPMS מכילה את המרכיבים הבאים:

• יחידת מקלט	

• 4 חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים	

• לוח 	 בתצוגת  מופיעות  אשר  שונות,  אזהרה  הודעות 

המחוונים, ואיורים המתארים את לחץ האוויר בצמיגים.

• נורית אזהרת לחץ אוויר בצמיגים	

אזהרות לחץ אוויר נמוך בצמיגים

נורית אזהרת לחץ אוויר בצמיגים תידלק בלוח 

המחוונים ויישמע צליל כאשר לחץ האוויר נמוך 

באחד הגלגלים או יותר.

בנוסף, תופיע בלוח המחוונים ההודעה Tire Low )צמיג 

נמוך( למשך לפחות חמש שניות יחד עם איור המציג את 

ערכי הלחץ של כל צמיג, כאשר לחצי אוויר נמוכים יוצגו 

בצבעים שונים.
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אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

אם הדבר קורה, עליך לעצור בהקדם האפשרי, לבדוק את 

ולנפח כל אחד מהם  לחצי הניפוח של כל צמיג ברכבך 

ללחץ האוויר המומלץ בהתאם לערך לחצי אוויר בצמיגים 

קרים המוצג  בתווית.

תתעדכן  היא  העדכון,  את  קיבלה  שהמערכת  לאחר 

בלוח  הגרפית  בתצוגה  האוויר  לחצי  ערכי  אוטומטית, 

 TPMS ונורית אזהרה  יוצגו שוב בצבע הרגיל,  המחוונים 

תיכבה.

הערה:

בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את מידת 

הלחץ ל- 4psi  מעל הלחץ הקר המומלץ, כדי לכבות את 

נורית האזהרה של TPMS. לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה 

צורך לנסוע ברכב למשך עד ל- 10 דקות ובמהירות מעל 

24 קמ"ש.

TPMS אזהרת אחזקה  של מערכת

נורית  צליל,  תשמיע  המערכת  תקלה,  מתגלה  כאשר 

תישאר  מכן  ולאחר  שניות   75 למשך  תהבהב  האזהרה 

דלוקה, ויישמע צליל אזהרה.

 SERVICE TIRE PRESSURE ההודעה  תופיע  בנוסף, 

SYSTEM )טפל במערכת לחץ אוויר בצמיגים( בתצוגת 
יופיעו  מכן  ולאחר  שניות,  חמש  למשך  המחוונים  לוח 

קווים מפרידים )- -( במקום ערכי הלחץ, כדי לציין אילו 

חיישנים לא נקלטים על ידי המערכת.

כל  עצמה,  על  תחזור  זו  התרעה  התנעה,  מחזור  בכל 

יותר,  קיימת  אינה  התקלה  אם  קיימת.  התקלה  עוד 

 SERVICE ההודעה  להבהב,  תפסיק  האזהרה  נורית 

TIRE PRESSURE SYSTEM )טפל במערכת לחץ אוויר 
בצמיגים( לא תופיע בתצוגה, וערכי הלחץ יופיעו במקום 

מקפים.

תקלה במערכת עלולה לקרות עקב אחד מהמצבים 

הבאים:

• או 	 סמוכים  אלקטרוניים  מכשירים  עקב  תקלה 

רדיו  תדר  על  הפועלים  מכשירים  בקרבת  נהיגה 

.TPMS זהה לתדר של חיישני מערכת

• התקנת חלונות כהים לא מקוריים שמשפיעה על 	

אותות גלי הרדיו.

• שלג או קרח סביב הגלגלים או בתי הגלגלים.	

• שימוש בשרשראות שלג לגלגלים ברכב.	

• בחיישני 	 מצוידים  שלא  בגלגלים/צמיגים  שימוש 

.TPMS

רכבים עם גלגל חלופי קומפקטי או צמיג חלופי 

בגודל מלא לא מתאים

1. לגלגל החלופי הקומפקטי או לצמיג החלופי בגודל 

לכן,  אוויר.  לחץ  חיישני  אין   מתאים,  הלא  מלא 

מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים )TPMS( לא 

תוכל לבקר את לחץ האוויר בצמיג החלופי.

במקום  קומפקטי  חלופי  גלגל  מתקין  אתה  אם   .2

גלגל רגיל ולחץ האוויר בו נמוך מסף אזהרת לחץ 

נורית  ההתנעה  מתג  של  הבאה  בהפעלה  אוויר, 
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אזהרה של TPMS תידלק ותישאר דלוקה ויישמע צליל 

המחוונים  שבלוח  הגרפית  התצוגה  בנוסף  אזהרה. 

עדיין תציג את ערכי לחץ האוויר בצבע שונה.

 24 מעל  ובמהירות  דקות   10 עד  של  נסיעה  לאחר   .3

שניות   75 למשך  תהבהב  האזהרה  נורית  קמ"ש, 

ולאחר מכן תישאר דלוקה באופן קבוע. בנוסף, תופיע 

)טפל   Service Tire Pressure System ההודעה 

במערכת לחץ אוויר בצמיגים( בתצוגת לוח המחוונים 

למשך חמש שניות, ולאחר מכן יופיעו קווים מפרידים 

)- -( במקום ערכי הלחץ.

ונורית  אזהרה  צליל  יישמע  התנעה,  מחזור  כל  עם   .4

האזהרה תהבהב למשך 75 שניות ולאחר מכן תישאר 

תופיע  המחוונים  לוח  ובתצוגת  קבוע,  באופן  דלוקה 

ההודעה SERVICE TIRE SERVICE SYSTEM )טפל 

שניות,  חמש  למשך  בצמיגים(  אוויר  לחץ  במערכת 

ולאחר מכן יופיעו מקפים )- -( במקום ערכי הלחץ.

5. ברגע שתתקן או תחליף את הצמיג המקורי ותרכיב 

מערכת  החלופי,  הגלגל  במקום  ברכב  בחזרה  אותו 

האזהרה  נורית  בנוסף,  אוטומטית.  תתעדכן   TPMS
תיכבה ובתצוגת הגרפית בלוח המחוונים יופיעו ערכי 

לחץ חדשים במקום המקפים )- -(, כל עוד אין אף 

צמיג עם לחץ אוויר נמוך יותר מסף אזהרת לחץ אוויר 

נמוך. לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה צורך לנסוע ברכב 

למשך עד ל-10 דקות ובמהירות מעל 24 קמ"ש.

כלי רכב עם גלגל חלופי בגודל מלא

גלגל  וחישוק  מלא  בגודל  חלופי  בגלגל  מצויד  רכבך   .1

תואמים, יש לו חיישן לחץ אוויר וניתן לנטר את לחץ 

בצמיגים  אוויר  לחץ  בקרת  מערכת  עם  בו  האוויר 

)TPMS( כאשר הוא מוחלף בגלגל שחסר בו אוויר.

2. כאשר גלגל חלופי בגודל מלא מוחלף בגלגל עם לחץ 

עדיין  התנעה  מתג  של  הבאה  בהפעלה  נמוך,  אוויר 

צליל  יישמע  דלוקה,  תהיה   TPMS של  אזהרה  נורית 

לחץ  עדייו תציג את ערכי  והתצוגה הגרפית  התרעה 

האוויר הנמוך בצבע אחר.

24 קמ"ש,  ובמהירות מעל  דקות   10 עד  נסיעה של   .3

תכבה את נורית האזהרה של TPMS כל עוד אף אחד 

מהצמיגים אינו מתחת לסף התחתון של אזהרת לחץ 

אוויר בצמיגים.

נטרול מערכת TPMS )אם קיים(

כל  את  מחליפים  אם  המערכת  פעולת  את  לבטל  ניתן 

וחישוקים  בגלגלים  כביש(  )צמיגי  והחישוקים  הגלגלים 

ללא חיישני TPMS, כמו למשל גלגלי וצמיגי חורף.

עליך  תחילה   ,TPMS מערכת   את  לנטרל  מנת  על 

מצוידים  שאינם  בכאלו  הרכב  צמיגי  כל  את  להחליף 

בחיישני לחץ אוויר. לאחר מכן, סע ברכב למשך 10 דקות 

ובמהירות גבוהה מ- 24 קמ"ש. המערכת תשמיע צליל, 

מכן  ולאחר  שניות   75 למשך  תהבהב  האזהרה  נורית 

 SERICE TIRE PRESSURE ההודעה  דלוקה.  תישאר 

תופיע  בצמיגים(  אוויר  לחץ  במערכת  )טפל   SYSTEM
מפרידים      קווים  יופיעו  מכן  ולאחר  המחוונים,  לוח  בצג 

)- -(  במקום ערכי הלחץ.
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ולא  הקולי  האות  יישמע  לא  הבא,  עם מחזור ההתנעה 

יישארו   )-  -( הקווים  אך  המתאימה,  ההודעה  תופיע 

במקום ערכי הלחץ.

כדי להפעיל שוב את המערכת, החלף את כל גלגלי הרכב 

בכאלו המצוידים בחיישני לחץ אוויר. לאחר מכן, סע ברכב 

למשך עד 10 דקות ובמהירות גבוהה מ- 24 קמ"ש.

נורית האזהרה תהבהב למשך  צליל,  המערכת תשמיע 

75 שניות ולאחר מכן תיכבה.

ההודעה  SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEM )טפל 

במערכת לחץ אוויר בצמיגים( תופיע בתצוגה ולאחר מכן 

יופיעו ערכי הלחץ במקום הקווים.

 SERVICE ההודעה  גם  תיעלם  הבאה,  ההתנעה  עם 

TIRE PRESSURE SYSTEM )טפל במערכת לחץ אוויר 
בצמיגים( מהתצוגה, בתנאי שלא התגלה כשל.

מערכות ריסון לנוסעים
את מערכות  כולל  ברכבך  ביותר  הבטיחות החשוב  ציוד 

הריסון:

מרכיבים של מערכות ריסון לנוסעים

• מערכות חגורות בטיחות	

• מערכות ריסון נוספות )SRS( כריות אוויר	

• מערכות ריסון לילדים	

במערכות  מצוידים  להיות  עשויים  מסוימים  דגמים 

הבטיחות שמתוארות בפרק זה, וייתכן שהן אופציונליות 

בדגמים אחרים. ודא זאת עם נציג השירות.

הערות בטיחות חשובות

להשתמש  מנת  על  הבא,  המידע  את  בעיון  קרא 

במערכות הריסון בצורה נכונה ולשמור על בטיחותך ועל 

בטיחות הנוסעים ברכב.

את  להוריד  כדי  לנקוט  תוכל  אותם  צעדים  מספר  להלן 

הסיכון לפגיעה מכריות האוויר:

תמיד  חגורים  להיות  צריכים   12 לגיל  מתחת  ילדים   .1

במושב האחורי.

מדבקת אזהרה

חגורת  את  לחגור  מספיק  גדולים  שאינם  ילדים   .2

הבטיחות כראוי )למידע נוסף, עיין בנושא "מושבי 

בהתקן  לחגור  יש  זה(,  בפרק  לילדים"  בטיחות 

ריסון מתאים במושב האחורי, או במושבי הגבהה 

שמקובעים למקום באמצעות חגורות הבטיחות.

יושב במושב  בין הגלאים 2 ל-12 )שאינו  ילד  3. אם 

בטיחות הפונה לאחור( חייב לשבת במושב הנוסע 

האפשר  ככל  לאחור  הכיסא  את  הזז  הקדמי, 
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והשתמש במושב בטיחות לילד מתאים )למידע נוסף, 

עיין בנושא "מושבי בטיחות לילדים" בפרק זה(. 

4. אל תאפשר לילד להזיז את חגורת הבטיחות מהחזה 

אל מאחורי הגב או אל מתחת ליד.

לילדים  הבטיחות  למושבי  בנוגע  ההוראות  את  קרא   .5

בעיון כדי לוודא שימוש נכון.

6. כל הנוסעים חייבים לחגור תמיד את חגורות הבטיחות 

שלהם כראוי.

7. יש להזיז את מושב הנהג והנוסע הקדמי לאחור במידת 

האפשר כדי לאפשר לכריות האוויר מרווח פתיחה.

מצויד  רכבך  אם  החלון.  על  או  הדלת  על  תישען  אל   .8

ייפתחו  הצד  כריות  נפתחות,  והן  צד  אוויר  בכריות 

הדלת.  לבין  הנוסעים  בין  המרווח  לתוך  בחוזקה 

הנוסעים עלולים להיפגע כתוצאה מכך.

9. אם יש צורך לשנות את מערכת כריות האוויר ברכבך 

לפי  שירות  למרכז  פנה  נכה,  לאדם  להתאימה  כדי 

המידע תחת הנושא "שירות לקוחות".

אזהרה!
• לעולם אל תתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור 	

על מושב שמוגן בכרית אוויר פעילה לפניו. אחרת 

קיימת סכנת מוות או פציעה קשה לילד.

• מומלץ תמיד להסיע ילדים במושב בטיחות מתאים 	

המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה הילד מוגן 

היטב בעת תאונה.

• אם עליך להסיע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור 	

כרית  את  לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותקן 

חיווי  ודא תמיד שנורית  הנוסע הקדמי.  האוויר של 

כרית אוויר מנוטרלת, דולקת בעת שימוש במושב 

לאחור  הנוסע  מושב  את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות 

לא  הילד  כדי שמושב הבטיחות של  ככל האפשר, 

ייגע בלוח המכשירים.

• עלולה 	 הקדמי  הנוסע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

לגרום למוות או לפציעות חמורות לילדים עד גיל 12, 

כולל אלו שיושבים במושב הבטיחות הפונה לאחור. 

מערכות חגורות בטיחות

מיומן  נהג  אתה  אם  אפילו  בטיחות  חגורות  לחגור  יש 

ואפילו בנסיעות קצרות. ייתכן שנהג אחר יפגע בך. תאונה 

יכולה להתרחש ברחוב ליד הבית או הרחק מהעיר.

מחקרים מראים שחגורות הבטיחות מצילות חיים ויכולות 

התנגשות.  של  במקרה  הפגיעות  חומרת  את  להקטין 

חלק מהפגיעות הקשות ביותר מתרחשות כאשר הנוסע 

מושלך מן הרכב.

את  משמעותי  באופן  מקטינות  הבטיחות  חגורות 

וכן את  בזמן התנגשות,  יושלך מהרכב  הסיכון שמישהו 

של  פנימיים  בחלקים  מהתנגשות  להיפגע  האפשרות 

הרכב. כולם חייבים להיות חגורים ברכב בכל זמן.

)BeltAlert( מערכת תזכורת חגורות בטיחות

תזכורת חגורות בטיחות למושבים הקדמיים ובשורה 

השנייה )אם קיימת(

הקדמי  ולנוסע  לנהג  להזכיר  נועד  זה  תפקוד   

חגורות  את  לחגור  בתזכורת(  מצויד  שלו  המושב  )אם 

נמצא  עוד מתג ההתנעה  כל  פעיל  הבטיחות. התפקוד 

.ON/RUN או START במצב
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חיווי ראשון

אם הנהג לא חגור בעת שמתג ההתנעה מועבר למצב 

מספר  למשך  קולי  אות  יישמע   ,ON/RUN או   START
לא  הקדמי  הנוסע  או  הנהג  המצב,  באותו  אם,  שניות. 

תידלק  התזכורת  תפקוד  של  ההתרעה  נורית  חגורים, 

באדום ותישאר דולקת עד שהנהג והנוסע הקדמי יחגרו 

את חגורות הבטיחות. 

כאשר  לירוקה  תהפוך  הבטיחות  חגורת  תזכורת  נורית 

הקדמי  והנוסע  שהנהג  לאחר  חגורה.  הבטיחות  חגורת 

תזכורת  נוריות  כל  שלהם  הבטיחות  חגורת  את  חגור 

ייכבו. התזכורת במושב הנוסע הקדמי  חגורת הבטיחות 

לא פעילה כאשר המושב ריק.

רצף תזכורת חגורות הבטיחות

רצף תזכורת חגורת הבטיחות מופעל כאשר הרכב נוסע 

במהירות הגבוהה מהמהירות המוגדרת, והנהג או הנוסע 

במושב  הבטיחות  חגורת  )תזכורת  חגורים  לא  הקדמי 

הנוסע הקדמי לא תהיה פעילה כאשר המושב ריק(. 

רצף תזכורת חגורת הבטיחות מתחיל על ידי הבהוב של 

נורית האזהרה והשמעת אות קולי לסירוגין. ברגע שהרצף 

הושלם, נורית האזהרה נשארת אדומה עד לחגירת מושב 

קדמי הבטיחות. 

רצף התזכורת עשוי לפעול שוב בהתאם למהירות הרכב, 

הקדמי  והנוסע  הנהג  במושב  הבטיחות  שחגורות  ועד 

לחגור  ברכב  הנוסעים  לשאר  להזכיר  הנהג  על  חגורות. 

את חגורות הבטיחות שלהם.

שינוי מצב

אם הנהג או הנוסע הקדמי מתירים את חגורות הבטיחות 

חגורות  תזכורת  רצף  בנסיעה,  שהרכב  בעת  שלהם 

הבטיחות יתחיל עד לחגירת חגורות הבטיחות. התזכורת 

במושב הנוסע הקדמי לא פעילה כאשר המושב ריק.

ייתכן שהתזכורת תופעל אם יהיה מטען כבד או בעל חיים 

על מושב הנוסע הקדמי, או אם המושב מוטה לחלוטין 

לאחור )אם האפשרות קיימת(.

מומלץ לעגן בעלי חיים במושב האחורי )אם קיים( בהתקן 

באמצעות  לעיגון  הניתן  נסיעה  בארגז  או  מתאים  ריסון 

חגורת הבטיחות של הרכב, ולאבטח היטב את המטען.

תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי )אם קיימת(

תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי מציגה לנהג באם 

משוחררות  או  חגורות  האחורי  במושב  בטיחות  חגורת 

)אם קיימת תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי(. 

האחוריים  למושבים  הבטיחות  חגורת  תזכורת  רצף 

מופעל כאשר הרכב בתנועה במהירות מעל התחום 

נורית  נחגרת,  השנייה  בשורה  חגורה  אם  המוגדר. 

זה  מושב  עבור  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת 

תידלק קבוע בירוק. אם הנוסע אינו חוגר את חגורת 

יתחיל  הבטיחות  חגורות  תזכורת  רצף  הבטיחות, 

)אם קיימת תזכורת חגורת בטיחות למושב האחורי(. 

תידלק  התואמת  הבטיחות  חגורת  תזכורת  נורית 

קבוע באדום.

אם חגורת הבטיחות אינה נחגרת כאשר הרכב עבור 

הבטיחות  חגורת  תזכורת  המוגדרת,  המהירות  את 

ויישמע צליל אזהרה רציף  האחורית תהבהב באדום 

למשך כ-30 שניות, אם אין שינוי במצב של אבזמי 

חגורות בטיחות במושבים האחוריים.

האחורי  במושב  נוסע  של  הבטיחות  חגורת  אם 

האזהרה  רצף  בתנועה,  שהרכב  בעת  משוחררת 

ונורית תזכורת חגורת הבטיחות אחורית  יתחיל שוב 

להתריע  כדי  לאדום,  מירוק  צבע  תשנה  זה  למיקום 

עד שהנוסע במושב האחורי  לעצור את הרכב  לנהג 

יחגור שוב את חגורת הבטיחות שלו.
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כל נוריות תזכורת חגורת בטיחות אחורית יישארו דלוקות 

למשך כ- 60 שניות )אם קיימת תזכורת חגורת בטיחות 

אחורית(

תזכורת חגורת בטיחות אחורית תציין שהמושב האחורי 

המושב  אם   . חגורה  אינה  הבטיחות  וחגורת  פנוי 

האחורי פורק )בכלי רכב עם מושב אחורי ניתן להסרה( 

קווים  שני  עם  תוצג  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת 

מפרידים - - .

ניתן להפעיל או לבטל את פעולת תזכורת חגורת בטיחות 

קדמית במרכז שירות מורשה.

אחורית.  בטיחות  חגורת  תזכורת  את  לנטרל  ניתן  לא 

פעולת  את  לבטל  לא  ממליצה   FCA US LLC חברת 

התזכורת.

הערה:

נורית  נוטרלה,  קדמית  בטיחות  חגורת  תזכורת  אם 

ותישאר  תידלק  הקדמית  הבטיחות  חגורת  תזכורת 

חגורות  את  יחגרו  הקדמי  והנוסע  שהנהג  עד  דולקת 

הבטיחות.

חגורות מותניים/כתף

לכל המושבים ברכב יש חגורת מותניים/כתף.

במקרה  רק  ננעל  הבטיחות  חגורות  של  הגלילה  מתקן 

רצועת  רגיל  במצב  התנגשות.  או  פתע  בלימת  של 

הכתף חופשית לנוע בהתאם לגופך. אולם, במקרה של 

הנוסע  של  השלכה  ומונעת  ננעלת  החגורה  התנגשות, 

בתוך הרכב, ואת הסכנה של פציעה כתוצאה מכך.

אזהרה!
• להוביל 	 עלולה  בלבד  האוויר  כריות  על  הסתמכות 

כריות  התנגשות.  של  במקרה  חמורות  לפציעות 

מאבטחות  הבטיחות,  חגורות  עם  בשילוב  האוויר, 

אותך למושב. בהתנגשויות מסוימות ייתכן שכריות 

חגורת  את  תמיד  חגור  ייפתחו.  לא  כלל  האוויר 

הבטיחות, גם אם הרכב מצויד בכריות אוויר.

• עלולים 	 ברכבך  והנוסעים  אתה  התנגשות,  בעת 

חגורים  לא  אתם  אם  חמורות  פציעות  להיפצע 

כראוי. אתה עלול להיפגע מהחלקים הפנימיים של 

מחוץ  אל  להיזרק  או  אחרים,  מנוסעים  או  הרכב 

לרכב.

אזהרה!
ודא תמיד שאתה ושאר הנוסעים ברכב חגורים כראוי.

• הרכב 	 בתוך  מטען,  הובלת  באזורי  לנסוע  מסוכן 

הנוסעים  אנשים  התנגשות,  בעת  לו.  מחוצה  או 

באזורים אלה הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיפצע או 

להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נוסע  לאף  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנסיעה.

• כדי 	 כראוי.  וחגורים  ישובים  הנוסעים  שכל  ודא 

של  במקרה  לפציעות  הסיכון  את  להפחית 

את  לחגור  חייבים  והנהג  הנוסעים  כל  התנגשות, 

חגורות הבטיחות שלהם.

• חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה לגרום 	

עלולות  התנגשות.  בעת  יותר  חמורות  לפציעות 

להחליק  ניתן  אפילו  או  פנימיות,  פגיעות  להיגרם 

החוצה מהחגורה. עקוב אחר ההוראות כדי לחגור 

ולשמור גם על  את חגורת הבטיחות שלך כהלכה 

הנוסעים ברכב בטוחים.
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אזהרה!
• אחת. 	 בטיחות  חגורת  עם  אנשים  שני  לחגור  אסור 

הם עלולים להתנגש אחד בשני בזמן תאונה ולהיפגע 

באופן חמור. לעולם אל תשתמש בחגורת מותניים/

כתף או בחגורת מותניים לחגירת יותר מאדם אחד, 

ללא קשר לגודלו.

אזהרה!
• גבוה מדי עלולה להגדיל 	 חגורת מותניים שמונחת 

את הסיכון לפציעה בעת התנגשות. העוצמה של 

האגן,  בעצמות  או  במותניים  תיספג  לא  החגורה 

אלא באזור הבטן. ודא תמיד שהחלק התחתון של 

ומהודק  מותניך  על  נמוך  מונח  הביטחון  חגורת 

היטב.

• עליך 	 להגן  לא  עלולה  מפותלת  בטיחות  חגורת 

כראוי. בעת התנגשות היא אף עלולה לחתוך אותך. 

על  פיתולים  ללא  מונחת  הבטיחות  שחגורת  ודא 

בטיחות  חגורת  ליישר  באפשרותך  אין  אם  גופך. 

מפותלת, פנה למרכז שירות לביצוע התיקון.

אזהרה!
• במקרה 	 כראוי.  עליך  תגן  לא  מדי  רופפת  חגורה 

במידה  קדימה  לנוע  עלול  אתה  פתע  בלימת  של 

מסוכנת. הדק את חגורת הבטיחות לגופך.

• חגורת בטיחות שנחגרה לתוך האבזם הלא נכון לא 	

תגן עליך כראוי. חגורת מותניים הנחגרת גבוה מדי 

יכולה להגדיל את הסכנה של פגיעה בזמן התנגשות.   

הקפד לחגור אותה לתוך האבזם הקרוב אליך ביותר.

• אין לחגור את חגורת הבטיחות מתחת לזרוע שלך. 	

במשטחים  להיחבט  עלול  גופך  התנגשות  בעת 

בראש  הפגיעה  את  ולהגביר  הרכב  של  הפנימיים 

לזרוע  מתחת  הנחגרת  בטיחות  חגורת  ובצוואר. 

הכתף  עצמות  פנימיות.  לפציעות  לגרום  עלולה 

סביב  החגורה  את  חגור  מהצלעות.  יותר  חזקות 

את  יספגו  יותר  החזקות  שהעצמות  כדי  הכתף 

עוצמת ההתנגשות. 

• עליך 	 תגן  לא  מאחוריך  שמונחת  כתף  חגורת 

יותר לפגיעת  כראוי בעת התנגשות. יש סיכוי גדול 

את  חוגר  לא  אתה  אם  התנגשות  בעת  ראש 

חגורת הכתף שלך. יש להשתמש בחגורת הכתף 

והמותניים ביחד.

הוראות שימוש בחגורת מותניים/כתף

1 היכנס לרכב וסגור את הדלת. הישען לאחור וכוונן 

את המושב.

מעל  נמצא  הבטיחות  חגורת  של  האבזם  להב   .2

הזרוע  וליד  הקדמי,  המושב  של  הגב  משענת 

שלך במושב האחורי )בכלי רכב המצוידים במושב 

אחורי(. אחוז בלהב ומשוך החוצה את החגורה.

אזהרה!
• בעת 	 להתנתק  עלולה  קרועה  או  פרומה  חגורה 

את  בדוק  הגנה.  ללא  אותך  ולהשאיר  התנגשות 

המערכת באופן שוטף, חפש אחר חתכים, פרימה, 

או חלקים רופפים. יש להחליף מיד חלקים פגומים. 

ואל  הבטיחות  חגורות  מערכת  את  תפרק  אל 

תבצע בה שינויים. יש להחליף את מערכות חגורות 

הבטיחות לאחר התנגשות.
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במידת  המתיחה  מתקן  לאורך  האבזם  להב  את  משוך 

הצורך, כדי לאפשר לחגורה להקיף את המותניים שלך.

משיכת להב אבזם חגורת הבטיחות

3. לאחר שמשכת את החגורה במידה מספקת, הכנס 

את הלשונית לתוך האבזם עד להישמע צליל נקישה.

הכנסת להב האבזם לתוך האבזם

לרוחב  הדוק  באופן  המותניים  חגורת  את  מקם   .4

המותניים, מתחת לבטן. משוך את חגורת המותניים 

חגורת  את  להרפות  ניתן  ריפיון.  ממנה  להסיר  כדי 

המותניים במידה והיא הדוקה מדי, באמצעות הטיית 

מותניים  חגורת  המותניים.  חגורת  ומשיכת  האבזם 

מתחת  שתחליק  האפשרות  את  מקטינה  מהודקת 

לחגורה במקרה של התנגשות.  

חגורת המותניים

5. הנח את חגורת הכתף על החזה כאשר היא מתוחה, 

על  מונחת  תהיה  לא  והחגורה  בנוח  שתרגיש  כך 

הצוואר. מתקן המתיחה יהדק אותה במידה הנכונה.

האדום  הלחצן  על  לחץ  החגורה,  את  לשחרר  כדי   .6

שבאבזם. החגורה תימשך אוטומטית למצב מאוחסן.

לאפשר  כדי  האבזם  את  מטה  החלק  הצורך  במידת 

לחגורה לחזור למקומה.
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שחרור פיתול בחגורת מותניים/כתף

פעל באופן הבא כדי לשחרר פיתול למצב ישר בחגורת 

המותניים/כתף.

1. מקם את האבזם קרוב ככל האפשר אל נקודת העיגון.

אחוז  האבזם,  מעל  ס"מ   30 עד  כ-15  של  במרחק   .2

קיפול  ליצור  כדי  מעלות  ב-180  החגורה  את  וסובב 

אשר מתחיל מיד מעל האבזם.

3. החלק את האבזם מעלה מעל החגורה המקופלת.

   החגורה המקופלת חייבת להיכנס לחריץ האבזם.

4. המשך להחליק את האבזם כלפי מעלה עד אשר הוא 

עובר את האזור המקופל והחגורה כבר לא מפותלת.

נקודת עיגון עליונה מתכווננת של חגורת כתף

חגורת הכתף במושב הנהג והנוסע הקדמי ניתנת לכוונון 

כראוי, הרחק  כדי שתהיה מונחת  או מטה  כלפי מעלה 

מצווארך.

לחץ על לחצן השחרור כדי לשחרר את העיגון, והזז אותו 

כלפי מעלה או מטה למצב המתאים ביותר עבורך.

נקודת עיגון עליונה מתכווננת

ככלל, אם אתה נמוך מהממוצע, עדיף שמצב החגורה 

יהיה נמוך יותר. אם אתה גבוה מהממוצע, עדיף שמצב 

החגורה יהיה גבוה יותר.

לאחר שחרור לחצן העיגון, הזז אותו כלפי מעלה או מטה 

כדי לוודא שהוא נעול היטב.

הערה:

באפשרות  מצוידת  המתכווננת  העליונה  העיגון  נקודת 

"העלאה קלה". אפשרות זו מאפשרת את הרמת נקודת 

העיגון העליונה ללא צורך בלחיצה על לחצן השחרור.

את  הזז  במקומה,  נעולה  העיגון  שנקודת  לוודא  כדי 

העיגון כלפי מטה.

אזהרה!
חגירה לא נכונה של חגורות הבטיחות עלולה לגרום 

עלולות  התנגשות.  בעת  יותר  חמורות  לפציעות 

להחליק  ניתן  אפילו  או  פנימיות,  פגיעות  להיגרם 

החוצה מהחגורה. מלא אחר ההוראות כדי לחגור 

את חגורת הבטיחות שלך כהלכה ולשמור גם על 

הנוסעים ברכב בטוחים.

• היא 	 כאשר  החזה  על  הכתף  רצועת  את  הנח 

לא תהיה  והחגורה  בנוח  כך שתרגיש  מתוחה, 

מונחת על הצוואר. מתקן המתיחה יהדק אותה 

במידה הנכונה.

• כוונון לא נכון של חגורת הבטיחות עלול להפחית 	

את היעילות שלה במקרה של התנגשות.

• בצע תמיד את כל כוונוני החגורה כאשר הרכב 	

עומד.
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חגורות בטיחות לנשים בהריון

נשים בהריון וחגורות בטיחות

מכיוון  בטיחות,  חגורות  לחגור  חייבות  הרות  נשים 

הפציעות  סכנת  את  משמעותית  מפחיתות  שהחגורות 

עבורן ועבור עובריהן.

ולרוחב  לבטן,  ומתחת  צמוד  החגורה  את  למקם  יש 

עצמות המותניים החזקות. יש להניח את חגורת הכתף 

מעבר לחזה והרחק מהצוואר.

אין להניח את חגורת הכתף מאחוריך או מאחורי הזרוע.

קדם מותחנים של חגורות הבטיחות

מצוידות  הקדמיים  המושבים  של  הבטיחות  חגורות 

חופש  את  לבטל  שמתוכנן  קדם-מתיחה  במתקן 

את  משפר  זה  מתקן  התנגשות.  של  במקרה  החגורה 

שהחגורה  מבטיח  שהוא  כך  ידי  על  החגורה  ביצועי 

תהיה מהודקת היטב סביב הנוסע מוקדם ככל האפשר, 

במקרה של התנגשות. קדם-מותחנים פועלים ביעילות 

בטיחות  שבמושבי  אלו  כולל  הנוסע,  בממדי  תלות  ללא 

לילדים.

הערה:

מתקן זה אינו מהווה תחליף לחגירה נכונה של החגורה 

מונחת  להיות  צריכה  הבטיחות  חגורת  הנוסע.  ידי  על 

היטב ובצורה מהודקת.

של  הבקרה  יחידת  ידי  על  מופעלים  קדם-המותחנים 

מערכת הריסון לנוסעים )ORC(. בדומה לכריות האוויר, 

הופעלו  אם  חד-פעמי.  לשימוש  מיועדים  אלה  מתקנים 

אותם  להחליף  יש  קדם-המותחנים,  או  האוויר  כריות 

בחדשים.

מערכת ניהול אנרגיה

מערכת חגורת הבטיחות של המושב הקדמי וייתכן שגם 

מצוידות  האחורי  המושב  של  הבטיחות  חגורת  מערכת 

את  יותר  עוד  להקטין  היכולה  אנרגיה,  ניהול  במערכת 

הסיכון של פציעה במקרה של התנגשות.

מותחן  במכלול  מצוידת  הבטיחות  חגורות  מערכת 

המתוכנן לשחרר את החגורה בצורה מבוקרת.

)ALR( מותחני נעילה  אוטומטיים

מאובזרות  הנוסעים  במושבי  הבטיחות  שחגורות  ייתכן 

במותחני נעילה אוטומטיים )ALR( אשר משמשים לעיגון 

בטוח של מושבי בטיחות לילדים.

למידע נוסף, עיין בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדים 

בטיחות  "מושבי  שבפרק  הבטיחות"  חגורות  באמצעות 

לילדים".

כל מושב  הנעילה של  האיור הבא מתאר את אפשרות 

ברכב.



107

ALR - מותחני נעילה  אוטומטיים )דגמי שתי דלתות( 

ALR - מותחני נעילה  אוטומטיים 

)דגמי ארבע דלתות(

הנעילה  במותחני  המצויד  במושב  יושב  הנוסע  אם 

חגורת  את  משוך  רגילה,  נסיעה  בעת  אוטומטיים 

כדי  במושב,  הנוסע  את  להקיף  כדי  מספיק  הבטיחות 

להימנע מהפעלת המערכת.

עם  נקישות  של  צליל  יישמע  הופעלו,  המותחנים  אם 

משיכת החגורה.

הנח לחגורת הבטיחות להיגלל עד הסוף למקומה בתוך 

כדי  דיה,  החגורה  את  שוב  משוך  מכן  ולאחר  המנגנון 

להקיף את הנוסע במושב.

החלק את האבזם לתוך התפס עד להישמע צליל נקישה.

מראש  ננעלת  הכתף  חגורת  אוטומטי,  נעילה  במצב 

באופן אוטומטי.

את  לבטל  כדי  למקומה  תחזור  עדיין  הבטיחות  חגורת 

חופש הפעולה של חגורת הכתף.

השתמש במצב הנעילה האוטומטית בכל פעם שמושב 

בטיחות לילד מותקן במושב שמאובזר בתפקוד זה.

ילדים מתחת לגיל 12 צריכים להיות חגורים תמיד במושב 

האחורי.

אזהרה!
• הפונה 	 לילד  ריסון  מערכת  תתקין  אל  לעולם 

פעילה  אוויר  בכרית  שמוגן  מושב  על  לאחור 

פציעה  או  מוות  סכנת  קיימת  אחרת  לפניו. 

קשה לילד.

• בטיחות 	 במושב  ילדים  להסיע  תמיד  מומלץ 

שבו  מכיוון  האחורי,  במושב  המותקן  מתאים 

יהיה הילד מוגן היטב בעת תאונה.

• הפונה 	 בטיחות  במושב  ילד  להסיע  עליך  אם 

לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותקן  לאחור 

את כרית האוויר של הנוסע הקדמי. ודא תמיד 

שנורית חיווי כרית אוויר מנוטרלת דולקת בעת 

את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות  במושב  שימוש 

מושב הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי שמושב 

הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירים.

• הקדמי 	 הנוסע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

עלולה לגרום למוות או לפציעות חמורות לילדים 

עד גיל 12, כולל אלו שיושבים במושב הבטיחות 

הפונה לאחור.



ת
ת בטיחו

מערכו

108

כיצד להשתמש במצב נעילה אוטומטית

1. חגור את חגורת המותניים והכתף.

לכל  מטה  כלפי  אותה  ומשוך  הכתף  בחגורת  אחוז   .2

אורכה.

צליל  יישמע  חזרתה  בעת  לחזור.  לחגורה  אפשר   .3

נקישה המציין שהחגורה נמצאת כעת במצב נעילה 

אוטומטית.

כיצד לבטל את מצב נעילה אוטומטית

חזרתה  את  ואפשר  המותניים/כתף  חגורת  את  נתק 

האוטומטית  הנעילה  מצב  את  לבטל  כדי  המלאה 

ולהפעיל את מצב נעילת החירום של הרכב.

אזהרה!
• לאחר בדיקה לפי המתואר בספר זה, חובה להחליף 	

הנעילה  מותחני  מערכת  אם  החגורה  מכלול  את 

האוטומטיים )ALR( או כל תפקוד אחר של חגורת 

הבטיחות לא עובד כראוי.

• אי החלפת מכלול החגורה עלול להגביר את הסיכון 	

של פגיעה בהתנגשות.

אזהרה!
• כדי 	 האוטומטית  הנעילה  במצב  להשתמש  אין 

או  הבטיחות,  חגורות  את  שחוגרים  נוסעים  לרסן 

ילדים שיושבים במושבי הגבהה. מצב הנעילה נועד 

או  לאחור  הפונים  לילד  בטיחות  מושבי  להתקנת 

הפונים לפנים, ומצוידים ברתמה להתקנה.

)SRS( מערכות ריסון נוספות

במערכות  מצוידים  להיות  עשויים  מסוימים  דגמים 

הבטיחות שמתוארות בפרק זה, וייתכן שהן אופציונליות 

בדגמים אחרים. ודא זאת עם מרכז השירות שלך.

עליך  להגן  מוכנה  להיות  צריכה  האוויר  כריות  מערכת 

בעת התנגשות. מערכת הריסון לנוסעים )ORC( מבקרת 

שקשור  המחבר  החיווט  ואת  הפנימיים  המעגלים  את 

לרכיבים החשמליים של מערכת כריות האוויר.

ייתכן שמערכת כריות האוויר ברכבך כוללת:

רכיבי מערכת כריות האוויר

• 	)ORC( בקר מערכת ריסון

• נורית אזהרת כרית אוויר 	

• עמוד וגלגל הגה	

• לוח מחוונים	

• מגני ברכיים	

• כריות אוויר במושבים הקדמיים	

• לחצן אבזם חגורות הבטיחות	

• כריות אוויר צד נוספות	

• חיישני פגיעה קדמיים וצדדיים	

• קדם מותחנים של חגורות הבטיחות	

נורית אזהרת כרית אוויר

המעגלים  מוכנות  את  מנטרת  המערכת   

האלקטרוניים של מערכת כריות האוויר בכל עת שמתג 

.ON/RUN או START ההתנעה נמצא במצב

אם מתג ההתנעה נמצא במצב OFF או ACC, מערכת 

כריות האוויר לא תפעל וכריות האוויר לא ייפתחו.
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למערכת כריות האוויר יש גם מערכת גיבוי שתנפח את 

כריות האוויר גם אם המצבר חלש או נותק לפני פתיחת 

הכריות.

כמו כן, המערכת מדליקה את נורית האזהרה של כריות 

לבדיקת  שניות   8 עד   4 למשך  המחוונים  בלוח  האוויר 

במצב  נמצא  ההתנעה  שמתג  בעת  עצמית,  תקינות 

ON/RUN. הנורית כבית לאחר סיום בדיקת התקינות.

נורית  המערכת,  מרכיבי  באחד  תקלה  ותתגלה  במידה 

כריות האוויר תידלק רגעית או ברציפות.

צליל התרעה יחיד יישמע במידה והנורית נדלקת לאחר 

ההתנעה.

המערכת מכילה גם אבחונים שידליקו את נורית אזהרת 

ישנה תקלה שעלולה  כריות האוויר בלוח המחוונים אם 

להשפיע על המערכת.

האבחון גם מאחסן בזיכרון את אופי התקלה.

במערכת  תחזוקה  פעולות  לבצע  סיבה  שאין  אף  על 

שירות  למרכז  מיד  פנה  הבאים  במקרים  האוויר,  כריות 

לתיקון המערכת.

• במהלך 	 נדלקת  לא  האוויר  כריות  של  האזהרה  נורית 

4 עד 8 השניות לאחר העברת מתג ההתנעה למצב 

.ON/RUN

• נורית האזהרה נשארת דולקת לאחר פרק הזמן של 	

4 עד 8 שניות.

• קבועה 	 נשארת  או  לסירוגין  נדלקת  האזהרה  נורית 

במהלך הנסיעה.

הערה:

הקשור  אחר  מד  כל  או  הסל"ד  מד  המהירות,  מד  אם 

למנוע לא עובד, ייתכן שגם מערכת הריסון לנוסעים תהיה 

מנוטרלת. ייתכן שכריות האוויר לא יגנו עליך במקרה כזה.

בתקלה  לטיפול  האפשרי  בהקדם  שירות  למרכז  פנה 

במערכת כריות האוויר.

אזהרה!
בלוח  האוויר  כריות  של  האזהרה  מנורית  התעלמות 

עליך בעת  יגנו  לא  האוויר  פירושה שכריות  המחוונים 

התנגשות. אם הנורית לא נדלקת לבדיקת תקינותה 

או אם היא  דולקת לאחר התנעת הרכב,  או נשארת 

נדלקת במהלך נסיעה, פנה מיד למרכז שירות לטיפול 

במערכת כריות האוויר.

נורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר

אם זוהתה תקלה בנורית אזהרת כרית האוויר, אשר 

 ,)SRS( יכולה להשפיע על מערכת הריסון הנוספת 

נורית אזהרת תקלה בנורית כריות אוויר תידלק בלוח 

אוויר  כריות  בנורית  תקלה  אזהרת  נורית  המחוונים. 

תמשיך לדלוק כל עוד התקלה קיימת. בנוסף, יישמע 

צליל בודד כדי להתריע על כך שנורית אזהרת תקלה 

בנורית כריות אוויר נדלקה וזוהתה תקלה. אם נורית 

או  קבוע  נדלקת  אוויר  כריות  בנורית  תקלה  אזהרת 

לסירוגין בעת נהיגה פנה מיד למרכז שירות מורשה.

בנורית  תקלה  אזהרת  לנורית  בנוגע  נוסף  למידע 

כריות אוויר עיין בפרק "הכר את לוח המחוונים" בספר 

נהג זה.



ת
ת בטיחו

מערכו

110

כריות אוויר קדמיות

מותניים/ ובחגורות  קדמיות  אוויר  בכריות  מצויד  רכבך 

הן  הקדמיות  האוויר  כריות  הקדמיים.  במושבים  כתף 

כרית  הבטיחות.  חגורות  של  הריסון  למערכות  תוספת 

האוויר של הנהג נמצאת במרכז גלגל ההגה. כרית האוויר 

תא  מעל  המחוונים  בלוח  נמצאת  הקדמי  הנוסע  של 

הכפפות. התוויות SRS AIRBAG או AIRBAG מוטבעות 

על כיסוי הכריות.

מיקום כרית אוויר קדמית וכרית אוויר לברכיים

1 - כריות האוויר הקדמיות של הנהג והנוסע הקדמי

2 - כרית אוויר לברכיים של הנהג והנוסע הקדמי

אזהרה!
• ישיבה קרובה מדי לגלגל ההגה או ללוח המחוונים 	

בעת פתיחה של כרית האוויר עלולה לגרום לפציעה 

למרווח  זקוקות  האוויר  כריות  למוות.  ואף  חמורה, 

בהגה  לאחוז  שתוכל  כך  לאחור,  הישען  פתיחה. 

בקלות או לגעת בלוח המחוונים.

• לעולם אל תתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור 	

על מושב שמוגן בכרית אוויר פעילה לפניו. אחרת 

קיימת סכנת מוות או פציעה קשה לילד.

• מומלץ תמיד להסיע ילדים במושב בטיחות מתאים 	

המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה הילד מוגן 

היטב בעת תאונה.

• אם עליך להסיע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור 	

כריות  את  לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותקן 

חיווי  שנורית  תמיד  ודא  הקדמי.  הנוסע  של  אוויר 

כרית אוויר מנוטרלת, דולקת בעת שימוש במושב 

לאחור  הנוסע  מושב  את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות 

לילד  הבטיחות  ממשוב  למנוע  כדי  האפשר,  ככל 

לגעת בלוח המחוונים.

• עלולה 	 הקדמי  הנוסע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

לגרום למוות או לפציעות חמורות לילדים עד גיל 12, 

כולל אלו שיושבים במושב הבטיחות הפונה לאחור.

והנוסע  הנהג  של  הקדמיות  האוויר  כריות  מאפייני 

הקדמי

על  המזוהה  ההתנגשות  חומרת  לפי  פועלת  המערכת 

ידי מערכת הריסון לנוסעים )ORC(, אשר מקבלת מידע 

מחיישני ההתנגשות הקדמיים )אם קיימים( או מרכיבים 

אחרים של המערכת. כרית האוויר של הנהג היא כרית 

אוויר חד שלבית.

כרית האוויר של הנוסע היא כרית אוויר רב שלבית.

השלב הראשון של הניפוח מופעל מיד ברגע ההתנגשות 

שדורשת פתיחה של כרית האוויר.

חומרת  יותר במקרים בהם  היא חלשה  הניפוח  עוצמת 

ההתנגשות נמוכה.

עוצמת ניפוח חזקה יותר משמשת למקרים בהם חומרת 

ההתנגשות גבוהה.

ייתכן שרכב זה מצויד במתג חגורות בטיחות של הנהג ו/

או הנוסע הקדמי, אשר מזהה מקרה בו הנהג או הנוסע 

הקדמי לא חגורים.

את  להתאים  עשוי  הבטיחות  חגורת  של  האבזם  מתג 

קצב הניפוח של כריות האוויר הקדמיות המתקדמות.

instrument panel. The Redundant Air Bag
Warning Light will stay on until the fault is
cleared. In addition, a single chime will
sound to alert you that the Redundant Air Bag
Warning Light has come on and a fault has
been detected. If the Redundant Air Bag
Warning Light comes on intermittently or
remains on while driving have an authorized
dealer service the vehicle immediately.

For additional information regarding the Re-
dundant Air Bag Warning Light refer to “Get-
ting To Know Your Instrument Panel” section
of this manual.

Front Air Bags

This vehicle has front air bags and lap/
shoulder belts for both the driver and front
passenger. The front air bags are a supple-
ment to the seat belt restraint systems. The
driver front air bag is mounted in the center
of the steering wheel. The passenger front air
bag is mounted in the instrument panel,
above the glove compartment. The words
“SRS AIRBAG” or “AIRBAG” are embossed
on the air bag covers.

WARNING!

• Being too close to the steering wheel or
instrument panel during front air bag

WARNING!
deployment could cause serious injury,
including death. Air bags need room to
inflate. Sit back, comfortably extending
your arms to reach the steering wheel or
instrument panel.

• Never place a rear-facing child restraint
in front of an air bag. A deploying pas-
senger front air bag can cause death or
serious injury to a child 12 years or
younger, including a child in a rear-
facing child restraint.

• Only use a rear-facing child restraint in
the rear seat of a vehicle with a rear seat.

Driver And Passenger Front Air Bag Features

The Advanced Front Air Bag system has mul-
tistage driver and front passenger air bags.
This system provides output appropriate to
the severity and type of collision as deter-
mined by the Occupant Restraint Controller
(ORC), which may receive information from
the front impact sensors (if equipped) or
other system components.

Front Air Bag/Knee Impact Bolster
Locations

1 — Driver And Passenger Front Air
Bags

2 — Driver And Passenger Knee Impact
Bolsters

SA
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אזהרה!
• אין להניח חפצים על כריות האוויר בלוח המחוונים 	

עלולים  שהם  מאחר  בסביבתן,  או  ההגה  ובגלגל 

תאונה  של  במקרה  חמורות  לפגיעות  לגרום 

שתגרום לפתיחת כריות האוויר.

• או 	 האוויר  כריות  מכסי  על  חפצים  להניח  אין 

בסביבתן, ואל תנסה לפתוח אותן ידנית. אתה עלול 

לגרום נזק לכריות ולהיפגע, מכיוון שהן עלולות לא 

להיות תקינות.כיסוי המגן של כרית האוויר מתוכנן 

להיפתח רק בעת התנפחות הכרית.

• להוביל 	 עלולה  בלבד  האוויר  כריות  על  הסתמכות 

כריות  התנגשות.  של  במקרה  חמורות  לפציעות 

מאבטחות  הבטיחות,  חגורות  עם  בשילוב  האוויר, 

אותך למושב. בהתנגשויות מסוימות ייתכן שכריות 

חגורת  את  תמיד  חגור  ייפתחו.  לא  כלל  האוויר 

הבטיחות, גם אם הרכב מצויד בכריות אוויר.

הפעלת כריות האוויר הקדמיות

נוספת  הגנה  לספק  תוכננו  הקדמיות  האוויר  כריות 

בשילוב עם חגורות הבטיחות.

אין הן מקטינות את הסכנה לפציעה כתוצאה מהתנגשות 

אחורית, צידית או מצב של התהפכות הרכב.

הקדמיות,  האוויר  כריות  יופעלו  חזיתית  תאונה  בכל  לא 

גם אם נגרם נזק לרכב במהלך התאונה. לדוגמה, בעת 

התנגשויות בעמודים, התנגשות גחון, התנגשות זוויתית.

ייתכן  ברכב,  התאונה  ובמיקום  בסוג  תלוי  זאת,  למרות 

שכריות האוויר הקדמיות ייפתחו גם בתאונה עם כלי רכב 

קטן שיגרום להאטה חזקה.

מהירות  הרכב,  האטת  את  מודדים  שהחיישנים  מאחר 

כריות  אם  להחליט  כדי  מספיקים  אינם  והנזק  הרכב 

האוויר היו צריכות להיפתח או לא.

חגירת חגורות הבטיחות חשובה לשיפור הבטיחות שלך 

בכל סוג של התנגשות, לשמירה על מיקומך במושב ועל 

המרחק מכרית האוויר.

כאשר המערכת לריסון נוסעים מזהה התנגשות הדורשת 

פתיחה של כריות האוויר, יישלח אות ליחידות הניפוח.

כמות גדולה של גז לא רעיל מוזרמת מיד כדי לנפח את 

כריות האוויר הקדמיות.

העליון  קדמי  מושב  והחלק  ההגה  גלגל  מרכז  כיסוי 

של לוח המחוונים מופרדים ומתקפלים, כך שכריות 

האוויר יכולות להיפתח במלואן.

שלוקח  מהזמן  בפחות  במלואן  נפתחות  הכריות 

למצמץ בעיניים.

לאחר מכן הן מתרוקנות במהירות במהלך ריסון הנהג 

והנוסע הקדמי.

 – הנוסע  מושב  של  האוויר  כרית  תפקוד  נטרול 

אם קיים

המערכת מאפשרת לנהג לנטרל )לכבות( את כרית 

עליך  אם  הקדמי  המושב  של  המתקדמת  האוויר 

להתקין את מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי.

עליך לעשות את הפעולה הזאת אך ורק אם זה הכרחי 

להתקין את מושב הבטיחות לילד במושב הקדמי.

ילדים עד גיל 12 או צעירים יותר חייבים תמיד להיות 

חגורים במושב האחורי.

סטטיסטיקת תאונות מעידה כי הילדים בטוחים יותר 

במושב האחורי מאשר במושב הקדמי.

לילדים"  בטיחות  "מושבי  בנושא  עיין  נוסף,  )למידע 

בפרק זה(.
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אזהרה!
• כאשר כרית האוויר. המתקדמת של המושב הקדמי 	

מנוטרלת, היא לא תפתח בעת התנגשות.

• כרית אוויר מתקדמת מנוטרלת של המושב הקדמי 	

בנוסף  נוספת,  הגנה  הקדמי  לנוסע  תעניק  לא 

לחגורת הבטיחות.

• רק 	 הקדמי  במושב  לילד  הבטיחות  מושב  התקן 

אם בקונסולה המרכזית דולקת נורית החיווי נטרול 

 )OFF( הקדמי  הנוסע  מושב  של  האוויר  כרית 

האוויר  שכרית  המודיעה  העילית,  בקונסולה   

המתקדמת  של המושב הקדמי מנוטרלת.

• עלולים 	 ברכבך  והנוסעים  אתה  התנגשות,  בעת 

חגורים  לא  אתם  אם  חמורות  פציעות  להיפצע 

כראוי. אתה עלול להיפגע מהחלקים הפנימיים של 

מחוץ  אל  להיזרק  או  אחרים,  מנוסעים  או  הרכב 

לרכב. ודא תמיד שאתה והנוסעים האחרים חגורים 

כראוי.

ניתן להפעיל או לנטרל  את כרית האוויר המתקדמת של 

המושב הקדמי על ידי בחירת הפעולה הרצויה בתפריט 

בתצוגת לוח המחוונים.

למידע נוסף איך להגיע לתצוגת לוח המחוונים, עיין בנושא 

"תצוגת לוח מחוונים" בפרק "הכר את לוח המחוונים".

כולל  הנוסע  מושב  של  האוויר  כרית  נטרול  תפקוד 

את הדברים הבאים:

• 	)ORC( בקר מערכת ריסון 

• הנוסע 	 כרית האוויר של מושב  נטרול  חיווי  נורית   

הקדמי )OFF( תידלק בכתום מעל הקונסולה העילית.

•  נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי 	

פועלת )ON( תידלק בכתום מעל קונסולה העילית.

•  נורית אזהרת כרית אוויר - תידלק בכתום בתצוגת 	

לוח המחוונים.

נוריות חיווי כרית אוויר של הנוסע הקדמי

מוכנות  את  מנטרת   )ORC( לנוסעים  הריסון  מערכת 

בכל  האוויר  כריות  מערכת  של  האלקטרוניים  המעגלים 

ON/ או   START במצב  נמצא  ההתנעה  שמתג  פעם 

.RUN

מערכת הריסון תדליק את נורית החיווי נטרול כרית האוויר 

של מושב הנוסע הקדמי המודיעה אם המערכת פועלת 

שניות   8 עד   5 במשך  העילית  בקונסולה  מכובה,  או 

 START לבדיקה עצמית כשמתג ההתנעה נמצא במצב

הבדיקה  אחרי  העצמית,  הבדיקה  לאחר   .ON\RUN או 

העצמית, הנהג והנוסע יוכלו לדעת מה מצב כרית האוויר 

המתקדמת של מושב הנוסע הקדמי על פי נורית החיווי 
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עליך  מתרחשים,  הבאים  מהדברים  אחד  אם  שתידלק. 

בע"מ  מורשה מטעם סמלת  שירות  למרכז  מיד  לפנות 

לבדיקה מערכת כריות האוויר.

• הבדיקה 	 במהלך  נדלקות   לא  החיווי  נוריות  שתי 

ON\ או   START במצב  ההתנעה  כשמתג  העצמית 

.RUN

• שתי נוריות המחוונים נשארות דלוקות אחרי התנעת 	

הרכב.

• שתי נוריות החיווי נשארות כבויות אחרי התנעת הרכב.	

• שתי נוריות החיווי נדלקות בעת הנהיגה.	

• שתי נוריות החיווי כבות בעת הנהיגה.	

אחרי שהסתיימה הבדיקה העצמית, צריכה להידלק כל 

מושב  של  האוויר  כרית  של  אחת  חיווי  נורית   רק  פעם 

הנוסע.

אזהרה!
לעיל המראה  אם מתרחש אחד מהמצבים שהוזכרו 

שיש בעיה עם נורית החיווי של כרית האוויר של מושב 

הנוסע  מושב  של  המתקדמת  האוויר  כרית  הנוסע, 

או   DISABLED( שנבחר  האחרון  במצב  תישאר 

ENABLED( )מנוטרל או מופעל(.

נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי 

מנוטרלת )OFF( בקונסולה העילית.

מנוטרלת  הקדמי  הנוסע  מושב  של  האוויר  כרית  נורית 

כשכרית  הקדמי  במושב  ולנוסע  לנהג  מודיעה   )OFF(

מנוטרלת.  הקדמי  המושב  של  המתקדמת  האוויר 

הקדמי  הנוסע  מושב  של  האוויר  כרית  חיווי  נורית 

מנוטרלת )OFF(, דולקת  כדי להודיע שכרית האוויר 

המתקדמת של המושב הקדמי לא תיפתח במקרה של 

אל תניח שכרית האוויר של המושב  לעולם  התנגשות. 

הנוסע הקדמי מנוטרלת, אלא אם ראית את נורית החיווי 

 )OFF( הקדמי  הנוסע  מושב  של  האוויר  כרית  נטרול 

. דולקת 

נורית חיווי כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי 

פועלת )ON( בקונסולה העילית.

 )ON( נורית כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי פועלת

האוויר  כשכרית  הקדמי  במושב  ולנוסע  לנהג  מודיעה 

המתקדמת של המושב הקדמי פעילה. נורית חיווי כרית 

דולקת   )ON( פועלת  הקדמי  הנוסע  מושב  של  האוויר 

, כדי להודיע שכרית האוויר המתקדמת של המושב 

הקדמי תיפתח במקרה של התנגשות. לעולם אל תניח 

אלא  פעילה  הקדמי  הנוסע  המושב  של  האוויר  שכרית 

אם ראית את נורית החיווי כרית האוויר של מושב הנוסע 

. הקדמי פעילה )ON( דולקת 

אזהרה!
• הפונה 	 לילד  ריסון  מערכת  תתקין  אל  לעולם 

לאחור על מושב שמוגן בכרית אוויר פעילה לפניו. 

אחרת קיימת סכנת מוות או פציעה קשה לילד.

• בטיחות 	 במושב  ילדים  להסיע  תמיד  מומלץ 

מתאים המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה 

הילד מוגן היטב בעת תאונה.

• הפונה 	 בטיחות  במושב  ילד  להסיע  עליך  אם 

לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותקן  לאחור 

תמיד  ודא  הקדמי.  הנוסע  של  האוויר  כרית  את 

שנורית חיווי כרית אוויר מנוטרלת, דולקת בעת 

שימוש במושב בטיחות לילד.

האפשר,  ככל  לאחור  הנוסע  מושב  את  להזיז  יש 

בלוח  ייגע  לא  הילד  של  הבטיחות  שמושב  כדי 

המכשירים.

• כרית אוויר נפתחת במושב הנוסע הקדמי עלולה 	

לגרום למוות או לפציעות חמורות לילדים עד גיל 

12, כולל אלו שיושבים במושב הבטיחות הפונה 

לאחור ילדים מתחת ועד לגיל 12 צריכים להיות 

חגורים תמיד במושב האחורי.



ת
ת בטיחו

מערכו

114

מושב  של  המתקדמת  האוויר  כרית  )כיבוי(  נטרול 

הנוסע הקדמי

על מנת לנטרל את כרית האוויר המתקדמת של מושב 

הנוסע הקדמי, כנס לתפריט הראשי של צג לוח המחוונים 

הנמצא בלוח במחוונים, על ידי לחיצה על לחצני  החצים 

מכן  ולאחר  ההגה,  גלגל  על  הנמצאים  ולמטה  למעלה 

בצע את הפעולות הבאות:

מידעפעולה

 Vehicle-גלול למעלה או למטה ל
Set-Up )הגדרה של הרכב(.

לחץ על OK )אישור( על גלגל ההגה 
 Vehicle של הרכב כדי להיכנס ל

Settings )הגדרות רכב(.

גלול למעלה או למטה באמצעות 
לחצני החצים על גלגל ההגה כדי 

לבחור ב-Security )אבטחה(.

לחץ על לחצן OK )אישור( על 
 Security-גלגל ההגה כדי לבחור ב

)אבטחה(.

לחץ על לחצן OK )אישור( על גלגל 
 Passenger-ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG )כרית אוויר של מושב 

הנוסע(.

מידעפעולה

גלול למעלה או למטה 
 Passenaer AIRBAG OFF-ל
)כרית אוויר של מושב הנוסע 
מנוטרלת(  OFF )מכובה(.

הערה:

אם כרית האוויר 
המתקדמת של 

נוסע המושב 
הקדמי הייתה 

 ENABLED במצב
)הופעלה( קודם 

לכן, ברירת המחדל 
תהיה שהמערכת 
תהיה במצב פעיל 
)ON( והנהג יהיה 
חייב לגלול למטה 
כדי לבחור במצב 

OFF )מכובה(.

לחץ על לחצן OK )אישור( על גלגל 
 Passenaer-ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG OFF )כרית אוויר של 

 OFF  )מושב הנוסע מנוטרלת
)מכובה(.

גלול למעלה או למטה כדי לבחור 
ב"YES" )כן( לאישור.

מידעפעולה

לחץ על לחצן OK )אישור( על גלגל 
ההגה כדי לבחור ב"YES" )כן(.

הערה:

אם פעולה זו לא 
תושלם תוך דקה, 

הפעולה תיכנס 
למצב של השהייה 

ויהיה עליך לחזור 
שוב על התהליך.

יישמע צליל בודד 
בזמן שנורית 

החיווי כרית האוויר 
של מושב הנוסע 

מנוטרלת  
במשך 4 עד 5 

שניות כדי לאשר 
שכרית האוויר 

של מושב הנוסע 
הקדמי נוטרלה.  
נורית חיווי כרית 

האוויר של מושב 
הנוסע מנוטרלת 

)OFF(  תישאר 
דולקת  באופן רצוף  
בקונסולה  המרכזית 

כדי להודיע שכרית 
האוויר המתקדמת 
של המושב הקדמי 
.)OFF( מנונטרלת
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כרית  את  ינטרלו  לעיל  בטבלה  שפורטו  הפעולות  ביצוע 
חיווי  נורית  הקדמי.  הנוסע  מושב  של  המתקדמת  האוויר 
 )OFF( מנוטרלת  הקדמי  הנוסע  מושב  של  האוויר  כרית 
האוויר  להודיע שכרית  כדי  דולקת,  בקונסולה העילית   
של  במקרה  תיפתח  לא  הקדמי  המושב  של  המתקדמת 

התנגשות.

מושב  של  המתקדמת  האוויר  כרית  של  הפעלה 

הנוסע הקדמי

כנס לתפריט הראשי של צג לוח המחוונים הנמצא בלוח 
במחוונים, על ידי לחיצה על לחצני החצים מעלה ומטה 
הנמצאים על גלגל ההגה, ולאחר מכן בצע את הפעולות 

הבאות:

מידעפעולה

 Vehicle-גלול למעלה או למטה ל
Set-Up )הגדרה של הרכב(.

לחץ על OK )אישור( על גלגל 
ההגה של הרכב כדי להיכנס 

ל-Vehicle Settings )הגדרות 
רכב(.

גלול למעלה או למטה באמצעות 
לחצני החצים על גלגל ההגה כדי 

לבחור ב-Security )אבטחה(.

לחץ על לחצן OK )אישור( על 
 Security-גלגל ההגה כדי לבחור ב

)אבטחה(.

מידעפעולה

לחץ על לחצן OK )אישור( על גלגל 
 Passenger-ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG )כרית אוויר של הנוסע(.

גלול למעלה או למטה לכרית אוויר 
.ON  של מושב הנוסע דולקת

הערה:
אם כרית האוויר 
המתקדמת של 

נוסע המושב 
הקדמי הייתה 

 DISABLED במצב
)מנוטרלת( קודם 

לכן, ברירת המחדל 
תהיה שהמערכת 

תהיה במצב מכובה 
)OFF( והנהג יהיה 
חייב לגלול למטה 
כדי לבחור במצב 

ON )פועל(.

לחץ על לחצן OK )אישור( על גלגל 
 Passenger ההגה כדי לבחור ב
AIRBAG ON )כרית אוויר של 
ON מושב הנוסע פועלת( 

לחץ על לחצן OK )אישור( על גלגל 
ההגה כדי לבחור ב-YES )כן(.

הערה: 
אם פעולה זו לא 

תושלם תוך דקה, 
הפעולה תיכנס 

למצב של השהייה 
ויהיה עליך לחזור 
שוב על התהליך.

מידעפעולה

יישמע צליל בודד 
בזמן שנורית החיווי 

כרית האוויר של 
מושב הנוסע  

דולקת במשך 4 עד 
5 שניות כדי לאשר 

שכרית האוויר 
המתקדמת  של 

מושב הנוסע הקדמי 
.)ON( פעילה

נורית חיווי כרית 
האוויר של מושב 

, הנוסע פעילה 

תישאר דולקת 
באופן רצוף 

בקונסולה המרכזית 
כדי להודיע שכרית 
האוויר המתקדמת 
של המושב הקדמי 

.)ON( פעילה



ת
ת בטיחו

מערכו

116

ביצוע הפעולות  שפורטו בטבלה לעיל יפעילו את כרית 

האוויר המתקדמת של מושב הנוסע הקדמי. נורית חיווי 

  )ON( כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי פעילה

האוויר  שכרית  להודיע  כדי  דולקת,  העילית  בקונסולה 

של  במקרה  תיפתח  הקדמי  המושב  של  המתקדמת 

התנגשות הדורשת פתיחה של כרית האוויר.

אזהרה!
• לעולם אל תתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור 	

על מושב שמוגן בכרית אוויר פעילה לפניו. אחרת 

קיימת סכנת מוות או פציעה קשה לילד.

אזהרה!
• מומלץ תמיד להסיע ילדים במושב בטיחות מתאים 	

המותקן במושב האחורי, מכיוון שבו יהיה הילד מוגן 

היטב בעת תאונה.

• אם עליך להסיע ילד במושב בטיחות הפונה לאחור 	

כרית  את  לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותקן 

חיווי  ודא תמיד שנורית  הנוסע הקדמי.  האוויר של 

במושב  שימוש  בעת  דולקת  אוויר  כרית  נטרול 

לאחור  הנוסע  מושב  את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות 

לא  הילד  כדי שמושב הבטיחות של  ככל האפשר, 

ייגע בלוח המכשירים.

• עלולה 	 הקדמי  הנוסע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

גיל  עד  לילדים  חמורות  לפציעות  או  למוות  לגרום 

הפונה  הבטיחות  במושב  שיושבים  אלו  כולל   ,12

לאחור.

• חגורים 	 להיות  צריכים   12 לגיל  ועד  מתחת  ילדים 

תמיד במושב האחורי.

מגני ברכיים

הנהג  של  הברכיים  על  להגן  מסייעים  הברכיים  מגני 

ביותר  הנוחה  בתנוחה  אותם  ולמקם  הקדמי,  והנוסע 

בעת פתיחת כריות האוויר הקדמיות.

אזהרה!
• אין לחתוך, לקדוח או לטפל בכל צורה היא במגני 	

הברכיים.

• נוריות 	 כמו  מגני הברכיים  על  אביזרים  להתקין  אין 

אזעקה, רכיבי סטריאו שונים, מכשירי קשר וכד'.

כריות אוויר צדדיות נוספות

)SABs( כריות אוויר צד נוספות שמותקנות במושב

נוספות  צד  אוויר  כריות  להיות מותקנות  ברכבך עשויות 

בכריות  מצויד  רכבך  אם   .)SABs( במושב  שמותקנות 

אוויר צד נוספות שמותקנות במושב )SABs(, ראה את 

המידע על כריות אוויר צד להלן.

הקדמיים.  המושבים  של  החיצוני  בצד  נמצאות  הכריות 

 AIRBAG  או SRS AIRBAG הן מסומנות על ידי התווית

שתפורה לצד החיצוני של המושבים.
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תווית של כריות אוויר צד נוספות שמותקנות במושב

סכנת  את  להקטין  מסייעות  קיימות(  )אם   SAB כריות 

הפציעה במהלך התנגשויות צד מסוימות,  בנוסף להגנה 

הכריות  כאשר  והשלדה.  הבטיחות  חגורות  שמספקות 

יוצאות דרך התפר הצידי החיצוני של כיסוי  נפתחות הן 

משענת הגב.

כאשר הכריות נפתחות, הן יוצאות דרך התפר הצידי של 

הכריות  הדלת.  לבין  הנוסע  שבין  המרווח  לתוך  המושב, 

עלולים  שנוסעים  כך  ובעוצמה,  במהירות  נפתחות 

להיפגע אם הם לא יושבים כראוי במושבם, או אם ישנם 

אף  הם  ילדים  הכריות.  של  הפתיחה  במסלול  עצמים 

בסיכון גבוה יותר.

אזהרה!
חפצים  להניח  או  מושבים  בכיסויי  להשתמש  אין 

בך  לפגוע  עלולים  הם  צד.  האוויר  כריות  לבין  בינך 

בעת פתיחת הכריות ולגרום לפציעות קשות.

התנגשויות צדדיות

של  במקרים  לפעול  תוכננו  והווילון  צד  האוויר  כריות 

 )ORC( התנגשויות מסוימות. המערכת לריסון הנוסעים

קובעת אם יש צורך בפתיחת כריות האוויר בצד מסוים 

וחומרת  סוג  פי  על  התהפכות,  של  במקרה  או  שנפגע 

הפגיעה.

מסייעים  הצדדיים  החיישנים  צדדיות,  בהתנגשויות 

הרצויה  התגובה  את  לקבוע  לנוסעים  הריסון  למערכת 

להתנגשות.

המערכת מכוילת כך שהיא יכולה לנפח את כריות האוויר 

צד בעת התנגשות צדדית ברכב בעוצמה שמצריכה את 

צד  האוויר  כריות  צדדיות,  בהתנגשויות  הכריות.  פתיחת 

שמאל  בצד  התנגשות  כאשר  עצמאי,  באופן  נפתחות 

בצד  והתנגשות  השמאלית  האוויר  כרית  את  תנפח 

ימין תנפח את כרית האוויר הימנית בלבד.

מספקת  סיבה  בהכרח  אינה  בלבד  ברכב  פגיעה 

לא  צד  האוויר  ייתכן שכריות  האוויר.  כריות  לפתיחת 

ייפתחו כלל, לרבות בהתנגשויות שמתרחשות בזוויות 

פוגעת  לא  ההתנגשות  בהם  במקרים  או  מסוימות, 

בתא הנוסעים.

התנגשות  בעת  להיפתח  עשויות  הקדמיות  הכריות 

גחון או התנגשות זוויתית. כריות האוויר צד הן תוספת 

הכריות  הבטיחות.  חגורות  של  הריסון  למערכות 

נפתחות במלואן בפחות מהזמן שלוקח למצמץ.

אזהרה!
• מדי 	 קרוב  הנמצאים  ילדים,  לרבות  נוסעים, 

לכריות האוויר עלולים להיפגע קשות או להיהרג. 

לנוסעים ברכב ובעיקר לילדים אסור להישען על 

הפתיחה  אזור  או  עליהן,  להירדם  או  הדלתות 

של כריות האוויר, אפילו אם הם יושבים במושב 

בטיחות ייעודי.
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אזהרה!
• אם 	 לילדים,  הבטיחות  )ומושבי  הבטיחות  חגורות 

יש בהם צורך( הן חיוניות להגנה על ביטחונך בכל 

מקומך  על  לשמור  לך  מסייעות  גם  הן  התנגשות. 

את  להשיג  כדי  הכריות.  התנפחות  בעת  במושב 

הנוסעים  הצד,  אוויר  מכריות  ביותר  הטוב  ההגנה 

ולשבת  כראוי  הבטיחות  חגורות  את  לחגור  חייבים 

צריכים  ילדים  המושב.  על  נשען  כשגבם  זקופים 

הגבהה  במושבי  או  בטיחות  במושבי  לשבת 

שמתאימים לגודלם.

אזהרה!
• כריות האוויר זקוקות למרווח פתיחה. אל תישען על 	

הדלת או על החלון. שב זקוף ובמרכז מושבך.

• פתיחתן 	 בזמן  צד  האוויר  לכריות  מוגזמת  קרבה 

עלולה לגרום לפגיעה קשה ואף למוות.

• עלולה 	 בלבד  צד  האוויר  כריות  על  הסתמכות 

התנגשות.  של  במקרה  חמורות  לפציעות  לגרום 

הבטיחות,  חגורות  עם  בשילוב  צד,  האוויר  כריות 

מסוימות  בהתנגשויות  למושב.  אותך  מאבטחות 

ייתכן שכריות האוויר צד כלל לא ייפתחו.

אזהרה!
חגור תמיד את חגורת הבטיחות, גם אם הרכב מצויד 

בכריות אוויר צד.

הערה:

בתוך  הכריות  כיסויי  את  לראות  ניתן  יהיה  שלא  ייתכן 

כרית  פתיחת  עם  ייפתחו  הם  אך  המושב,  של  התפר 

האוויר.

רכיבי מערכת כריות האוויר 

הערה:

מערכת הריסון לנוסעים )ORC( מבקרת את המעגלים 

לרכיבים  שקשור  המחבר  החיווט  ואת  הפנימיים 

שמתואר  כפי  האוויר,  כריות  מערכת  של  החשמליים 

למטה:

• 	)ORC( בקר מערכת ריסון

• נורית אזהרת כרית אוויר  	

• עמוד וגלגל הגה	

• לוח מחוונים	

• מגני ברכיים	

• כריות אוויר של הנהג והנוסע הקדמי	

• לחצן אבזם חגורות הבטיחות	

• כריות אוויר צד נוספות	

• חיישני פגיעה קדמיים וצדדיים	

• מותחנים של חגורות הבטיחות	

אם כריות האוויר נפתחות

לאחר  מיד  להתרוקן  מתוכננות  הקדמיות  האוויר  כריות 

התנפחותן.

הערה:

יופעלו  לא  צד  אוויר  כריות  ו/או  הקדמיות  האוויר  כריות 

בכל סוג של התנגשות. אין פירוש הדבר שקיימת תקלה 

במערכת כריות האוויר.

אם נקלעת לתאונה הדורשת הפעלה של כריות האוויר, 

עלולים לקרות הדברים הבאים:

• לגרום 	 עלול  האוויר  כריות  עשויות  ממנו  החומר 

דומים  הגירויים  בעור.  גירויים  או  אדמומיות  לפעמים 

לכוויות כתוצאה מחיכוך בחבל או מהחלקה על רצפת 

חדר כושר. הם אינם נגרמים כתוצאה ממגע עם חומר 

עם  במהירות.  נרפאים  ולרוב  קבועים  אינם  הם  כימי. 

זאת, אם הפגיעות לא נרפאו תוך מספר ימים או אם 

קיימות שלפוחיות, פנה לקבלת טיפול רפואי בהקדם 

האפשרי.
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• חלקיקים 	 שתראה  ייתכן  מתרוקנות  הכריות  כאשר 

של  רגיל  לוואי  תוצר  הינם  אלו  חלקיקים  עשן.  דמויי 

תהליך הפעלת החנקן הבלתי רעיל המשמש לניפוח 

הכריות.

חלקיקים זערוריים אלו עלולים לגרות את העור, העיניים, 

האף והגרון. אם אתה סובל מגירוי בעור או בעיניים, שטוף 

או  באף  מגירוי  סובל  אתה  אם  קרים.  במים  האזור  את 

לקבלת  פנה  נמשך,  הגירוי  אם  צח.  אוויר  שאף  בגרון, 

טיפול רפואי. אם חלקיקים אלו נדבקים ללבוש, נקה את 

הבגד לפי הוראות היצרן.

אחרת,  הופעלו.  האוויר  שכריות  לאחר  ברכב  תיסע  אל 

אם תהיה מעורב בהתנגשות נוספת תיוותר ללא כריות 

האוויר להגנה.

אזהרה!
שהופעלו  בטיחות  חגורות  מותחני  וקדם  אוויר  כריות 

לא יוכלו להגן עליך במקרה של התנגשות נוספת. דאג 

הנעילה  ומותחני  המותחנים  קדם  הכריות,  להחלפת 

על ידי מרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ. כמו 

.)ORC( כן, טפל גם במערכת הריסון לנוסעים

הערה:

• יהיה ניתן לראות את כיסויי הכריות בתוך 	 ייתכן שלא 

התפר של המושב, אך הם ייפתחו עם פתיחת כרית 

האוויר.

• לאחר כל מקרה של התנגשות יש לקחת את הרכב 	

למוסך שירות באופן מידי.

מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה

והחשמל  התקשורת  מערכת  התנגשות  לאחר  אם 

בהתאם  תקבע  הריסון  מערכת  תקינה,  נשארת 

התגובה  מערכת  את  להפעיל  אם  ההתנגשות  לסוג 

המתקדמת, באופן הבא:

• ניתוק אספקת הדלק למנוע )אם קיימת(.	

• ניתוק הזרם מהמצבר למנוע חשמלי )אם קיים(.	

• פנסי חירום כל עוד יש מתח במצבר.	

• עד 	 דולקת  תישאר  אשר  הפנים,  תאורת  הדלקת 

להתרוקנות המצבר או במשך 15 דקות מהתערבות 

המערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה.

• שחרור נעילה של הדלתות החשמליות.	

מהפעולות  אחת  לביצוע  מתוכנן  להיות  עשוי  גם  רכבך 

מתקדמת  תגובה  מערכת  להפעלת  בתגובה  הבאות 

בעת תאונה.

• מיזוג 	 מאוורר  מנוע  כיבוי  הדלק,  מסנן  מחמם  כיבוי 

האוויר, סגירת פתח מחזור של מערכת מיזוג האוויר.

• ניתוק זרם המצבר ל:	

- מנוע

- מנוע חשמלי )אם קיים(

- הגה כוח חשמלי

- מגבר בלם

- בלם חניה חשמלי

- בורר הילוכים של תיבת הילוכים אוטומטית

- צופר

- מגב קדמי

- משאבת מערכת שטיפה של הפנסים הראשיים

הערה:

לאחר תאונה, זכור להעביר את מתג ההתנעה למצב 

ממתג  המפתח  את  ולהוציא   STOP )OFF/LOCK(

ההתנעה למניעת התרוקנות המצבר.

בדוק בזהירות שאין דליפה של דלק בתוך תא המנוע 

ועל הרצפה ליד המנוע וליד מיכל הדלק, לפני איפוס 

מערכת התנעת המנוע.

אם אין כל דליפות דלק  או נזק למערכות החשמל של 

הרכב )לדוגמה פנסים ראשיים(, לאחר התאונה אפס 

את המערכת בהליך המתואר להלן.

בכל מקרה של ספק, צור קשר את עם מרכז שירות 

מורשה.
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תהליך איפוס מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה

המתקדמת  התגובה  מערכת  תפקודי  את  לאפס  כדי 

ממצב  ההתנעה  מתג  את  להעביר  יש  תאונה,  בעת 

.OFF למצב ON/RUN או START

בדוק בזהירות שאין דליפה של דלק בתוך תא המנוע ועל 

הרצפה ליד המנוע וליד מיכל הדלק, לפני איפוס מערכת 

התנעת המנוע.

אזהרה!
• האוויר 	 כריות  מערכת  של  החלקים  באחד  שינויים 

עלולים לגרום לכשל בהפעלתה בעת הצורך. אתה 

כריות האוויר. אל תשנה  עלול להיפצע ללא הגנת 

מכל  תוויות  או  סמלים  תוסיף  ואל  הרכיבים,  את 

סוג על הכיסוי האמצעי של גלגל ההגה, או על גבי 

החלק העליון של לוח המחוונים מול מושב הנוסע. 

אל תשנה את הפגוש הקדמי או את מבנה הרכב, 

ואל תוסיף מדרגות צד  או לוחות צד לא מקורים.

• כריות 	 מערכת  של  הרכיבים  באחד  תיקונים  ביצוע 

מי  לכל  להודיע  יש  מסוכן.  הוא  בעצמך  האוויר 

שמטפל ברכבך שמותקנות בו כריות אוויר.

אזהרה!
• כריות 	 אל תנסה לשנות חלק כלשהו של מערכת 

בלתי  לניפוח  לגרום  עלולים  אלו  שינויים  האוויר. 

מתוכנן של הכריות או לפעולה בלתי תקינה. הבא 

את הרכב למרכז שירות מורשה לצורך טיפול בכריות 

האוויר. אם יש צורך בתיקון כלשהו של המושב כולל 

הריפוד והכרית. )כולל הסרה או שחרור/הידוק של 

בורגי התקנה של המושב(, הבא את הרכב למרכז 

שירות מורשה. יש להשתמש רק באביזרים למושב 

מקוריים של היצרן. התאמת מערכת כריות האוויר 

שירות  במרכז  תתבצע  מוגבלות  בעלי  לאנשים 

מורשה בלבד.

)EDR( מתעד נתוני הרכב

המטרה   .)EDR( הרכב  נתוני  מתעד  מותקן  ברכב 

במספר  לרשום,  הוא  הרכב  נתוני  מתעד  של  המרכזית 

מצבי תאונה או כמעט תאונה, כגון פעולת כריות האוויר 

או פגיעה במכשול, נתונים אשר יסייעו להבין כיצד פעלו 

הקשורים  נתונים  לרשום  נועד  המתעד  הרכב.  מערכות 

זמן  פרק  למשך  הבטיחות  ולמערכת  הרכב  לדינמיות 

קצר, בדרך כלל עד 30 שניות.

המתעד מתוכנן לתעד את הנתונים כגון אלה:

• כיצד מערכות מסוימות ברכב תפקדו.	

• היו 	 והנוסעים  הנהג  של  הבטיחות  חגורות  האם 

מהודקות.

• כמה נלחצו )אם בכלל( דוושות ההאצה או הבלמים, 	

ובאיזו מהירות נסע הרכב.

יותר את הנסיבות  טוב  להבין  לסייע  אלו עשויים  נתונים 

להתרחשות של תאונות או פציעות.
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הערה:

המידע מתועד רק אם התרחשה תאונה. לא מתועדים 

נתונים בנסיעה רגילה ולא מתועדים נתונים אישיים, כגון 

שם, מין, גיל ומיקום התאונה. למרות זאת, גורמי החוק 

יכולים להצליב את המידע המתועד באמצעות המתעד, 

עם המידע שנאסף בעת חקירת תאונה.

מיוחד,  בציוד  צורך  יש  הזה  לקרוא את המידע  על מנת 

גורמים  הרכב,  ליצרני  בנוסף  ולמתעד.  לרכב  ובגישה 

המצוידות  מסוימות  חוק  אכיפת  יחידות  כגון  אחרים 

ולמתעד,  לרכב  גישה  לקבל  יכולים  אלו,  במכשירים 

ולקרוא את הנתונים.

מושבי בטיחות לילדים - הסעת ילדים בטוחה

תווית אזהרה על מגן השמש של הנוסע הקדמי

כל נוסע ברכב חייב להיות חגור, כולל ילדים ותינוקות.

בכל  תקין  שימוש  דורש  האירופי   התקן 

.EC מערכות הריסון, בכל מדינות

להיות  תמיד  חייבים   12 גיל  ועד  מ'   1.5 גובה  עד  ילדים 

מעידה  תאונות  סטטיסטיקת  האחורי.  במושב  חגורים 

במושב  האחורי מאשר  במושב  יותר  בטוחים  הילדים  כי 

הקדמי.

אזהרה!
• הפונה 	 לילד  ריסון  מערכת  תתקין  אל  לעולם 

פעילה  אוויר  בכרית  שמוגן  מושב  על  לאחור 

פציעה  או  מוות  סכנת  קיימת  אחרת  לפניו. 

קשה לילד.

• בטיחות 	 במושב  ילדים  להסיע  תמיד  מומלץ 

שבו  מכיוון  האחורי,  במושב  המותקן  מתאים 

יהיה הילד מוגן היטב בעת תאונה.

• הפונה 	 בטיחות  במושב  ילד  להסיע  עליך  אם 

לנטרל  יש  הקדמי,  במושב  שמותקן  לאחור 

את כרית האוויר של הנוסע הקדמי. ודא תמיד 

בעת  דולקת  אויר  כרית  נטרול  חיווי  שנורית 

את  להזיז  יש  לילד.  בטיחות  במושב  שימוש 

מושב הנוסע לאחור ככל האפשר, כדי שמושב 

הבטיחות של הילד לא ייגע בלוח המכשירים.

• הקדמי 	 הנוסע  במושב  נפתחת  אוויר  כרית 

עלולה לגרום למוות או לפציעות חמורות לילדים 

עד גיל 12, כולל אלו שיושבים במושב הבטיחות 

הפונה לאחור.
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אזהרה!
• בהתנגשות, ילד לא חגור עלול להיות מושלך בתוך 	

הרכב. הכוח הנדרש כדי לאחוז אפילו בתינוק היושב 

להחזיק  תוכל  שלא  גדול  כך  כל  להיות  עלול  עליך 

עלול  הילד  אתה.  חזק  כמה  משנה  זה  ואין  אותו, 

ברכב  שנוסע  ילד  כל  למות.  ואף  קשות  להיפצע  

חייב לשבת במושב בטיחות המתאים למידותיו.

המותאמים  בטיחות  מושבי  של  שונים  סוגים  ישנם 

לגדלים שונים: עבור פעוט בן יומו ועד ילד שכמעט גדול 

מספיק כדי לשבת חגור בחגורת הבטיחות למבוגרים.

התנוחה הבטוחה ביותר לילד היא נסיעה במושב הפונה 

לאחור. תנוחה זו היא המגנה ביותר במקרה של תאונה.

הבטיחות  שמושב  לוודא  כדי  היצרן  בהוראות  תמיד  עיין 

אכן מתאים לילדך.

שמופיעות  והאזהרות  ההוראות  כל  אחר  בקפידה  מלא 

התוויות  ועל  הבטיחות  מושב  של  ההדרכה  בחוברת 

שמוצמדות למושב הבטיחות.

מוסדרים  הבטיחות  מושבי  של  מאפייניהם  באירופה 

בתקן ECE-R44 המחלק אותם לחמש קבוצות משקל:

קבוצת משקלסוג קבוצה

עד 10 ק"גקבוצה 0

עד 13 ק"גקבוצה 0+

18-9 ק"גקבוצה 1

25-15 ק"גקבוצה 2

36-22 ק"גקבוצה 3

של  בתווית  הבטיחות.  מושב  בתווית  הכתוב  את  בדוק 

בהכרח  מופיע  לשימוש  המאושרים  הבטיחות  מושבי 

מידע על קבוצת המשקל המתאימה וסימן בקרה. התווית 

חייבת להיות מוצמדת בקביעות למושב הבטיחות לילד. 

אל תסיר את התווית מהמושב.

אזהרה!
הפונה  לילד  בטיחות  מושב  להניח  אין  סכנה חמורה! 

מגן  על  בתוויות  עיין  פעילה.  אוויר  כרית  מול  לאחור 

השמש למידע נוסף. פתיחה של כרית האוויר בתאונה 

תלות  ללא  וקטלניות  חמורות  פציעות  לילד  תגרום 

בעוצמת הפגיעה.

אזהרה!
מתאים  בטיחות  במושב  ילדים  להסיע  תמיד  מומלץ 

מוגן  הילד  יהיה  שבו  מכיוון  האחורי,  במושב  המותקן 

היטב בעת תאונה.

אזהרה!
לאחור  הפונה  בטיחות  במושב  ילד  להסיע  עליך  אם 

שמותקן במושב הקדמי, יש לנטרל את כרית האוויר 

דרך  הנוסע  בצד  קיימת(  )אם  והצדדית  הקדמית 

אכן  שהנטרול  לוודא  מנת  על  ההגדרות.  תפריט 

התבצע יש לבדוק אם מתגי נורות האזהרה  על לוח 

המחוונים דולקים. יש להזיז את מושב הנוסע לאחור 

ככל האפשר, כדי שמושב הבטיחות של הילד לא ייגע 

בלוח המכשירים.

מושבי בטיחות אוניברסליים לילדים

• האיורים הבאים מציגים את כל אחד מסוגי המושבים 	

האוניברסליים. מוצגים אופני התקנה טיפוסיים. התקן 

אליו,  המצורפות  ההוראות  לפי  הבטיחות  מושב  את 

אשר חייבות לכלול את סוג מושב הבטיחות.
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קבוצה 1

9-18 ק"ג    

איור ב

 ,1 לקבוצה  שייכים  ק"ג   18 עד   9 במשקל  ילדים 

ויכולים לשבת במושב בטיחות המופנה קדימה )כמו 

באיור ב(. מושב מסוג זה מיועד לילדים מבוגרים יותר 

אשר גדלו מעבר לגודל המותר עבור קבוצה 0 או +0.

• מושב 	 על  הבטיחות  חגורת  של  נכונה  לחגירה 

הבטיחות, עיין בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדים 

באמצעות חגורות הבטיחות".

• להתקנה 	 זמינים   ISOFIX בסיס  עם  בטיחות  מושבי 

של  הבטיחות  בחגורות  שימוש  ללא  במושב  בטוחה 

הרכב.

קבוצה 0 ו- 0+

   
0-13 ק"ג    

איור א

מומחי בטיחות ממליצים על הסעת ילדים כאשר פניהם 

 13 עד  ילדים  אפשרי.  שהדבר  זמן  כל  לאחור  מופנים 

ק"ג חייבים לשבת במושב בטיחות המופנה לאחור כמו 

שמוצג באיור א. מושב זה תומך בראשו של הילד ומפחית 

האצה  של  במקרה  הצוואר  על  המופעל  המתח  את 

פתאומית או תאונה.

מושב הבטיחות המופנה לאחור מחובר לרכב באמצעות 

יש  ואת התינוק  חגורות הבטיחות כפי שמוצג באיור א, 

לחגור ברתמה של המושב עצמו.

אזהרה!
• לעולם אין להניח מושב בטיחות לילד הפונה לאחור 	

מול כרית אוויר. כרית אוויר נפתחת במושב הנוסע 

חמורות  לפציעות  או  למוות  לגרום  עלולה  הקדמי 

במושב  שיושבים  אלו  כולל   ,12 גיל  עד  לילדים 

הבטיחות הפונה לאחור.

• הנוסע 	 של  האוויר  כרית  את  תמיד  לנטרל  עליך 

הקדמי בעת התקנת מושב בטיחות הפונה לאחור 

במושב הקדמי.
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קבוצה 3
             22-36 ק"ג 

איור ד

ילדים במשקל 22 עד 36 ק"ג אשר גדולים מספיק כדי 

לשבת  יכולים  למבוגרים,  הכתף  בחגורת  להשתמש 

במושבי   .3 לקבוצה  המותרים  הבטיחות  במושבי 

המותניים  חגורת   ,3 לקבוצה  המותרים  לילד  הבטיחות 

מהודקת לאגן הילד. הילד צריך להיות מספיק גבוה כדי 

שחגורת הכתף תעבור על החזה ולא על הצוואר.

באיור ד מוצגת דוגמה למושב בטיחות לילד מקבוצה 3 

אשר נמצא במיקום הנכון במושב האחורי.

אזהרה!
• התקנה לא נכונה של מושב הבטיחות לילד עלולה 	

לגרום לכשל בתפקודו. הוא עלול להשתחרר בעת 

התנגשות, והילד עלול להיפצע אנושות ואף למות. 

עקוב אחר הוראות היצרן של מושב הבטיחות בעת 

התקנתו ברכב.

• מושב 	 את  תזיז  אל  ברכב,  המושב  התקנת  לאחר 

מושב  שחיבורי  מכיוון  לאחור  או  לפנים  הרכב 

הסר  מכך.  כתוצאה  להשתחרר  עלולים  הבטיחות 

את מושב הבטיחות לפני כוונון מיקום מושב הרכב. 

לאחר התאמת המיקום החדש של המושב, התקן 

שוב את מושב הבטיחות לילד.

• כאשר מושב הבטיחות לילד אינו בשימוש, עגן אותו 	

באמצעות  או  הבטיחות  חגורת  באמצעות  ברכב 

תשאיר  אל  מהרכב.  אותו  הסר  או   ,ISOFIX עיגוני 

עצירה  של  במקרה  ברכב.  משוחרר  המושב  את 

פתאומית או תאונה, המושב עלול לפגוע בנוסעים 

או במשענות הגב, ולגרום לפציעות חמורות.

קבוצה 2
        15-25 ק"ג 

איור ג

לגודל  מעבר  גדלו  אשר  ק"ג   25 עד   15 במשקל  ילדים 

המותר עבור קבוצה 1, יכולים לשבת במושבי הבטיחות 

המותרים לקבוצה 2.

נועדו   2 בקבוצה  הבטיחות  מושבי  ג,  באיור  שמוצג  כפי 

למקם נכון את הילד ביחס לחגורת הבטיחות הרלוונטית, 

כדי שרצועת הכתף תעבור על חזה הילד ולא על צווארו, 

וכדי שרצועת החיק תעבור על האגן ולא על הבטן.
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תאימות המושבים לשימוש במערכת מושבי בטיחות 
אוניברסליים 

בהתאם לתקן אירופי EC/ 2000/3 התאמתו של כל מושב

להתקנת מושב בטיחות אוניברסלי מוצגת בטבלה הבאה:

טבלת מיקום מושב בטיחות אוניברסלי לילד - דגמי 2 דלתות

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פועלת

קבוצה 0 

עד 10 ק"ג
XXUXXX

קבוצה 0+ 

עד 13 ק"ג
XXUXXX

קבוצה I  9 ק"ג

עד 18 ק"ג

XXUXXX

קבוצות II  15 ק"ג 

עד 25 ק"ג

XXUXXX

קבוצות III  22 ק"ג 

עד 36 ק"ג

XXUXXX

שורה אמצעיתשורה אמצעית צדדימושב אחורי אמצעימושב אחורי צדדימושב נוסע קדמיקבוצות משקל
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טבלת מיקום מושב בטיחות אוניברסלי לילד - דגמי 4 דלתות

כרית אוויר מנוטרלתכרית אוויר פועלת

קבוצה 0 

עד 10 ק"ג
XUXUXX

קבוצה 0+ 

עד 13 ק"ג
XUXUXX

קבוצה I  9 ק"ג

עד 18 ק"ג

XXUFUXX

קבוצות II  15 ק"ג 

עד 25 ק"ג

XXUFUXX

קבוצות III  22 ק"ג 

עד 36 ק"ג

XXUFUXX

שורה אמצעיתשורה אמצעית צדדימושב אחורי אמצעימושב אחורי צדדימושב נוסע קדמיקבוצות משקל

מפתח האותיות שבטבלה:

• שאושרו 	 אוניברסליים  בטיחות  למושבי  מתאים   =  U
לקבוצת גיל/משקל זו.

• מסוג 	 לפנים  הפונות  ריסון  למערכות  מתאים   =  UF
"אוניברסלי" שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו.

• X = המושב אינו מתאים להסעת ילדים בקבוצת גיל/	
משקל זו.

מושב  של  להתקנה  מפריעה  הראש  משענת  אם 

הבטיחות לילדים, כוונן את משענת הראש )אם ניתן(.
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חגורות בטיחות עבור ילדים מבוגרים יותר

חגורות  לחגור  יכולים  מ'   1.50 על  עולה  שגובהם  ילדים 

בטיחות רגילות במקום לשבת במושבי הבטיחות.

בצע את בדיקת חמשת השלבים הבאה כדי להחליט אם 

או  הרכב,  של  הבטיחות  בחגורות  להשתמש  יכול  הילד 

המיועד  הבטיחות  במושב  להשתמש  להמשיך  עליו  אם 

לקבוצות 2 ו-3:

1. האם הילד יכול לשבת זקוף כאשר גבו נשען במלואו 

על משענת הגב?

2. האם הילד יכול לקפל את רגליו בקצה המושב בנוחות, 

כאשר הוא עדיין נשען על המשענת?

3. האם רצועת הכתף של חגורת הבטיחות נמצאת בין 

הצוואר לבין זרועו של הילד?

4. האם רצועת המותניים ממוקמת נמוך ככל האפשר, 

ונוגעת בירכיו של הילד ולא בבטנו?

5. האם הילד יכול לשבת בצורה זו כל הנסיעה?

אם התשובה לאחת השאלות האלו היא "לא", על הילד 

אם   .3 או   2 לקבוצה  המתאים  בטיחות  במושב  להיעזר 

הילד משתמש בחגורת המותניים/כתף, דאג לבדוק אותה 

תקופתית וודא שאבזם החגורה מחובר היטב. אם הילד זז 

במושב או יושב כפוף החגורה עלולה לזוז ממקומה.

אם חגורת הכתף נוגעת בפנים או בצוואר, הזז את הילד 

קרוב יותר למרכז הרכב, או השתמש במושב הגבהה על 

מנת למקם נכון את חגורת הבטיחות על הילד.

אזהרה!
הכתף  רצועת  את  להניח  לילד  תרשה  אל  לעולם 

מתחת לזרוע או מאחורי גבו. בעת התנגשות, חגורת 

הכתף לא תגן על הילד כראוי והוא עלול להיפגע קשות 

ואף למות. ילד חייב לחגור נכון את חגורת הבטיחות, 

גם את רצועת הכתף וגם את רצועת המותניים.
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ISOFIX מערכת ריסון לילד מסוג

איור ה'

.ISOFIX רכבך מצויד במערכת ריסון הנקראת

מערכת זו מאפשרת התקנה של מושבי בטיחות עם 

של  הבטיחות  בחגורות  שימוש  ללא   ISOFIX עיגוני 

הרכב.

מאחורי  הממוקמים  תחתונים  עיגונים  שני  ישנם 

הגב,  משענות  עם  חיבורן  באזור  המושבים  כריות 

ורצועת קשירה עילית הממוקמת בגב המושב.

עבור  אוניברסלי   ISOFIX בטיחות  למושב  דוגמה 

קבוצה 1 מוצג באיור ה'. מושבים אלו זמינים גם עבור 

הקבוצות האחרות.

ISOFIX נקודות עיגון

נקודות העיגון התחתונות הן מוטות עגולים הממוקמים 

המשענת,  עם  המפגש  במקום  המושב  כרית  מאחורי 

ניתן  המשענת.  על  שמופיעים  העיגון  לסמלי  מתחת 

לראות אותם כאשר אתה מתכופף במושב האחורי כדי 

להתקין את המושב. ניתן לחוש בהם בקלות אם מעבירים 

את האצבעות במקום החיבור של המושב עם המשענת.

נקודות עיגון ISOFIX )דגמי שתי דלתות(

נקודות עיגון )דגמי ארבע דלתות(

איתור נקודות עיגון לרצועת קשירה עליונה

דגמי שתי דלתות

ישנן נקודות עיגון של רצועת הקשירה, העליונה מאחורי 

המושב האחורי בקרבת הרצפה.
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נקודות עיגון לרצועת קשירה עליונה )דגמי שתי 
דלתות(

דגמי ארבע - דלתות

העליונה  הקשירה  רצועת  של  עיגון  נקודות  ישנן 

מאחורי כל אחת ממשענות הגב של המושב האחורי.

נקודות עיגון לרצועת קשירה עליונה )דגמי ארבע 
דלתות(

מצוידים  יהיו   ISOFIX מסוג  לילדים  בטיחות  מושבי 

במוט קשיח מכל צד. 

ואמצעי  לעיגונים  חיבור  לצורך  יהיה מחבר  מוט  לכל 

להידוק החיבור אל העיגון.

ייתכן שגם מושבי בטיחות הפונים לפנים ומספר מושבי 

קשירה  ברצועת  מצוידים  יהיו  לאחור  הפונים  בטיחות 

עליונה. בקצה הרצועה ישנו וו המתחבר לנקודת העיגון 

לאחר  הרצועה  להידוק  כאמצעי  ומשמש  הרצועה,  של 

חיבורה לנקודת העיגון.

ISOFIX במושב האמצעי

דגמי שתי דלתות

אזהרה!
ישיבה מרכזי. אל תשתמש  כולל מיקום  אינו  זה  רכב 

בנקודת עיגון ISOFIX עבור מושב בטיחות לילד במרכז 

המושב האחורי.

דגמי ארבע דלתות

אזהרה!
• רכב זה לא מצויד ב-ISOFIX במושב המרכזי או 	

אינו מאושר  זה  מיקום  רצועת קשירה.  בעיגוני 

ISOFIX מכל סוג. אל  להתקנת מושב בטיחות 

קדימה  הפונה  לילדים  בטיחות  מושב  תתקין 

בעל רצועת קשירה במושב המרכזי.

• את 	 להתקין  כדי  הבטיחות  בחגורת  השתמש 

מושב הבטיחות במושב המרכזי.

• להתקין 	 כדי  תחתון,  עיגון  באותו  תשתמש  אל 

אפשרויות  על  למידע  בטיחות.  מושבי  מספר 

לילדים  התקנה טיפוסיות, עיין "התקנת מושב 

."ISOFIX

מושבי  במערכת  לשימוש  המושבים  תאימות 

ISOFIX בטיחות

ההתקנה  אפשרויות  את  מציגה  שלהלן  הטבלה 

בסיס  עם  לילדים  בטיחות  מושב  עבור  השונות 

 ISOFIX בעיגוני  המצוידים  במושבים   ,ISOFIX
.ECE 16 בהתאם לתקן אירופי
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טבלת מיקומים של מושבי בטיחות ISOFIX - דגמי 2 דלתות

מושב אחורי צדדימושב נוסע קדמיקיבועסיווג גודלקבוצות משקל

0EISO/R1XX עד 10 ק"ג

)1(XX

EISO/R1XX+0 עד 13 ק"ג

DISO/R2XX

C)1(XX

מושב אחורי חיצונימושב נוסע קדמיקיבועסיווג גודלקבוצות משקל

1DISO/R2XX - 9 ק"ג עד 18 ק"ג

CISO/R3XX

BISO/F2XIUF

B1ISO/F2XXIUF

AISO/F3XIUF

)1(XX

II)1(XX  - 15 ק"ג עד 25 ק"ג

III)1(XX  - 22 ק"ג עד 36 ק"
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טבלת מיקומים של מושבי בטיחות ISOFIX - דגמי 4 דלתות

מיקום אחראמצעי מרכזיאמצעי צדדיאחורי אמצעיאחורי צדדינוסע קדמיקיבועסיווג גודלקבוצות משקל

FISO/L1XXXXXXסלקל

GISO/L2XXXXXX

)1(XXXXXX

0EISO/R1XIUFXXXX עד 10 ק"ג

)1(XXXXXX

EISO/R1XIUFXXXX+0 עד 13 ק"ג

DISO/R2XIUFXXX

CISO/R3XIUFXXX

מיקום אחראמצעי מרכזיאמצעי צדדיאחורי אמצעיאחורי צדדינוסע קדמיקיבועסיווג גודלקבוצות משקל

)1(XXXXX

IDISO/R2XIUFXXXX -  9 ק"ג עד 18 ק"ג

CISO/R3XXIUFXXX

BISO/F2XXIUFXXX

B1ISO/F2XXXIUFXXX

AISO/F3XXIUFXXX

)1(XXXXXX

II)1(XXXXXX -  15 ק"ג עד 25 ק"ג
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III)1(XXXXXX  - 22 ק"ג עד 36 ק"ג

מפתח האותיות שבטבלה לעיל

)1( עבור CRS חסר סיווג הגודל ISO/XX )מ-A ל- G( לקבוצת המשקל הרלוונטית, יציין יצרן הרכב אילו מושבי בטיחות ISOFIX מומלצים לכל מושב.

• IUF = מתאים למושבי בטיחות ISOFIX הפונים לפנים מסוג "אוניברסלי" שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו.	

• אוניברסלי״, 	 או ״חצי  לרכב״, ״מוגבל״  ISOFIX מסוגים ״מותאם  ISOFIX בהתאם לרשימה המצורפת. מושבי בטיחות  )CRS( מסוג  לילד  =  מתאים למושב בטיחות   IL
שמאושר לסוג רכב זה.

• X = מיקום זה אינו מתאים למושבי ISOFIX בקבוצת משקל ו/או גודל זו.	

.Universal Isofix )או גבוה יותר R44/03( ECE R44 האוניברסלי באפשרותך לחבר רק מושבי בטיחות עם תו תקן ISOFIX זכור כי אל בסיס

ISOFIX-התקנת מושב בטיחות לילד המתאים ל

אם במושב בו אתה רוצה להתקין את מושב הבטיחות קיימת חגורת בטיחות עם מותחן נעילה אוטומטית )ALR(, אחסן את חגורת הבטיחות לפי ההוראות המפורטות. עין 

בנושא "התקנת מושבי בטיחות לילדים באמצעות חגורות הבטיחות" כדי לבדוק אילו סוגים של חגורות בטיחות קיימות בכל מושב. עקוב תמיד אחר הוראות היצרן של מושב 

הבטיחות בעת התקנתו ברכב. לא כל מושבי הבטיחות 

לילדים יותקנו כפי שמתואר כאן.

ועל  התחתונים  במחברים  הכוונון  אמצעי  את  שחרר   .1

גבי רצועת הקשירה העליונה של מושב הבטיחות, כך 

שתוכל לחבר אותם ביתר קלות לנקודות העיגון ברכב.

2. מקם את מושב הבטיחות בין נקודות העיגון התחתונות 

להסיט  נדרש  מסוימים  בדגמים  ברכב.  מושב  לאותו 

מעט את גב המושב או להרים את משענת הראש כדי 

להציב את מושב הבטיחות כראוי. אם ניתן להזיז את 

המושב האחורי קדימה ואחורה, הזז אותו אחורה ככל 

הבטיחות.  למושב  תקין  מרווח  לאפשר  כדי  האפשר 

ניתן גם להזיז את המושב קדימה לשם כך.

לנקודות  הבטיחות  מושב  של  המחברים  את  חבר   .3

העיגון התחתונות במושב הנבחר ברכב.

יש רצועת קשירה, חבר אותה  4. אם למושב הבטיחות 

לנקודת העיגון של רצועת הקשירה העליונה. להוראות 

על אופן החיבור, עיין בנושא "התקנת מושבי בטיחות 

קשירה  רצועת  של  עיגון  נקודות  באמצעות  לילד 

עליונה".

מושב  דחיפת  כדי  תוך  הרצועות  כל  את  הדק   .5

את  הסר  המושב.  לכיוון  ולמטה  לאחור  הבטיחות 

העודפים ברצועות בהתאם להוראות היצרן של מושב 

הבטיחות לילד.

6. בדוק שמושב הבטיחות מותקן כראוי ומהודק היטב על 

ידי משיכת ההתקן לפנים ולאחור במושב, בכיוון נתיב 

החגורה. הוא לא אמור לזוז ביותר מ-25 מ"מ לכל כיוון.
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אזהרה!
• 	 ISOFIX התקנה לא נכונה של מושב בטיחות לילד

להוביל  עלולה  העיגון  לנקודות  חיבור  באמצעות 

אנושות  להיפצע  עלול  והילד  בתפקודו,  לכשל 

מושב  של  היצרן  הוראות  אחר  עקוב  למות.  ואף 

הבטיחות בעת התקנתו ברכב.

• בעומסים 	 לעמוד  נועדו  הבטיחות  מושב  עיגוני 

המופעלים על מושב בטיחות לילד המותקן כראוי. 

בשום אופן הן לא נועדו לשימוש באמצעות חגורות 

או  חפצים  לחבר  כדי  או  רתמות,  רגילות,  בטיחות 

ציוד אחרים לרכב.

• הוא 	 כאשר  רק  ברכב  הבטיחות  מושב  את  התקן 

נייח.המושב מותקן נכון בתושבת שלו כאשר אתה 

שומע נקישת נעילה.

נקודות  באמצעות  לילד  בטיחות  מושבי  התקנת 

עיגון של רצועת קשירה:

1. הבט מאחורי גב המושב בו אתה מתכנן להרכיב את 

ייתכן  העיגון.  נקודת  למצוא את  כדי  מושב הבטיחות 

גישה  כדי לאפשר  להזיז את המושב קדימה  ותיאלץ 

עיגון  נקודת  אין  אם  העיגון.  נקודת  אל  יותר  טובה 

במושב זה, מקם את מושב הבטיחות במושב אחר בו 

קיימת נקודת עיגון לרצועה בגב המושב )אם קיים(.

2. העבר את רצועת הקשירה בצורה ישרה וקצרה ככל 

אם  העיגון.  נקודת  אל  הבטיחות  ממושב  האפשר 

רכבך מצויד במשענת ראש אחורית מתכווננת, הרם 

אותה, ואם אפשר, העבר את רצועת הקשירה מתחת 

אותה  המחברים  המוטות  שני  ובין  הראש  למשענת 

לגב המושב. אם הדבר אינו אפשרי, הורד את משענת 

של  חיצוני  בצד  הקשירה  רצועת  את  והעבר  הראש 

משענת הראש.

וו רצועת הקשירה של מושב הבטיחות אל  3. חבר את 

נקודת העיגון של הרצועה כפי שמופיע באיור. 

נקודות עיגון לרצועת קשירה עליונה )דגמי שתי 
דלתות(

נקודות עיגון לרצועת קשירה עליונה )דגמי ארבע 
דלתות(

להוראות  בהתאם  ברצועות  העודפים  את  הסר   .4

היצרן של מושב הבטיחות לילד.
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אזהרה!
• לתזוזה 	 לגרום  עלול  הרצועה  של  נכון  לא  חיבור 

רק  בו. השתמש  ולפגיעה  הילד  מוגברת של ראש 

בנקודות העיגון הממוקמות מאחורי מושב הילד כדי 

עליונה של מושב בטיחות  רצועת קשירה  לאבטח 

לילד.

• לב 	 שים  מפוצל,  אחורי  במושב  מצויד  רכבך  אם 

שרצועת הקשירה לא נכנסת במרווח בין המושבים 

כאשר אתה מהדק את הרצועה.

נעילה  מותחן  עם  בטיחות  חגורת  לאחסן  כיצד 

אוטומטי )ALR( שלא נעשה בה שימוש

כאשר משתמשים במערכת ISOFIX כדי להתקין מושב 

בטיחות לילד, אחסן את כל חגורות הבטיחות עם מותחני 

נעילה אוטומטיים שאינן בשימוש על ידי נוסעים אחרים, 

חגורה שאינה  לאבטחת מושב הבטיחות.  או משמשות 

בשימוש עלולה לפגוע בילד אם הוא ישחק איתה ובטעות 

שמרכיבים  לפני  החגורה.  של  הנעילה  מנגנון  את  ינעל 

מושב בטיחות ילד באמצעות מערכת ISOFIX, חגור את 

חגורת הבטיחות מאחורי מושב הבטיחות והרחק מהישג 

ידו של הילד.

אם החגורה מפריעה בהתקנת מושב הבטיחות, במקום 

דרך  אותה  העבר  המושב  מאחורי  החגורה  את  לחגור 

אל  לאבזם.  אותה  והדק  לילד  הבטיחות  מושב  חגורת 

הילדים  לכל  להסביר  יש  הבטיחות.  חגורת  את  תנעל 

להם  ושאסור  צעצוע  אינה  הבטיחות  שחגורת  ברכב 

לשחק איתה.

חגורת  באמצעות  לילדים  בטיחות  מושבי  התקנת 

בטיחות

צריכה  ברכב  למושבים  לילדים  בטיחות  מושבי  אבטחת 

להתבצע באמצעות חגורות בטן או באמצעות חלק זה 

ברצועת המותניים/כתף.

אזהרה!
• מושב 	 של  נכונה  לא  אבטחה  או  התקנה 

והילד  לגרום לכשל בתפקודו,  הבטיחות עלולה 

עלול להיפצע אנושות ואף למות.

• היצרן של מושב הבטיחות 	 הוראות  עקוב אחר 

בעת התקנתו ברכב.

במותחני  מאובזרות  האחורי  במושב  הבטיחות  חגורות 

חלק  על  לשמור  שנועדו   )ALR( אוטומטיים  נעילה 

מושב  סביב  מהודק  הבטיחות  חגורת  של  המותניים 

הבטיחות לילד.

באמצעות  נעול  למצב  המותחנים  את  להעביר  ניתן 

להניח  מכן  ולאחר  מהתושבת,  החגורה  משיכת 

יישמע  נעול,  המותחן  אם  חזרה.  להתגלגל  לחגורה 

צליל נקישה כאשר החגורה חזרה למקומה בתושבת. 

"מצב  על  בתיאור  עיין  המותחנים,  על  נוסף  למידע 

נעילה  "מותחני  הנושא  תחת  אוטומטית"  נעילה 

אוטומטיים )ALR(", בפרק "מערכות ריסון לנוסעים".

לילד באמצעות מותחני  התקנת מושב בטיחות 

)ALR( נעילה אוטומטיים

ברכב  למושבים  לילדים  בטיחות  מושבי  אבטחת 

צריכה להתבצע באמצעות חגורות בטן או באמצעות 

חלק זה ברצועת המותניים/כתף.

אזהרה!
• התקנה או אבטחה לא נכונה של מושב הבטיחות 	

עלולה לגרום לכשל בתפקודו, והילד עלול להיפצע 

אנושות ואף למות.

• עקוב אחר הוראות היצרן של מושב הבטיחות בעת 	

התקנתו ברכב.
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בדגמים  המושב.  במרכז  הבטיחות  מושב  את  מקם   .1

או  המושב  גב  את  מעט  להסיט  תידרש  מסוימים 

מושב  את  להציב  כדי  הראש  משענת  את  להרים 

האחורי  המושב  את  להזיז  ניתן  אם  כראוי.  הבטיחות 

כדי  האפשר  ככל  אחורה  אותו  הזז  ואחורה,  קדימה 

לאפשר מרווח תקין למושב הבטיחות. ניתן גם להזיז 

את המושב קדימה לשם כך.

להעביר  כדי  מספיק  הבטיחות  חגורת  את  משוך   .2

אותה דרך נתיב החגורה במושב הבטיחות. אל תגרום 

לפיתול חגורת הבטיחות.

3. החלק את להב האבזם לתוך התפס עד להישמע צליל 

נקישה.

החגורה  חלק  את  שתהדק  כך  החגורה  את  משוך   .4

התחתון )באזור המותניים( אל מושב הבטיחות.

5. כדי לנעול את חגורת הבטיחות, משוך את כל חגורת 

מכן,  לאחר  הנעילה שלה.  הבטיחות החוצה ממנגנון 

חזרתה  בעת  המנגנון.  לתוך  לחזור  לחגורה  אפשר 

כעת  נמצאת  שהחגורה  המציין  נקישה  צליל  יישמע 

במצב נעילה אוטומטית.

הנעילה  ממנגנון  החוצה  החגורה  את  למשוך  נסה   .6

החגורה  את  למשוך  תוכל  לא  נעולה,  היא  אם  שלה. 

חזרה החוצה.

אם המנגנון לא ננעל, חזור על ההוראות בסעיף 5.

7. לבסוף, הדק את החגורה סביב מושב הבטיחות, תוך 

כדי דחיפתו לפנים ולאחור אל תוך מושב הרכב.

היטב  ומהודק  כראוי  מותקן  הבטיחות  שמושב  בדוק   .8

בכיוון  במושב,  ולאחור  לפנים  ההתקן  ידי משיכת  על 

נתיב החגורה. הוא לא אמור לזוז ביותר מ- 25 מ"מ 

לכל כיוון.

כל מערכת חגורות בטיחות נעשית רפויה עם הזמן, לכן 

בדוק את החגורה מפעם לפעם והדק אותה כנדרש.

מושבי  במערכת  לשימוש  המושבים  תאימות 

i-Size בטיחות

מאושרים  הרכב  של  האחוריים  הצדדיים  המושבים 

.i-Size לשימוש במושבי הבטיחות המתקדמים מסוג

לתקן  בהתאם  ואושרו  שנבנו  אלה,  בטיחות  מושבי 

ECE R129( i-Size( מבטיחים תנאי בטיחות טובים יותר 
להסעת ילדים ברכב:

• במושב 	 הילד  את  להסיע  יש  חודשים,   15 לגיל  עד 

בטיחות הפונה לאחור.

• של 	 במקרה  מוגברת  הבטיחות  מושב  הגנת מערכת 

התנגשות צדדית.

• מומלץ להשתמש במערכת ISOFIX מומלצת, 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 	

של  סוג  הוא   i-Size הבטיחות  מושב  יותר:  טובה 

"איזופיקס-על", כלומר ניתן להתאימו גם בסוגים 

מאושרים של מושבי i-Size, וגם בסוגים מאושרים 

.)ECE R44 תקן( ISOFIX של מושבי

הערה:

i-Size, מסומנים בסמל  מושבי הרכב, מסוג מאושר 

Figure XX המופיע באיור.

הטבלה הבאה מתארת את האפשרות של התקנת 

 ECE )בהתאם לתקן האירופי   i-Size מושב בטיחות 

.)129
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i-Size טבלת מיקום מושב בטיחות

מושב התקן

נוסע 

קדמי

אחורי 

צדדי

 אחורי 

אמצעי

מושבי 

בטיחות 

לילדים 

i-Size

ISO/R2Xi-UX

ISO/F2Xi-UX

מפתח האותיות שבטבלה:

• אוניברסלי, 	  i-Size בטיחות  למושב  מתאים   =  i-U
הפונה גם לפנים וגם לאחור.

• X = אינו מתאים למושב בטיחות i-Size אוניברסלי.	

הסעת חיות מחמד

לפגוע  עלולות  הקדמי  במושב  הנפתחות  אוויר  כריות 

בחיית המחמד שלך. בעל חיים ללא ריסון יושלך ממקומו 

והוא עלול להיפגע, או לפגוע בנוסעים בעת בלימת פתע 

או התנגשות.

יש לרסן חיות מחמד במושב האחורי, ברתמה או במנשא 

מתאימים, המהודקים באמצעות חגורות הבטיחות.

עצות בטיחות

הסעת נוסעים

לעולם אין להסיע נוסעים בתא המטען.

אזהרה!
• חונה 	 רכב  בתוך  בעלי-חיים  או  ילדים  תשאיר  אל 

עלולה  פנימית  חום  הצטברות  חם.  אוויר  במזג 

לגרום פציעות חמורות או מוות.

• מסוכן ביותר להסיע נוסעים באזור מטען, בפנים או 	

מחוץ לרכב.

אזהרה!
בעת התנגשות, אנשים הנוסעים באזורים אלה הם 

בעלי סיכוי גבוה יותר להיפצע או להיהרג.

• מושב 	 ללא  באזור  לשבת  נוסע  לאף  תאפשר  אל 

וחגורת בטיחות ברכב בעת הנסיעה.

• ודא שכל הנוסעים ישובים וחגורים כראוי.	
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גזי פליטה

אזהרה!
גזי פליטה עלולים לפגוע ואף לגרום למוות. גזי פליטה 

כוללים פחמן חד-חמצני, שהוא גז נטול צבע וריח. 

)CO(, ציית  כדי למנוע נשימה של פחמן חד-חמצני 

להוראות הבטיחות:

• מוסך, 	 כמו  סגור  במקום  המנוע  את  תפעיל  אל 

ליציאה  או  לכניסה  מהדרוש  יותר  ארוך  זמן  לפרק 

מהאזור.

אזהרה!
• המטען/דלתות 	 תא  דלת  עם  לנסוע  צורך  יש  אם 

סגורים  החלונות  שכל  ודא  פתוחות,  אחוריות 

ושמניפת בקרת האקלים פועלת בעוצמה גבוהה. 

אל תשתמש במצב מחזור אוויר.

• פועל, 	 חונה עם מנוע  ברכב  להישאר  צורך  יש  אם 

הזרמת  של  מצב  על  האוורור  מערכת  את  קבע 

אוויר חיצוני לתוך הרכב. הגדר את האוורור לעוצמה 

גבוהה.

דו חמצני  גז פחמן  הדרך הטובה ביותר למניעת חדירת 

פליטה  גזי  מערכת  על  שמירה  היא  הרכב  חלל  לתוך 

תקינה.

בכל פעם שתשים לב לרעש חריג ממערכת הפליטה, אם 

נכנסו גזים רעילים לרכב או אם תחתית או חזית הרכב 

את  לבדוק  מנת  על  השירות  למרכז  מיד  גש  נפגעה, 

מערכת הפליטה ואת חלקיה. ודא שאין חלקים שבורים 

או פגועים, ושחלקים לא התבלו או ניתקו ממקומם.

לאפשר  עלולים  רופפים  חיבורים  או  פרומים  תפרים 

כניסה של גזים רעילים לתוך תא הנוסעים.

שהרכב  פעם  בכל  הפליטה  מערכת  את  בדוק  בנוסף, 

מורם, למקרה שיש צורך בשימון או בהחלפת השמן.

החלף אותם במידת הצורך.

בדיקות בטיחות שיש לבצע בתוך הרכב

חגורות בטיחות

חתכים,  אחר  חפש  שוטף,  באופן  המערכת  את  בדוק 

חלקים  מיד  להחליף  יש  רופפים.  חלקים  או  פרימה, 

פגומים. אל תפרק את המערכת ואל תבצע בה שינויים. 

יש להחליף את מערכות חגורות הבטיחות הקדמיות 

לאחר התנגשות.

חגורות הבטיחות לאחר התנגשות,  יש להחליף את 

באם ניזוקו בתאונה )מנגנון הנעילה נפגע, החגורות 

נקרעו וכד'(. החלף את חגורת הבטיחות אם יש ספק 

לגבי תקינותה.

נורית אזהרת כרית אוויר

 ,ON/RUN למצב  ההתנעה  מתג  העברת  עם 

הנורית  נדלקת למשך 8-4 שניות לצורך בדיקת 

תקינותה.

נדלקת  או  דולקת  נשארת  נדלקה,  לא  הנורית  אם 

במהלך הנסיעה, יש לדאוג לבדיקה של מערכת כריות 

האוויר בהקדם האפשרי. לאחר בדיקת הנוריות, אם 

ויישמע  תידלק  היא  האזהרה,  בנורית  תקלה  זוהתה 

אות קולי. היא תוסיף לדלוק עד שהתקלה תטופל.

אם הנורית נדלקת וכבית לסירוגין, או נשארת דולקת 

בהקדם  הרכב  של  לבדיקה  דאג  הנסיעה,  במהלך 

ריסון  "מערכות  בנושא  עיין  נוסף,  למידע  האפשרי. 

לנוסעים" בפרק "בטיחות".

מפשיר אדים

בדוק את פעולת מפשיר האדים על ידי בחירת מצב 
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הפשרה וקבע את פעולת המניפה על מהירות גבוהה.

השמשה  כלפי  מופנה  האוויר  שזרם  תחוש  זה  במצב 

למרכז  פנה  פועל,  אינו  האדים  מפשיר  אם  הקדמית. 

שירות לתיקון התקלה.

מידע בטיחותי בנוגע לשטיחונים

רצפת  לגודל  שמתאימים  בשטיחונים  תמיד  השתמש 

הרכב. השתמש רק בשטיחונים שלא מפריעים להפעלת 

הדוושות.

השתמש רק בשטיחון רצפה המחובר היטב באמצעות 

מחוץ  יחליק  לא  שהוא  כך  הרצפה,  שטיחון  מהדקי 

למקומו ויפריע  בדרך כלשהי להפעלת הדוושה , או יפגע 

בהפעלה הבטוחה של רכבך.

אזהרה!
האזור  את  שחוסמים  מקופלים,  פגומים,  שטיחונים 

או שלא הורכבו כהלכה, או מהדקי שטיחונים פגומים, 

ברכב.  ולשליטתך  הדוושות  לפעולת  להפריע  עלולים 

למניעת פציעה חמורה ואף מוות:

• למהדקים 	 מחובר   שהשטיחון  תמיד  לב  שים 

להרכיב את השטיחונים  אין  מיטבי.  באופן  ברצפה 

את  קלות  למשוך  יש  ההפוך.  בכיוון  או  הפוך 

שהם  לוודא  מנת  על  קבוע,  באופן  השטיחונים 

מחוברים היטב.

• יש להסיר תמיד את השטיחונים הקיימים מרצפת 	

אל  לעולם  בחדשים.  החלפתם  לפני  הרכב  

שטיחונים  גבי  על  חדשים  בשטיחונים  תשתמש 

שכבר קיימים ברכב.

• לגודל 	 שמתאימים  בשטיחונים  תמיד  השתמש 

שאינם  שטיחונים  תרכיב  אל  לעולם  הרכב.  רצפת 

אם  ברצפה.  בחיבורים  היטב  להיתפס  יכולים 

השתמש  השטיחונים,  את  להחליף  צורך  יש 

בשטיחונים מאושרים על ידי היצרן ומאותו סוג, דגם 

ושנה של הרכב שלך.

אזהרה!
• הנהג 	 של  רגליו  לאזור  מיועד  הנהג  בצד  השטיחון 

יש  מפריעים,  לא  שהשטיחונים  לבדוק  כדי  בלבד. 

על  וללחוץ  המנוע  את  לכבות  הרכב,  את  להחנות 

כל הדוושות עד סופן )כולל המצמד, אם קיים(. אם 

אם  או  הדוושות,  אחת  לפעולת  מפריע  השטיחון 

אינו מחובר היטב, הסר אותו מהרצפה ואחסן אותו 

בתא המטען.

• השטיחון בצד הנוסע הקדמי מיועד לאזור רגליו של 	

הנוסע הקדמי בלבד.

• רגליו 	 לאזור  ליפול  יכולים  לא  שחפצים  תמיד  ודא 

של הנהג כאשר הרכב בנסיעה. חפצים אלו עלולים 

להילכד מתחת לדוושות ולגרום לחוסר שליטה על 

הרכב.
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אזהרה!
• )לדוגמה, 	 לשטיחון  מתחת  חפצים  להניח  אין 

מגבות, מפתחות וכד'(. חפצים אלו עלולים לשנות 

את מיקום השטיחון על הרצפה ולהפריע לפעולת 

הדוושות.

• אם השטיח ברכב הוסר או הורכב מחדש, ודא תמיד 	

השטיחונים  שחיבורי  ובדוק  כהלכה,  מורכב  שהוא 

שאין  לבדוק  כדי  הרכב.  לריפוד  היטב  מהודקים 

סופן  עד  מהדוושות  אחת  כל  על  לחץ  הפרעה, 

ולאחר מכן הרכב מחדש את השטיחונים.

• בלבד 	 ומים  עדין  סבון  להשתמש בתמיסת  מומלץ 

לניקוי השטיחונים.

אזהרה!
הורכבו  שהשטיחונים  תמיד  בדוק  הניקוי,  לאחר 

שאובטחו  לבדוק  כדי  קלות  אותם  ומשוך  כהלכה, 

לרצפת הרכב באמצעות המהדקים.

בדיקות בטיחות תקופתיות שיש לבצע מחוץ 
לרכב

צמיגים

לא  וסימני שחיקה  בדוק סימני בלאי של סוליית הצמיג 

אחידים. בדוק אם יש אבנים, מסמרים, שברי זכוכית או 

בדוק  הצמיג.  בדופן  או  בסוליה  הנעוצים  אחרים  חפצים 

ושאין  או בדופן הצמיג,  שאין חתכים או סדקים בסוליה 

מהודקים,  הגלגלים  שאומי  בדוק  הצמיג.  בדופן  בליטות 

ואת לחץ האוויר בצמיגים )כולל בצמיג החלופי(.

אורות

לבדוק את תקינות התאורה  כדי  נוסף  באדם  היעזר 

החיצונית ופנסי הבלמים בזמן שאתה מטפל בבקרי 

האורות.

נוריות החיווי בלוח המחוונים עבור  בדוק את פעולת 

פנסי האיתות ואלומת האור הגבוה בפנסים הראשיים.

מנעולי הדלתות

בדוק שהדלתות נסגרות וננעלות כהלכה.

נזילות

לילה,  חניית  לאחר  לרכב  מתחת  השטח  את  בדוק 

האם קיימות דליפות של דלק, שמן, נוזל קירור המנוע 

או נוזלים אחרים. בדוק גם שאין אדי דלק או דליפות 

יש לאתר את מקורם  נוזל הבלמים. אם התגלו,  של 

ולדאוג לטיפול מידי.
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התנעת המנוע
המראה  ואת  המושב  את  כוונן  הרכב,  התנעת  לפני 

הפנימית והמראות החיצוניות, חגור את חגורת הבטיחות 

והורה לנוסעים אחרים גם לעשות זאת.

אזהרה!
• בצאתך מהרכב קח תמיד עמך את מפתח השלט 	

רחוק ונעל את הרכב.

• או 	 השגחה,  ללא  ברכב  ילדים  תשאיר  אל  לעולם, 

בקרבה לרכב לא נעול. 

• השארת ילדים ברכב ללא השגחה מסוכנת ממספר 	

סיבות. הילד, או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור 

או קטלני. יש להזהיר ילדים מלגעת בבלם החניה, 

בדוושת הבלם או בבורר ההילוכים.

• אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך הרכב 	

או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. אל תשאיר 

כניסה  בתפקוד  המצויד  רכב  של  ההתנעה  את 

ונסיעה ללא מפתח במצב ACC או ON/RUN. ילד 

החשמליים,  החלונות  את  בטעות  להפעיל  עלול 

בקרים אחרים, או להניע את הרכב.

אזהרה!
• חונה 	 רכב  בתוך  בעלי-חיים  או  ילדים  תשאיר  אל 

עלולה  פנימית  חום  הצטברות  חם.  אוויר  במזג 

לגרום פציעות חמורות או מוות.

התנעה רגילה –  מנועי בנזין

להתנעת המנוע באמצעות לחצן

ENGINE START/STOP

1. תיבת ההילוכים צריכה להיות בהילוך סרק או במצב 

חניה.

על  לחיצה אחת  דוושת הבלם, תוך  והחזק את  לחץ   .2

.ENGINE START/STOP לחצן

3. המערכת תפעל ותנסה להתניע את המנוע.

    אם הרכב לא מתניע, המתנע יתנתק אוטומטית לאחר 

10 שניות.

4. אם ברצונך לעצור את התנעת המנוע לפני התחלת 

ההתנעה, לחץ שוב על לחצן ההתנעה.

הערה:

התנעה רגילה  של מנוע קר או חם מושגת ללא לחיצה 

על דוושת ההאצה.

להדממת המנוע באמצעות לחצן

ENGINE START/STOP

1. העבר את בורר הילוכים למצב חניה, ולאחר מכן לחץ 

על לחצן ENGINE START/STOP ושחרר אותו.

.OFF 2. מתג ההתנעה יחזור למצב

הרכב  )כאשר  חניה  במצב  אינו  ההילוכים  בורר  אם   .3

פעם  נלחץ   ENGINE START/ STOP ולחצן  נייח( 

אחת, תיבת ההילוכים תעבור אוטומטית למצב חניה 

ACC )לא  יודמם, רך ההצתה תישאר במצב  והמנוע 

מצב OFF(. לעולם אל תצא מהרכב בעת שמצב חניה 

אינו מופעל, אחרת הרכב עלול להידרדר.

היא  הרכב  ומהירות  סרק  במצב  ההילוכים  בורר  אם   .4

 START/STOP מתחת ל-8 קמ"ש, לחיצה על לחצן 

פעם אחת תדומם את המנוע. מתג ההתנעה יישאר 

.ACC במצב
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 ENGINE לחצן  קמ"ש,   8 מעל  הרכב  מהירות  אם   .5

START/STOP חייב להיות לחוץ במשך שתי שניות )או 
המנוע.  את  לדומם  כדי  רצופות(  קצרות  לחיצות  שלוש 

ההצתה תישאר במצב ACC )לא מצב OFF( אם המנוע 

הודמם כאשר תיבת ההילוכים לא במצב חניה.

הערה:

יעבור  ההתנעה  ומתג  אוטומטית  תודמם  המערכת 

למצב OFF לאחר 30 דקות של חוסר פעילות של מתג 

 RUN או   ACC במצב  הושאר  שהוא  לאחר  ההתנעה, 

)המנוע אינו פועל( ותיבת ההילוכים במצב חניה.

תפקודי לחצן ENGINE START/STOP - כאשר דוושת 

הבלם אינה לחוצה )במצב חניה או בהילוך סרק(

זהה   ENGINE START/STOP לחצן  של  הפעולה  אופן 

לזה של מתג התנעה רגיל. יש לו שלושה מצבים:

OFF, ACC, ו-RUN. לשינוי מצבי ההתנעה ללא התנעת 
המנוע ולשימוש באביזרים, מלא אחר ההוראות הבאות:

.OFF 1. הפעלה כאשר מתג ההתנעה במצב

אחת  פעם   ENGINE START/STOP לחצן  על  לחץ   .2

.)ACC בלוח המחוונים יוצג( ACC למעבר למצב

שנייה  פעם   ENGINE START/STOP לחצן  על  לחץ   .3

.)ON/RUN בלוח המחוונים יוצג( RUN למעבר למצב

4. לחץ על לחצן ENGINE START/STOP פעם שלישית 

להחזרת מתג ההתנעה למצב OFF )בלוח המחוונים 

.)OFF יוצג

מצב חניה אוטומטי

מצב חניה אוטומטי הוא תפקוד נוסף המסייע להעברת 

הבאים  בעמודים  המצבים  כאשר  חניה  למצב  הרכב 

מתרחשים.

ואין להסתמך עליה כשיטה העיקרית  גיבוי  זוהי מערכת 

חניה. המצבים שבהם  למצב  ההילוכים  תיבת  להעברת 

מצב חניה אוטומטי יפעל מתוארים בדפים הבאים.

אזהרה!
• לכך 	 לגרום  חוסר תשומת לב של הנהג עלולה 

בדיקה  תמיד  בצע  ישולב.  לא  חניה  שמצב 

שהאות  במבט  משולב,  חניה  כשמצב  חזותית 

בורר  גבי  ועל  המחוונים  בלוח  קבוע  דולקת   P
ההילוכים. אם מחוון P מהבהב, מצב חניה אינו 

משולב. כאמצעי ביטחון נוסף, הפעל תמיד את 

בלם החניה בעת יציאה מהרכב.

• מצב חניה אוטומטי הוא תפקוד גיבוי. הוא אינו 	

בורר  את  להעביר  הצורך  את  להחליף  מיועד 

ואין  גיבוי  מערכת  זוהי  חניה.  למצב  ההילוכים 

להעברת  העיקרית  כשיטה  עליה  להסתמך 

תיבת ההילוכים למצב חניה.

את  מדומם  והנהג  משולב  אינו  חניה  מצב  אם 

המנוע, מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.

הבאים  התנאים  כל  אם  יפעל  אוטומטי  חניה  מצב 

יתמלאו:

• כלי הרכב מצויד בתיבת הילוכים בעלת 8 מהירויות.	

• הנהג 	 שדלת  במקרה  או  סגורה  אינה  הנהג  דלת 

הוסרה.
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• הרכב אינו במצב חניה.	

• 	.0 mph )0 km/h( מהירות הרכב היא

• 	 .OFF או RUN מתג ההתנעה במצב

הערה:

 ,)Keyless Go( בכלי רכב עם כניסה ונסיעה ללא מפתח

המנוע ייכבה ומתג ההתנעה ישתנה למצב ACC. לאחר 

30 דקות ההתנעה תעבור למצב OFF אוטומטית, אלא 

.OFF אם הנהג יעביר את מתג ההתנעה למצב

אם מצב חניה אינו משולב והנהג יוצא מהרכב כאשר 

המנוע פועל, מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.

הבאים  התנאים  כל  אם  יפעל  אוטומטי  חניה  מצב 

יתמלאו:

• כלי הרכב מצויד בתיבת הילוכים בעלת 8 מהירויות.	

• הנהג 	 שדלת  במקרה  או  סגורה  אינה  הנהג  דלת 

בכרית  )חיישן  הנהג קם מהמושב  אם  יפעל  הוסרה, 

המושב מגלה שהנהג איננו(.

• הרכב אינו במצב חניה.	

• דלת הנהג הוסרה.	

• מהירות הרכב היא 2.0 קמ"ש.	

• הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות שלו.	

• דלת הנהג פתוחה.	

• דוושת הבלם אינה לחוצה.	

 AutoPark Engaged Shift to P then Shift ההודעה

to Gear )מצב חניה אוטומטי העבר למצב חניה ושלב 
הילוך( תוצג בלוח המחוונים.

הערה:

בכמה מקרים תצוגה גרפית של ParkSense תוצג בלוח 

להיות  חייב  ההילוכים  בורר  אלה,  במקרים  המחוונים. 

מוחזר למצב P כדי לבחור הילוך.

אם הנהג מעביר למצב חניה כאשר הרכב בתנועה, 

מצב חניה אוטומטי עשוי לפעול.

מצב חניה אוטומטי יפעל רק אם מהירות הרכב היא 2.0 

קמ"ש ומטה.

 Vehicle Speed is Too High to Shift to P ההודעה

)מהירות הרכב גבוהה מדי להעברה למצב P( תוצג בלוח 

המחוונים אם מהירות הרכב מעל 2.0 קמ"ש.

אזהרה!

ההילוכים  תיבת  קמ"ש   2.0 מעל  הרכב  מהירות  אם 

תעבור כברירת מחדל למצב סרק עד שמהירות הרכב 

תרד מתחת ל 1.9 קמ"ש. רכב שמושאר במצב סרק 

עלול להידרדר. כאמצעי ביטחון נוסף, הפעל תמיד את 

בלם החניה בעת יציאה מהרכב.

4WD LOW

מצב חניה אוטומטי מנוטרל בעת הפעלה של הרכב 

.4WD LOW במצב

אוטומטי  חניה  )מצב   AutoPark Disabled ההודעה 

מנוטרל( תוצג בלוח המחוונים.

המצבים  שני  כשאר  יוצגו  לנהג  נוספות  הודעות 

הבאים מתרחשים:

• הרכב אינו במצב חניה.	

• דלת הנהג פתוחה.	

ההודעה AutoPark Not Engaged )מצב חניה אוטומטי 

לא משולב( תוצג בלוח המחוונים. צליל אזהרה יושמע עד 

שהרכב יועבר למצב חניה או שדלת הנהג תיסגר.
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בצע תמיד בדיקה חזותית שמצב חניה משולב, במבט 

בורר  גבי  ועל  המחוונים  בלוח  קבוע  דולקת   P שהאות 

נוסף, הפעל תמיד את בלם  ביטחון  ההילוכים. כאמצעי 

החניה בעת יציאה מהרכב.

התנעה רגילה מנועי דיזל

1. בורר ההילוכים חייב להיות בהילוך סרק או במצב חניה, 

לפני שאתה מתניע את המנוע.

.ON 2. העבר את מתג ההתנעה למצב

לנורית  )המתן   Wait To Start Light להופעת  3. המתן 

בנושא  עיין  נוסף,  למידע  המחוונים.  בלוח  התנעה( 

"לוח מחוונים" בפרק "הכר את לוח המחוונים". היא 

בהתאם  יותר,  או  שניות  עשר  עד  לשתיים  תידלק 

 Wait To לטמפרטורת המנוע. כאשר נעלמת ההודעה

Start Light, המנוע מוכן להתנעה.

4. עצה לתפקוד ההתנעה

מתג  את  העבר  ההאצה.  דוושת  על  תלחץ  אל   

מנוע המתנע  אותו.  ושחרר   START למצב  ההתנעה 

כשהמנוע  אוטומטית  לעבוד  ויפסיק  לעבוד  ימשיך 

פועל.  המתנע יתנתק אוטומטית לאחר 25 שניות אם 

המנוע לא מתניע. אם הדבר מתרחש, העבר את מתג 

ההתנעה למצב LOCK, חכה 25 עד 30 שניות, ולאחר 

מכן חזור על הליך "התנעה רגילה".

הערה:

קר  אויר  במזג  שניות   30 עד  לפעול  יכול  המתנע  מנוע 

עד שהמנוע מותנע. אם דרוש, ניתן לנתק את הפעלת 

.OFF המתנע בהעברת מתג ההתנעה למצב

5. לאחר שהמנוע הותנע, אפשר לו לפעול במהירות סרק 

למשך 30 שניות לפני שתתחיל בנסיעה, כדי לאפשר 

לשמן לנוע ולשמן את מגדש הטורבו.

חימום מנוע דיזל

כאשר  גבוהות  במהירויות  המנוע  מהפעלת  הימנע 

המנוע  את  הבא  קר,  מנוע  של  התנעה  בעת  קר.  הוא 

לטמפרטורת הפעולה לאט, כדי לאפשר חימום המנוע.

בצע תמיד בדיקה חזותית כשרכבך במצב חניה במבט 

על שהאות P דלוקה בלוח המחוונים ועל בורר ההילוכים.

כאמצעי ביטחון נוסף, הפעל תמיד את בלם החניה בעת 

יציאה מהרכב.

הערה:

יגרמו  קר  כשהוא  המנוע  על  ועומס  גבוהה,  מהירות 

העומס  מהירות  ירודים.  מנוע  וביצועי  עשן  לעודף 

סיבובים  ל-1200  מתחת  להיות  צריכה  המנוע  של 

טמפרטורה  בתנאי  במיוחד  מתחמם,  כשהמנוע 

ל-  מתחת  היא  הטמפרטורה  אם  נמוכה.  חיצונית 

למשך  מתונות  במהירויות  המנוע  את  הפעל   ,0°C
חמש דקות לפני הפעלת עומס מלא.

הפעלת מנוע דיזל בסרק  במזג אוויר קר

סרק   במהירות  ממושכת  מהפעלה  הימנע 

מהפעלת  הימנע   . -18°C ל-  מתחת  בטמפרטורות 

המנוע במהירות סרק במשך זמן רב, הפעלה ממושכת 

במהירות סרק מזיקה למנוע מכיוון שטמפרטורת תא 

בעירה  ותיווצר  כך  כל  נמוך  לצנוח  עשויה  הבעירה 

גורמת  לא מושלמת של הדלק. בעירה לא מושלמת 

להצטברות פחמן ולכה על טבעות הבוכנה, שסתומי 

ראשי הצילינדר ונחירי מזרקי הדלק.

כמו כן, דלק לא שרוף עלול להיכנס לבית הארכובה, 

לדלל את השמן ולגרום לבלאי גבוה של המנוע.



תנעה ונהיגה
ה

146

הדממת המנוע

הטבלה הבאה משמשת כאמצעי הנחיה לקביעת  הזמן 

של הפעלת המנוע בסרק,  הנדרש לקירור מספיק של 

הנהיגה  לסוג  בהתאם  הדממה,  לפני  הטורבו  מגדש 

וכמות המטען.

לפני הדממת מנוע עם מגדש טורבו, אפשר תמיד 

פועל  והשאר  רגילה  סרק  למהירות  לחזור  למנוע 

של  ראוי  שימון  מובטח  כך  שניות.  מספר  במשך 

הפעלה  לאחר  במיוחד  נחוץ  הדבר  הטורבו.  מגדש 

בנהיגה בעומס כבד.

הפעל את המנוע  מספר דקות לפני הדממה שגרתית.

לאחר הפעלה בעומס מלא אפשר למנוע לפעול שלוש 

עד חמש דקות במהירות סרק לפני הדממתו.

הפעלה במצב סרק תאפשר לשמן ולנוזל הקירור לפזר 

הרכיבים  המסבים,  הבעירה,  מתא  העודף  החום  את 

הפנימיים ומגדש הטורבו.

עם  במנועים  קר  אוויר  גדישת  עבור  במיוחד  חשוב  זה 

מגדש טורבו.

זמן הפעלה בסרק )בדקות( לפני הדממהטמפרטורת מגדש טורבומטעןמצבי נהיגה

פחות מ 1קרריקעצירה ונסיעה

1חםבינוניעצירה ונסיעה

2חםבינונינסיעה בכביש מהיר

3חםעומס מרבינהיגה בעיר

4חםעומס מרבינסיעה בכביש מהיר

5חםעומס מרבינסיעה בעלייה

טבלת קירור מגדש טורבו

הרצת מנוע - המלצות
לא נדרשת תקופת הרצה ארוכה למכלולי מנוע וההנעה 

)תיבת הילוכים וסרן( ברכב שלך.

סע במתינות במהלך 500 הקילומטרים הראשונים.

לאחר 100 ק"מ ניתן להעלות את המהירות עד למהירות 

רצויה של 80 או 90 קמ"ש.

במגבלות  מלאה  במהירות  רגעית  האצה  נסיעה,  בעת 

בהילוך  חזקה  האצה  אך  טובה.  להרצה  תתרום  החוק 

נמוך מזיקה, ויש להימנע ממנה.
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באיכות  סיכה  חומר  הוא  במפעל  שמולא  המנוע  שמן 

להיות  צריכות  שמן  החלפות  אנרגיה.  לשימור  גבוהה 

ותנאי  האוויר  מזג  לתנאי  בהתאם  קבועים  במועדים 

איכות  ודירוג  הצמיגות  על  למידע  הרכב.  של  ההפעלה 

ראה "נוזלים וחומרי סיכה" בפרק "מפרטים טכניים".

זהירות!
לעולם אל תשתמש בשמן למערכת ללא מסנן או שמן 

מינרלי רגיל במנוע, אחרת עלול להיגרם לו נזק.

הערה:

אלפי  במהלך  שמן  קצת  לצרוך  עשויים  חדשים  מנועים 

הקילומטרים הראשונים של פעולתם. זוהי תופעה רגילה 

של ההרצה ואינה סימן לתקלה.

תיבת הילוכים אוטומטית 

זהירות!
עלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים אם לא תקפיד על 

אמצעי זהירות אלה:

• לאחר 	 רק  אחורי  להילוך  או  חניה  למצב  העבר 

שהרכב הגיע לעצירה מלאה.

• אל תעביר בין מצב חניה, הילוך אחורי, הילוך סרק 	

מהירות  מעל  המנוע  מהירות  כאשר  קדמי  והילוך 

הסרק.

• לוחץ 	 שאתה  ודא  כלשהו,  להילוך  העברה  לפני 

בחוזקה על דוושת הבלם.

הערה:

העברה  בעת  הבלם  דוושת  את  ולהחזיק  ללחוץ  חובה 

ממצב חניה.

אזהרה!
• לעולם אל תשתמש במצב חניה של בורר ההילוכים 	

כתחליף לבלם החניה.

אזהרה!
הפעל תמיד את בלם החניה במלואו בעת חניה 

וסכנה של פציעה  כדי למנוע תזוזה של הרכב 

או נזק.

• אנשים 	 או  אותך  ולפצוע  לנוע  עלול  רכבך 

ידי  על  בדוק  חניה.  מצב  שולב  לא  עם  אחרים 

ניסיון להעביר את בורר ההילוכים ממצב חניה, 

שתיבת  ודא  לחוצה.  אינה  הבלם  שדוושת 

ההילוכים במצב חניה לפני שתצא מהרכב.

• אם 	 חניה  למצב  להעביר  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן 

הרכב נע. הבא תמיד את הרכב למצב של עצירה 

שמחוון  ודא  חניה,  למצב  העברה  לפני  מלאה 

ההילוכים דולק באופן קבוע לציון שהרכב במצב 

בעצירה  שהרכב  ודא  מהבהב.  ואינו   )P( חניה 

מוחלטת ומצב חניה מצוין בבירור, לפני צאתך 

מהרכב.

• מסוכן להעביר את תיבת הילוכים ממצב חניה 	

מעל  היא  המנוע  מהירות  אם  סרק  מהילוך  או 

על  בעוצמה  לוחץ  אינך  אם  הסרק.  מהירות 

דוושת הבלם הרכב עלול לנוע במהירות קדימה 

או אחורה.
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אזהרה!
• או 	 באדם  לפגוע  ברכב  שליטה  לאבד  עלול  אתה 

במכשול. שלב הילוך רק כאשר המנוע פועל במהירות 

סרק רגילה ורגלך לוחצת בחוזקה על דוושת הבלם.

• אנשים 	 לפצוע  עלולה  הרכב  של  צפויה  בלתי  תנועה 

אחר,  רכב  בכל  כמו  לו.  מחוצה  או  ברכב  הנמצאים 

יציאה  לפני  פועל.  המנוע  כאשר  מהרכב  לצאת  אין 

את  העבר  החניה,  בלם  את  תמיד  הפעל  מהרכב, 

תיבת ההילוכים למצב חניה והעבר את מתג ההתנעה 

למצב OFF. כאשר מתג ההתנעה במצב OFF, תיבת 

ההילוכים נעולה במצב PARK, כדי למנוע תזוזה לא 

רצויה של הרכב.

• ההתנעה 	 שמתג  תמיד  ודא  מהרכב,  יציאה  בעת 

במצב OFF, הוצא את מפתח השלט הרחוק מהרכב 

ונעל את הרכב.

• או 	 השגחה,  ללא  ברכב  ילדים  תשאיר  אל  לעולם, 

ללא  ברכב  ילדים  השארת  נעול.  לא  לרכב  בקרבה 

אחרים,  או  הילד,  סיבות.  ממספר  מסוכנת  השגחה 

להזהיר  יש  קטלני.  או  חמור  באופן  להיפצע  עלול 

ילדים מלגעת בבלם החניה, בדוושת הבלם או בבורר 

ההילוכים.

אזהרה!
• אל תשאיר את מפתח השלט הרחוק בתוך הרכב 	

או בקרבתו, או במיקום שנגיש לילדים. אל תשאיר 

ON\ או ACC את מתג ההתנעה של הרכב במצב

החלונות  את  בטעות  להפעיל  עלול  ילד   .RUN
החשמליים ובקרים אחרים, או לגרום לתזוזת הרכב.

נועל מתג התנעה במצב חניה

הרכב מצויד בנועל מתג התנעה של מצב חניה, המונע 

שבורר  לפני   OFF למצב  ההתנעה  מתג  העברת  את 

לעזוב  תוכל  לא  זה  באופן  חניה.  למצב  הועבר  הילוכים 

את הרכב כשבורר ההילוכים אינו במצב חניה. המערכת 

מתג  כאשר  חניה  במצב  הילוכים  תיבת  את  נועלת  גם 

.OFF ההתנעה במצב

הערה:

מתג  כאשר  חניה  במצב  נעולה  אינה  ההילוכים  תיבת 

ודא  כבוי(.  שהמנוע  )למרות   ACC במצב  ההתנעה 

ושמתג ההתנעה במצב  שתיבת ההילוכים במצב חניה 

OFF )ולא ACC( לפני יציאה מהרכב.

מערכת נועל בלמים/בורר הילוכים

 )BTSI( הרכב מצויד במערכת נעילת בלם/בורר ההילוכים

דוושת  אם   PARK במצב  ההילוכים  בורר  את  המחזיק 

ממצב  ההילוכים  בורר  להעברת  לחוצה.  לא  הבלמים 

להיות  חייבת  הבלם  ודוושת  לפעול  חייב  המנוע   ,PARK
כדי  היא  אף  לחוצה  להיות  חייבת  הבלם  דוושת  לחוצה. 

נסיעה  להילוך  או  קדמי  להילוך  סרק  מהילוך  להעביר 

לאחר, כאשר הרכה עומד או נוסע במהירות נמוכה.

תיבת הילוכים אוטומטית 8 הילוכים

רכבך מצויד בתיבת הילוכים  יעילה בעלת 8 מהירויות.
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בורר הילוכים

מצבי העברה הזמינים של בורר ההילוכים הם מצב חניה, 

הילוך אחורי, הילוך סרק, נסיעה וידני )AutoStick(. ניתן 

ידנית באמצעות  בקרת ההילוכים  לבצע העברת הילוך 

או   )-( קדימה  ההילוכים  בורר  העברת   .AutoShift של 

נסיעה(,  מצב  )לצד   )AutoStick( ידני  במצב  אחורה)+( 

תאפשר בחירה ידנית של ההילוכים, וההילוך הנוכחי יוצג 

בלוח המחוונים.

למידע נוסף, עיין בנושא "AutoStick" בפרק זה.

הערה:

חניה,  למצב  ההילוכים  בורר  את  להעביר  ניתן  לא  אם 

בורר  קדימה(,  )בדחיפה  סרק  הילוך  או  אחורי  הילוך 

ההילוכים נמצא כנראה במצב AutoStick )-/+( )למעט 

מצב נסיעה(. במצב AutoStick, ההילוכים )1, 2, 3 וכו'( 

מוצגים בלוח המחוונים.

העבר את בורר ההילוכים לימין )למצב נסיעה ]D[( לשם 

מעבר למצב חניה, הילוך אחורי, והילוך סרק.

AutoStick מצב

מצב AutoStick הוא תפקוד הפעלה של תיבת ההילוכים 

על ידי הנהג, המאפשר החלפת הילוכים ידנית ומעניק לך 

שליטה טובה יותר על הרכב.

מצב AutoStick מאפשר לך להפיק את המרב מבלימת 

המנוע, לבטל מצבים בלתי רצויים של העלאות או הורדות 

הילוכים ולשפר את הביצועים הכלליים של הרכב.

יותר במהלך  גדולה  לך שליטה  יכולה להעניק  המערכת 

עקיפה, נהיגה בעיר, דרך חלקלקה, דרך הררית, גרירת 

גרור ומצבים רבים אחרים.

הפעלה

ההילוכים  בורר  את  העבר   ,AutoStick מצב  להפעלת 

.))D( ליד מיקום נסיעה( )M( למיקום ידני

במצב  המחוונים.  בלוח  יוצג  כעת  המשולב  ההילוך 

ההילוכים  בבורר  להשתמש  יכול  אתה   ,AutoStick
בורר  הזזת  ידנית.  ההילוכים  להעברת  ידני(  )במצב 

הילוך  תוריד   ,)M( ידני  במצב   )-( קדימה  ההילוכים 

להילוך הנמוך יותר הבא. הזזת בורר ההילוכים אחורה 

)+( תעלה להילוך הגבוה יותר הבא.

להעלות  או  להוריד  יכול  הנהג   ,AutoStick במצב 

על  לעומס  יגרום  הדבר  אם  אלא   ,)+/-( הילוכים 

המנוע או למהירות יתר.

ההילוך הנוכחי יישמר עד שתבוצע העלאת או הורדת 

הילוך, למעט במצבים המתוארים להלן.

• תיבת ההילוכים תוריד הילוך באופן אוטומטי כאשר 	

ויוצג  המנוע(  של  מאמץ  )למניעת  מאט  הרכב 

ההילוך הנוכחי.

• אוטומטי 	 באופן  הילוך  תוריד  ההילוכים  תיבת 

לקראת  מאט  שהרכב  בעת  הראשונים  להילוכים 

עצירה. לאחר עצירה, הנהג יכול להעלות הילוך )+( 

כאשר הרכב מאיץ.
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• אתה יכול להתחיל לנסוע מעצירה בהילוך ראשון, שני 	

)או שלישי, במצב 4LO(. לחיצה על ידית )+( )בעצירה( 

תאפשר התחלת נסיעה מהילוך שני. התחלת נסיעה 

או  שלג  בתנאי  לסייע  עשויה  שלישי  או  שני  בהילוך 

קרח.

• הורדת ההילוך המבוקש תגרום למנוע למהירות 	 אם 

יתר, ההעברה לא תתבצע.

• בעת 	 הילוך  להעלות  מהניסיון  תתעלם  המערכת 

שמהירות הרכב נמוכה מדי.

• )-(, תוריד להילוך 	 החזקה של בורר ההילוכים במצב 

הנמוך ביותר האפשרי במהירות הנוכחית.

• כשמצב 	 יותר  מורגשת  תהיה  הילוכים  העברת 

AutoStick פעיל.

• המערכת תעבור למצב העברה אוטומטית אם מזוהה 	

תקלה או התחממות יתר.

הערה:

מצב  פעילה,  במורד  נסיעה  בקרת  פעילה  כאשר 

 ,AutoStick ממצב  לצאת  כדי  פעיל.  אינו   AutoStick
לצאת  ניתן  נסיעה.  למצב  ההילוכים  בורר  את  החזר 

ממצב AutoStick או לעבור אליו מבלי להוריד את רגלך 

מדוושת ההאצה.

אזהרה!
אל תוריד הילוכים להגדלת בלימת המנוע בכביש חלק. 

עלול  והרכב  אחיזה  לאבד  עלולים  המונעים  הגלגלים 

להחליק ולגרום לתאונה או לפציעה.

הנעה בארבעת הגלגלים

אזהרה!
לנזק  לגרום  עלול  העברה  תיבת  של  מלא  שילוב  אי 

לתיבת העברה או לאובדן כוח והשליטה ברכב, ועלולה 

להתרחש תאונה. אל תנהג ברכב אם תיבת העברה 

אינה משולבת במלואה.

תיבת העברה ארבעה מצבים

בורר מצבי נהיגה בארבעת הגלגלים

תיבת ההעברה כוללת ארבעה מצבים:

	•2H )הנעה בשני גלגלים תחום גבוה(

	•4H )הנעה בארבעה גלגלים תחום גבוה(

	•N )סרק(

	•4L )הנעה בארבעה גלגלים תחום נמוך(
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למידע נוסף על השימוש המתאים של כל אחד ממצבי 

המידע  את  ראה  הגלגלים,  לארבעת  הנעה  של  העברה 

המפורט להלן:

2H

זה מיועד  גבוה - מצב  הנעה בגלגלים האחוריים תחום 

לנסיעה רגילה בעיר ובכביש מהיר בדרך יבשה ומוצקה.

4H

הנעה בארבעת הגלגלים תחום גבוה - תחום זה מעביר 

את  ומאלץ  הקדמי,  הינע  לגל  המרבי  המומנט  את 

הגלגלים הקדמיים והאחוריים להסתובב באותה מהירות. 

ולא  חלקות  בדרכים  נוספת  אחיזה  מספק  זה  תחום 

מוצקות.

)N( מצב סרק

אזהרה!
אתה או אחרים עלולים להיפצע או להיהרג אם תשאיר 

את הרכב ללא השגחה, כאשר תיבת העברה משולבת 

בהילוך סרק מבלי להפעיל קודם את בלם החניה. מצב 

סרק )N( של תיבת העברה מנתק את גלי ההינע הקדמי 

להידרדר,  לרכב  ותאפשר  ההנעה  מיחידת  והאחורי 

אזהרה!
אפילו אם תיבת ההילוכים האוטומטית במצב חניה, 

יש להפעיל תמיד את בלם החניה כאשר הנהג יוצא 

מהרכב.

הקדמי  ההינע  גלי  את  מנתק  זה  תחום   - סרק  מצב 

לגרירת הרכב על  והאחורי מיחידת ההינע. הוא משמש 

ידי רכב אחר.

למידע נוסף, עיין בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה 

ונהיגה".

4L

הנעה בארבעת הגלגלים תחום נמוך - תחום זה מספק 

זה  תחום  נמוכה.  במהירות  הגלגלים  בארבעת  הנעה 

מעביר את המומנט המרבי עבור גל הינע הקדמי, ומאלץ 

באותה  להסתובב  והאחוריים  הקדמיים  הגלגלים  את 

בדרכים  רק  נוספת  אחיזה  מספק  זה  תחום  מהירות. 

חלקות ולא מוצקות. אל תעבור מהירות של 40 קמ"ש.

תיבת העברה מיועדת להיות משולבת במצב 2H בדרכים 

רגילות בעיר ובכבישים מהירים, כגון שולי דרך מוצקים.

 4H במצב  לבחור  ניתן  נוספת,  אחיזה  נדרשת  כאשר 

ומאלץ  יחד,  והאחורי  הקדמי  ההינע  גלי  את  הנועל   4L-ו

באותה  להסתובב  והאחוריים  הקדמיים  הגלגלים  את 

מהירות. 

ולא  חלקות  לדרכים  רק  מיועדים   4L-ו  4H מצבי 

מוצקות ולא מיועדים לנהיגה רגילה. 

נהיגה במצב 4H או 4L על משטחים מוצקים ויבשים, 

ולנזק  הצמיגים  של  מוגבר  לבלאי  לגרום  עלולה 

לרכיבים של מערכת ההינע. 

עיין   ,4L או   4H למצבים  העברה  על  נוסף  למידע 

בנושא "הליכי העברה" בפרק זה.

במצב  שהרכב  לנהג  התרעה  תוצג  המחוונים  בלוח 

הנעה בארבעת הגלגלים, וגלי ההינע הקדמי והאחורי 

ההעברה  תיבת  כאשר  תידלק  הנורית  יחדיו.  נעולים 

 .4H מועברת למצב

פי  גבוהה  המנוע  מהירות   4L במצב  נסיעה  בעת 

 2H שלושה בערך )פי ארבעה לדגמי רוביקון( מבמצב

או 4H בכל סוג של דרך. הקפד לא להפעיל את מנוע 

במהירות יתר.

הגלגלים  לארבעת  הנעה  רכבי  של  תקינה  הפעלה 

יהיו  זהה  והיקף  מסוג  בגודל,  שצמיגים  דורשת 

מותקנים בכל גלגל. כל שוני ישפיע לרעה על העברה 

ויגרום לנזק לתיבת העברה.
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הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלים דורשת 

בכל  מותקנים  יהיו  זהה  והיקף  מסוג  בגודל,  שצמיגים 

לנזק  ויגרום  העברה  על  לרעה  ישפיע  שינוי  כל  גלגל. 

לתיבת העברה. 

אחיזה  מעניקה  הגלגלים  לארבעת  שהנעה  בגלל 

והפנייה  העצירה  ממהירויות  לחרוג  נטייה  יש  משופרת, 

יותר מאשר תנאי  הבטוחות. אל תיסע במהירות גבוהה 

הדרך מאפשרים.

הליכי העברה

2H-4 לH 4 אוH-2 לH

העברה בין מצבים 2H ו-4H ניתנת לביצוע כאשר הרכב 

עומד או כשהוא בתנועה.

תחום מהירות העברה המועדף הוא בין 0 ל-72 קמ"ש.

תשתלב/תתנתק  העברה  תיבת  בתנועה,  הרכב  כאשר 

לאחר  ההאצה  דוושת  את  לרגע  תשחרר  יותר  מהר 

השלמת ההעברה.

אל תאיץ בעת שילוב תיבת העברה.

הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.

הערה:

• אל תנסה לשלב בעת סבסוב של הגלגלים הקדמיים או 	

האחוריים. המהירויות של גלי ההינע הקדמי והאחורי 

כדי שההעברה תתבצע. העברה  זהות  להיות  חייבות 

האחוריים  או  הקדמיים  הגלגלים  של  סבסוב  בעת 

עלולה לגרום נזק לתיבת ההעברה.

• עשוי 	 הגלגלים  בארבעת  מהנעה  בהעברה  עיכוב 

לחצי  הצמיגים,  של  אחיד  לא  בלאי  בשל  להתרחש 

או  הרכב  על  רב  עומס  זהים,  לא  או  נמוכים  אוויר 

טמפרטורות נמוכות.

• הגברה של מאמץ ההעברה עם המהירות, היא רגילה. 	

להעברה  יותר  רב  שיידרש מאמץ  ייתכן  קר,  אוויר  במזג 

עד שהנוזל בתיבת ההעברה יתחמם. זוהי תופעה רגילה.

הליכי העברה

4H-4 לL 4 אוL-4 לH

כאשר הרכב נע במהירות של 3 עד 5 קמ"ש, העבר את 

.)N( תיבת ההילוכים למצב סרק

כאשר הרכב נע במהירות של 3 עד 5 קמ"ש, העבר את 

ידית תיבת העברה בחוזקה למיקום הרצוי.

אל תעצור בשילוב תיבת העברה במצב N )סרק(.

ההילוכים  תיבת  את  העבר  הושלמה,  שהעברה  לאחר 

למצב נסיעה.

הערה:

הרכב  כאשר  אפשרית  ממנו  או   4L מצב  אל  העברה 

בעצירה מוחלטת, אך ייתכן קושי בהעברה אם השיניים 

המשתלבות אינן מיושרות כראוי.

יהיו  המצמד  ששיני  עד  ניסיונות  מספר  שיידרשו  ייתכן 

מיושרות והעברה תושלם.

של  במהירות  נע  שהרכב  בעת  היא  המומלצת  השיטה 

3 עד 5 קמ"ש.

הימנע מניסיון לשלב למצב 4L כאשר הרכב נע במהירות 

גבוהה יותר מ- 3 עד 5 קמ"ש.

אזהרה!
נזק  לגרום  עלול  העברה,  תיבת  של  מלא  שילוב  אי 

לתיבת ההעברה או אובדן כוח או שיטה ברכב, ועלולה 

להתרחש תאונה. אל תנהג ברכב אם תיבת העברה 

אינה משולבת במלואה.
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תיבת העברה חמישה מצבים

בורר מצבי נהיגה הנעה בארבעת הגלגלים

תיבת ההעברה כוללת חמישה מצבים:

• 2H )הנעה בארבעה גלגלים תחום גבוה(	

• תחום 	 אוטומטית  גלגלים  בארבעה  )הנעה   4H Auto
גבוה(

• 4H PT )הנעה בארבעה גלגלים זמנית תחום גבוה( 	

• N )סרק(	

• 4L )הנעה בארבעה גלגלים תחום נמוך(	

למידע נוסף על השימוש המתאים של כל אחד ממצבי 

המידע  את  ראה  הגלגלים,  לארבעת  הנעה  של  העברה 

המפורט להלן:

2H

זה מיועד  גבוה - מצב  הנעה בגלגלים האחוריים תחום 

לנסיעה רגילה בעיר ובכביש מהיר בדרך יבשה ומוצקה.

4H AUTO

מצב הנעה בארבעת הגלגלים אוטומטית תחום גבוה - 

מעבירה כוח לגלגלים הקדמיים. מערכת הנעה בארבעת 

הגלגלים תשולב אוטומטית כאשר הרכב מזהה אובדן של 

אחיזה. מספק אחיזה נוספת בתנאי דרך משתנים.

4H P-T

תחום   - גבוה  תחום  זמנית  הגלגלים  בארבעת  הנעה 

זה מעביר את המומנט המרבי עבור גל ההינע הקדמי, 

להסתובב  והאחוריים  הקדמים  הגלגלים  את  ומאלץ 

באותה מהירות. תחום זה מספק אחיזה נוספת בדרכים 

חלקות ולא מוצקות.

)N( הילוך סרק

אזהרה!
אם  להיהרג  או  להיפצע  עלולים  אחרים  או  אתה 

תיבת  כאשר  השגחה  ללא  הרכב  את  תשאיר 

העברה משולבת בהילוך סרק מבלי להפעיל קודם 

)N( של תיבת  הילוך סרק  בלם החניה. מצב  את 

והאחורי  הקדמי  ההינע  גלי  את  מנטרל  העברה 

ממערכת ההינע ויאפשר לרכב להידרדר אפילו אם 

תיבת ההילוכים במצב חניה. יש להפעיל תמיד את 

בלם החניה כאשר הנהג יוצא מהרכב.

מצב סרק - תחום זה מנתק את גלי ההינע הקדמי 

הרכב  לגרירת  הוא משמש  ההינע.  מיחידת  והאחורי 

על ידי רכב אחר.

בפרק  הרכב"  "גרירת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"התנעה ונהיגה".

4L

זה  תחום   - נמוך  תחום  הגלגלים  בארבעת  הנעה 

נמוכה.  במהירות  הגלגלים  בארבעת  הנעה  מספק 

תחום זה מעביר את המומנט המרבי עבור גל הינע 

והאחוריים  הקדמים  הגלגלים  את  ומאלץ  הקדמי, 

להסתובב באותה מהירות.
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תחום זה מספק אחיזה נוספת רק בדרכים חלקות ולא 

מוצקות. אל תעבור מהירות של 40 קמ"ש.

בשני  הנעה  במצב  לנהיגה  מתוכננת  ההעברה  תיבת 

הגלגלים  בארבעת  הנעה  מצב  או   )2WD( הגלגלים 

משטחי  על  מהירים  בכבישים  או  בעיר   )4WD AUTO(

דרך סלולים.

נהיגת הרכב במצב 2WD משפר את צריכת הדלק כיוון 

.2WD שהסרן הקדמי אינו משולב במצב

.4WD AUTO למצבים משתנים, יש להשתמש במצב

מועבר  הכוח  אבל  משולב  הקדמי  הסרן  זה,  במצב 

לגלגלים האחוריים.

הנעה בארבעת הגלגלים תשולב אוטומטית כאשר הרכב 

מזהה אובדן של אחיזה.

בגלל שהסרן הקדמי משולב, מצב זה יגרום לצריכת דלק 

.2WD גבוהה יותר מבמצב

 4L-4 וH כאשר נדרשת אחיזה נוספת, ניתן לבחור במצב

את  ומאלץ  יחד,  והאחורי  הקדמי  ההינע  גלי  את  הנועל 

הגלגלים הקדמיים והאחוריים להסתובב באותה מהירות.

מצבי 4H ו-4L מיועדים רק לדרכים חלקות ולא מוצקות 

ולא מיועדים לנהיגה רגילה.

ויבשים,  מוצקים  משטחים  על   4L או   4H במצב  נהיגה 

לרכיבי  ולנזק  הצמיגים  של  מוגבר  לבלאי  לגרום  עלולה 

מערכת ההינע.

למידע נוסף על העברה למצבים 4H או 4L, עיין בנושא 

"הליכי העברה" בפרק זה.

בלוח המחוונים תוצג התרעה לנהג שהרכב במצב הנעה 

נעולים  והאחורי  הקדמי  ההינע  וגלי  הגלגלים  בארבעת 

מועברת  ההעברה  תיבת  כאשר  תידלק  הנורית  יחדיו. 

.4H למצב

בעת נסיעה במצב 4L, מהירות המנוע גבוהה פי שלושה 

בערך )פי ארבעה לדגמי רוביקון( מבמצב 2H או 4H בכל 

סוג של דרך. הקפד לא להפעיל את המנוע במהירות יתר.

הפעלה תקינה של רכבי הנעה לארבעת הגלגלים דורשת 

בכל  מותקנים  יהיו  והיקף  סוג  הגודל,  באותו  שצמיגים 

גלגל. כל שוני ישפיע לרעה על העברה ויגרום לנזק לתיבת 

העברה.

אחיזה  מעניקה  הגלגלים  לארבעת  שהנעה  בגלל 

והפנייה  העצירה  ממהירויות  לחרוג  נטייה  יש  משופרת, 

יותר מאשר תנאי  הבטוחות. אל תיסע במהירות גבוהה 

הדרך מאפשרים.

הליכי העברה

2H-4 לH Auto 4 אוH Auto-2 לH

העברה בין מצבים 2H ו 4H Auto ניתנת לביצוע כאשר 

הרכב עומד או כשהוא בתנועה.

תחום מהירות העברה המועדף הוא בין 0 ל-72 קמ"ש.

תשתלב/תתנתק  העברה  תיבת  בתנועה,  הרכב  כאשר 

יותר אם תשחרר לרגע את דוושת ההאצה לאחר  מהר 

השלמת ההעברה.

אל תאיץ בעת שילוב תיבת העברה.

הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.

4H Part Time או   4H Part Time-ל  2H/4H Auto
2H/4H Auto-ל

 4H PART TIME-ו  2H/4H Auto מצבים  בין  העברה 

ניתנת לביצוע כאשר הרכב עומד או בעת שהוא בתנועה. 

תחום מהירות העברה המועדף הוא בין 0 ל-72 קמ"ש.

תשתלב/תתנתק  העברה  תיבת  בתנועה,  הרכב  כאשר 

יותר אם תשחרר לרגע את דוושת ההאצה לאחר  מהר 

השלמת ההעברה. אל תאיץ בעת שילוב תיבת העברה. 

הפעל עוצמה קבועה בעת שילוב תיבת ההעברה.
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הערה:

• אל תנסה לשלב בעת סבסוב של הגלגלים הקדמיים או 	

האחוריים. המהירויות של גלי ההינע הקדמי והאחורי 

כדי שההעברה תתבצע. העברה  זהות  להיות  חייבות 

האחוריים  או  הקדמיים  הגלגלים  של  סבסוב  בעת 

עלולה לגרום נזק לתיבת ההעברה.

• עשוי 	 הגלגלים  בארבעת  מהנעה  בהעברה  עיכוב 

לחצי  הצמיגים,  של  אחיד  לא  בלאי  בשל  להתרחש 

או  הרכב  על  רב  עומס  זהים,  לא  או  נמוכים  אוויר 

טמפרטורות נמוכות.

• הגברה של מאמץ ההעברה עם המהירות, היא רגילה.	

להעברה  יותר  רב  שיידרש מאמץ  ייתכן  קר,  אוויר  במזג 

עד שהנוזל בתיבת ההעברה יתחמם. זוהי תופעה רגילה.

 4H Part-ל  4L או   4L-ל  4H Part Time/4H Auto
Time/4H Auto

כאשר הרכב נע במהירות של 3 עד 5 קמ"ש העבר את 

תיבת ההילוכים למצב סרק )N(. כאשר הרכב במהירות 

של 3 עד 5 קמ"ש, העבר את ידית תיבת העברה בחוזקה 

למיקום הרצוי. אל תעצור בשילוב תיבת העברה במצב 

תיבת  את  העבר  הושלמה,  שהעברה  לאחר  )סרק(.   N
ההילוכים למצב נסיעה.

הערה:

הרכב  כאשר  אפשרית  ממנו  או   4L מצב  אל  העברה 

בעצירה מוחלטת, אך ייתכן קושי בהעברה אם השיניים 

המשתלבות אינן מיושרות כראוי.

יהיו  המצמד  ששיני  עד  ניסיונות  מספר  שיידרשו  ייתכן 

מיושרות והעברה תושלם.

השיטה המומלצת היא שבעת שהרכב נע במהירות של 

3 עד 5 קמ"ש.

הימנע מניסיון לשלב למצב 4L כאשר הרכב נע במהירות 

גבוהה יותר מ- 3 עד 5 קמ"ש.

אזהרה!
נזק  לגרום  עלול  העברה,  תיבת  של  מלא  שילוב  אי 

ברכב,  שליטה  או  כוח  אובדן  או  ההעברה  לתיבת 

תיבת  אם  ברכב  תנהג  אל  תאונה.  להתרחש  ועלולה 

העברה אינה משולבת במלואה.

סרן אחורי Trac-Lok - אם קיים

קבועה  הנעה  עוצמת  מספק   Trac-Lok אחורי  סרן 

לגלגלים האחוריים ומפחית סבסוב גלגל במקרה של 

אובדן אחיזה באחד מהגלגלים המונעים.

אם יש שינוי בין שני הגלגלים האחוריים, הדיפרנציאל 

של  בהעברה  הזמין  המומנט  את  אוטומטית  מחלק 

יותר מומנט לגלגל עם האחיזה.

Trac-Lok יעיל במיוחד בתנאי נהיגה בדרכים חלקות.

משטח  על  נמצאים  האחוריים  הגלגלים  שני  אם 

חלקלק. לחיצה קלה על דוושת ההאצה תספק את 

המומנט המרבי.

אזהרה!
החלקה,  מוגבל  דיפרנציאל  הכוללים  רכב  בכלי 

מורם  גלגל אחד  לעולם אל תפעיל המנוע כאשר 

הגלגל  באמצעות  לנסוע  עשוי  הרכב  מהקרקע. 

שליטה  לאובדן  ולגרום  בקרקע,  שנוגע  האחורי 

ברכבך.
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נועל סרן )Tru-Lok(  )דגמי רוביקון(

מתג  נעילת סרן נמצא בלוח המחוונים )מימין לגלגל ההגה(

לוח מתג נעילת סרן

תפקוד זה יפעל רק כשהתנאים הבאים מתמלאים:

• מתג ההתנעה במצב RUN, ותחום העברה 4L )נמוך(.	

• מהירות הרכב היא 16 קמ"ש או פחות.	

• הגלגל הימני והשמאלי מסתובבים באותה מהירות.	

נעילת  מתג  את  מטה  לחץ  המערכת,  של  להפעלה 

 REAR ONLY )נורית  בלבד  האחורי  הסרן  לנעילת  סרן 

הקדמי  הסרן  לנעילת  מעלה  המתג  את  לחץ  דולקת(, 

והאחורי )נוריות FRONT + REAR יידלקו(.

כאשר הסרן האחורי נעול לחיצה על החלק התחתון של 

המתג שוב, תנעל או תשחרר מנעילה את הסרן הקדמי.

הערה:

ישוחררו  או  יינעלו  שהסרנים  עד  יהבהבו  החיווי  נוריות 

מנעילה באופן מלא.

שחרור  מתג  על  לחץ  הסרנים,  של  מנעילה  לשחרור 

נעילה.

נעילת הסרן תשוחרר אם הרכב יועבר ממצב 4L )נמוך(, 

.OFF או כשמתג ההתנעה יועבר למצב

נועל הסרן משוחרר בנסיעה במהירות מעל 48 קמ"ש, 

מתחת  תרד  הרכב  שמהירות  לאחר  מחדש  שוב  ויינעל 

ל- 16 קמ"ש.

ניתוק אלקטרוני של מוט מייצב - אם קיים

מוט  של  אלקטרוני  בניתוק  מצויד  להיות  עשוי  הרכב 

מייצב. המערכת מאפשרת מהלך תנועה גדול יותר של 

המתלה הקדמי בנסיעה בשטח.

בלוח  הנמצא   SWAY BAR מלחצן  נשלטת  המערכת 

המחוונים  )מימין לעמוד ההגה(.

לחצן מוט מייצב
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לחץ  המערכת.  להפעלת   SWAY BAR לחצן  על  לחץ 

חיווי  נורית  המערכת.  פעולת  להפסקת  המתג  על  שוב 

של מוט מייצב )הנמצאת בלוח המחוונים( תידלק כאשר 

המוט המייצב נותק.

נורית חיווי של מוט מייצב תהבהב במהלך ההפעלה, או 

כאשר תנאי ההפעלה לא מתקיימים.

המוט המייצב צריך להישאר משולב במהלך תנאי נהיגה 

רגילה בכביש.

 

אזהרה!
על  נהיגה  לפני  מחדש  חובר  המייצב  שהמוט  ודא 

משטחים מוצקים או במהירות מעל 29 קמ"ש. מוט 

ברכב,  השליטה  לאובדן  לגרום  עלול  מנותק  מייצב 

שתסתיים בפציעה קשה.

את  מגביר  הקדמי  המייצב  המוט  מסוימים,  במצבים 

יציבות הרכב ומסייע לשליטה ברכב.

המערכת מנטרת את מהירות הרכב ותנסה לשלב את 

המוט המייצב במהירות שמעל 29 קמ"ש.

נורית חיווי מוט מייצב תהבהב או תידלק קבוע.

אזהרה!
קמ"ש  ל-22  מתחת  תרד  הרכב  מהירות  כאשר 

המערכת תנסה לחזור שוב למצב נהיגת שטח.

לניתוק המוט המייצב, העבר את תיבת העברה למצבים 

4H או 4L ולחץ על לחצן SWAY BAR כדי לעבור למצב 
הנעה  "הפעלת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע  שטח.  נהיגת 

מייצב   מוט  חיווי  נורית  זה.  בפרק  הגלגלים"  בארבעת 

תהבהב עד שהמוט המייצב ינותק באופן מלא.

הערה:

יכולה להתבצע נעילת מומנט של המוט המייצב כאשר 

המתלה הימני והשמאלי אינם באותו גובה.

מצב זה מתרחש בהפרשים בין משטחי נהיגה או עומס 

ברכב.

כדי למנוע ניתוק/חיבור מחדש של המוט המייצב, החצים 

הימני והשמאלי של המוט חייבים להיות מיושרים.

או  ישרה  לקרקע  הרכב  העברת  לדרוש  עשוי  היישור 

לטלטלו מצד לצד.

.SWAY BAR לחזרה למצב כביש, לחץ שוב על לחצן

אזהרה!
אם המוט המייצב לא יחזור למצב כביש, נורית חיווי 

מוט מייצב תהבהב בלוח המחוונים ויציבות הרכב 

תפחת.

אל תנסה לנהוג ברכב במהירות מעל 29 קמ"ש. 

כאשר  קמ"ש,   29 מעל  במהירות  נהיגה  במהלך 

את  לאבד  עלול  אתה  מנותק,  המייצב  המוט 

השליטה ברכב, ועלולה להיגרם פציעה קשה.

מערכת STOP/START - תיבת 
הילוכים אוטומטית - אם 

קיימת
הדלק.  צריכת  להפחתת  נועד   Stop/Start תפקוד 

המערכת תדומם את המנוע באופן אוטומטי במהלך 

עצירה אם דרישות הפעלה מתקיימות. שחרור דוושת 

מחדש  תתניע  ההאצה  דוושת  על  לחיצה  או  הבלם 

את המנוע באופן אוטומטי.
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מותקן  אוטומטית  הדממה   - התנעה  עם  רכב  בכלי 

נוספים  ושיפורים  משופר  מצבר  כבד,  לעומס  מתנע 

לחלקי מנוע, כדי לטפל בהתנעות מנוע רבות יותר.

הערה:

נסיעה  במהלך  תנוטרל   Stop/Start שמערכת  מומלץ 

בשטח.

מצב הפעלה אוטומטי

כל  לאחר  מופעל   Stop/Start תפקוד 

התנעה רגילה של המנוע.

STOP/ באותה עת, המערכת תעבור למצב

לעבור  יכולה  יתמלאו,  התנאים  כל  ואם   START READY
 STOP/START AUTOSTOP אוטומטית  הדממה  למצב 

.ACTIVE

להפעלת מצב הדממה אוטומטית, אחד מהמצבים 

הבאים חייב להתרחש:

• 	 .STOP/START READY המערכת חייבת להיות במצב

הודעת STOP/START READY תוצג בלוח המחוונים 

בתצוגת מערכת Stop/Start. למידע נוסף, עיין בנושא 

"לוח מחוונים" בפרק "הכר את לוח המחוונים".

• הרכב חייב להיות בעצירה מוחלטת.	

• ודוושת 	 קדמי  בהילוך  להיות  חייב  ההילוכים  בורר 

הבלמים לחוצה.

Stop/ המנוע יודמם, מחוג מד הסל"ד יעבור לאפס ומחוון

פעילה.  אוטומטית  שהדממה  לציין  כדי  יידלק,   Start
מחדש.  יותנע  שהמנוע  לאחר  יישמרו  שבוצעו  הגדרות 

"התנעה  בפרק  כוח"  "הגה  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

והפעלה".

הדממה  של  פעולה  לאי  אפשריות  סיבות 
אוטומטית של המנוע

תנאי  האם  תבדוק  המערכת  המנוע,  הדממת  לפני 

מידע  לראות  ניתן  בדרישות.  עומדים  והנוחות  הבטיחות 

בלוח   Stop/Start מערכת  של  הפעולה  על  מפורט 

.Stop/Start המחוונים במסך

המערכת עשויה לא לדומם את המנוע בתנאים הבאים:

• הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות שלו.	

• דלת הנהג אינה סגורה.	

• טמפרטורת המצבר גבוהה מדי או נמוכה מדי.	

• טעינת המצבר חלשה.	

• הרכב עומד במדרון תלול.	

• לא 	 ועדיין  או הקירור של תא הנוסעים פעיל  החימום 

הושגה הטמפרטורה הרצויה.

• במהירות 	 מלאה  הפשרה  למצב  מוגדר  האוויר  מיזוג 

מפוח גבוהה.

• 	.MAX A/C מיזוג האוויר מוגדר למצב

• המנוע לא הגיע לטמפרטורת הפעולה הרגילה.	

• טמפרטורת המנוע גבוהה מדי.	

• לא משולב הילוך קדמי.	

• מכסה המנוע פתוח.	

• תיבת העברה במצב 4L או סרק.	

• דוושת הבלם אינה לחוצה בעוצמה מספקת.	
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גורמים אחרים שעשויים למנוע מהדממה 

האוטומטית לפעול הם:

• דוושת האצה נלחצה.	

• לא הושג סף המהירות מהעצירה הקודמת.	

• זווית ההגה גדולה מתנאי הסף.	

    )רק דגמים עם התנעה והדממה אוטומטית(

• בקרת השיוט האדפטיבית פעילה והוגדרה מהירות.	

• הרכב נמצא בגובה רב.	

• קיימת תקלה במערכת.	

מבלי  פעמים  מספר  ברכב  לנהוג  אפשרות  קיימת 

 STOP/START STOP/START תעבור למצב  שמערכת 

READY בתנאים קיצוניים יותר מאלו שפורטו לעיל.

התנעת המנוע במצב הדממה אוטומטית

דוושת  כאשר  יותנע  המנוע  קדמי,  הילוך  כאשר משולב 

תיבת  תילחץ.  ההאצה  דוושת  או  תשוחרר  הבלם 

ההילוכים תשתלב באופן אוטומטי לאחר התנעה מחדש 

של המנוע. 

בעת  אוטומטי,  באופן  יותנע  המנוע  בהם  תנאים 

שמצב הדממה אוטומטית פעיל:

• בורר ההילוכים הועבר מהילוך נסיעה.	

• קיים הפרש משמעותי בין הטמפרטורה בתא הנוסעים 	

לטמפרטורה שהוגדרה במערכת מיזוג האוויר.

• מיזוג האוויר מוגדר למצב הפשרה מלאה. בוצע כוונון 	

ידני של טמפרטורת מיזוג האוויר או מהירות המאוורר.

• מתח המצבר נמוך מדי.	

• לאחר 	 )למשל  מדי  נמוך  הבלימה  במערכת  הוואקום 

מספר לחיצות על דוושת הבלם(.

• 	.STOP/START OFF נלחץ מתג

• 	STOP/START תקלה במערכת

• 	 5 את  עבר  פעילה  אוטומטית  התנעה/הדממה  זמן 

דקות.

• 	 4LO נמצאת במצב  גלגלים  לארבעה  מערכת הנעה 

או סרק.

• גלגל ההגה סובב מעבר לסף. )רק דגמים עם התנעה 	

והדממה אוטומטית(

Stop/Start  הפסקה ידנית של מערכת

STOP/START OFF )נמצא באזור  1. לחץ על מתג 

המתגים(, הנורית במתג תידלק.

STOP/START OFF מתג

2. הודעת STOP/START OFF תוצג בלוח המחוונים 

.Stop/Start בתצוגת מערכת

למידע נוסף, עיין בנושא "לוח מחוונים" בפרק "הכר 

את לוח המחוונים".
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3. בעצירה הבאה )לאחר לחיצה על לחצן כיבוי מערכת 

STOP/START(, המנוע לא יודמם. 

4. מערכת STOP/START תחזור להיות פעילה בכל פעם 

שהמנוע יודמם ויותנע מחדש.

Stop/Start  הפעלה ידנית של מערכת

באזור  )נמצא   STOP/START OFF מתג  על  לחץ 

המתגים(, הנורית במתג תיכבה.

בנושא  עיין   ,Stop & Start מערכת  על  נוסף  למידע 

"מערכת Stop & Start" בפרק "התנעה והפעלה".

תקלה במערכת

לא  המערכת   ,STOP/START במערכת  תקלה  יש  אם 

תדומם את המנוע.

תוצג   SERVICE STOP/START SYSTEM הודעת 

בתצוגת לוח המחוונים.

בפרק  מחוונים"  לוח  "תצוגת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"הכר את לוח המחוונים".

 SERVICE STOP/START SYSTEM אם מוצגת הודעת

במרכז  המערכת  לבדיקת  דאג  המחוונים,  לוח  בתצוגת 

שירות מורשה.

בקרת שיוט
בעת שהיא מופעלת, בקרת השיוט שולטת על תפקוד 

דוושת ההאצה במהירויות מעל 32 קמ"ש.

לחצני בקרת השיוט נמצאים בצד ימין של גלגל ההגה.

לחצני בקרת שיוט

CANC - 1/ביטול

2 - הפעלה/כיבוי

SET - 3)+(/ האצה

RES - 4/חידוש

SET - 5)-(/האטה
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הערה:

• השיוט 	 בקרת  מערכת  תקינה,  פעולה  להבטיח  כדי 

תפקודי  של  רב  מספר  אם  לפעול  להפסיק  תוכננה 

בקרת שיוט הופעלו בו זמנית. אם הדבר מתרחש ניתן 

לחדש את פעולת מערכת בקרת השיוט בלחיצה על 

והגדרה מחדש  לחצן הפעלה/גיבוי של בקרת השיוט 

של מהירות הרכב הרצויה.

• כאשר 	 סרק  למצב  ההילוכים  בורר  את  תעביר  אל 

בקרת השיוט פעילה. פעולה זו תנתק את המערכת.

אזהרה!
להיות מסוכנת במצבים  עלולה  הפעלת בקרת שיוט 

קבועה.  מהירות  על  לשמור  יכולה  אינה  שהמערכת 

ואתה  מסוימים,  במצבים  מדי  מהר  לנוע  עלול  רכבך 

אל  תאונה.  ותיגרם  הרכב  על  שליטה  לאבד  עלול 

או  כבד  תנועה  בעומס  השיוט  בבקרת  תשתמש 

או  בשלג  או  בקרח  מכוסות  מתפתלות,  בדרכים 

בדרכים חלקות.

הפעלה

השיוט.   בקרת  להפעלת  הפעלה/כיבוי  לחצן  על  לחץ 

להפסקת  תהבהב.  המחוונים  בלוח  הבטיחות  נורית 

ההפעלה/כיבוי.  לחצן  על  שוב  לחץ  המערכת,  פעולת 

יש להפסיק את פעולת  חיווי בקרת שיוט תיכבה  נורית 

המערכת כאשר  היא אינה בשימוש.

אזהרה!
השארת בקרת המהירות פעילה כאשר אינה בשימוש 

היא מסוכנת. אתה יכול בשוגג להגדיר את המערכת 

יותר משתרצה. אתה עלול  או לגרום לה לנסוע מהר 

את  תמיד  הפסק  לתאונה.  ולגרום  שליטה  לאבד 

המערכת כאשר אינך זקוק לה.

הגדרת מהירות רצויה

הפעל את בקרת השיוט.

הערה:

הרכב צריך לנסוע במהירות אחידה על קרקע ישרה לפני 

לחיצה על הלחצנים  )+( SET או  )-( SET. כאשר הרכב 

 SET- או   SET+ לחצן  על  לחץ  הרצויה  למהירות  הגיע 

במהירות  ייסע  ורכב  האצה  דוושת  את  שחרר  ושחרר. 

שהוגדרה.

שינוי הגדרת מהירות

הגברת המהירות

כאשר מוגדרת מהירות בבקרת שיוט, ניתן להגדילה 

.SET+ בלחיצה על לחצן

על הנהג  יחידות המידה המועדפות  לבחור את  ניתן 

באמצעות הגדרות לוח המכשירים .

למידע נוסף, עיין בנושא "לוח מחוונים" בפרק "הכר 

את לוח המחוונים".

ביחידת המהירות  מרווחי המהירות המוצגים תלויים 

שנבחרה ארה"ב )מי"ש( או מטרית )קמ"ש(.

מהירות ארה"ב )מייל לשעה(

• את 	 תגדיל   SET)+( לחצן  על  בודדת  לחיצה 

המהירות המוגדרת במייל לשעה אחד. כל לחיצה 

נוספת על הלחצן תגביר בעוד 1 מייל לשעה.

• אם הלחצן נלחץ באופן רצוף, המהירות המוגדרת 	

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצן  עד  תגדל 

החדשה תישמר.
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מהירות בשיטה המטרית )קמ"ש(

• לחיצה בודדת על  לחצן )+(SET תגדיל את המהירות 	

המוגדרת בקמ"ש אחד. כל לחיצה נוספת על הלחצן 

תגביר בעוד קמ"ש אחד.

• המוגדרת 	 המהירות  רצוף,  באופן  נלחץ  הלחצן  אם 

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצן  עד  תגדל 

החדשה תישמר. 

הפחתת המהירות

להפחיתה  ניתן  שיוט,  בבקרת  מהירות  מוגדרת  כאשר 

.SET- בלחיצה על לחצן

הנהג  על  המועדפות  המידה  יחידות  את  לבחור  ניתן 

באמצעות הגדרות לוח המכשירים .

למידע נוסף, עיין בנושא "לוח מחוונים" בפרק "הכר את 

לוח המחוונים".

המהירות  ביחידת  תלויים  המוצגים  המהירות  מרווחי 

שנבחרה ארה"ב )מי"ש( או מטרית )קמ"ש(.

מהירות ארה"ב )מייל לשעה(

• לחיצה בודדת על לחצן )-(SET תפחית את המהירות 	

נוספת על הלחצן  כל לחיצה  המוגדרת במי"ש אחד. 

תפחית את המהירות ב-1 מייל לשעה.

• המוגדרת 	 המהירות  רצוף,  באופן  נלחץ  הלחצן  אם 

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצן  עד  תגדל 

החדשה תישמר.

מהירות בשיטה המטרית )קמ"ש(

• לחיצה בודדת על  לחצן )-(SET תפחית את המהירות 	

המוגדרת בקמ"ש אחד. כל לחיצה נוספת על הלחצן 

תפחית בקמ"ש אחד נוסף.

• המוגדרת 	 המהירות  רצוף,  באופן  נלחץ  הלחצן  אם 

המוגדרת  והמהירות  ישוחרר,  שהלחצן  עד  תפחת 

החדשה תישמר.

האצה לעקיפה

רגיל.  באופן  עושה  שאתה  כפי  האצה  דוושת  על  לחץ 

כאשר הדוושה לחוצה, הרכב יחזור למהירות שהוגדרה.

שימוש בבקרת שיוט בדרך הררית

כדי  בירידות  הילוכים  להוריד  מסוגלת  ההילוכים  תיבת 

לשמור על מהירות הרכב.

הערה:

בעליות  המהירות  על  תשמור  השיוט  בקרת  מערכת 

היא  הררית  בדרך  מהמהירות  קטנה  חריגה  ובירידות. 

תקינה.

באופן  להאט  או  להאיץ  עשוי  הרכב  תלולים,  במדרונות 

ניכר, לכן מומלץ לנהוג ללא שימוש בבקרת השיוט.

אזהרה!
להיות מסוכנת במצבים  עלולה  הפעלת בקרת שיוט 

קבועה.  מהירות  על  לשמור  יכולה  אינה  שהמערכת 

ואתה  מסוימים,  במצבים  מדי  מהר  לנוע  עלול  רכבך 

אל  תאונה.  ותיגרם  הרכב  על  שליטה  לאבד  עלול 

או  כבד  תנועה  בעומס  השיוט  בבקרת  תשתמש 

או  בשלג  או  בקרח  מכוסות  מתפתלות,  בדרכים 

בדרכים חלקות.

חידוש המהירות

 RES לחידוש מהירות שהוגדרה קודם לכן, לחץ על לחצן

ושחרר אותו. ניתן לחדש מהירות בכל מהירות מעל 32 

קמ"ש.

הפסקת פעולה

 CANC לחצן  על  לחיצה  דוושת הבלם,  על  לחיצה קלה 

)ביטול(, או לחיצה רגילה על הבלם בעת האטת הרכב, 

המהירות  את  למחוק  מבלי  השיוט  בקרת  את  תנטרל 

המוגדרת מהזיכרון.
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לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי או העברת מתג ההתנעה 

למצב OFF תמחק את המהירות המוגדרת מהזיכרון.

מערכת סיוע לחניה אחורית 
ParkSense- אם קיימת

מערכת סיוע לחניה אחורית ParkSense מספקת חיוויים 

למכשול  האחורי  הפגוש  בין  למרחק  וצלילים  חזותיים 

המזוהה בעת נסיעה לאחור, למשל בעת חניה.

 ,ParkSense במערכת  בשימוש  זהירות  בצעדי  עיין 

לפרטים על מגבלות המערכת והמלצות.

ParkSense תשמור על מצב המערכת האחרון )פעיל או 
מתג  כאשר  הונע,  שהרכב  האחרונה  מהפעם  מנוטרל( 

את  להפעיל  ניתן   .ON/RUN למצב  הועבר  ההתנעה 

ParkSense רק כאשר בורר הילוכים בהילוך אחורי.

במצב  ההילוכים  בורר  כאשר  מופעלת   ParkSense אם 

זה, המערכת תישאר פעילה עד שמהירות הרכב תעלה 

למהירות של 11 קמ"ש ומעלה.

של  ההפעלה  ומהירות  אחורי  הילוך  משולב  כאשר 

המערכת היא מעל למהירות הנ"ל,

שמהירות  שתציין  המחוונים  בלוח  בצג  אזהרה  תוצג 

הרכב גבוהה מדי.

המערכת תיהפך פעילה שוב לאחר שמהירות הרכב תרד 

מתחת ל- 9 קמ"ש.

ParkSense חיישני סייען חניה

האחורי  בפגוש  נמצאים   ,ParkSense חיישני  ארבעה 

תחום  שבתוך  הרכב  שמאחורי  האזור  את  ומנטרים 

הפעולה של החיישנים.

החיישנים יכולים לזהות עצמים ממרחק של 30 ס"מ עד 

למרחק של 200 ס"מ מהפגוש האחורי בקו ראייה ישר 

בהתאם למיקום, הסוג, והכיוון של המכשול.

הפעלה והפסקת פעולה של מערכת 
ParkSense

אחורית  לחניה  סיוע  מערכת  את  ולנטרל  להפעיל  ניתן 

ParkSense באמצעות מתג ParkSense הנמצא בקבוצת 
המתגים מתחת למתגי בקרת האקלים.

פעולת  להפסקת  נלחץ   ParkSense מתג  כאשר 

במשך   PARKSENSE OFF ההודעה  תוצג  המערכת, 

כחמש שניות.  למידע נוסף, עיין בנושא "לוח מחוונים" 

בפרק "הכר את לוח המחוונים".

והמערכת   REVERSE במצב  ההילוכים  בורר  כאשר 

ההודעה  תוצג  המחוונים  בלוח  בצג  מופסקת, 

במצב  ההילוכים  בורר  עוד  כל   ,PARKSENSE OFF
.)4LO הילוך אחורי )לא במצב

הופסקה  כאשר  תידלק   Parksense במתג  הנורית 

תקלה.  קיימת  כאשר  או   PARKSENSE פעולת 

הנורית במתג PARKSENSE כבויה כאשר המערכת 

טיפול  ונדרש  נלחץ   Parksense מתג  אם  מופעלת. 

במערכת, נורית PARKSENSE תהבהב לרגע ולאחר 

מכן תדלוק באופן קבוע.

אמצעי זהירות בשימוש במערכת 
ParkSense

הערה:

• ודא שהפגוש האחורי נקי משלג, קרח, בוץ, לכלוך 	

של  התקינה  הפעולה  על  לשמור  כדי  ושאריות, 

.ParkSense מערכת

• פטישי אוויר, משאיות כבדות וגורמי רעידות אחרים 	

.ParkSense עלולים להשפיע על פעולת
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• ההודעה 	 תוצג   ParkSense פעולת  הפסקת  בעת 

כאשר  כן,  כמו  המחוונים.  בלוח   PARKSENSE OFF
תפסיק את פעולת מערכת ParkSense, היא תישאר 

לאחר התנעה  אותה שוב, אפילו  עד שתפעיל  כבויה 

חוזרת של המנוע.

• כאשר מערכת ParkSense פועלת, היא תפחית את 	

עוצמת הקול של מערכת השמע כאשר מושמע צליל 

אזהרה.

• היזהר 	 סדיר,  באופן   ParkSense חיישני  את  נקה 

החיישנים  נזק.  להם  לגרום  או  אותם  לשרוט  לא 

לכלוך  בוץ,  רפש,  שלג,  מקרח,  נקיים  להיות  חייבים 

ושאריות. אחרת, המערכת לא תפעל כראוי. מערכת 

ParkSense עלולה לא לזהות את המכשול שמאחורי 
קיום  על  שגויות  התרעות  תספק  שהיא  או  הפגוש 

מכשול מאחורי הפגוש.

• מתג 	 באמצעות   ParkSense מערכת  את  כבה 

ParkSense, אם מורכב אביזר כגון מנשא אופניים או וו 
גרירה וכו' במרחק של 30 ס"מ ומטה מהפגוש האחורי. 

הקרוב  העצם  את  לזהות  עשויה  המערכת  אחרת, 

 PARKSENSE ההודעה  את  ולהציג  חיישן,  כבעיית 

אינה  )המערכת   UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED

זמינה, נדרש שירות( בצג בלוח המחוונים.

• הגרור 	 תקע  כאשר  אוטומטית  מנוטרלים  החיישנים 

החיישנים  הרכב.  של  הגרירה  בהתקן  לשקע  מחובר 

האחוריים מופעלים שוב אוטומטית אחרי הניתוק של 

תקע הגרור.

אזהרה!
• הנהג צריך להיזהר בנסיעה לאחור גם בעת שימוש 	

במערכת ParkSense. בדוק תמיד היטב את האזור 

שמאחורי הרכב, הבט לאחור, וודא שאין הולכי רגל, 

שטחים  או  מכשולים  אחרים,  רכבים  חיים,  בעלי 

מתים, לפני נסיעה לאחור. אתה אחראי לבטיחות 

קיימת  אחרת,  לסביבה.  לב  לשים  להמשיך  וחייב 

סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

• מאוד 	 מומלץ   ,ParkSense במערכת  שימוש  לפני 

מהרכב  ינותק  גרירה  תפוח  או  גרירה  וו  שמכלול 

עלול  אחרת,  לגרירה.  משמש  אינו  הרכב  כאשר 

כיוון שוו הגרירה  או עצמים  לכלי רכב  נזק  להיגרם 

קרוב יותר למכשול מהפגוש האחורי, כאשר נשמע 

החיישן  כן,  כמו  מהרמקולים.  רצוף  אזהרה  צליל 

הגרירה,  תפוח  או  הגרירה  וו  את  לזהות  עשוי 

בהתאם לגודלו ולצורתו ולספק התרעה שגויה של 

מכשול מאחורי הרכב.

זהירות!
• ואינה 	 חניה  סייען  רק  היא   ParkSense מערכת 

מכשולים  כולל  המכשולים,  כל  את  לזהות  יכולה 

חלק  מזוהות  להיות  עשויות  שפה  אבני  קטנים. 

מהזמן או כלל לא. מכשולים הנמצאים מתחת או 

מעל לחיישנים לא יזוהו כאשר הם קרובים לרכב.

• יש לנהוג את הרכב באטיות בעת שימוש במערכת 	

כאשר  בזמן  עצירה  לאפשר  כדי   ,ParkSense
יביט מעבר לכתפו  מזוהה מכשול. מומלץ שהנהג 

.ParkSense בעת שימוש במערכת
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מצלמת נסיעה לאחור – אם 
קיימת

מערכת  מצלמת  מתוקנת  להיות  עשויה  ברכבך 

מאחורי  האזור  של  תצוגה  לך  שתאפשר   ,ParkView
התמונה  אחורי.  בהילוך  ההילוכים  בורר  כאשר  רכבך 

תוצג במסך בצג מערכת מסך המגע, יחד עם ההתרעה 

Check entire surroundings )בדוק את הסביבה כולה( 
לרוחב החלק העליון של המסך. לאחר חמש שניות הערה 

זו תיעלם. מצלמת ParkView נמצאת בחלקו האחורי של 

הרכב במרכז של מנשא הגלגל החלופי.

הפעלה ידנית של מצלמת נסיעה לאחור

בתחתית  הנמצא  )בקרים(   Controls לחצן  על  לחץ   .1

.Uconnect צג

נסיעה  )מצלמת   Backup Camera לחצן  על  לחץ   .2

לאחור( להפעלת מערכת מצלמת נסיעה לאחור.

הערה:

מצלמת נסיעה לאחור ParkView כוללת מצבים ניתנים 

.Uconnect להתאמה שניתן לבחרם באמצעות מערכת

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"מולטימדיה" בספר הנהג.

)והשהיית  אחורי  מהילוך  מועבר  ההילוכים  בורר  כאשר 

המצלמה כבויה(, מצב מצלמה אחורית מתבטל, והמסך 

הקודם יופיע שוב.

)השהיית  אחורי  מהילוך  מועבר  ההילוכים  בורר  כאשר 

להופיע  הופעלה(,  תצוגת המצלמה תמשיך  המצלמה 

אם  אלא  אחורי,  מהילוך  העברה  לאחר  שניות   10 עד 

הילוכים  בורר  קמ"ש,  ל-13  מעל  היא  הרכב  מהירות 

הועבר למצב חניה, מתג ההתנעה הועבר למצב OFF, או 

שנלחץ לחצן סגירה תמונה במסך ]X[ ליציאה מתצוגת 

מצלמת וידאו.

הערה:

• קמ"ש, 	  13 ל-  שמתחת  במהירות  נשאר  הרכב  אם 

עד  קבוע  באופן  תוצג  האחורית  המצלמה  תצוגת 

המגע,  במסך   X לחצן   על  בלחיצה  תנוטרל  שהיא 

שהרכב הועבר למצב חניה או שמתג ההתנעה הועבר 

.OFF למצב

• לחצן במסך המגע לנטרול תצוגת תמונה מהמצלמה 	

האחורית, זמין רק כאשר משולב הילוך אחורי.

קווי ההנחיה מוצגים על התמונה  היא מופעלת,  כאשר 

כדי לציין את רוחב הרכב ואת נתיב התנועה המשוער על 

בסיס מיקום גלגל ההגה.

כדי  הרכב,  מרכז  את  מציין  המקווקו  המרכזי  הקו 

לסייע בחניה ויישור וו גרירה לחיבור גרור.

על  יוצגו  פעילים  הנחיה  קווי  מופעלים,  הם  כאשר 

התמונה, כדי לציין את רוחב הרכב.

את  מציינים  שונים  בצבעים  המוצגים  האזורים 

המרחק מהחלק האחורי של הרכב.

אזהרה!
בעת  גם  לאחור  נסיעה  בעת  להיזהר  חייב  נהג 

ParkView. בדוק  שימוש במצלמת נסיעה לאחור 

הבט  הרכב,  שמאחורי  האזור  את  היטב  תמיד 

רכבים  חיים,   בעלי  רגל,  הולכי  שאין  וודא  לאחור, 

נסיעה  לפני  או שטחים מתים,  אחרים, מכשולים 

לבטיחות הסביבה  לאחור. אתה האחראי הבלעדי 

נסיעה  בעת  למתרחש  לב  לשים  להמשיך  וחייב 

או  חמורות  פציעות  סכנת  קיימת  לאחור. אחרת, 

קטלניות.
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זהירות!
• במערכת 	 להשתמש  יש  לרכב  נזק  למנוע  כדי 

 ParkView מצלמת  עזר.  כאמצעי  רק   ParkView
בנתיב  עצם  או  מכשול  כל  להציג  מסוגלת  אינה 

הנסיעה.

• כדי למנוע נזק לרכב, יש לנהוג ברכב באטיות בעת 	

לעצור  שתוכל  כדי   ,ParkView במצלמת  שימוש 

מעבר  יביט  שהנהג  מומלץ  מכשול.  מוצג  כאשר 

.ParkSense לכתפו בעת שימוש במערכת

הערה:

אם שלג, קרח, בוץ או כל חומר אחר מצטבר על עדשות 

המצלמה, שטוף במים ונגב במטלית רכה. אל תכסה את 

המצלמה.

תדלוק הרכב
מכסה פתח מילוי דלק

מכסה  אם  הנהג.  בצד  נמצא  דלק  מילוי  פתח  מכסה 

פתח מילוי דלק אבד או ניזוק, החלף אותו במכסה חלופי 

המתאים עבור רכבך.

דלתית פתח מילוי דלק

 מכסה פתח מילוי דלק

אזהרה!
• הרחק תמיד מקור להבה ואש ברכב או מחוצה לו, 	

בעת  או  פתוחה  דלק  מילוי  פתח  שדלתית  בעת 

תדלוק.

• לעולם אל תתדלק כשהמנוע פועל. ברוב המדינות 	

לגרום  ועלולה  באש  בטיחות  תקנות  של  הפרה  זו 

להידלקות "נורית חיווי תקלה".
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אזהרה!
• מסופק 	 שאינו  חפץ/מכסה  שום  תצמיד  אל 

לא  בחפצים  שימוש  המילוי.  פתח  אל  הרכב  עם 

בתוך  אוויר  בלחץ  לעליה  לגרום  עלול  מתאימים 

המיכל, וזהו מצב מסוכן.

• למיכל 	 ממולא  דלק  אם  שריפה  להתרחש  עלולה 

תמיד  הנח  להיכוות.  עלול  אתה  הרכב.  בתוך  נייד 

מיכלי דלק ניידים על הקרקע בעת מילוי.

זהירות!
• עלול 	 הפליטה  מערכת  או  הדלק  למערכת  נזק 

לא  דלק  מלוי  פתח  במכסה  משימוש  להיגרם 

תואם. מכסה שאינו תואם באופן מלא יכול לאפשר 

חדירת מזהמים למערכת הדלק. כמו כן, מכסים לא 

לנורית  לגרום  עלולים  מתאימים,  שאינם  מקוריים 

חיווי תקלה )MIL( להידלק, בשל אדי דלק שדולפים 

מהמערכת.

• תמשיך 	 אל  יתר,  ומילוי  דלק  שפיכת  למנוע  כדי 

למלא עד הקצה.

הערה:

• לפעול 	 או מפסיק  כאשר הדק אקדח התדלוק קופץ 

מיכל הדלק מלא.

• עד 	 סיבוב  כ-1/4  מילוי הדלק  הדק את מכסה פתח 

שהמכסה  לכך  חיווי  זה  אחד.  נקישה  צליל  שתשמע 

סגור היטב.

• חיווי 	 נורית  כראוי,  נסגר  לא  הדלק  מיכל  מכסה  אם 

תקלה תידלק. ודא שהמכסה מהודק כל פעם שהרכב 

מתודלק.

הודעת מכסה מיכל דלק משוחרר

לאחר התדלוק, מערכת האבחון של הרכב יכולה לקבוע 

האם מכסה פתח מילוי דלק משוחרר לא מותקן כראוי 

או ניזוק.

תוצג   gASCAP הודעת  תקלה,  מזהה  המערכת  אם 

בתצוגת מד המרחק. הדק את מכסה פתח מילוי דלק 

עד שתשמע צליל נקישה. זה חיווי לכך שהמכסה סגור 

היטב.

להפסקת  המרחק  מד  של  האיפוס  לחצן  על  לחץ 

ההודעה. אם הבעיה עדיין קיימת, ההודעה תוצג בפעם 

הבאה שהרכב יותנע. זה עלול להצביע על מכסה פגום.

ברצף, המערכת תדליק  אם הבעיה מזוהה פעמיים 

נורית  לכיבוי  יגרום  הבעיה  פתרון  תקלה.  נורית  את 

תקלה.

תדלוק הרכב - מנוע דיזל
מכסה פתח מילוי דלק נמצא בצד הנהג. אם מכסה 

אותו במכסה  ניזוק, החלף  או  דלק אבד  מילוי  פתח 

חלופי המתאים עבור רכבך.

דלתית מילוי דלק
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מיקומי מילוי דלק AdBlue )אוריאה(

1 - פתח מילוי סולר

2 - פתח מילוי AdBlue )אוריאה(

אזהרה!
• הרחק תמיד מקור להבה ואש ברכב או מחוצה לו, 	

בעת  או  פתוחה  דלק  מילוי  פתח  שדלתית  בעת 

תדלוק.

• לעולם אל תתדלק כשהמנוע פועל. ברוב המדינות 	

לגרום  ועלולה  באש  בטיחות  תקנות  של  הפרה  זו 

להידלקות "נורית חיווי תקלה".

אזהרה!
• מסופק 	 שאינו  חפץ/מכסה  שום  תצמיד  אל 

לא  בחפצים  שימוש  המילוי.  פתח  אל  הרכב  עם 

בתוך  אוויר  בלחץ  לעליה  לגרום  עלול  מתאימים 

המיכל, וזהו מצב מסוכן.

• למיכל 	 ממולא  דלק  אם  שריפה  להתרחש  עלולה 

תמיד  הנח  להיכוות.  עלול  אתה  הרכב.  בתוך  נייד 

מיכלי דלק ניידים על הקרקע בעת מילוי.

זהירות!
• עלול 	 הפליטה  מערכת  או  הדלק  למערכת  נזק 

לא  דלק  מלוי  פתח  במכסה  משימוש  להיגרם 

תואם. מכסה שאינו תואם באופן מלא יכול לאפשר 

חדירת מזהמים למערכת הדלק. כמו כן, מכסים לא 

לנורית  לגרום  עלולים  מתאימים,  שאינם  מקוריים 

חיווי תקלה )MIL( להידלק, בשל אדי דלק שדולפים 

מהמערכת.

• תמשיך 	 אל  יתר,  ומילוי  דלק  שפיכת  למנוע  כדי 

למלא עד הקצה.

הערה:

• לפעול 	 או מפסיק  כאשר הדק אקדח התדלוק קופץ 

מיכל הדלק מלא.

• עד 	 סיבוב  כ-1/4  מילוי הדלק  הדק את מכסה פתח 

שהמכסה  לכך  חיווי  זה  אחד.  נקישה  צליל  שתשמע 

סגור היטב.

• חיווי 	 נורית  כראוי,  נסגר  לא  הדלק  מיכל  מכסה  אם 

תקלה תידלק. ודא שהמכסה מהודק כל פעם שהרכב 

מתודלק.

Adblue )אוריאה( — אם קיים

הרכב מצויד במערכת הזרקה של אוריאה וממיר קטליטי 

סלקטיבי )SCR(, כדי לעמוד בתקני הפליטה.

שתי מערכות אלה מבטיחות תאימות לדרישות מערכות 

פליטה של מנוע דיזל, ובה בעת מבטיחות חיסכון בצריכת 

דלק, טיפול מומנט וכוח משופרים.

למידע על הודעות ואזהרות המערכת, עיין בנושא "נורית 

אזהרה והודעות" בפרק "הכר את לוח מחוונים".

AdBlue )אוריאה( נחשב למוצר בטוח בעל אורך חיי מדף 
ארוכים.
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יש   ,32 °C-כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורות שתחת ל

לו חיי מדף של לפחות שנה אחת.

למידע נוסף על נוזל AdBlue, עיין בנושא  "נוזלים וחומרי 

סיכה" בפרק "מפרטים טכניים".

 AdBlue של  אוטומטית  חימום  במערכת  מצויד  הרכב 

בעת התנעת המנוע, כדי לאפשר למערכת לפעול כראוי 

. 11 °C -בטמפרטורות נמוכות מ

הערה:

. 11 °C-קופא בטמפרטורה הנמוכה מ  AdBlue

אחסון AdBlue )אוריאה(

AdBlue )אוריאה( נחשב למוצר בטוח בעל אורך חיי מדף 
ארוכים. אם AdBlue )אוריאה( נשמר בטמפרטורה שבין   

12° ל-32°C, אורך החיים שלו הוא לפחות שנה.

נמוכות  בטמפרטורות  לקפוא  יכול  )אוריאה(   AdBlue
בטמפרטורה  יקפא  )אוריאה(   AdBlue לדוגמה,  ביותר. 

של 11°C-  ומטה. המערכת תוכננה לפעול בסביבה זאת.

הערה:

בעת עבודה עם AdBlue )אוריאה(, חשוב לדעת ש:

• 	 AdBlue עם  במגע  הבאים  והחלקים  המיכלים  כל 

)אוריאה( חייבים להיות תואמים ל- AdBlue )אוריאה( 

משימוש  להימנע  יש  חלד(.  אל  פלדת  או  )פלסטיק 

בנחושת, פליז, אלומיניום, ברזל או פלדה שאינה אל-

חלד, כיוון ש- AdBlue )אוריאה( יגרום להם לקורוזיה.

• אם נשפך AdBlue )אוריאה(, יש לנגבו לגמרי.	

הוספת AdBlue )אוריאה(

תנאים מקדימים

AdBlue )אוריאה( קופא בטמפרטורות נמוכות יותר מ- 
C ° 11. אם המכונית חונה במשך זמן רב בטמפרטורה זו, 

עשוי להיות קושי במילוי.

מסיבה זו, מומלץ להחנות את הרכב במוסך ו/או בסביבה 

יחזור למצב  )אוריאה(   AdBlue ולהמתין שה  מחוממת, 

נוזלי לפני המילוי.

פעל באופן הבא:

• ודומם את המנוע 	 ישרה  על קרקע  הרכב  החנה את 

.OFF בהעברת מתג ההתנעה למצב

• את 	 והסר  הדלק,  מילוי  פתח  דלתית  את  פתח 

המכסה )כחול( מפתח מילוי AdBlue )אוריאה(.

מילוי באמצעות פייה

ניתן למלא את מיכל AdBlue )אוריאה(.

פעל באופן הבא:

• AdBlue )אוריאה( לפתח המילוי, 	 הכנס את פיית 

הראשונה  ההפסקה  לאחר  ועצור  במילוי  התחל 

)אוריאה(   AdBlue שמיכל  מציינת  )ההפסקה 

למנוע  כדי  המיכל  את  למלא  תמשיך  מלא(.אל 

שפיכה של AdBlue )אוריאה(.

• הוצא את הפייה.	

מילוי ממיכלים

פעל באופן הבא:

• בדוק את תאריך התפוגה.	

• קרא את העצה לשימוש בתווית לפני שפיכת תוכן 	

הבקבוק למיכל AdBlue )אוריאה(.

• ניתן 	 שלא  בהתקנים  לתדלוק  משתמשים  אם 

מוצג  שהחיווי  לאחר  מיכלים(,  )לדוגמה  להבריגם 

בתצוגת לוח המחוונים, עיין בנושא "נורית אזהרה 

והודעות" בפרק "הכר את לוח מחוונים". מלא את 

מיכל AdBlue )אוריאה( בלא יותר מ-8 ליטרים.
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• לפתח 	 המתברגים  במיכלים  משתמש  אתה  אם 

של  הזרימה  נפסקת  כאשר  מלא  המיכל  המילוי, 

AdBlue )אוריאה( מהמיכל. אל תמשיך למלא.

פעולות לאחר מילוי

פעל באופן הבא:

• )אוריאה( 	  AdBlue נתקן את המכסה על פתח מילוי 

בסיבוב בכיוון השעון עד שהוא מתברג לגמרי.

• צורך 	 )אין   RUN למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר 

להתניע את המנוע(.

• המתן שהחיווי בלוח המחוונים ייכבה לפני הזזת הרכב. 	

לכחצי  עד  להישאר למשך מספר שניות  החיווי עשוי 

דקה. אם המנוע מותנע והמכונית הוזזה, החיווי יישאר 

דולק לזמן רב יותר, זה לא יפגע בפעולת המנוע. אם 

אזהרה  "נורית  בנושא  עיין  נגמר,  )אוריאה(   AdBlue
והודעות" בפרק "הכר את לוח מחוונים", למידע נוסף 

ולהמשך שימוש רגיל ברכב.

• ריק, 	 )אוריאה( כאשר המיכל היה   AdBlue אם מולא 

המתן שתי דקות לפני התנעת המנוע.

הערה:

• נקה 	 המילוי,  מצוואר  נשפך  )אוריאה(   AdBlue אם 

מתגבש,  הנוזל  אם  למלא.  והמשך  האזור  את  היטב 

הספג אותו עם ספוג ומים חמים.

• לגרום 	 יכול  הדבר  המרבי:  למפלס  מעבר  תמלא  אל 

בטמפרטורות  קופא  )אוריאה(   AdBlue למיכל.  לנזק 

נמוכות יותר מ-C ° 11- למרות שהמערכת מתוכננת 

לפעול מתחת לנקודת הקפיאה של אוריאה, מומלץ 

אם  המרבי  למפלס  מעבר  המיכל  את  למלא  לא 

האוריאה תקפא היא עלולה לגרום נזק למערכת. פעל 

לפי ההנחיות המובאות בפרק זה.

• צבועים 	 משטחים  אל  נשפך  )אוריאה(   AdBlue אם 

והשתמש  במים  האזור  את  מיד  נקה  אלומיניום,  או 

בחומר סופג לאיסוף הנוזל שנשפך על הקרקע.

• אל תנסה להתניע את המנוע אם AdBlue )אוריאה( 	

עלולה  זו  פעולה  הדלק,  במיכל  לסולר  בטעות  הוסף 

לגרום לנזק חמור למנוע, צור קשר עם מרכז שירות 

מורשה.

• )אוריאה(, 	  AdBlue-ל נוזלים  או  תוספים  תוסיף  אל 

כיוון שעלול להיגרם נזק למערכת.

• השימוש בנוזל AdBlue )אוריאה( לא תואם או באיכות 	

לוח  בתצוגת  חיוויים  להופעת  לגרום  יכול  ירודה, 

המחוונים, עיין בנושא "נורית אזהרה והודעות" בפרק 

"הכר את לוח מחוונים".

• לעולם על תשפוך AdBlue )אוריאה( למיכל אחר: הוא 	

עשוי להזדהם.
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גרירת גרור
משקלי גרירה של גרור )ערכי משקלי הגרור המרביים(

משקל מוט גרירה מרבי )ראה הערה(משקל גרור כולל )GTW(שטח חזית הגרורדגם

75 ק"ג1,497 ק"ג1.86 מ"רשתי דלתות

125 ק"ג2,495 ק"ג2.79 מ"רארבע - דלתות
 בעת גרירת גרור ניתן לחרוג ממשקל המטען הכולל המותר בלא יותר מ- 10% או 100 ק"ג, הערך הנמוך מבין השניים ומהירות הנסיעה מוגבלת ל- 100 קמ"ש ומטה. 

מומלץ להשתמש בהתקן בקרת ייצוב גרור בעת גרירה של יותר מ- 454 ק"ג.

גרירת הרכב )עלי ידי רכב אחר וכו'(
גרירת הרכב מאחורי רכב אחר

דגמי הנעה לארבעת הגלגליםגלגלים מורמים מהקרקעמצב גרירה

ראה הוראותללאגרירה על הקרקע
• תיבת הילוכים אוטומטית במצב חניה.	

• 	.)N( תיבת העברה במצב סרק
• נתק את כבל המצבר מהקוטב השלילי.	

• גרירה בכיוון קדימה.	

אסורהקדמיעגלת גרירה

אסורהאחורי

מותרתהכלעל גרור

הערה: 
בעת גרירת רכבך, ציית תמיד לתקנות ולחוקים המקומיים. למידע נוסף צור קשר עם הרשויות התעבורה המקומיות.
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גרירת הרכב  - דגמי הנעה לארבעת הגלגלים

הערה:

ואת   )N( סרק  למצב  העברה  תיבת  את  להעביר  חובה 

גרירה  לפני  חניה  למצב  האוטומטית  ההילוכים  תיבת 

מאחורי רכב אחר.

זהירות!
• הנעה 	 עם  רכב  גרירה  עגלת  באמצעות  לגרור  אין 

של  אחד  זוג  כשרק  גרירה  הגלגלים.  בארבעת 

יגרום  אחוריים(  או  )קדמיים  הקרקע  על  גלגלים 

לנזק חמור לתיבת ההילוכים ו/או לתיבת העברה.

• גרור כשכל ארבעת הגלגלים על הקרקע או כשכל 	

)באמצעות  בקרקע  נוגעים  אינם  הגלגלים  ארבעת 

גרור(.

• גרור רק בכיוון קדימה. גרירה של הרכב לאחור יכולה 	

לגרום לנזק חמור לתיבת העברה.

• תיבת ההילוכים צריכה להיות במצב חניה בגרירה 	

באמצעות רכב אחר.

• בצע את ההליך 	 רכב אחר,  גרירה באמצעות  לפני 

כדי   ")N( סרק  למצב  "העברה  בנושא  המתואר 

במצב סרק  לחלוטין שתיבת העברה  בטוח  להיות 

)N(. אחרת, עלול להיגרם נזק פנימי.

זהירות!
• לגרום 	 יכולה  הנ"ל,  להוראות  בניגוד  הרכב  גרירת 

ו/או לתיבת העברה.  לנזק חמור לתיבת ההילוכים 

נזק מגרירה באופן לא תקין אינו מכוסה באחריות 

עבור רכב חדש.

• אל תשתמש במוט גרירה שמחובר אל הפגוש של 	

רכבך. הפגוש עלול להינזק.

N שילוב הילוך סרק

לגרירה  רכבך  להכנת  הבאות  הפעולות  את  בצע 

באמצעות רכב אחר.

אזהרה!
אתה או אחרים עלולים להיפצע או להיהרג אם תשאיר 

את הרכב ללא השגחה כאשר תיבת העברה משולבת 

החניה.  בלם  את  קודם  להפעיל  מבלי  סרק  בהילוך 

את  מנטרל  העברה  תיבת  של   )N( סרק  הילוך  מצב 

ויאפשר  והאחורי ממערכת ההינע  גלי ההינע הקדמי 

לרכב להידרדר אפילו אם תיבת ההילוכים במצב חניה.  

יוצא  יש להפעיל תמיד את בלם החניה כאשר הנהג 

מהרכב.

זהירות!
חובה לעקוב אחרי השלבים האלה כדי לוודא שתיבת 

ידי  על  גרירה  לפני   )N( סרק  במצב  נמצאת  העברה 

רכב אחר למניעת נזק לרכיבים הפנימיים.

1. הבא את הרכב לעצירה מלאה על קרקע ישרה.

2. לחץ והחזק את דוושת הבלם. 

3. העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב סרק.

OFF 4. העבר את מתג ההתנעה למצב

5. העבר את תיבת העברה למצב סרק.

6. התנע את המנוע.

7. שלב להילוך אחורי בתיבת הילוכים.

8. שחרר את דוושת הבלם למשך 5 שניות וודא שהרכב 

אינו זז.
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תיבת  כאשר  שמונה  עד  שבע  השלבים  על  חזור   .9

ההילוכים במצב נסיעה. 

את  והשאר   OFF למצב  ההתנעה  מתג  את  העבר   .10

מתג ההתנעה במצב ACC לא נעול.

11. הפעל את בלם החניה בחוזקה.

12. שלב למצב חניה בתיבת הילוכים )לא מצב סרק(.

זהירות!
תיבת  אם  ההילוכים  לתיבת  נזק  להתרחש  עשוי 

ההילוכים מועברת למצב חניה, כאשר תיבת העברה 

העברה  תיבת  כאשר  פועל.  והמנוע   )N( סרק  במצב 

העברה  לפני  מודמם  שהמנוע  ודא   ,)N( סרק  במצב 

למצב חניה.

גרירה  מוט  באמצעות  הגורר  לרכב  הרכב  את  חבר   .13

תואם.

14. שחרר את בלם החניה.

15. נתק את הכבל מהקוטב השלילי של המצבר   ואבטח 

אותו הרחק מהמצבר.

)N( העברה ממצב סרק

בצע את הפעולות הבאות להכנת רכבך לשימוש רגיל.

מחובר  אותו  השאר  מלאה,  לעצירה  הרכב  את  הבא   .1

לרכב הגורר.

2. הפעל את בלם החניה במלואו.

3. חבר מחדש את הכבל לקוטב השלילי של המצבר.

4. התנע את המנוע.

5. לחץ והחזק את דוושת הבלם.

6. שלב להילוך סרק בתיבת הילוכים.

.OFF 7. העבר את מתג ההתנעה למצב

8. העבר את ידית תיבת העברה למיקום הרצוי.

הערה:

בעת העברת תיבת העברה ממצב סרק )N(, המנוע 

צריך להיות מודמם למניעת נזק לגלגלי השיניים.

9. שלב את בורר ההילוכים למצב חניה.

10. שחרר את דוושת הבלם.

11. נתק את הרכב מהרכב הגורר.

12. התנע את המנוע.

13. לחץ והחזק את דוושת הבלם.

14. שחרר את בלם החניה.

15. העבר את תיבת ההילוכים למצב נסיעה, שחרר 

את דוושת הבלם, ובדוק שהרכב פועל באופן תקין.
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פנסי אזהרת חירום
מתג פנסי אזהרת חירום נמצא בקבוצת המתגים קצת 

מתחת לבקרי מערכת בקרת האקלים.

חירום.   מהבהבי  להפעלת  המתג  על  לחץ 

האיתות  פנסי  כל  הופעל  המתג  כאשר 

מהבהבים כדי להתריע לתנועה על קיומו של מצב חירום. 

תאורת  מהבהבי  לכיבוי  נוספת  פעם  המתג  על  לחץ 

בה  להשתמש  ואין  בחירום  אזהרה  מערכת  זוהי  חירום. 

כאשר הרכב בתנועה.

השתמש בה כאשר רכבך תקוע והוא עלול להוות סכנה 

בטיחותית למשתמשים בדרך. 

מהבהבי  עזרה,  להזעיק  כדי  רכבך  את  תעזוב  כאשר 

החירום ימשיכו לפעול גם לאחר שמתג ההתנעה הועבר 

.OFF למצב

הערה:

לגרום  עלולים  החירום  מהבהבי  ממושך,  שימוש  בעת 

להתרוקנות המצבר.

החלפת נורות
נוריות חלופיות

תאורה פנימית

 

מספר הנורה

658נורית חיווי תיבת הילוכים אוטומטית

194נורית בקרת חימום )2(

**נורית חיווי מתג דו מצבי )מפשיר החלון האחורי ומגב/מתז אחורי(

912מנורת תקרה

** ניתן להשיג נורות רק אצל משווק מורשה.
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נורות חיצוניות

מספר הנורה

H4פנסים ראשיים )2(
לד - )החלפה במרכז שירות מורשה(פנסים ראשיים פרימיום

Sport 7442פנס חניה קדמי/איתות )2( דגםNALL
לד - )החלפה במרכז שירות מורשה(פנס חניה קדמי /איתות )2( פרימיום

7440NAבסיסי )Sahara/Rubicon( פנס איתות
)DRL( פנס חניה לנהיגה ביום )Sahara/Rubicon( 7443בסיסי

לד - )החלפה במרכז שירות מורשה(פנסי סימון קדמיים )2(

PSX24Wפנסי ערפל בסיסיים
לד - )החלפה במרכז שירות מורשה(פנסי ערפל פרימיום

לד - )החלפה במרכז שירות מורשה(פנסים אחוריים לד פרימיום

P27/7WKפנס אחורי בסיסי בלימה/אחורי מסוג נורה
WY21Wפנס אחורי בסיסי איתות מסוג נורה

W16Wפנס בסיסי אחורי/ נסיעה לאחור מסוג נורה
לד - )החלפה במרכז שירות מורשה(פנס בסיסי אחורי פנסי איתות צדדיים

לד - )החלפה במרכז שירות מורשה(פנס בלימה עליון

W5Wתאורת לוחית רישוי
W21Wפנס ערפל אחורי

הערה:
המספרים מתייחסים לסוגי נורות מסחריות הניתנות לרכישה ממרכז השירות שלך. 

אם יש להחליף נורה, פנה למרכז שירות מורשה או עיין בחוברת השירות.
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החלפת נורות

הערה:

אוויר  מזג  במצבי  להתרחש  יכול  העדשות  של  ערפול 

מסוימים. הוא יתבהר בדרך כלל כאשר תנאי מזג האוויר 

הפעלת  ההתעבות.  של  האידוי  את  ויאפשרו  ישתנו 

הנורות תריץ בדרך כלל את תהליך ההתבהרות.

פנסי ראשים הלוגן

הערה: 

סמלת  מטעם  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

בע"מ.

מוט  באמצעות  בו  ותמוך  המנוע  מכסה  את  פתח   .1

התמיכה.

2. הסר את הסורג הקדמי. סובב את המחזיקים בחלק 

העליון 1/4 סיבוב נגד כיוון השעון והסר.

3. משוך את התחתית של הסורג החוצה החל מצד אחד 

לאורכו לעבר הצד השני.

הפנס  את  שמחברים  הברגים  שלושת  את  הסר   .4

הראשי לרכב.

5. הסר את הנורה מהרכב.

6. הוצא את הנורה מהמחזיק שלה.

7. הוצא את הנורה וסובב אותה 1/4 סיבוב נגד כיוון השעון

8. משוך את הנורה מבית הנורה.

9. לחץ על לשונית הנעילה של המחבר למצב משוחרר.

10. נתק את המחבר מהנורה.

11. דחוף את המחבר על בסיס הנורה החדש  ודחוף את    

לשונית הנעילה למצב נעילה.

זהירות!
עלול  שומני  לכלוך  בידיך.  החדשה  בנורה  תיגע  אל 

אם  הנורה.  חיי  אורך  של  משמעותי  לקיצור  לגרום 

הנורה באה במגע עם משטח שומני כלשהו, נקה את 

הנורה באלכוהול לניקוי.

12. התקן מחדש את בית הנורה. סובב את הנורה 1/4 

סיבוב בכיוון השעון.

פנס חניה קדמי/פנס איתות

הערה: 

סמלת  מטעם  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

בע"מ.

לגישה  הגלגל הקדמי  בטנת קשת  1. הסר את מהדקי 

לבתי הנורה.

2. סובב את מכלול בית הנורה 1/4 סיבוב נגד כיוון השעון 

מבית  ישירות  הנורה  את  משוך  הנורה.  מבית  והסר 

הנורה להחלפתה.

LED פנסי סימון קדמיים

פנה למרכז שירות מורשה לצורך טיפול.
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פנסי ערפל קדמיים הלוגן

הערה: 

סמלת  מטעם  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

בע"מ.

נורת פנס  לחלקה האחורי של  1. הגע מתחתית הרכב 

הערפל האחורי.

2. נתק את צמת החיווט למחבר פנס הערפל האחורי.

יחד  אותם  ולחץ  הסגרים  בשני  בנורה  בחוזקה  אחוז   .3

לשחרור הנורה מהחלק האחורי של בית פנס הערפל 

הקדמי.

הנורה  בבית  מהפתח  החוצה  ישר  הנורה  את  משוך   .4

וחבר את הנורה החלופית.

זהירות!
עלול  שומני  לכלוך  בידיך.  החדשה  בנורה  תיגע  אל 

אם  הנורה.  חיי  אורך  של  משמעותי  לקיצור  לגרום 

הנורה באה במגע עם משטח שומני כלשהו, נקה את 

הנורה באלכוהול לניקוי.

LED פנס ערפל קדמי

פנה למרכז שירות מורשה לטיפול.

פנס אחורי, בלימה, איתות ונסיעה לאחור 

1. הסר את המכסה בדיפון הפנימי לגישה לבורג הקיבוע 

היחיד של מכלול הפנס האחורי.

מכסה דיפון

2. הסר את בורג החיבור ונתק את המחבר החשמלי, 

לאחר מכן הסר את מכלול הפנס האחורי מהרכב.

הערה:

בלוח  הנמצאת  המכלול  לשונית  על  לחץ  דרוש,  אם 

הפנימי מאחורי בית הנורה.
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3. הסר את שלושת הברגים מתושבת המחבר לשקעי 

הגישה לנורה.

תושבת התקנה

4. סובב את השקע 1/4 סיבוב נגד כיוון השעון, והסר אותו 

מבית הנורה.

5. משוך את הנורה ישירות מבית הנורה להחלפתה.

)CHMSL( פנס בלימה עליון

פנה למרכז שירות מורשה לצורך טיפול.

תאורת לוחית רישוי

פנס  נורית  של  האחורי  לחלקו  הרכב  מתחתית  הגע   .1

הערפל האחורי.

יחד  אותם  ולחץ  הסגרים  בשני  בנורה  בחוזקה  אחוז   .2

לשחרור הנורה מהחלק האחורי של בית פנס.

פנס ערפל אחורי

הערה:

סמלת  מטעם  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

בע"מ.

נורת פנס  לחלקה האחורי של  1. הגע מתחתית הרכב 

הערפל האחורי.

2. נתק את צמת החיווט למחבר פנס הערפל האחורי.

3. סובב את השקע 1/4 סיבוב נגד כיוון השעון, והסר אותו 

מבית הנורה.

הנורה  בבית  מהפתח  החוצה  ישר  הנורה  את  משוך   .4

וחבר את הנורה החלופית.

זהירות!
עלול  שומני  לכלוך  בידיך.  החדשה  בנורה  תיגע  אל 

אם  הנורה.  חיי  אורך  של  משמעותי  לקיצור  לגרום 

הנורה באה במגע עם משטח שומני כלשהו, נקה את 

הנורה באלכוהול לניקוי.

נתיכים

אזהרה!
• בעת החלפת נתיך שנשרף, השתמש תמיד בנתיך 	

הנתיך  כמו  אמפר  ערכי  אותו  בעל  תואם  חלופי 

בעל  בנתיך אחר  נתיך  אל תחליף  לעולם  המקורי. 

נתיך  תחליף  אל  לעולם  יותר.  גבוה  אמפר  שיעור 

שרוף בתיל מתכת או בחומר אחר. שימוש בנתיכים 

ו/ לא תואמים עלול לגרום לפציעה קשה, שריפה 

או נזק לרכוש.

• לפני הכנסת נתיך ודא שמתג ההתנעה במצב כבוי 	

ושכל הצרכנים כבויים ו/או מנותקים.
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אזהרה!
• אם הנתיך המוחלף נשרף שוב, פנה למרכז שירות 	

מורשה מטעם סמלת בע"מ.

• )מערכת 	 בטיחות  למערכות  כללי  הגנה  נתיך  אם 

כריות האוויר, מערכת הבלימה(, מערכות ההנעה 

נשרף,  ההיגוי  מערכת  או  הילוכים(  תיבת  )מנוע, 

פנה למרכז שירות מורשה.

זהירות!
להתיז  לא  היזהר  המנוע,  של  שטיפה  נדרשת  אם 

ישירות מים על תיבת הנתיכים, ומנועי מגבי השמשה 

הקדמית.

מידע כללי

הנתיכים מגנים על מערכות חשמליות מפני זרם יתר.

המוליך  האם  לבדוק  עליך  עובד,  אינו  התקן  כאשר 

החשמלי בנתיך מנותק/ניתך.

בשקעי  שימוש  שבעת  לכך  מודע  להיות  עליך  כן,  כמו 

מודמם,  המנוע  כאשר  ארוך  זמן  פרק  במשך  חשמל 

המצבר עלול להתרוקן.

)PDC( תיבת נתיכים מרכזית

ליד  המנוע  בתא  נמצאת  המרכזית  הנתיכים  תיבת 

מחסנית,  נתיכי  מכילה  המרכזית  התיבה  המצבר. 

נתיכים זעירים וממסרים.

כולל  המרכזית  הנתיכים  תיבת  של  העליון  המכסה 

של  והגודל  התפקוד  המיקום,  את  המציינת  תווית 

נתיך/ממסר הניתן להחלפה.

הערה:

חייבים   )* ב  )המסומנות  בטיחות  למערכות  נתיכים 

להיות מטופלים במרכז שירות מורשה.

תיאורנתיך זעירנתיך מחסניתתקע

F01--חלופי

F02מתנע )*(-40 אמפר ירוק

F03-5 אמפר חום זהוב)*()IBS( חיישן חכם למצבר

F04-משאבת דלק מנוע/יחידת בקרה )*(20 אמפר צהוב
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תיאורנתיך זעירנתיך מחסניתתקע

F05-שער אבטחה )*(5 אמפר חום זהוב

F06--חלופי

F07-( - אם קיים )*(15 אמפר כחולLTR( משאבת קירור של מצנן טמפרטורה נמוכה

F08-15 אמפר כחול)*( TCM-8HP CYGNUS יחידת בקרה של תיבת ההילוכים

F09--חלופי

F10-15 אמפר כחול)*( )ESCL( מנעול עמוד ההגה ,)RF HUB( יחידת תקשורת רדיו /)KIN( יחידת מפתח התנעה

F11-10 אמפר אדום)AUX ו USB(  UCI שקע

F12-25 אמפר שקוףHIFI מגבר

F13--חלופי

F14--חלופי

F15-15 אמפר כחול)HD (/יחידת מתגים - עומס גבוה יחידה חשמלית )יחידת מתגים - חשמלIPC( לוח המחוונים
)*(

F16--חלופי

F17--חלופי

F18-10 אמפר אדום)*( )AC CLUTCH( מצמד מיזוג אוויר

F19--חלופי

F201 תאורה פנימית-30 אמפר ורוד- )CBC( בקר מרכב מרכזי

F21-מגב החלון האחורי20 אמפר צהוב
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תיאורנתיך זעירנתיך מחסניתתקע

F22-יחידת 10 אמפר אדום/)PCM( יחידת בקרת הינע/)ECM( יחידת בקרת המנוע

מנוע -גנרטור )MGU( הפעלה מחדש/ יחידת מתח )PPU( הפעלה 

מחדש )*(

F23-10 אמפר אדום)*( )ECM( יחידת בקרה של המנוע / )PCM( יחידת בקרת הינע

F24--חלופי

F25-10 אמפר אדום)*( )MOD SBW( יחידת העברה בכבל

F262 - תאורה חיצונית #1-40 אמפר ירוק )CBC( בקר מרכב מרכזי

F27מגבים קדמיים-30 אמפר ורוד

F283 - נעילה חשמלית-40 אמפר ירוק  )CBC( בקר מרכב מרכזי

F294 - תאורה חיצונית #2-40 אמפר ירוק )CBC( בקר מרכב מרכזי

F30--חלופי

F31-שקע אבחון )*(10 אמפר אדום

F32-מנעול עמוד 10 אמפר אדום /)HVAC CTRL MOD( יחידת חימום אוורור מיזוג האוויר

 /)OCM( יחידת בקרת נוסע /)SCL( ההגה
)*( )DPDM( יחידת זיהוי נהג

F33-10 אמפר אדום /)IRCM( מצלמה אינפרה אדומה /)PTS(  ParkTronics מערכת

)*( )AIRBAG DISABLE LMPS( נוריות נוריות כרית אוויר
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תיאורנתיך זעירנתיך מחסניתתקע

F34-הגה כוח הידראולי חשמלי 10 אמפר אדום /)ESC( בקרת יציבות אלקטרונית

)SBCM( הפעלה מחדש יחידת בקרה חכמה /)EHPS(

F35משאבת ואקום של הבלמים - אם קיימת )*(-30 אמפר ורוד

F36יחידת גרירת גרור - אם קיימת-30 אמפר ורוד

F377- אם קיים-30 אמפר ורודW מחבר גרירת גרור

F3820 אמפר כחול-)*( ECM יחידת בקרת מנוע

F39--חלופי

F40-15 אמפר כחול AXLE( נעילת סרן /)DTCM( יחידת בקרת מערכת הינע

LOC( קדמי אחורי )*(

F41-15 אמפר כחול)*( )SGW( הפעלת שער אבטחה /)IC( לוח מחוונים

F42-הזנה מבוקרת ממסר בקרת מתח )התנעה/הדממה 10 אמפר אדום

חשמלית(/ חלופי )מתנע גנרטור רצועה - אם קיים(

F43-שקע חשמל )תא מטען( מצבר )*(20 אמפר צהוב

F44-10 אמפר אדום)*( )IRCAM( מחממי מצלמה אינפרא אדום

F45-שקע חשמל )תא מטען( מתג התנעה )*(20 אמפר צהוב
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F46-יחידת כוונון אוטומטי של פנסים ראשיים/מנוע כוונון/מתג פנסים 10 אמפר אדום

ראשיים )*(

F47--חלופי

F48--חלופי

F49-10 אמפר אדום)ORC( בקר מערכת ריסון של הנוסע

F50-אם קיים )*(10 אמפר אדום — HD ACC
F51-יחידת 10 אמפר אדום /)ISRVM( מראה פנימית/USB  /)DSRC( טלוויזיה דיגיטלית

)CSGM( מצפן

F52-מצית סיגריות20 אמפר צהוב

F53--חלופי

F54--חלופי

F55--חלופי

F56-חיישן טמפרטורה בתא הנוסעים10 אמפר אדום

F57-חימום מושב הנהג20 אמפר צהוב

F58-חימום מושב הנוסע20 אמפר צהוב

F59--חלופי

F60-15 אמפר כחול)CSWM( )HTD STR WHEEL( יחידת גלגל הגה נוחות

F61חיישן 10 אמפר אדום /)LBSS( חיישן שטחים מתים שמאלי

)*( )RBSS( שטחים מתים ימני

F62--חלופי



במקרה חירום

186

תיאורנתיך זעירנתיך מחסניתתקע

F63-10 אמפר אדום)*( )ORC( בקר מערכת ריסון של הנוסע

F64--חלופי

F65--חלופי

F66מנוע מפוח מיזוג אוויר קדמי )*(-40 אמפר ירוק

F67--חלופי

F68--חלופי

F69-אם קיים5 אמפר חום זהוב - )BSG( מתנע אלטרנטור רצועה )MGU( יחידת מנוע גנרטור

F70-הזרקה/סליל הצתה )בנזין(/ יחידת מצתי להט )דיזל(25 אמפר שקוף

)*(

F71--חלופי

F72-אביזרים— אם קיים10 אמפר אדום HD חשמל HD מערכת

)*(

F73שמאל-20 אמפר כחול PWR TOP

)*(

F74ימין-20 אמפר כחול PWR TOP

)*(

F75-10 אמפר אדוםPPU-( יחידת מתח חשמלי - יחידת בקרת מצבר ויחידת מתח עזר

BPCM ו APM( מתנע אלטרנטור רצועה )BSG( - אם קיים )*(
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F76-בנזין( / יחידת בקרת הינע דיזל 20 אמפר צהוב( )ECM( יחידת בקרה של המנוע

)*()PCM(

F77-חימום מראות10 אמפר אדום

F78-מחשב/אזעקה/צופר אזעקה/חיישני פריצה10 אמפר אדום

F79-יחידת בקרה מוט מייצב חכמה20 אמפר צהוב

F80-15 אמפר כחול)*( )PCM( יחידת בקרת הינע

F8130 אמפר ורוד-)EBL( מפשיר אחורי

F82מחמם דלק — אם קיים )*(-30 אמפר ורוד

F83-מצתי להט — אם קיימים )*(60 אמפר צהוב

F84יחידת בקרת חימום אוריאה - אם קיימת )*(-30 אמפר ורוד

F85-חיישן חלקיקים — אם קיים )*(10 אמפר אדום

F86משאבת ואקום של הבלמים -2 אם קיים )*(-30 אמפר ורוד

F87-משאבת אספקה/ניקוז - אם קיימת )*(10 אמפר אדום

F88#1/#2 - אם קיימת )*(-20 אמפר כחול  NOx חיישן חנקן

F89-10 אמפר אדום )CRUISE CTL( בקרת שיוט /)SSCM( יחידת בקרת עמוד ההגה

)*( )DTV( טלוויזיה דיגיטלית

187
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F90פנס חניה גרירת גרור - אם קיים-20 אמפר כחול

F91-צופר20 אמפר צהוב

F92אביזרים # 2— אם קיים )*(-40 אמפר ירוק HD

F93אביזרים # 1— אם קיים )*(-40 אמפר ירוק HD

F94-מערכת 10 אמפר אדום /)TPM( בקרת לחץ אוויר בצמיגים

)*( )CORAX( אלחוטית

F95--חלופי

F96-מתג חלון חשמלי10 אמפר אדום

F97-20 אמפר צהובTBM/רדיו

F98-חשמלי/ שטח )*(10 אמפר אדום HD יחידת מתגים

F99--חלופי

F100בקרת יציבות-בקרת מנוע ושסתומים )*(-30 אמפר ורוד

F10130 אמפר ורוד-)*()DTCM( יחידת בקרת מערכת הינע

F102-כפול15 אמפר כחול USB שקע

F103-אביזרים # 3— אם קיים )*(15 אמפר כחול HD

F104-אם קיימת )*(15 אמפר כחול - PPU משאבת קירור
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F105-10 אמפר אדום /)ICS( קונסולה מרכזית של לוח המכשירים

)*( )HVAC( חימום קירור מיזוג אוויר

F106מנוע -40 אמפר ירוק - )ESC( בקרת שיוט אלקטרונית

משאבה )*(

F107-פנס בלימה/איתות גרור שמאל - אם קיים20 אמפר צהוב

F108-אביזרים # 4— אם קיים )*(15 אמפר כחול HD

F109-פנס בלימה/איתות גרור ימין - אם קיים20 אמפר צהוב

F110ממיר מתח )*(-30 אמפר ורוד

F111פנס נסיעה לאחור גרור - אם קיים-20 אמפר כחול

זהירות!
• לוודא 	 בעת התקנת מכסה תיבת הנתיכים הקפד 

מים  אחרת,  היטב.  וסגור  כראוי  מותקן  שהמכסה 

ולגרום  המרכזית  הנתיכים  לתיבת  לחדור  עלולים 

לתקלה במערכת החשמל.

• רק 	 להשתמש  מומלץ  שרוף,  נתיך  החלפת  בעת 

בנתיך בעל ערך אמפר זהה.

זהירות!
לגרום  עלול  אחר,  אמפר  ערך  בעל  בנתיך  השימוש 

לעומס יתר על מערכת החשמל. אם נתיך בערך הנכון 

שוב נשרף, קיימת בעיה במעגל וחובה לתקנו.

מגבה והחלפת גלגל

אזהרה!
• אל תנסה להחליף צמיג בצד של הרכב הקרוב 	

כדי  מהכביש  מספיק  התרחק  בדרך.  לתנועה 

למנוע את הסכנה של הידרסות בעת הפעלת 

המגבה והחלפת גלגל.
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אזהרה!
• עלול 	 הרכב  מוגבה.  לרכב  מתחת  להיכנס  מסוכן 

להחליק מהמגבה וליפול עליך. אתה עלול להימחץ. 

לעולם אל תכניס חלק מגופך מתחת לרכב המורם 

הבא  לרכב,  מתחת  להיכנס  עליך  אם  מגבה.  על 

אותו למרכז שירות, היכן שניתן להעלותו על מגבה 

של מוסך.

• לעולם אל תתניע או תאיץ את המנוע כאשר הרכב 	

מורם על מגבה. 

• המגבה נועד אך ורק להחלפת גלגלים.	

אין להשתמש במגבה להרמת רכבך לצורך טיפול או 

תיקון. יש להגביה את הרכב רק על משטח ישר ומוצק. 

הימנע מקרח או משטחים חלקים.

מיקום המגבה

המגבה ומפתח הברגים מאוחסנים בתא המטען האחורי.

כדי להוציא את המגבה והכלים פעל באופן הבא:

1. הרם את רצפת תא המטען. 

הערה:

יותר  קלה  לגישה  המטען  תא  רצפת  את  להסיר  ניתן 

במשיכת רצפת תא המטען ישירות אחורה.

2. הסר את מכסה תא אחסון הכלים בלחיצה על התפס 

בצד שמאל ומשיכתו כלפי מעלה.

כיוון  נגד  מפלסטיק  השחור  הפרפר  אום  את  סובב   .3

השעון כדי לשחרר את המגבה מתא האחסון.

4. הסר את ערכת הכלים וכלי ההתקנה.

הסרת הגלגל החלופי

כיסוי         את  הסר  מהמנשא,  החלופי  הגלגל  להסרת   .1

הגלגל, אם קיים.

הערה:

תא  דלת  של  החיצוני  הצד  על  מותקן  החלופי  הגלגל 

המטען ומוגן על ידי כיסוי פלסטיק עם מהדקים.

או  הכיסוי  את  להסיר  אין  התעבורה,  לתקנות  בהתאם 

ברכב  השימוש  במהלך  מאובטח,  לא  באופן  להתקינו 

בדרך ציבורית.

התעבורה  ותקנות  התנועה  לחוקי  להתייחס  יש 

המקומיים.

אם אתה משתמש בגלגל החלופי, לפני המשך בנסיעה 

מחובר  והכיסוי  היטב  מאובטח  הניזוק  שהצמיג  בדוק 

המצלמה  את  לחסום  לא  גם  היזהר  נכון.  ובאופן  היטב 

האחורית.

בורג  בסיבוב  האחורית  המצלמה  כיסוי  את  הסר   .2

טורקס  הברגה  ראש  באמצעות  לשמאל  הנעילה 

T40# והראצ'ט המסופקים עם ערכת הכלים.

כיוון  נגד  אומים  בסיבובם במפתח  3. הסר את האומים 

באמצעות  הנעילה  אום  את  הסר  קיים,  אם  השעון. 

נגד  וסיבובו  הכפפות(  בתא  )הנמצא  נעילה  מפתח 

כיוון השעון.

אחסון הגלגל החלופי

1. התקן את הגלגל החלופי על המנשא.

   הדק את האומים ואת אום הנעילה.

2. החזר את אום הנעילה למצב נעול על מכסה המצלמה 

 #40 טורקס  הברגה  ראש  באמצעות  לימין  בסיבוב 

וראצ'ט. התקן מחדש את כיסוי המצלמה בהחלקתו 

על המצלמה/מנשא הצמיג עד שהוא נתפס במקומו.
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3. התקן את כיסוי הגלגל אם דרוש.

הערה:

אם אתה מתקין אביזרים על מנשא הגלגל החלופי אסור 

כולל המשקל של  38.5 ק"ג,  יעלו על משקל של  שהם 

הגלגל החלופי.

הכנה להגבהת הרכב

או  מקרח  הימנע  ומוצקה.  ישרה  קרקע  על  החנה    .1

משטחים חלקים.

אזהרה!

אל תנסה להחליף גלגל בצד של הרכב הקרוב לתנועה 

בדרך. התרחק מספיק מהכביש כדי למנוע את הסכנה 

של הידרסות בעת הפעלת המגבה והחלפת גלגל.

2. הפעל את מהבהבי תאורת החירום.

3. הפעל את בלם החניה.

4. העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב חניה או 

את תיבת ההילוכים הידנית למצב חניה.

.OFF 5. העבר את מתג ההתנעה למצב

למיקום  הנגדי  באלכסון  הנמצא  הגלגל  את  חסום   .6

לדוגמה אם מוחלף  והאחורי.  המגבה מצדדיו הקדמי 

האחורי  הגלגל  את  חסום  הימני,  הקדמי  הגלגל 

השמאלי.

חסימת גלגל

הערה:

על  מורם  שהרכב  בעת  ברכב  נוסעים  להשאיר  אסור 

מגבה.

הוראות הפעלת המגבה

אזהרה!
כדי  גלגל,  להחלפת  האזהרות  אחר  למלא  הקפד 

למנוע פציעה או נזק לרכב:

• החנה תמיד על קרקע ישרה ומוצקה רחוק ככל 	

האפשר מהדרך לפני הגבהה של הרכב.

• הפעל את מהבהבי תאורת החירום.	

• חסום את הגלגל הנגדי לגלגל המוחלף.	

• שלב את בלם החניה בחוזקה והעבר את בורר 	

ההילוכים למצב חניה.

• כאשר 	 המנוע  את  תאיץ  או  תתניע  אל  לעולם 

הרכב מורם על מגבה.

• אל תתיר לאדם לשבת ברכב בעת הגבהתו.	

• אל תיכנס מתחת לרכב בעת הגבהתו. אם עליך 	

להיכנס מתחת לרכב, הבא אותו למרכז שירות, 

היכן שבו שניתן להעלותו על מגבה של מוסך.

• השתמש במגבה רק במיקומים המצוינים ורק 	

לשם הגבהת הרכב לצורך החלפת גלגל.
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אזהרה!
• אם אתה מבצע את ההחלפה בכביש או סמוך לו, 	

היזהר מאוד לא להיפגע מרכב חולף.

• כדי לוודא שהגלגל החלופי, נקור או מנופח מאוחסן 	

כראוי, יש לאחסנו כשהשסתום פונה כלפי מטה.

תווית אזהרה של המגבה

זהירות!
אל תנסה להרים את הרכב בהגבהה במקומות  שלא 

צוינו כמקומות הגבהה בהוראות של הרכב.

1. הוצא את הגלגל החלופי, המגבה ואת הכלים מאזור 

אחסון.

בסיבובם  הגלגל  אומי  את  תסיר(  אל  )אבל  שחרר   .2

לשמאל סיבוב אחד כאשר הגלגל עדיין על הקרקע.

3. הרכב המגבה וכלי המגבה.

   חבר את ידית מהמגבה למאריך ולאחר מכן למפתח 

הברגים.

של  האחורי  או  הקדמי  מהכיוון  המגבה  את  הפעל   .4

הרכב. הנח את המגבה  מתחת לצינור הסרן, המוצג. 

שהמגבה  בטוח  שאתה  עד  הרכב  את  תרים  אל 

ממוקם כראוי.

מיקום הרמה קדמי
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מיקום הרמה אחורי

השעון.  בכיוון  המגבה  בורג  בסיבוב  הרכב  את  הרם   .5

וקיים  נוגע בקרקע  אינו  הרם את הרכב עד שהצמיג 

הגבהה  גובה  החלופי.  הגלגל  להתקנת  מספיק  רווח 

 המזערי מעניק את היציבות המרבית.

אזהרה!
עלולה  מהנחוץ  יותר  גבוה  לגובה  הרכב  של  הגבהה 

להחליק  עלול  הוא  הרכב.  של  יציבות  לחוסר  לגרום 

ולפצוע אדם הנמצא קרוב לרכב. הרם את  מהמגבה 

הרכב רק לגובה הדרוש להחלפת הצמיג.

6. הסר את האומים ואת הגלגל.

7. התקן את הגלגל החלופי ברכב והברג את אומי הגלגל 

את  קלות  הדק  הגלגל.  כלפי  המשופע  הצד  כאשר 

האומים.

אזהרה!
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

את אומי הגלגל במלואם, עד שהרכב הונמך לקרקע. 

או  חמורה  לפציעה  לגרום  עלול  זו  לאזהרה  ציות  אי 

למוות.

8. הורד את הרכב בסיבוב המגבה בורג המגבה לשמאל, 

והוצא את המגבה.

9. השלם את הידוק אומי הגלגל.

להגביר  כדי  מקצהו  הברגים  מפתח  את  מטה  דחוף     

את המנוף. עבור בין האומים עד שכל האומים הודקו 

פעמיים. עיין ב"נתוני מומנט" בפרק "נתונים טכניים" 

למומנט ההידוק הנכון.

10. הסר את מכלול המגבה ואת חוסמי הגלגל.

11. אבטח את המגבה ואת הכלים במקומותיהם.

12. אבטח את הצמיג / הגלגל הפגום במנשא הגלגל 

החלופי. הדק את האומים ואת אום הנעילה.

13. החזר את את אום הנעילה למצב נעול על מכסה 

הברגה  ראש  באמצעות  לימין  בסיבוב  המצלמה 

כיסוי  את  מחדש  התקן  וראצ'ט.   #40 טורקס 

הצמיג  על המצלמה/מנשא  בהחלקתו  המצלמה 

עד שהוא נתפס במקומו.

אזהרה!
צמיג ומגבה שלא אובטחו, עלולים להיזרק לפנים 

את  לסכן  ועלולים  פתע  עצירת  או  תאונה  בעת 

נוסעי הרכב. אחסן תמיד את המגבה והכלים ואת 

הצמיג החלופי במקומם.



במקרה חירום

194

התקנת צמיג רגיל

1. התקן צמיג רגיל על הסרן.

של  המשופע  הקצה  כאשר  הגלגל  אומי  את  התקן   .2

האום פונה כלפי הגלגל. הדק קלות את האומים.

אזהרה!
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

את אומי הגלגל במלואן, עד שהרכב הונמך לקרקע. אי 

ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

כיוון  נגד  המגבה  בסיבוב  לקרקע  הרכב  את  הנמך   .3

השעון.

4. השלם את הידוק אומי הגלגל. דחוף מטה את מפתח 

הברגים מקצהו כדי להגביר את המנוף. 

הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב עד אשר כל אום   

של  הנכון  ההידוק  מומנט  על  למידע  פעמיים.  הודק 

האומים ראה את נתוני המומנט ב"מפרטים טכניים". 

אם יש לך ספק בנוגע לרמת ההידוק המתאימה, בדוק   

את ההידוק באמצעות מפתח מומנט במוסך או מרכז 

שירות מורשה.

5. לאחר 40 ק"מ, בודק את מומנט ההידוק של האומים 

עם מפתח מומנט כד לוודא שכל אומי הגלגל מקובעים 

היטב בגלגל.

הצהרת תאימות

את  המייצג   ,FlexNGate של  נציגה  מטה  החתום   .1

היצרן, מצהיר בזאת שהמכשור המתואר להלן ממלא 

את כל הדרישות הרלוונטיות של:

• תקנת האיחוד האירופי EC/ 2006/42 למיכון	

2. תיאור הציוד.

א( תיאור כללי: מגבה לרכב

ב( שימוש: הגבהת רכב

ד( דגם 

הרכב

ו( כושר ג( קוד דגם

הרמה

ה( סוג 

מגבה

 Jeep
Wrangler

JL 1000 עד

ק"ג
FGLF2

3. יצרנים )1(:

Ventra Group Co חטיבה של ,FlexNGate Seeburn

  P.O. Box 1170, 65 Industrial Road, Tottenham,
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ON CANADA LOG 1WO

4. יצרנים )2(:

FlexNGate Queretaro Ventramex, S.A. de C.V

Av. Manantiales No. 3

 Parque Industrial Bernardo Quintana, El
Marques Queretaro C.P. 76249 - Mexico

5. האדם האחראי לקובץ הטכני:

FlexNGate - Barcelona

Avda de la Riera, 7-9

Sant Just Desvern, Barcelona, SPAIN 08960

6. סימוכין לתקנים מחייבים:

PF-90065

7. בוצע ב: ברדפורד, קנדה.

8. תאריך: 10/02/2017

חתימה של הספק

FlexNGate נציג
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אמצעי זהירות לשימוש במגבה

שאליה  והתחזוקה  השימוש  חוברת  את  להשלים  כדי 

ניתנות להלן מספר הוראות לשימוש  זה מצורף,  נספח 

נכון במגבה.

אזהרה!
בעת שימוש בידית המגבה ודא שהיא מסתובבת באופן 

חופשי ושאינך משפשף את ידיך בקרקע בעת הסיבוב. 

החלזוני"  "הבורג  המגבה,  של  הנעים  החלקים  אפילו 

והמחברים יכולים לגרום לפציעות: הימנע ממגע בהם. 

נקה אותם היטב אם התלכלכו בגריז.

זהירות!
גלגל,  להחלפת  במיוחד  המיועד  כלי  הוא  המגבה 

במקרה של צמיג נקור או נזק לצמיג של הרכב שלו 

בהחלט  אסור  דגם.  מאותו  רכב  בכלי  או  שייך,  הוא 

רכב  בדגמי  או  אחרות  למטרות  במגבה  להשתמש 

אחרים. לעולם אל תבצע משימות תחזוקה או תיקונים 

מתחת לרכב ואל תחליף צמיגי קיץ בחורף ולהפך.

זהירות!
תיכנס  אל  לעולם  ולהפך.  בחורף  קיץ  צמיגי  החלף 

מתחת  עבודות  לבצע  עליך  אם  מורם.  לרכב  מתחת 

לרכב, פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת 

לרכב  לגרום  עלולה  מגבה  של  שגויה  הצבה  בע"מ. 

בלבד.  הייעודיות  בנקודות  המגבה  את  הצב  ליפול: 

הגבוהים  עומסים  להרים  כדי  במגבה,  תשתמש  אל 

מאלה הנקובים בתווית. לעולם אל תתניע מנוע ברכב 

שמורם על מגבה. אם הרכב מורם לגובה רב מהדרוש, 

הרכב והמגבה עלולים לאבד יציבות, והרכב עלול ליפול 

מהמגבה ולגרום נזק רב. לכן הרם את הרכב רק לגובה 

הנדרש להתקנת/החלפת גלגל.

תחזוקה

• ודא שלא הצטבר לכלוך בבורג המגבה.	

• שמור על הבורג משומן.	

• לעולם אל תבצע שינויים במגבה.	

מצבים שבהם אסור להשתמש:

• 	. -40°C -טמפרטורה מתחת ל

• על קרקע חולית או בוצית.	

• על קרקע לא ישרה.	

• במדרונות תלולים.	

• טייפונים, 	 רעמים,  סערות  קיצוניים:  אוויר  מזג  בתנאי 

הוריקנים, סופות שלג, סערות וכד'.

הערה:

• אין צורך לכוונן את המגבה.	

• לא ניתן לתקן את המגבה; אם אירעה בו תקלה, יש 	

להחליפו במגבה מקורי אחר.

• הסיבוב 	 ידית  מלבד  אחר  כלי  למגבה  לחבר  ניתן  לא 

שלו.
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התנעה באמצעות כבלי עזר
הרכב  את  להתניע  ניתן  פרוק,  ברכבך  המצבר  אם 

או  אחר,  רכב  של  ומצבר  עזר  כבלי  זוג  באמצעות 

באמצעות שימוש בערכת התנעה ניידת. התנעה בכבלי 

לכן  נכון,  לא  באופן  נעשית  היא  אם  מסוכנת,  היא  עזר 

בצע בזהירות את ההליכים המתוארים להלן.

אזהרה!
קפוא.  המצבר  אם  המנוע  את  להתניע  תנסה  אל 

המצבר עלול להיסדק או להתפוצץ ולגרום לפציעה.

זהירות!
אל תשתמש בערכת התנעה או מקור הגברת מתח 

עלול  אחרת  וולט,   12 מעל  מתח  מקור  עם  אחר 

או  לאלטרנטור  המתנע,  למנוע  למצבר,  נזק  להיגרם 

למערכת החשמל.

הערה:

בעת שימוש בערכת התנעה ניידת, הקפד להפעילה לפי 

הוראות ההפעלה והזהירות של היצרן.

הכנה להגבהת הרכב

המצבר ברכבך ממוקם בחלק האחורי השמאלי של תא 

המנוע, מאחורי תיבת הנתיכים המרכזית.

קוטב מצבר חיובי

הערה:

קוטב המצבר החיובי מכוסה על ידי מכסה מגן.

הרם את המגן כדי להגיע לקוטב.

אזהרה!
• בעת 	 המצנן  של  הקירור  ממאוורר  מרחק  שמור 

שמתג  עת  בכל  לפעול  עשוי  הוא  המנוע.  פתיחת 

ההתנעה במצב ON. אתה עלול להיפצע מהלהבים 

המסתובבים.

אזהרה!
• רצועות 	 טבעות,  כגון  מתכת  תכשיט  כל  הסר 

שעון וצמידים שעלולים לבוא במגע עם רכיבים 

חשמליים. אתה עלול להיפצע באופן קשה.

• שעלולה 	 גופרתית  חומצה  מכילים  מצברים 

לגרום לצריבות לעורך או לעיניך, ועשויים לייצר 

ללהבה  מקורות  הרחק  ונפיץ.  דליק  מימן  גז 

גלויה ולניצוצות מהמצבר.

הערה:

לשם  מהיר  מצברים  במטען  תשתמש  אל  לעולם 

התנעת חירום, מכיוון שהוא עלול לגרום נזק למערכות 

האלקטרוניות של רכבך, בפרט ליחידות הבקרה של 

ההצתה ושל אספקת הדלק.

1. הפעל את בלם החניה, שלב את תיבת ההילוכים 

האוטומטית למצב חניה, והעבר את מתג ההתנעה 

.OFF -ל

צרכני  וכל  השמע  מערכת  החימום,  את  כבה   .2

חשמל בלתי נחוצים.

בכבלי  להתנעה  אחר  ברכב  משתמש  אתה  אם   .3

עזר, החנה את הרכב במרחק המאפשר את חיבור 

שמתג  וודא  החניה  בלם  את  הפעל  העזר,  כבלי 
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.OFF ההתנעה הועבר למצב

אזהרה!
אל תאפשר לרכבים לגעת זה בזה כיוון שהדבר עשוי 

לגרום לחיבור הארקה שעלול להסתיים בפציעה.

הליכי התנעה בכבלי עזר

אזהרה!
אי הקפדה על הוראות התנעה בכבלי עזר עלול לגרום 

לפציעה ולנזק לרכוש בשל התפוצצות המצבר.

זהירות!
לגרום  עלול  נכון  בסדר  ההליך  ביצוע  על  הקפדה  אי 

נזק למערכת הטעינה של הרכב המסייע או הרכב עם 

המצבר הפרוק.

חיבור כבלי עזר

1. חבר את הקצה החיובי )+( של כבל העזר לחיבור כבל 

העזר החיובי )+( של הרכב עם המצבר הפרוק.

2. חבר את הקצה השני של כבל העזר החיובי )+( לקוטב 

החיובי )+( של המצבר המסייע.

לקוטב  העזר  כבל  של   )-( השלילי  הקצה  את  חבר   .3

השלילי )-( של המצבר המסייע.

לנקודת   )-( הכבל שלילי  הנגדי של  חבר את הקצה   .4

הארקה טובה )חלק מתכתי גלוי במנוע הרכב המכיל 

את המצבר הריק(, רחוק מהמצבר וממערכת הזרקת 

הדלק.

אזהרה!
אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי )-( של המצבר 

הפרוק. ניצוץ חשמלי שייווצר, עלול לגרום להתפוצצות 

המצבר ולגרום לפציעה. השתמש בנקודת ההארקה 

מתכתי  חלק  בשום  תשתמש  אל  בלבד.  המיוחדת 

חשוף אחר.

 

5. התנע את המנוע ברכב עם המצבר המסייע, אפשר 

דקות,  מספר  במשך  סרק  במהירות  לפעול  למנוע 

ולאחר מכן התנע את המנוע של הרכב עם המצבר 

הפרוק.

זהירות!
אל תריץ את המנוע של הרכב המסייע מעל ל- 2,000 

גורם  בטעינה,  תועלת  כל  בכך  שאין  מאחר  סל"ד 

לבזבוז דלק , ועלול לגרום נזק למנוע הרכב המסייע.

בסדר  העזר  כבלי  את  נתק  הותנע,  שהמנוע  לאחר   .6

פעולות הפוך:

ניתוק כבלי עזר

כבל העזר ממחבר  )-( של  1. נתק את הקצה השלילי 

העזר השלילי )-( של המצבר הפרוק.

 )-( השלילי  העזר  כבל  של  השני  הקצה  את  נתק   .2

מהקוטב השלילי )-( של המצבר המסייע.

מחיבור  העזר  כבל  של   )+( החיובי  הקצה  את  נתק   .3

העזר החיובי )+( של המצבר המסייע.
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 )+( החיובי  העזר  כבל  של  השני  הקצה  את  נתק   .4

מהקוטב החיובי )+( של המצבר הפרוק.

כבל העזר  חיבור  5. התקן מחדש את מכסה המגן של 

החיובי )+( של הרכב עם המצבר הפרוק.

אם נדרשות התנעות מרובות בכבלי עזר להתנעת הרכב 

דאג לבדוק את המצבר ומערכת הטעינה במרכז שירות 

מורשה.

זהירות!
ציוד המחובר לשקעי החשמל של הרכב צורך חשמל 

)למשל  בשימוש  כשאינו  אפילו  הרכב,  ממצבר 

יהיו  הם  אם  דבר  של  בסופו  וכו'(.  סלולריים  טלפונים 

מחוברים למשך זמן ארוך, הם ירוקנו את מצבר הרכב 

עד כדי כך שיקצרו את אורך חיי השירות שלו, וימנעו 

מהמנוע מלהתניע.

אם המנוע מתחמם יתר על 
המידה

אם אחד מהמצבים הבאים מתרחש, אתה יכול להפחית 

בביצוע  המנוע  של  יתר  התחממות  של  האפשרות  את 

הפעולה התואמת.

• בכביש מהיר - האט.	

• בנסיעה בעיר - בעת עצירה, העבר את בורר ההילוכים 	

להילוך סרק, אבל אל תעלה את מהירות הסרק של 

המנוע.

זהירות!
נהיגה כאשר מערכת הקירור חמה, עלולה לגרום נזק 

 ,)H( חם  במצב  נמצא  הטמפרטורה  מד  אם  לרכב. 

עצור בצד הדרך. העבר את הרכב למצב סרק כשמיזוג 

הנורמלי.  לטווח  יחזור  שהמחוג  עד  מכובה  האוויר 

צלילי  ונשמעים   )H( החם  בתחום  נשאר  המחוז  אם 

התרעה ממושכים, כבה מיד את המנוע וקרא לעזרת 

איש מקצוע.

הערה:

את  להפחית  כדי  לנקוט  תוכל  אותם  צעדים  ישנם 

האפשרות של התחממות יתר.

• אם מערכת מיזוג האוויר )A/C( פועלת, הפסק את 	

פעולתה.

• למערכת 	 חום  מוסיפה  האוויר  מיזוג  מערכת 

הקירור של המנוע והפסקת פעולתה יכולה לסייע 

למניעת חום זה.

• הטמפרטורה 	 בקר  את  לכוונן  גם  יכול  אתה 

שולט  זה  מצב  המרבית,  חימום  לטמפרטורת 

מופעל  והמאוורר  הרצפה  לכיוון  אוויר  זרימת  על 

החימום  למקרן  לאפשר  כדי  גבוהה  במהירות 

חום  בהסרת  ומסייע  למצנן,  כמסייע  לפעול 

ממערכת הקירור של המנוע.

אזהרה!
אתה ואנשים אחרים עלולים להיכוות קשות מנוזל 

קירור )נוגד קיפאון( חם של המנוע או אדים היוצאים 

היוצאים  אדים  שומע  או  רואה  אתה  אם  מהמצנן. 

מכסה  את  תפתח  אל  המנוע,  למכסה  מתחת 

אל תפתח את  לעולם  יתקרר.  עד שהמצנן  המנוע 

או  המצנן  כאשר  הקירור  מערכת  של  לחץ  מכסה 

מיכל העודפים חם.
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שחרור ידני של מצב חניה

אזהרה!
החניה  בלם  של  בהפעלה  הרכב  את  תמיד  אבטח 

במלואו לפני שחרור ידני של מצב חניה. בנוסף, עליך 

על  בחוזקה  לוחץ  אתה  כאשר  הנהג  במושב  לשבת 

של  ידני  שחרור  מנגנון  הפעלת  בעת  הבלם  דוושת 

יגרום  חניה  מצב  של  ידני  שחרור  ביצוע  חניה.  מצב 

באמצעות  מאובטח  אינו  אם  לנוע,  להתחיל  לרכבך 

בלם החניה, או בחיבור לרכב גורר. הפעלה של שחרור 

לגרום  יכול  ידני של מצב חניה ברכב שאינו מאובטח 

לפציעה קשה או קטלנית לאנשים ברכב או מחוצה לו.

תיבת  בהם  במצבים  הרכב  את  לגרור  או  לדחוף  כדי 

ההילוכים לא יוצאת ממצב חניה )כגון מצבר פרוק(, יש 

לבצע שחרור ידני של מצב חניה.

בצע את הפעולות הבאות כדי לבצע שחרור ידני של מצב 

חניה:

1. הפעל את בלם החניה במלואו.

ידני של מצב חניה, הנמצא  2. הסר את מכסה שחרור 

מעל לבורר ההילוכים לגישה לרצועת השחרור.

מכסה שחרור ידני של מצב חניה

3. באמצעות מברג קטן או כלי דומה, הוצא את רצועת 

השחרור דרך הפתח בבסיס הקונסולה.

רצועת שחרור

4. לחץ על דוושת הבלם ושמור על לחץ יציב.

5. משוך את רצועת השחרור מעלה ושמאלה עד שהמנוף 

ננעל במצב אנכי. תיבת ההילוכים נמצאת כעת מחוץ 

בלם  את  שחרר  הרכב.  את  להזיז  וניתן  חניה  למצב 

החניה רק כאשר הרכב מחובר כראוי לרכב גורר.
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לאיפוס שחרור ידני של מצב חניה:

ממצב  לשחרור  השחרור  רצועת  את  מעלה  משוך   .1

"נעול".

2. הורד את מנוף שחרור ידני של מצב חניה מטה וימינה 

למקומו המקורי.

מחדש  והתקן  הקונסולה  לבסיס  הרצועה  את  הכנס   .3

את המכסה.

שחרור רכב תקוע
לחלצו  ניתן  בשלג,  או  בחול  בבוץ,  נתקע  רכבך  אם 

באמצעות תנועה קדימה ואחורה. סובב את גלגל ההגה 

ימינה ושמאלה לפינוי האזור שסביב הגלגלים הקדמיים.

לחץ  אוטומטית,  הילוכים  בתיבת  המצוידים  ברכבים 

והחזק את לחצן הנעילה של בורר ההילוכים. העבר הלוך 

וחזור בין מצב DRIVE למצב REVERSE, תוך כדי לחיצה 

ביותר  הקטן  בלחץ  השתמש  האצה.  דוושת  על  עדינה 

התנועה  על  ישמור  אשר  ההאצה  דוושת  על  האפשרי 

או  הגלגלים  של  לסבסוב  לגרום  מבלי  ואחורה,  קדימה 

להאצת הרכב.

הערה:

• לבצע 	 ניתן  אוטומטית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  לכלי 

מהירות  כאשר  אחורי  והילוך  נסיעה  מצב  בין  העברה 

הרכב היא 8 קמ"ש ומטה. כאשר תיבת ההילוכים בהילוך 

ללחוץ  חייב  אתה  שניות,  מ-2  למעלה  למשך  סרק 

אחורי. הילוך  או  נסיעה  מצב  לשילוב  הבלם  דוושת  על 

• לחץ על מתג ESC Off, כדי להעביר את מערכת בקרת 	

היציבות האלקטרונית )ESC( למצב כיבוי חלקי, לפני 

עיין  נוסף,  למידע  הרכב.  של  ואחורה  קדימה  תנועה 

"בטיחות"  בפרק  אלקטרונית"  בלימה  "בקרת  בנושא 

על  שוב  לחץ  חולץ,  לאחר שהרכב  שלך.  הנהג  בספר 

.ESC On להפעלה של המערכת למצב ESC Off מתג

אזהרה!
סבסוב מהיר של הגלגלים עלול להיות מסוכן. הכוחות 

לגרום  עלולות  מופרזות,  גלגל  במהירויות  שנוצרים 

נזק, או אפילו לכשל של הסרן או הצמיגים. צמיג עלול 

הגלגלים  את  תסובב  אל  מישהו.  ולפצוע  להתפוצץ 

למהירות שמעל 48 קמ"ש, או למשך למעלה מ-30 

ואל  תקוע  שהרכב  בעת  לעצור  מבלי  ברצף  שניות 

בכל  מסתובב,  לגלגל  קרוב  לעמוד  אדם  לאף  תתיר 

מהירות שהיא.

זהירות!
• האצת המנוע או סבסוב של הגלגלים במהירויות 	

תיבת  להתחממות  לגרום  עלולים  גבוהות, 

לפעול  למנוע  אפשר  בה.  ולתקלה  ההילוכים 

במצב סרק כאשר תיבת ההילוכים בהילוך סרק 

חמישה  כל  לאחר  לפחות,  אחת  דקה  למשך 

מחזורים של תנועה קדימה ואחורה. זה יפחית 

תקלה  של  הסיכון  ואת  יתר  התחממות  את 

בדוושת המצמד ותיבת ההילוכים במהלך ניסיון 

ממושך לחלץ את הרכב.

• בהעברה 	 לחילוץ  ואחורה  קדימה  תנועה  בעת 

אל  אחורי,  להילוך  שני  נסיעה/הילוך  מצב  בין 

מ-  הגבוהה  במהירות  הגלגלים  את  תסובב 

למערכת  נזק  להיגרם  עלול  קמ"ש,אחרת   24

ההנעה.

• האצת המנוע או סבסוב של הגלגלים במהירויות 	

תיבת  להתחממות  לגרום  עלולים  גבוהות, 

ההילוכים ולתקלה בה. הוא גם עלול לגרום לנזק 

למהירות  הגלגלים  את  תסובב  אל  לצמיגים. 

)לא  משולב  שהילוך  בעת  קמ"ש   48 שמעל 

מבוצעת החלפת הילוך(.
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גרירת רכב מושבת
רכב  לגרירת  הנדרשות  הפעולות  את  מתאר  זה  סעיף 

מושבת באמצעות שירותי גרר מקצועיים

אם תיבת ההילוכים ומערכת ההינע פעילות, רכבים משובתים חייבים להיגרר כפי שמתואר בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".

דגמי הנעה לארבעת הגלגליםגלגלים מורמים מהקרקעמצב גרירה

עיין בהוראות "גרירה באמצעות רכב אחר" בפרק "התנעה ונהיגה".ללאגרירה על הקרקע

• תיבת הילוכים אוטומטית במצב חניה	

• 	)N( תיבת העברה במצב סרק

• נתק את הכבל מהקוטב השלילי של המצבר.	

• גרירה בכיוון קדימה.	

אסורהקדמייםגלגלים מורמים או עגלת גרירה

אסורהאחוריים

השיטה הטובה ביותרכולםעל משטח

נזק  למנוע  כדי  דרושים  נכון  הרמה  וציוד  נכונה  גרירה 

לרכבך. השתמש רק במוטות גרירה וציוד אחר המתוכנן 
לצורך כך, בהתאם להוראות היצרן. 

חובה להשתמש בשרשראות אבטחה. חבר מוט הגרירה 

או התקן גרירה אחר לקורות השלדה הראשיות של הרכב 

לתקנות  לציית  יש  שלהם.  לתושבות  או  לפגושים  ולא 

ולחוקים המקומיים בנוגע לגרירת רכב. 

וכו'(.  מפשירים  )מגבים,  באביזרים  להשתמש  עליך  אם 
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ON/ במצב  להיות  צריך  ההתנעה  מתג  הגרירה,  בעת 

.ACC ולא RUN

אם מצבר הרכב פרוק, עיין בנושא "שחרור ידני של מצב 

ההילוכים  בורר  העברת  על  להוראות  זה  בפרק  חניה" 

מחוץ למצב חניה לצורך גרירה.

זהירות!
• אל תשתמש בציוד גרירה בהרמה בעת גרירה. עלול 	

להיגרם נזק לרכב.

• אל תקבע 	 בעת אבטחת הרכב למשאית משטח, 

רכיבים למתלים הקדמיים או האחוריים. נזק לרכב 

עלול להיגרם מגרירה באופן לא תקין.

• אם נדרשת הפעלת ההגה ברכב הנגרר, על מתג 	

ולא   ,ON/RUN או   ACC במצב  להיות  ההתנעה 

.OFF במצב

ללא שלט רחוק

יש להיזהר במיוחד בעת גרירת רכב כאשר מתג ההתנעה 

ללא  רכב  לגרור  היחידה  המותרת  הדרך   .OFF במצב 

מפתח שלט רחוק היא באמצעות משאית משטח. ציוד 

גרירה נכון דרוש כדי למנוע נזק לרכבך. 

דגמי הנעה לארבעת הגלגלים 

היצרן ממליץ לגרור את הרכב כאשר כל הגלגלים אינם 

נוגעים בקרקע. שיטות גרירה תקינות הן גרירה הרכב על 

משטח, או כאשר צד אחד של הרכב מורם והצד השני 

על עגלת גרירה.

ותיבת ההעברה פעילה,  גרירה,  בנמצא משטח  אין  אם 

ניתן לגרור רכב עם תיבת העברה )בכיוון קדימה, כאשר 

כל הגלגלים על הקרקע( אם תיבת העברה במצב סרק 

עיין  נוסף,  למידע  חניה.  במצב  ההילוכים  ותיבת   )N(

בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".

זהירות!
• אין להשתמש בהרמת גלגלים קדמיים או אחוריים 	

)אם שאר הגלגלים נותרו על הקרקע(. עלול להיגרם 

נזק פנימי לתיבת ההילוכים או לתיבת העברה אם 

הגלגלים  של  הרמה  באמצעות  גרירה  מתבצעת 

האחוריים או הקדמיים בלבד.

זהירות!
• יכולה 	 הנ"ל,  להוראות  בניגוד  הרכב  גרירת 

לגרום לנזק חמור לתיבת ההילוכים ו/או לתיבת 

העברה. נזק מגרירה באופן לא תקין אינו מכוסה 

באחריות עבור רכב חדש.

שימוש בלולאת גרירה

רכבך מצויד בלולאת גרירה שניתן להשתמש בה כדי 

להזיז רכב מושבת.

בעת שימוש בלולאות גרירה, ודא שאתה ממלא אחר 

הוראות "שימוש ומגבלות לולאת גרירה" ו"גרירת רכב 

מושבת" הנמצאות בפרק זה.

לולאות הגרירה נמצאות מתחת לפגוש הקדמי והאחורי.

אמצעי זהירות בעת שימוש בלולאת גרירה

אזהרה!
ווי  באמצעות  נגרר  הוא  כאשר  מהרכב  התרחק 

גרירה.

• אל תשתמש בשרשרת ביחד עם לולאת גרירה. 	

לפציעה  ולגרום  להישבר  יכולות  שרשראות 

חמורה או קטלנית.
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אזהרה!
• גרירה. 	 לולאת  עם  ביחד  ברצועה  תשתמש  אל 

רצועות הגרירה עלולות להשתחרר, ולגרום לפציעה 

חמורה.

• שימוש לא נכון בלולאת הגרירה יכול לגרום לשבירת 	

רכיבים והדבר יוביל לפציעה חמורה או קטלנית.

• פועלות 	 אינן  הכוח  והגה  הבלימה  תגבור  מערכות 

כאשר הרכב נגרר. לכן תיאלץ להפעיל כוח רב יותר 

תשתמש  אל  ההגה.  גלגל  ועל  הבלם  דוושת  על 

חדות.  מתנועות  והימנע  בגרירה  גמישים  בכבלים 

אל תתניע את המנוע תוך כדי הגרירה. לפני הידוק 

ודא  התושבת.  הברגת  את  היטב  נקה  הטבעת 

שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת הרכב.

זהירות!
• חירום 	 במקרי  רק  הגרירה  בלולאת  להשתמש  יש 

מתאים  בהתקן  להשתמש  יש  בדרך.  בחילוץ 

להזזת  קשיח(,  )מוט  התעבורה  לחוקי  ובהתאם 

הרכב להכנה לגרירה או להובלה על גבי משאית גרר.

• אין להשתמש בלולאת הגרירה כדי להזיז את הרכב 	

לשולי הדרך או למקום שבו יש מכשולים.

• להתחבר 	 כדי  הגרירה  בלולאת  תשתמש  אל 

למשאית גרירה או לגרירה בכביש מהיר.

• אל תשתמש בלולאת גרירה כדי לשחרר רכב תקוע. 	

למידע נוסף עיין בפרק "שחרור רכב תקוע" .

• להוראות מפורטות עיין בפרק "גרירת רכב מושבת". 	

עלול להיגרם נזק לרכב אם לא תמלא אחר הוראות 

אלו.

הערה:

• ודא שלולאת הגרירה מחוברת כראוי.	

• על 	 הרכב  למשיכת  גרירה  בלולאת  תשתמש  אל 

משאית משטח.

תווית אזהרת לולאת גרירה
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מערכת תגובה מתקדמת בעת 
)EARS( תאונה

רכב זה מצויד במערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה.

למידע נוסף על מערכת תגובה מתקדמת בעת תאונה, 

עיין ב"מערכות ריסון לנוסעים" בפרק "בטיחות".

)EDR( מתעד נתוני הרכב
.)EDR( ברכב מותקן מתעד נתוני הרכב

 )EDR( הרכב  נתוני  מתעד  של  העיקרית  המטרה 

הרכב  מערכות  איך  להבין  שיעזרו  נתונים  לתעד  היא 

עובדות במצבי תאונה מסוימים או מצבים בהם כמעט 

מתרחשת תאונה, לדוגמה כאשר נפתחת כרית אוויר או 

בעת פגיעה במכשול בזמן הנהיגה.

עיין   ,)EDR( הרכב  נתוני  מתעד  על  נוסף  למידע 

ב"מערכות ריסון לנוסעים" בפרק "בטיחות".
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208 טיפולים תחזוקה תקופתיים   

208 טיפולי תחזוקה תקופתיים - מנועי בנזין  

213 טיפולי תחזוקה תקופתיים - מנועי דיזל  

217 תא מנוע   

217 מנוע 2.0 ל'   

218 מנוע 3.6 ל'   

219 מנוע דיזל  2.2 ל'   

220 בדיקת מפלס שמן מנוע - מנועי בנזין  

220 הוספת נוזל שטיפה   

221 מצבר ללא תחזוקה   

221 טיפול במרכז שירות מורשה   

222 להבי מגבי השמשה הקדמית   

224 מערכת הקירור   

224 מערכת הבלמים   

225 תיבת הילוכים אוטומטית   

226 הרמת הרכב   

226 צמיגים   

226 צמיגים - מידע בטיחותי   

230 צמיגים - מידע כללי   

234 סוגי צמיגים   

235 צמיג חלופי - אם קיים   

236 טיפול בגלגלים וצלחות גלגל   

237 שרשראות שלג )התקני אחיזה(  

238 המלצות לסבב צמיגים   

239 אחסון הרכב   

239 מרכב   

239 תחזוקת המרכב וגחון הרכב  

239 שמירה על המרכב   

242 פנים הרכב   

242 מושבים וריפודי בד   

243 פלסטיק וחומרים מצופים  

243 רכיבים מעור   

243 משטחי זכוכית   

טיפולי תחזוקה תקופתיים



תיים
תקופ

תחזוקה 
טיפולי 

208

טיפולי תחזוקה תקופתיים
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית לשמירה על תקינותה 

במשך שנים רבות.

לשם כך קבעה Jeep סדרת בדיקות וטיפולים שיש לבצע 

בהתאם למרחק שהרכב נסע )נסועה( ובדגמים/ מדינות 

למפורט  בהתאם  קבועים,  זמן  בפרקי  גם  מסוימים, 

בתוכנית הטיפולים.

טיפולי התחזוקה התקופתיים הרשומים בספר זה חייבים 

להבטיח  כדי  המצוינים,  ובמרחקים  במועדים  להתבצע 

מספר  הרכב.  של  המיטביים  והאמינות  הביצועים  את 

יותר  רבה  בתדירות  להתבצע  צריכות  נוספות  בדיקות 

מאשר במרווחי התחזוקה הרגילים.

השירות  מרכזי  בכל  מבוצעים  תקופתיים  שירות  טיפולי 

זמן/ במרווחי  בע“מ  סמלת  חברת  מטעם  המורשים 

נסועה קבועים.

או  תיקונים  לבצע  הצורך  עלה  הטיפולים  במהלך  אם 

לבצע  ניתן  העיקרי,  הטיפול  על  בנוסף  חלקים  החלפת 

אותם באישור מפורש מבעל הרכב בלבד.

הטכנאים במרכזי שירות מורשים, מטעם סמלת בע"מ 

ההכשרה  את  להם  ויש  יותר,  טוב  רכבך  את  מכירים 

אשר  הכלים  ואת  המקוריים  החלפים  את  המתאימה, 

תוכננו במיוחד, ויכולים למנוע תיקונים יקרים עתידיים.

אם אתה משתמש ברכבך לגרירה לעתים קרובות, מרווחי 

השירות בין הטיפולים התקופתיים יהיו קצרים יותר.

הפועלים  לרכבים  יותר  תכופה  תחזוקה  שתידרש  ייתכן 

בתנאים קשים, כגון אזורים מאובקים או בנסיעות קצרות.

הערה:

מועדי הטיפולים בתוכנית הטיפולים נקבעו על ידי היצרן.

אי ביצוע טיפולי תחזוקה גורר ביטול אחריות.

חברת  מטעם  מורשה  שירות  למרכז  להודיע  מומלץ 

סמלת בע“מ על כל חריגות תפעול קטנות ולא להמתין 

למועד השירות הבא.

טיפולים תחזוקה תקופתיים - מנועי בנזין

זקוק  שהרכב  לך  תזכיר  שמן  החלפת  חיווי  מערכת 

להחלפת שמן מנוע במרכז שירות.

 Oil ההודעה  תוצג  המחוונים  בלוח  צג  עם  רכב  בכלי 

Change Required )נדרשת החלפת שמן( ויישמע צליל 
אזהרה בודד, המציין שיש להחליף את השמן.

 Change ההודעה  המחוונים,  בלוח  צג  ללא  רכב  בכלי 

Oil )החלף שמן( תהבהב במד המרחק בלוח המחוונים 
את  להחליף  שיש  המציין  בודד,  אזהרה  צליל  ויישמע 

השמן.

ק"מ  כ-11,200  תידלק  שמן  החלפת  של  חיווי  הודעת 

לאחר ביצוע החלפת השמן הקודמת.

תוך  האפשרי,  בהקדם  ברכבך  תקופתי  לטיפול  דאג 

- מסנן   GPF עם  ל'   2.0 בנזין  מנועי  )למעט  ק"מ   800

חלקיקים למנועי בנזין(.

אך ייתכן שתידרש החלפת שמן מוקדמת יותר אם הרכב 

מופעל ב"תנאי הפעלה קשים" כמתואר בהמשך.

הערה:

• חיווי החלפת שמן לא מודדת את הזמן מאז 	 הודעת 

החלפת השמן האחרונה. החלף את שמן המנוע אם 

עברו 12 חודשים מאז החלפת השמן האחרונה, אפילו 

אם הודעת חיווי החלפת השמן לא נדלקה.

• החלף את השמן לעתים קרובות יותר אם אתה נוסע 	

בשטח במשך זמן רב.

• בשום מקרה אסור שמרווח ההחלפה יעלה על 12,000 	

ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם )למעט מנועי 

בנזין 2.0 ל' עם GPF - מסנן חלקיקים למנועי בנזין(.
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חיווי  הודעת  את  יאפס  שלך  המורשה  השירות  מרכז 

החלפת שמן מנוע לאחר סיום טיפול החלפת השמן.

פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה

• בדוק את שמן המנוע 5 דקות לאחר שהמנוע החם 	

על  נמצא  הרכב  כאשר  המנוע  שמן  בדיקת  הודמם. 

מפלס  קריאת  של  הדיוק  את  ישפר  ישרה,  קרקע 

בסימן  נמצא  המפלס  אם  מנוע  שמן  הוסף  השמן. 

ADD או MIN או מתחת לו.

• בדוק את נוזל השטיפה של השמשה הקדמית והוסף 	

אם דרוש.

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגים וחפש בלאי יוצא דופן 	

או נזק. בצע סבב גלגלים בסימן הראשון לבלאי חריג, 

אפילו אם לפני שמערכת חיווי החלפת שמן מופעלת.

• בהתאם 	 וחזק את הקטבים  נקה  בדוק את המצבר, 

לנדרש.

• נוזל 	 של  העודפים  במיכל  הנוזלים  מפלסי  את  בדוק 

והוסף  המרכזית,  הבלם  ובמשאבת  המנוע  קירור 

במידת הצורך.

• בדוק את הפעולה התקינה של התאורה וכל הרכיבים 	

החשמליים האחרים.

בכל החלפת שמן

• החלף את מסנן שמן המנוע.	

• בדוק את צינורות וקווי הבלמים.	

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרום 

נזק לרכב.

מועדי תחזוקה נדרשים

בנושא  עיין  המתאימים,  התחזוקה  מועדי  לבירור 

"תכנית תחזוקה" בעמוד הבא.

תכנית תחזוקה

הערה:

בטבלה,  האחרונה  הפעולה  את  שביצעת  לאחר 

תדירות  על  שמור  התקופתי,  הטיפול  עם  המשך 

פעולה  כל  בסימון  התחזוקה  בתכנית  המצוינת 

בנקודה או באמצעות הערה.

עלול  מחדש  התחזוקה  תכנית  של  מחדש  ביצוע 

לגרום לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולים.
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מרחק בקילומטרים או זמן 
שחלף )המוקדם מביניהם(

חודשים:

קילומטרים:

החלף שמן מנוע ומסנן )מנועי בנזין 
2.0 ל' עם GPF - מסנן חלקיקים 

למנועי בנזין(.
החלף שמן מנוע ומסנן שמן )מנוע 
 GPF 3.6 ל' מנועי בנזין 2.0 ל' ללא
- מסנן חלקיקים למנועי בנזין(.**

בצע סבב צמיגים.

בדוק את הסיכוך של כל בריחי 
הדלתות וסכך אם דרוש.

אם רכבך פועל בתנאים הבאים: 
אבק או נהיגה בשטח בדוק את 

מסנן אוויר של המנוע, החלף 
במידת הצורך.

בדוק את רפידות הבלמים, והחלף 
במידת הצורך.

בדוק את מערכת הפליטה.

מרחק בקילומטרים 
או זמן שחלף 

)המוקדם מביניהם(

חודשים

קילומטרים
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מרחק בקילומטרים או זמן 
שחלף )המוקדם מביניהם(

בדוק חזותית: צבע חיצוני, 
גחון, צינורות קשיחים וגמישים 

)מערכת הפליטה, מערכת דלק, 
בלמים(, חלקי גומי )מכסים, 

שרוולים, תותבים וכד׳(.
בדוק את המתלים הקדמיים, 

מוטות קישור ואטמי הגומי 
שלהם, והחלף במידת הצורך.

בדוק נוזל סרן קדמי ואחורי, 
החלף אם הרכב משמש כרכב 

משטרה, מונית, צי רכב, שטח או 
גרירה תכופה של גרור.

בדוק את נוזל תיבת העברה.
בדוק את בדוק את מפרקי 

מהירות קבועה.
החלף נוזל בלמים כל 24 

חודשים,אם נעשה שימוש בנוזל 
*** DOT 4 בלמים

כוונן את בלם החניה בכלי רכב 
המצוידים בבלמי דיסק בארבעת 

הגלגלים.
החלף מסנן אוויר של המנוע.

חודשים

קילומטרים

מרחק בקילומטרים 
או זמן שחלף 

)המוקדם מביניהם(
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מרחק בקילומטרים או זמן 
שחלף )המוקדם מביניהם(

חודשים:

קילומטרים:

האוויר/ מיזוג  של  אוויר  מסנן  החלף 
תא הנוסעים

החלף מצתים )מנועי 2.0 ל׳ (****

החלף מצתים )מנועי 3.6 ל׳ (****

החלף רצוע)ו(ת הינע של אביזרים.
כל  מנוע  קירור  נוזל  והחלף את  נקז 
10 שנים או 240,000 ק״מ, המוקדם 

שביניהם.

בדוק או החלף את נוזל תיבת העברה 
לאחד  ברכבך  משתמש  אתה  אם 
משטרה,  רכב  הבאים:  מהשימושים 

מונית, צי רכב, או גרירה תכופה.
בדוק את שסתום PCV, והחלף במידת 

הצורך. ****

* מרווח השירות בפועל להחלפה של שמן המנוע ומסנן 

ומצוינים  ברכב  השימוש  בתנאי  תלויים  המנוע,  שמן 

באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחוונים.

** ראה "תנאי הפעלה קשים" בפרק זה.

*** נוזל בלמים DOT 4 יוחלף על בסיס של זמן, ולא על 

בסיס של מרחקי נסיעה.

מרחק בקילומטרים 
או זמן שחלף 

)המוקדם מביניהם(

חודשים

קילומטרים
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**** מועד החלפת מצתים מבוסס על מספר הקילומטרים 

שהרכב נסע, ולא על מועדי שירות שנתיים.

ידי היצרן אבל  ***** תחזוקה מומלצת לבעל הרכב על 

אינה נדרשת לצורך שמירה על האחריות עבור גזי פליטה.

אזהרה!
• אתה עלול להיפצע באופן קשה בעבודה במנוע או 	

לך  יש  אשר  התחזוקה  טיפולי  את  בצע  בסביבתו. 

את הידע והכלים הנדרשים לבצעם. אם יש לך ספק 

כלשהו ביכולתך לבצע את טיפול השירות, הבא את 

רכבך למוסך מוסמך.

• אי ביצוע של הבדיקות והטיפולים הנדרשים ברכב, 	

ביצועי  על  ולהשפיע  ברכיב  לתקלה  לגרום  עלול 

הרכב והשליטה בו. הדבר עלול לגרום לתאונה.

תנאי הפעלה קשים

החלף שמן מנוע ומסנן שמן מנוע כל 7,500 ק"מ, או 6 

חודשים אם אתה משתמש ברכבך בתנאי הפעלה קשים 

הבאים:

• נסיעות עם עצירות תכופות.	

• נסיעה בתנאי אבק.	

• נסיעות קצרות מתחת ל- 16 ק"מ.	

• גרירת גרור.	

• מונית, רכב משטרה או רכב משלוחים )רכב מסחרי(.	

• נסיעה בשטח או בתנאי מדבר.	

טיפולים תחזוקה תקופתיים - מנועי דיזל

שמן.  להחלפת  אוטומטית  חיווי  במערכת  מצויד  הרכב 

זקוק  שהרכב  לך  תזכיר  שמן  החלפת  חיווי  מערכת 

להחלפת שמן מנוע במרכז שירות.
 Oil Change בכלי רכב עם תצוגת לוח המחוונים תוצג

Required )נדרשת החלפת שמן( ויישמע צליל אזהרה 
בודד, המציין שיש להחליף את השמן.

 Change ההודעה  המחוונים,  בלוח  צג  ללא  רכב  בכלי 

Oil )החלף שמן( תהבהב במד המרחק בלוח המחוונים 
את  להחליף  שיש  המציין  בודד,  אזהרה  צליל  ויישמע 

תנאי  בסיס  על  תוצג  שמן  החלפת  חיווי  הודעת  השמן. 

ההפעלה של המנוע.

משמעות הדבר היא שנדרש טיפול שירות ברכבך.

גרור,  גרירת  רבות,  קצרות  נסיעות  כגון  הפעלה  תנאי 

קיצוני,  באופן  קרות  או  חמות  בטמפרטורות  הפעלה 

 Oil Change Required ישפיעו על הצגת הודעת

)נדרשת החלפת שמן(.

שההודעה  לכך  לגרום  יכולים  קיצוניים  תנאים 

להחלפת שמן תופיע בשלב מוקדם יותר ממה שצוין.

הבא את רכבך לטיפול בהקדם האפשרי במהלך 805 

הקילומטרים הבאים.

הערה:

• שמן 	 של  להחלפה  בפועל  השירות  מרווחי 

בתנאי  תלויים  המנוע,  שמן  ומסנן  המנוע 

נוריות  באמצעות  ומצוינים  ברכב  השימוש 

אזהרה או הודעה בלוח המחוונים. על כל פנים, 

יש לבצע החלפה אחת לשנתיים לכל היותר.

עירוניות,     לנסיעות  בעיקר  משמש  הרכב  אם 

החלף את שמן המנוע ואת מסנן שמן המנוע 

מדי שנה. 

• 	 120 כל  מנוע  קירור  נוזל  את  והחלף  נקז 

חודשים או 240,000 ק"מ המוקדם שביניהם.
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• חובה להחליף  את רצועות התזמון והאביזרים כל 	

60,000 ק"מ או 3 שנים בעקבות שימוש תובעני 

)תנאי אבק, תנאי מזג אוויר קשים, טמפרטורות 

נמוכות או גבוהות באופן קיצוני, נסיעות עירוניות, 

אין להאריך את  לעולם  הפעלות ארוכות בסרק(. 

תקופת ההחלפה זו.

פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה

• בדוק את מפלס שמן מנוע.	

• בדוק את מפלס נוזל השטיפה של השמשה הקדמית.	

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגים וחפש בלאי יוצא דופן 	

או נזק. בצע סבב גלגלים בסימן הראשון לבלאי חריג, 

אפילו לפני שמערכת חיווי החלפת שמן מופעלת.

• נוזל 	 של  העודפים  במיכל  הנוזלים  מפלסי  את  בדוק 

במידת  המרכזית,  הבלם  ובמשאבת  המנוע  קירור 

הצורך.

• בפנים 	 בתאורה  הפנסים  כל  של  התפקוד  את  בדוק 

ומחוץ לרכב.

• 	 AdBlue בדוק ומלא את המפלס של נוזל גזי פליטה 

)אוריאה( )אם קיים(.

שימוש תובעני ברכב

• מלא את את מפלס נוזל גזי פליטה AdBlue )אוריאה(, 	

בלוח  הודעה  מוצגת  או  דולקת  הנורית  כאשר 

המחוונים.

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרום 

נזק לרכב.

תכנית תחזוקה - רכבי דיזל

מועדי תחזוקה נדרשים

לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בנושא "תכנית 

תחזוקה" בעמוד הבא.

בכל מועד החלפת שמן כפי שמצוין ע"י מערכת 

חיווי החלפת שמן:

• החלף את השמן ואת המסננים.	

• בצע סבב צמיגים.	

בצע סבב גלגלים בסימן הראשון לבלאי חריג, 

שמן  החלפת  חיווי  שמערכת  לפני  אפילו 

מופעלת.

בכל מועד החלפת שמן כפי שמצוין ע"י מערכת 

חיווי החלפת שמן:

• בדוק את המצבר, נקה וחזק את הקטבים בהתאם 	

לצורך.

• דיסקיות 	 בלם,  נעלי  הבלמים,  רפידות  את  בדוק 

בלם, רפידת בלם התוף, צינורות בלמים ובלם חניה.

• המנוע 	 קירור  מערכת  של  ההגנה  את  בדוק 

והצינורות.

• בדוק את מערכת הפליטה.	

• בנהיגה בשטח 	 האוויר של המנוע  בדוק את מסנן 

או באבק.

• במידת 	 וסכך  הדלתות  בבריחי  הסיכוך  את  בדוק 

הצורך.

• בדוק את מפלס של נוזל קירור מנוע.	

הערה:

בטבלה, המשך  לאחר שביצעת את הפעולה האחרונה 

המצוינת  תדירות  על  שמור  התקופתי,  הטיפול  עם 

או  בנקודה  פעולה  כל  בסימון  התחזוקה  בתכנית 

באמצעות הערה.

לגרום  עלול  ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מחדש 

לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולים.
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מרחק בקילומטרים או זמן שחלף )המוקדם מביניהם(

שנים:

קילומטרים:

בדיקות נוספות
החלף שמן מנוע ומסנן שמן.

בדוק את מפרקי מהירות קבועה.
שלהם,  הגומי  ואטמי  קישור  מוטות  הקדמיים,  המתלים  את  בדוק 

והחלף במידת הצורך.
)פליטה,  וגמישים  קשיחים  צינורות  גחון,  חיצוני,  צבע  חזותית:  בדוק 

מערכת דלק, בלמים(, חלקי גומי ) מכסים, שרוולים, תותבים וכד'(.

המנוע  של  האוויר  מסנן  את  בדוק  בשטח,  או  באבק  נסיעה  בעת 
והחלף במידת הצורך.

בדוק את תפקוד רפידות הבלמים ובלם החניה.
בדוק מפלסי נוזלים והוסף, במידת הצורך )°(

תחזוקה נוספת
החלף מסנן אוויר של המנוע.

החלף מסנן אוויר של מיזוג האוויר/תא הנוסעים.
בלמים  בנוזל  שימוש  נעשה  אם  חודשים,   24 כל  בלמים  נוזל  החלף 

)**( DOT 4
החלף מסנן דלק.

בדוק את רצועת הינע של האביזרים ורצועת התזמון.
החלף רצועת הינע של אביזרים )***(

מרחק בקילומטרים או זמן שחלף )המוקדם מביניהם(

בדיקות נוספות

תחזוקה נוספת

שנים

קילומטרים
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מרחק בקילומטרים או זמן שחלף )המוקדם מביניהם(

שנים:

קילומטרים:

נקז והחלף את נוזל קירור מנוע כל 10 שנים או 240,000 ק"מ, 
המוקדם שביניהם.

החלף את רצועת התזמון )***(

המנוע  שמן  של  להחלפה  בפועל  השירות  מרווח   )*(

ומסנן שמן המנוע, תלויים בתנאי השימוש ברכב ומצוינים 

באמצעות נוריות אזהרה או הודעה בלוח המחוונים.

על כל פנים, יש לבצע החלפה אחת לשנתיים לכל היותר.

אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות עירוניות, החלף את 

שמן המנוע ואת מסנן שמן המנוע מדי שנה.

)**(מועד החלפת נוזל הבלמים מבוסס על זמן בלבד ולא 

על מספר הקילומטרים שהרכב נסע

כל  והאביזרים  רצועות התזמון  )***( חובה להחליף את 

60,000 ק"מ או 3 שנים בעקבות שימוש תובעני )תנאי 

או  נמוכות  טמפרטורות  קשים,  אוויר  מזג  תנאי  אבק, 

גבוהות באופן קיצוני, נסיעות עירוניות, הפעלות ארוכות 

בסרק(.

לעולם אין להאריך את תקופת ההחלפה.

)אוריאה( תלויה בתנאי   AdBlue )°( הצריכה של תוסף 

ו/או  אזהרה  נורית  באמצעות  ומצוינת  ברכב  השימוש 

הודעה בלוח המחוונים.

אזהרה!
• אתה עלול להיפצע באופן קשה בעבודה במנוע או 	

לך  יש  אשר  התחזוקה  טיפולי  את  בצע  בסביבתו. 

את הידע והכלים הנדרשים לבצעם. אם יש לך ספק 

כלשהו ביכולתך לבצע את טיפול השירות, הבא את 

רכבך למוסך מוסמך.

אזהרה!
• אי ביצוע של הבדיקות והטיפולים הנדרשים ברכב, 	

ביצועי  על  ולהשפיע  ברכיב  לתקלה  לגרום  עלול 

הרכב והשליטה בו. הדבר עלול לגרום לתאונה.

שנים

קילומטרים מרחק בקילומטרים או זמן שחלף )המוקדם מביניהם(
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תא מנוע
מנוע בנזין  2.0 ל'

1 - מיכל נוזל בלמים

2 - מיכל נוזל קירור מצנן ביניים

3 - מכסה מיכל נוזל קירור מצנן ביניים

4 - פתחי מילוי שמן מנוע

5 - מיכל נוזל קירור מנוע

6 - מכסה מיכל נוזל קירור מנוע

7 - מצבר

8 - תיבת מתח )נתיכים(

9 - מיכל נוזל שטיפה

10 - מיכל נוזל הגה כוח

11 - מדיד שמן מנוע

12 - מסנן אוויר של המנוע
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מנוע בנזין  3.6 ל'

1 - מיכל נוזל בלמים

2 - מדיד שמן מנוע

3 - מיכל נוזל קירור מנוע

4 - מכסה מיכל נוזל קירור מנוע

5 – מצבר

6 - תיבת מתח )נתיכים(

7 - מיכל נוזל שטיפה

8 - מיכל נוזל הגה כוח

9 - פתחי מילוי שמן מנוע

10 - מסנן אוויר של המנוע
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מנוע דיזל 2.2 ל'

1 - מיכל נוזל בלמים

2 - מיכל נוזל קירור מצנן ביניים

3 - מכסה מיכל נוזל קירור מצנן ביניים

4 - פתחי מילוי שמן מנוע

5 - מדיד שמן מנוע

6 - מיכל נוזל קירור מנוע

7 - מכסה מיכל נוזל קירור מנוע

8 - מצבר

9 - מיכל נוזל הגה כוח

10 - תיבת מתח )נתיכים(

11 - מיכל נוזל שטיפה

12 - מסנן אוויר של המנוע
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בדיקת מפלס שמן מנוע - מנועי בנזין

אזהרה!
• גז 	 המנוע:  בתא  עבודה  כדי  תוך  אל תעשן  לעולם 

ואדים דליקים עלולים להיפלט ממנו. קיימת סכנת 

שריפה!

• היה זהיר מאוד בעבודה בתא המנוע אם המנוע חם. 	

קיימת סכנת כוויות. אל תתקרב אל מניפת המקרן: 

המניפה החשמלית עלולה להתחיל לפעול. קיימת 

משוחרר  וביגוד  עניבות  צעיפים,  פציעות.  סכנת 

אחר עלול להיתפס בחלקים הנעים.

זהירות!
• בעת 	 השונים  הנוזלים  בין  להתבלבל  לא  היזהר 

עלול  שגוי  נוזל  מילוי  ביניהם.  התאמה  אין  המילוי: 

לגרום נזק חמור לרכבך.

• 	.MAX אסור שמפלס שמן המנוע יעלה מעל סימון

• מלא שמן מנוע במפרט זהה לזה שישנו כבר במנוע.	

זהירות!
• מילוי יתר או מילוי חסר של שמן יגרום לחדירת אוויר 	

או לאובדן לחץ שמן, שעלול לגרום נזק למנוע.

• כדי להבטיח שימון הולם של מנוע רכבך, יש לשמור 	

על המפלס התקין של שמן המנוע.

כיבוי  לאחר  דקות   5 המנוע  שמן  מפלס  את  לבדוק  יש 

מנוע חם.

בדיקת שמן המנוע כאשר הרכב נמצא על קרקע ישרה, 

תשפר את הדיוק של קריאת מפלס השמן.

הקפד שמפלס שמן המנוע יהיה תמיד באזור הבטוח על 

המדיד.

הוא  המפלס  כאשר  שמן  של  ליטר   0.95 של  הוספה 

לקצה  לעליית המפלס  בתחתית האזור הבטוח, תגרום 

העליון של האזור הבטוח במנועים אלה

הוספת נוזל שטיפת שמשות

הקדמית  השמשה  למתזי  משותף  השטיפה  נוזל  מיכל 

ולמתז החלון האחורי )אם קיים(.

מיכל הנוזלים נמצא בחזית של תא המנוע.

הקפד לבדוק את המפלס במיכל באופן סדיר.

מלא את המיכל בנוזל שטיפת שמשות בלבד )לא בנוגד 

קיפאון למצנן(.

בעת מילוי של מיכל נוזל שטיפה, הרטב מטלית או מגבת 

במעט נוזל שטיפה ונגב את להבי המגבים. הדבר יסייע 

לפעולת המגבים.

למניעת קפיאת מערכת השטיפה במזג אוויר קר, בחר 

בתמיסה או בתרכובת אשר עומדת בטווח הטמפרטורה 

של מזג האוויר או מעבר לו.

גבי תווית מיכלי  ניתן למצוא את טווח הטמפרטורה על 

נוזל השטיפה.

אזהרה!
נוזלי שטיפה הניתנים לרכישה הם דליקים. הם עלולים 

או  מילוי  בעת  להיזהר  יש  לכוויות.  לך  ולגרום  להידלק 

עבודה עם נוזל שטיפה.
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מצבר ללא תחזוקה

צורך  שום  אין  לכן,  תחזוקה.  ללא  במצבר  מצויד  רכבך 

להוסיף מים או לבצע בדיקות תקופתיות.

אזהרה!
• שימוש במצבר שמפלס הנוזל בו נמוך, עלול לגרום 	

נזק בלתי הפיך למצבר ואפילו להוביל לפיצוץ.

• הרכב 	 תמיד  בסביבתו  או  המצבר  על  בעבודה 

משקפי מגן מיוחדים.

• לסביבה. 	 מאוד  מסוכנים  חומרים  מכילים  מצברים 

להחלפת מצבר פנה למרכז שירות מורשה מטעם 

סמלת בע"מ.

• נוזל המצבר הוא חומר מאכל העלול לגרום לכוויות 	

או אף לעוורון. מנע מגע של נוזל המצבר עם עיניך, 

עורך, או בגדיך. אל תרכון מעל המצבר בעת חיבור 

הדקי כבלים. אם חומצה הותזה לעיניך על עורך או 

בגדיך, שטוף את האזור מיד בכמות גדולה של מים.

אזהרה!
עזר" בפרק  עיין ב"הליך התנעה בכבלי  נוסף,  למידע 

"במקרה חירום".

• הרחק 	 ונפיץ.  דליק  הוא  מהמצבר  הנפלט  הגז 

אל  מהמצבר.  ולניצוצות  גלויה  ללהבה  מקורות 

תשתמש במצבר עזר או כל עזר התנעה אחר עם 

מתח הגבוה מ-12 וולט. אל תאפשר לכבלי מצבר 

לגעת זה בזה.

• מכילים 	 הנלווה  והציוד  ההדקים  המצבר,  קוטבי 

עופרת ותרכובות עופרת. שטוף את ידיך לאחר טיפול.

זהירות!
• בעת החלפת כבלי מצבר, חשוב ביותר לחבר את 	

השלילי  הכבל  ואת  החיובי  לקוטב  החיובי  הכבל 

המצבר  קוטבי  את  לזהות  ניתן  השלילי.  לקוטב 

 )+( חיובי  המצבר  מעטפת  על  הסימון  באמצעות 

מהודקים  להיות  חייבים  המצבר  הדקי   .)-( ושלילי 

היטב לקוטבי המצבר ונקיים מקורוזיה.

• המצבר 	 כאשר  מהיר  במטען  שימוש  נעשה  אם 

ברכב, נתק את שני כבלי מצבר הרכב, לפני חיבור 

מטען למצבר.

זהירות!
לספק  כדי  מהיר  מצברים  במטען  תשתמש  אל 

מתח ההתנעה.

טיפול במרכז שירות מורשה
מיוחדים  והציוד  הכלים  המקצועיים,  השירות  אנשי 

לבצע  לו  שלך, מאפשרים  המורשה  השירות  במרכז 

את כל פעולות הטיפול באופן המקצועי ביותר.

חוברת השירות כוללת מידע מפורט על טיפולי שירות 

ותחזוקה ברכבך.

עיין בחוברות השירות לפני ביצוע טיפול בעצמך.

הערה:

לגרום  עשוי  פליטה  בקרת  במערכות  מכוון  שינוי 

לשלילת האחריות ויכול לגרום להטלת קנסות עליך.

אזהרה!
אתה עלול להיפצע באופן קשה בעבודה במנוע או 

בסביבתו.
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אזהרה!
הידע  את  לך  יש  אשר  התחזוקה  טיפולי  רק  בצע 

כלשהו  ספק  לך  יש  אם  לבצעם.  הנדרשים  והכלים 

רכבך  את  הבא  השירות,  טיפול  את  לבצע  ביכולתך 

למוסך מוסמך.

להבי מגבי שמשה קדמית

נקה את להבי הגומי של המגבים ואת השמשה הקדמית 

ניקוי  וחומר  רכה  מטלית  או  ספוג  באמצעות  בקביעות 

עדין ולא שוחק.

כך יוסרו משקעי מלח ואבק דרכים.

רב,  זמן  למשך  יבשה  שמשה  על  מגבים  של  הפעלה 

עלולה לגרום לנזק ללהבי המגבים.

במגבים  שימוש  בעת  שטיפה  בנוזל  תמיד  השתמש 

להסרת מלח או לכלוך משמשה יבשה.

הימנע משימוש במגבים להסרת כפור או קרח מהשמשה 

הקדמית.

מנע מגע של להבי המגבים עם דלקים, כגון שמן מנוע, 

בנזין וכו'.

הערה:

למיקום  בהתאם  משתנה  המגבים  של  החיים  אורך 

הגאוגרפי ולתדירות השימוש.

להשאיר  לרעוד,  עשויים  כראוי  פועלים  שאינם  מגבים 

סימני מריחה, פסי מים ונקודות רטובות.

אם אחד ממצבים אלו מתרחש, נקה את להבי המגבים 

או החלף, במידת הצורך.

יש לבדוק באופן סדיר את להבי המגבים וזרועות המגבים, 

לא רק בעת שקיימות בעיות בתפקוד המגבים.

הבדיקה צריכה לכלול את הנקודות הבאות:

• בלאי וקצוות לא אחידים	

• חומרים זרים	

• התקשות או סדקים	

• עיוות או סימני עייפות	

זרוע  את  החלף  ניזוקו,  המגב  זרוע  או  המגב  להב  אם 

המגב או הלהב בחדש.

אל תנסה לתקן זרוע מגב או להב מגב שניזוקו.

הסרה/התקנה של להב מגב החלון האחורי

זהירות!
על השמשה  בחזרה  ליפול  המגב  לזרוע  אל תאפשר 

ללא להב מגב, אחרת ייגרם נזק לשמשה.

המגב         שזרוע  עד  מהשמשה,  המגב  זרוע  את  הרם   .1

במצב מורם לגמרי.

להב מגב עם לשונית שחרור במצב נעול

1 - להב המגב

2 - מכסה

3 - לשונית שחרור

4 - זרוע המגב



223

לניתוק להב המגב מזרוע המגב, הרם את המכסה,   .2

לחץ על לשונית השחרור ותוך החזקת זרוע המגב עם 

הבסיס  לעבר  מטה  המגב  להב  את  החלק  אחת,  יד 

של זרוע המגב.

3. כאשר להב המגב מנותק, הסר את להב המגב מזרוע 

המגב.

4. הנח את זרוע המגב בזהירות על השמשה הקדמית.

התקנת להבי מגבי השמשה הקדמית

המגב  שזרוע  עד  מהשמשה,  המגב  זרוע  את  הרם   .1

במצב מורם לגמרי.

2. הכנס את להב המגב ליד הוו שבקצה של זרוע המגב.

3. הכנס את הוו בקצה הזרוע בפתח שבלהב המגב.

4. החלק את להב המגב על הוו שעל זרוע המגב, התפס 

ישתלב ותישמע נקישה, ולאחר מכן סגור את המכסה.

5. הנח את זרוע המגב  בזהירות על השמשה הקדמית.

התקנת/הסרת מגב החלון האחורי

1.   הרם את דלת תא המטען לגישה לזרוע המגב האחורי.

התקנת המגב האחורי

1 - זרוע המגב

2 - להב המגב

2. הרם את זרוע המגב מהחלון האחורי וסובב את להב 

המגב כלפי חוץ לניתוקו מזרוע המגב.

להב המגב שהוסר מזרוע המגב

1 - זרוע המגב

2 - להב המגב

3. הנח את זרוע המגב בזהירות על החלון האחורי.

להב המגב שהוסר מזרוע המגב

1 - פין ציר זרוע המגב

2 - נקודת חיבור בזרוע המגב
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התקנת המגב האחורי

1. הרם את המגב במלואו מהחלון האחורי.

2. הכנס את פין ציר להב המגב לפתח בקצה של זרוע 

המגב, וסובב את המגב למקומו.

3. הנח את המגב על החלון האחורי וסגור את דלת תא 

המטען.

מערכת קירור

אזהרה!
• אתה ואנשים אחרים עלולים להיכוות קשות מנוזל 	

קירור )נוגד קיפאון( חם של המנוע או אדים היוצאים 

היוצאים  אדים  או שומע  רואה  מהמצנן. אם אתה 

מכסה  את  תפתח  אל  המנוע,  למכסה  מתחת 

המנוע עד שהמצנן יתקרר. לעולם אל תפתח את 

מכסה הלחץ של מערכת הקירור כאשר המצנן או 

מיכל העודפים חמים.

• ממאוורר 	 ותכשיטים  ביגוד  כלים,  ידיך,  את  הרחק 

לפעול  להתחיל  יכול  המאוורר  המצנן.  של  הקירור 

בכל עת, בין אם המנוע פועל ובין אם לאו.

אזהרה!
• המצנן, 	 של  הקירור  מאוורר  בקרבת  עבודה  בעת 

המאוורר  למנוע  המתח  אספקת  כבל  את  נתק 

המאוורר   .OFF למצב  ההתנעה  מתג  את  והעבר 

ויכול לפעול בכל עת אם מתג  מבוקר טמפרטורה 

.ON ההתנעה במצב

בדיקת נוזל קירור מנוע

בדוק את נוזל הקירור של המנוע ומצנן הביניים )אם קיים( 

כל 12 חודשים )אם ניתן, לפני תחילת העונה הקרה(.

קיים(  )אם  הביניים  ומצנן  המנוע  של  הקירור  נוזל  אם  

ולמלא  אותה  לשטוף  המערכת,  את  לנקז  יש  מזוהם, 

אורגני(  תוסף  )טכנולוגיית   OAT קירור  בנוזל  מחדש 

)התואם לתקן MS.90032( במרכז שירות מורשה.

בדוק אם בחזית מעבה מיזוג האוויר )אם קיים( הצטברו 

חרקים, עלים וכו'. אם הוא מלוכלך, נקה בעדינות בתזת 

או  קיים(  )אם  פני המעבה  על  אנכית  גינה  מים מצינור 

על המצנן.

ומצנן  המנוע  של  הקירור  מערכת  צינורות  האם  בדוק 

ואת  חתוכים,  קרועים,  סדוקים,  מתפוררים,  הביניים 

את  בדוק  המצנן.  של  העודפים  במיכל  החיבור  הידוק 

מכסה  את  תסיר  אל  דליפות.  לאיתור  כולה  המערכת 

הלחץ של מילוי נוזל קירור כאשר מערכת הקירור חמה.

מערכת הבלמים

כדי להבטיח את הפעולה התקינה של מערכת הבלמים, 

יש לבצע בדיקה תקופתית של רכיבי מערכת הבלמים.

לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בנושא "תכנית 

תחזוקה" בפרק זה.

אזהרה!
לכשל  לגרום  עלולה  הבלם  דוושת  על  הרגל  השארת 

על  שרגלך  בעת  נהיגה  לתאונה.  ולסיכון  בבלימה 

דוושת הבלם או לחיצה ממושכת עליה, עלולה לגרום 

לטמפרטורות גבוהות מאוד של הבלמים, בלאי רפידות 

חריג, ונזק אפשרי לבלמים. לא תישמר יכולת הבלימה 

המרבית במקרה חירום.

בדיקת מפלס נוזל - מיכל נוזל בלמים

יש לבדוק את מפלס הנוזל במיכל נוזל בלמים בכל טיפול, 

הבלמים  מערכת  של  האזהרה  שנורית  לאחר  מיד  או 

נדלקת.



225

אם דרוש, הוסף נוזל עד שהמפלס יגיע לסימן המלא בצד 

של מיכל נוזל הבלמים. הקפד לנקות את החלק העליון 

של המיכל לפני הסרת המכסה.

שרפידות  ככל  לרדת  צפוי  הנוזל  מפלס  דיסק,  בבלמי 

הבלם נשחקות. יש לבדוק את מפלס נוזל הבלם כאשר 

הרפידות מוחלפות. אם מפלס נוזל הבלמים נמוך מאוד, 

בדוק דליפות במערכת. 

בפרק  סיכה"  וחומרי  "נוזלים  בנושא  עיין  נוסף  למידע 

"מפרטים טכניים".

אזהרה!
• לאחר 	 מאוד.  ומשתך  רעיל  חומר  הוא  בלמים  נוזל 

במים  הנגועים  החלקים  את  מיד  רחץ  מקרי  מגע 

ובסבון ניטרלי, ושטוף ביסודיות לאחר מכן. פנה מיד 

לקבלת טיפול רפואי אם נבלע הנוזל.

• המליץ 	 שהיצרן  הבלמים  בנוזל  ורק  אך  השתמש 

עליו. למידע נוסף עיין בנושא "נוזלים וחומרי סיכה" 

בלמים  בנוזל  שימוש  טכניים".  "מפרטים  בפרק 

למערכת  כבד  נזק  לגרום  עלול  נכון  לא  מסוג 

הבלמים ו/או לפגום בביצועיה.

אזהרה!
הסוג הנכון של נוזל הבלמים המתאים לרכבך, רשום 

גם על מיכל נוזל בלמים המקורי.

• מלחות, 	 או  זרים  מחומרים  זיהום  למנוע  כדי 

השתמש רק בנוזל בלמים חדש או נוזל שהיה סגור 

נוזל  מיכל  שמכסה  הקפד  לחלוטין.  אטום  במיכל 

הבלמים יהיה סגור היטב תמיד. נוזל בלמים במיכל 

שלו  הרתיחה  ונקודת  מהאוויר  לחות  יספח  פתוח 

תפחת. הנוזל עלול לרתוח באופן לא צפוי במהלך 

ולגרום לכשל פתאומי  בלימה חזקה או ממושכת, 

בבלימה, שעלול להסתיים בתאונה.

• על 	 בלמים  נוזל  של  לנזילה  לגרום  יכול  יתר  מילוי 

בלמים  נוזל  הנוזל.  ולהתלקחות  חמים  מנוע  חלקי 

להקפיד  יש  לוויניל,  או  לצבע  נזק  לגרום  גם  עלול 

למנוע מגע שלו עם משטחים אלה.

• המבוססים 	 מנוזלים  הבלמים  נוזל  של  זיהום  מנע 

ולגרום  על דלקים. אטמי הבלמים עלולים להינזק, 

לכשל חלקי או מלא של הבלמים, שעלול להסתיים 

בתאונה.

תיבת הילוכים אוטומטית

בדיקת מפלס נוזל

דורש שינוי  ואינו  נקבע מראש במפעל  הנוזל  מפלס 

בתנאי הפעלה רגילים.

מכוון שאין צורך בבדיקה שגרתית של מפלס הנוזלים, 

לתיבת ההילוכים אין מדיד.

יכול לבדוק את מפלס  מרכז השירות המורשה שלך 

נוזל תיבת ההילוכים באמצעות כלי בדיקה מיוחדים.

אם אתה מבחין בדליפת נוזל או חש בתקלה בתיבת 

לבדיקת  מורשה  שירות  למרכז  מיד  פנה  ההילוכים, 

מפלס נוזל תיבת ההילוכים.

הפעלת הרכב כאשר מפלס הנוזל אינו תקין עלולה 

לגרום נזק כבד לתיבת ההילוכים.

זהירות!
אם קיימת נזילה מתיבת ההילוכים, הבא את רכבך 

לתיקון במרכז שירות מורשה. אחרת, עלול להיגרם 

נזק כבד לתיבת ההילוכים.
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זהירות!
הכלים  את  יש  שלך  המורשה  השירות  למרכז 

נוזל  של  התקין  המפלס  של  להתאמה  המתאימים 

תיבת ההילוכים.

הרמת הרכב
כאשר יש צורך להרים את הרכב, הבא את הרכב למרכז 

שירות מורשה או למוסך שירות.

צמיגים
צמיגים - מידע בטיחותי

של  הנושאים  את  מכסה  הצמיגים  על  בטיחותי  מידע 

מונחים  צמיג,  זיהוי  מספרי  צמיג,  סימוני  הבא:  המידע 

על  ועומסים  בצמיגים  אוויר  לחצי  צמיגים,  של  והגדרות 

הצמיגים.

תווית מידע על צמיגים ועומסים

הערה:

קורת  על  רשומים  קרים  בצמיגים  הנכונים  האוויר  לחצי 

דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג.

כולל  ברכבך  הצמיגים  כל  של  הניפוח  לחצי  את  בדוק 

ונפח  לחודש  אחת  לפחות  קיים(,  )אם  החלופי  הגלגל 

ללחץ המומלץ עבור רכבך.

דוגמה למיקום תווית צמיגים )דלת(

)B דוגמה למיקום תווית צמיגים )קורה
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לוחית נתונים של הצמיגים והמטען

לוחית נתונים של הצמיגים והמטען

לוחית זו מספקת לך מידע חשוב על:

1. מספר אנשים שהרכב יכול להסיע.

2. המשקל המרבי שהרכב יכול לשאת.

3. גדלי צמיגים המיועדים לרכבך.

4. לחצי ניפוח בצמיג קר עבור צמיגים קדמיים, אחוריים 

וחלופי.

העמסה

יכולת  על  לעלות  יכול  אינו  הצמיגים  על  המרבי  העומס 

הנשיאה של הצמיגים ברכבך.

תקפיד  אם  הצמיגים,  של  הנשיאה  מיכולת  תחרוג  לא 

ניפוח  ולחצי  הצמיג  גודל  העמסה,  לתנאי  היצמדות  על 

לצמיגים קרים, המצוינים על לוחית נתונים של הצמיגים 

והמטען בנושא "העמסת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה" 

בספר זה.

הערה:

ערכי  על  לעבור  אין  הרכב,  של  מרבית  העמסה  בתנאי 

)GAWR( עבור הסרנים  כולל מותר על הסרנים  משקל 

הקדמי והאחורי.

לקביעת תנאי העמסה המרביים עבור רכבך, אתר את 

 The combined weight of occupants and הפסקה 

 cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs
)המשקל המשולב של נוסעים ומטען לעולם לא יעלה 

של  נתונים  לוחית  על  ליברות(   XXX או  ק"ג   XXX על 

הצמיגים והמטען.

על  ומשקל  מטען/ציוד  נוסעים,  של  המשולב  המשקל 

המשקל  מעל  יחרוג  לא  לעולם  קיים(  )אם  הגרירה  וו 

הרשום כאן.

צעדים לקביעת מגבלת העומס הנכונה

 The combined weight of הכיתוב  את  אתר   )1(

 occupants and cargo should never exceed XXX kg
or XXX lbs )המשקל המשולב של נוסעים ומטען לעולה 
לא יעלה על XXX ק"ג או XXX ליברות( בלוחית הנתונים 

של רכבך.

שייסעו  והנוסעים  הנהג  של  המשקל  את  קבע   )2(

ברכב.

והנוסעים  הנהג  של  הכולל  המשקל  את  החסר   )3(

מ-XXX ק"ג.

הניתן  המטען  למשקל  שווה  שמתקבל  הערך   )4(

ל-1400  שווה   XXX ערך  אם  לדוגמה,  להעמסה. 

ק"ג   150 של  במשקל  נוסעים  חמישה  ויהיו  ליברות 

ברכבך, המשקל הזמין עבור המטען הוא 560 ליברות. 

)650 = )150  X 5( 750 - 1400(

וציוד  מטען  של  המשולב  המשקל  את  קבע   )5(

ערך  על  שיעלה  אסור  זה  משקל  ברכב.  המועמס 

משקל מטען שחושב בשלב 4.
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)6( אם רכבך יגרור גרור, המשקל של הגרור שלך יועבר 

אל רכבך.

עיין במדריך שלך, לקביעה כיצד יש להפחית את משקל 

המטען שמובל ברכבך.

דוגמה מטרית של מגבלת עומס

ויהיו חמישה  ל- 635 ק"ג  XXX שווה  לדוגמה, אם ערך 

נוסעים במשקל של 68 ק"ג ברכבך, המשקל הזמין עבור 

 )635- 340 )5x68( = 295 kg( ק"ג   295 הוא  המטען 

כמוצג בשלב 4.

הערה:

• יועבר 	 הגרור שלך  גרור, המשקל של  יגרור  רכבך  אם 

יש  כיצד  דוגמאות  מציגה   הבאה  הטבלה  רכבך.  אל 

לחשב את המשקל הכולל המותר של מטען, ומשקלי 

נוסעים  גרירה של רכבך עם ערכים שונים של כמות 

בלבד  להמחשה  מיועדת  זו  טבלה  הנוסעים.  וגודל 

ויכולת  הישיבה  במדויקת את תצורת  ואינה מתארת 

הנשיאה של רכבך.

• נוסעים 	 של  המשולב  המשקל  הבאה,  הדוגמה  עבור 

ומטען אסור שיעבור את 392 ק"ג.
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משקל משולב של הנוסעים 
והמטען מלוחית הצמיגים

משקל זמין של מטען/ציוד 

ומשקל על וו הגרירה
פחותמשקל כולל של הנוסעים
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אזהרה!
יתר  עומס  מסוכן.  הוא  רכבך  צמיגי  על  יתר  עומס 

לגרום לכשל של הצמיג, להשפיע על השליטה  עלול 

ברכב ולהגדיל את מרחק העצירה. השתמש בצמיגים 

המומלצים עבור מגבלת המשקל של רכבך. לעולם אל 

תעמיס עליהם יותר מהמותר.

צמיגים - מידע כללי

לחץ אוויר בצמיגים

לחצי ניפוח תקינים חיוניים לפעולה בטוחה והולמת של 

רכבך.

לא  ניפוח  מלחצי  מושפעים  עיקריים  תחומים  ארבע 

תקינים בצמיגים:

• הבטיחות והשליטה ברכב	

• צריכת הדלק	

• בלאי סוליה	

• נוחות הנסיעה	

בטיחות

אזהרה!
• מסוכנים 	 הם  כראוי  מנופחים  שאינם  צמיגים 

ועלולים לגרום לתאונות.

• ועלול 	 הצמיג  של  הכיפוף  את   מגביר  חסר  ניפוח 

לגרום להתחממות יתר ולכשל של הצמיג.

• הצמיג. 	 של  השיכוך  יכולת  את  מפחית  יתר  ניפוח 

עצמים על הכביש ובורות יכולים לגרום נזק שעלול 

לגרום לכשל של הצמיג.

• על 	 להשפיע  עלול  צמיגים  של  יתר  או  חסר  ניפוח 

הצמיג  של  פתאומי  כשל  לגרום  ועלול  ההיגוי, 

שיגרום לאובדן השליטה ברכב.

• לחצי אוויר לא זהים בצמיגים עלולים לגרום לבעיות 	

בהיגוי.  אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

• לחצי אוויר שונים בצדדים של הרכב עלולים לגרום 	

לרכב לסטות לאחד הצדדים.

• נהג תמיד בצמיגים מנופחים ללחץ האוויר המומלץ 	

לצמיגים קרים.

יציבות  על  משפיעים  יתר-שניהם  וניפוח  חסר  ניפוח 

ועלולים לגרום להיגוי איטי או מופרז.

הערה:

• עלולים 	 השונים  בצדדים  בצמיגים  שונים  אוויר  לחצי 

לגרום לתגובת היגוי לא יציבה ובלתי צפויה.

• עלולים 	 השונים  בצדדים  בצמיגים  שונים  אוויר  לחצי 

לגרום לרכב לסטות לאחד הצדדים.

צריכת דלק

תגרום  מנופחים  לא  צמיגים  של  לגלגול  ההתנגדות 

להגברת צריכת הדלק.

בלאי סוליה

לגרום  עלולים  קרים  בצמיגים  תקינים  לא  ניפוח  לחצי 

של  החיים  אורך  את  ולהפחית  חריגים  בלאי  לדפוסי 

הסוליה, ויחייבו החלפה מוקדמת של הצמיגים.

נוחות נסיעה ויציבות הרכב

לחצי אוויר תקינים בצמיגים תורמים לנוחות הנסיעה.

ניפוח יתר גורם לרעידות ולנסיעה לא נוחה.
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לחצי ניפוח צמיגים

קורת  על  רשומים  קרים  בצמיגים  הנכונים  האוויר  לחצי 

דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג.

לוחית נתונים של הצמיגים והמטען

לוחית זו מספקת לך מידע חשוב על:

1. מספר האנשים שהרכב יכול להסיע.

2. גדלי צמיגים המיועדים לרכבך.

3. לחצי ניפוח בצמיג קר עבור צמיגים קדמיים, אחוריים 

וחלופי

לפחות אחת לחודש:

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגים במד לחץ אוויר זעיר 	

הניפוח  את  תקבע  אל  הצורך.  במידת  ונפח  מדויק 

להראות  עשויים  צמיגים  הצמיגים.  מראה  לפי  הנכון 

מנופחים באופן תקין גם כאשר חסר בהם אוויר.

• בדוק סימני בלאי או נזק בצמיגים.	

זהירות!
לאחר בדיקה או התאמה של לחצי האוויר בצמיגים, 

תימנע  כך  הצמיג.  שסתום  את  תמיד  בחזרה  התקן 

נזק  לגרום  שעלולה  לשסתום,  ולכלוך  לחות  חדירת 

לקנה השסתום.

לחצי האוויר הרשומים על התווית הם תמיד "לחצי אוויר 

בצמיגים קרים".

לחץ אוויר בצמיג קר מוגדר כלחץ אוויר לאחר שהרכב לא 

נסע לפחות 3 שעות, או נסע פחות מ- 1.6 ק"מ לאחר 

שחנה במשך שלוש שעות לפחות.

אוויר בצמיגים קרים אסור שיעלו על לחצי האוויר  לחצי 

המוטבעים על דפנות הצמיג.

הם  אם  קרובות  לעתים  האוויר  לחצי  את  בדוק 

שלחצי  כיוון  שונות,  חיצוניות  לטמפרטורות  חשופים 

האוויר משתנים בהתאם לשינוי בטמפרטורה.

לחץ האוויר משתנה ב-kPa 7(   1 psi( על כל עלייה 

של 7°C בטמפרטורה.

האוויר  לחצי  את  בודק  אתה  אם  בחשבון  זאת  קח 

בתוך מוסך, בייחוד בחורף.

דוגמה: אם הטמפרטורה במוסך = 20°C והטמפרטורה 

האוויר  לחצי  את  להגדיל  יש  אז   ,0°C  = החיצונית 

1 psi-ל ששווה   ,)21 kPa(  3 psi-ב קרים  לצמיגים 

)kPa 7( לכל 7°C לטמפרטורה חיצונית זו. לחץ האוויר 
עשוי לעלות ב-2 ל-psi 6  )13 עד kPa 40 ( במהלך 

הפעולה.

אל תפחית את העלייה הזאת בלחץ האוויר, אחרת 

לחץ האוויר יהיה נמוך מדי.

לחצי אוויר לנסיעה במהירות גבוהה

בהתאם  בטוחות  במהירויות  לנסוע  ממליץ  היצרן 

למגבלות המהירות בחוק.

הדרך מאפשרים  תנאי  או  המהירות  מגבלות  כאשר 

אוויר  לחצי  על  שמירה  גבוהות,  במהירויות  נסיעה 

נכונים היא חשובה ביותר.
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נסיעה במהירות גבוהה עשויה לדרוש הגברה של לחצי 

האוויר בצמיגים והפחתת משקל  המטען.

למידע על מהירויות הפעלה בטיחותיות מומלצות, מטען 

ולחצי אוויר בצמיגים קרים, פנה למשווק צמיגים מורשה 

או משווק ציוד מקורי.

אזהרה!
מלא  בעומס  רכבך  כאשר  גבוהה  במהירות  נהיגה 

עלול  הצמיגים  על  הנוסף  העומס  מסוכנת.  היא 

וכתוצאה מכך לתאונה חמורה.  לגרום לכשל שלהם, 

זמן ממושך  במשך  מרבי  בעומס  כשהרכב  תנהג  אל 

במהירויות שמעל 120 קמ"ש.

צמיגים רדיאליים

אזהרה!
של  אחרים  סוגים  עם  רדיאלים  צמיגים  של  שילוב 

חוסר  ברכב.  לקויה  לשליטה  יגרום  ברכבך  צמיגים 

היציבות עלול לגרום לתאונה. השתמש תמיד בארבעה 

מסוגים  צמיגים  תשלב  אל  לעולם  רדיאלים.  צמיגים 

שונים.

תיקון צמיג

בתנאים  עומד  הוא  אם  לתקנו  ניתן  ניזוק  הצמיג  אם 

הבאים:

• לא נסעת עם צמיג נקור.	

• ניתן 	 לא  לדופן  )נזק  הצמיג  של  בסוליה  הוא  הנזק 

לתיקון(.

• הנקר אינו גדול מ-6 מ"מ.	

למידע נוסף על תיקון צמיגים, התייעץ עם מתקן צמיגים 

מוסמך.

יש צורך להחליף צמיגי אל נקר שניזוקו, או צמיגי אל נקר 

שחסר בהם אוויר, מיד עם צמיג אל נקר אחר באותו גודל 

ומטרת שימוש )עומס וסמל מהירות(.

צמיגי אל נקר - אם קיימים

צמיגי אל נקר מאפשרים לך לנסוע 80 ק"מ במהירות של 

80 קמ"ש לאחר אובדן חמור של לחץ אוויר.

אובדן חמור זה של לחץ אוויר מכונה מצב אל נקר.

מצב אל נקר מתרחש כאשר לחצי האוויר בצמיגים פחתו 

ב-kPa 96(   14 psi( ומטה.

לאחר שצמיג אל נקר הגיע למצב אל נקר, יש לו יכולות 

נהיגה מוגבלות ויש להחליפו מיד.

לא ניתן לתקן צמיג אל נקר.

לא מומלץ לנסוע ברכב בעומס מטען מלא או לגרור גרור 

במצב  אל נקר.

למידע נוסף עיין בנושא בקרת לחצי האוויר בצמיגים.

סבסוב גלגל

בבוץ,  תקוע  הרכב  כאשר  הגלגלים,  לסבסוב  לגרום  אין 

חול, שלג או קרח במהירות הגבוהה מ-48 קמ"ש למשך 

למעלה מ-30 שניות ברצף.

למידע נוסף, עיין ב"שחרור רכב תקוע" בפרק "במקרה 

חירום".

אזהרה!
סבסוב מהיר של הגלגלים עלול להיות מסוכן. הכוחות 

עשויים  במהירות,  המסתובבים  גלגלים  שמייצרים 

לגרום לנזק לצמיג או כשל שלו. הצמיג עלול להתפוצץ 

ולפצוע מישהו.
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אזהרה!
אל תסובב את הגלגלים למהירות שמעל 48 קמ"ש, 

לעצור  מבלי  ברצף  שניות  מ-30  למעלה  למשך  או 

בעת שהרכב תקוע, ואל תתיר לאף אדם לעמוד קרוב 

לגלגל מסתובב, בכל מהירות שהיא.

מחווני בלאי סוליה

מחווני בלאי סוליה הם חלק מצמיגים מקוריים ומסייעים 

לקבוע מתי יש צורך להחליף צמיגים.

סוליית הצמיג

1 - צמיג שחוק

2 - צמיג חדש

סימני בלאי אלו מוטבעים בתחתית חריצי הסוליה. הם ייראו 

כפסים כאשר עומק הסוליה הוא 1.6 מ"מ. יש להחליף את 

הצמיג, כאשר הסוליה שחוקה עד למחווני הבלאי. למידע 

נוסף, עיין בנושא "החלפת צמיגים" בפרק זה.

אורך חיי צמיג

אורך חיי הצמיג תלווי במספר גורמים משתנים הכוללים 

בין השאר את:

• סגנון הנהיגה	

• לחץ האוויר בצמיג - לחצי אוויר לא תקינים בצמיגים 	

קרים יכולים לגרום להיווצרות בלאי לא אחיד בסוליית 

הסוליה  חיי  אורך  את  יפחית  אחיד  לא  בלאי  הצמיג. 

ויצריך החלפה מוקדמת יותר של הצמיג.

• המרחק שהרכב נסע.	

• גבוה 	 או   V סימול מהירות  צמיגי ספורט, צמיגים עם 

יותר וצמיגי קיץ באופן כללי הם בעלי אורך חיים קצר 

יותר. מומלץ לבצע סבב של צמיגים אלה בכל מועד 

שירות של הרכב.

אזהרה!
יש להחליף את הצמיגים ואת הצמיג החלופי לאחר 6 

שנים, ללא קשר למצב הסוליה. אי ציות לאזהרות אלה 

עלול לגרום לכשל פתאומי של הצמיג. אתה יכול לאבד 

שתסתיים  תאונה  להתרחש  ועלולה  ברכב  שליטה 

בפציעה קשה או קטלנית.

הערה:

יש להחליף גם את קנה שסתום הצמיג בעת התקנת 

צמיגים חדשים בשל הבלאי בצמיגים הקיימים.

ככל  וחשוך  יבש  קר,  במקום  שפורקו  צמיגים  אחסן 

האפשר.

הגן על הצמיגים ממגע עם שמן חומרי סיכה ובנזין.

החלפת צמיגים

בין  איזון  מהווים  שלך  החדש  הרכב  של  הצמיגים 

מאפיינים שונים.

יש לבדוק בקביעות בלאי ולחצי אוויר נכונים לצמיגים 

קרים.

אם נדרשת החלפת צמיגים, היצרן ממליץ במיוחד על 

השימוש בצמיגים הזהים לצמיגים המקוריים, בגודל 

באיכות ובביצועים.

עיין בנושא "מחווני בלאי סוליה" בחלק זה.

ראה  שלך,  הצמיגים  של  והסוג  הגודל  על  לפרטים 

תווית מידע על צמיגים ועומסים או תווית אישור של 

הרכב.

שלך  הצמיג  עבור  מהירות  וסמל  מרבי  עומס  קוד 

נמצאים על דופן הצמיג המקורי שלך.
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מומלץ להחליף את הצמיגים בזוג שני צמיגים קדמיים או 

שני צמיגים אחוריים.

החלפה של צמיג אחד בלבד עלולה להשפיע באופן חמור 

על השליטה ברכב.

תואמים  הצמיג  שמפרטי  ודא  צמיג  מחליף  אתה  אם 

לצמיג שהוחלף.

מומלץ לפנות למתקן צמיגים מוסמך או מרכז השירות 

למפרטי  בנוגע  לך  שיש  שאלה  בכל  שלך  המורשה 

הצמיגים וביצועיהם.

התקנה של צמיגים לא זהים עלולה להשפיע לרעה על 

הבטיחות, השליטה והנסיעה של רכבך.

אזהרה!
• אל תשתמש בצמיג, גודל גלגל, קוד עומס מרבי או 	

ערך מהירות השונים מאלו המצוינים לרכבך. שילוב 

של מספר צמיגים וגלגלים עשויי לשנות את גובהי 

לשינויים  ויגרום  הביצועים,  מאפייני  ואת  המתלים 

בהיגוי בשליטה בלימה של רכבך.

אזהרה!
על  ועומס  צפוי  לא  היגוי  להיות  עשויה  התוצאה 

שליטה  לאבד  יכול  אתה  והמתלים.  ההיגוי  מערכות 

בפציעה  שתסתיים  תאונה  להתרחש  ועלולה  ברכב 

ובגלגלים  בצמיגים  רק  השתמש  קטלנית.  או  קשה 

בגדלים ובעומסים שאושרו לרכבך.

• לעולם אל תשתמש בצמיג בעל קוד עומס מרבי או 	

מאפיינים נמוכים מהצמיג המקורי שהותקן ברכבך. 

שימוש בצמיג בעל קוד עומס מרבי נמוך יותר יכול 

לגרום לכשל של הצמיג בשל עומס יתר. אתה עלול 

לאבד שליטה ולגרום לתאונה.

• לערכי 	 תואמים  שאינם  צמיגים  של  התקנה 

ולאובדן  לגרום לכשל של הצמיג  המהירות, עלולה 

השליטה ברכב.

זהירות!
החלפת הצמיגים המקוריים בצמיגים השונים בגודלם 

תגרום לשגיאה בקריאת מד המהירות ומד המרחק.

סוגי צמיגים

צמיגים לכל העונות - אם קיימים

העונות  כל  עבור  אחיזה  מספקים  העונות  לכל  צמיגים 

)אביב, קיץ, סתיו וחורף(.

שונים  דגמים  בין  להשתנות  עשויות  האחיזה  רמות 

צמיגים לכל העונות.

 M+S, ניתן לזהות צמיגים לכל העונות באמצעות הכיתוב

M&S, M/S או MS על דופן הצמיג.

ארבעה,  של  בקבוצות  העונות  לכל  בצמיגים  השתמש 

אחרת הבטיחות והשליטה ברכב תושפע לרעה.

צמיגי קיץ או שלוש עונות - אם קיימים

ויבשות,  רטובות  בדרכים  אחיזה  מספקים  קיץ  צמיגי 

ואינם מיועדים לנסיעה בשלג או על קרח.

בחשבון שצמיגים  קיץ, קח  צמיגי  מותקנים  ברכבך  אם 

אלה אינם מיועדים לחורף או לנהיגה בתנאי קור.

הסביבה  טמפרטורת  כאשר  ברכבך  חורף  צמיגי  התקן 

מתחת ל-5°C או אם הדרך מכוסה בקרח או שלג.

למידע נוסף, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

דופן  על  שלג  הר/פתית  סמל  כוללים  אינם  קיץ  צמיגי 

הצמיג.
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אחרת  ארבעה,  של  בקבוצות  קיץ  בצמיגי  השתמש 

הבטיחות והשליטה ברכב תושפע לרעה.

אזהרה!
אתה  שלג/קרח.  בתנאי  קיץ  בצמיגי  תשתמש  אל 

עלול לאבד שליטה ברכב, שתסתיים בפציעה קשה או 

קטלנית. נהיגה במהירות גבוהה מדי עבור תנאי הדרך 

גם מהווה סיכון של אובדן השליטה ברכב.

צמיגי שלג

בכמה אזורים נדרש שימוש בצמיגי שלג במהלך החורף.

ניתן לזהות צמיגי שלג באמצעות סמל "הר/פתית שלג" 

על דופן הצמיג.

אם אתה זקוק לצמיגי שלג, 

בגודל  הזהים  בצמיגים  בחר 

ובסוג לצמיגים המקוריים.

השתמש בצמיגי שלג 

בקבוצות של ארבעה, אחרת 

הבטיחות והשליטה ברכב 

תושפע לרעה.

לצמיגי שלג יש בדרך כללי ערך מהירות מרבית נמוך יותר 

מהצמיגים המקוריים של רכבך המקורי, ואין לנסוע איתם 

במהירות שמעל 120 קמ"ש במשך זמן ממושך.

למהירויות שמעל 120 קמ"ש, עיין בהוראות של הצמיג 

מוסמך,  צמיגים  מתקן  המלצות  לפי  פעל  או  המקורי 

בנוגע למהירות הנסיעה הבטוחה, עומסים ולחצי ניפוח 

בצמיגים קרים.

על  הביצועים  את  משפרים  מסומררים  שצמיגים  אף 

קרח, יכולת האחיזה וההחלקה על משטחים רטובים או 

יבשים עשויה להיות פחותה בהרבה מאלו של צמיגים לא 

מסומררים. בכמה מדינות השימוש בצמיגים מסומררים 

המקומיות  והתקנות  החוקים  את  לבדוק  יש  לכן  אסור, 

לפני שימוש בצמיגים אלה.

צמיג חלופי - אם קיים

בכלי רכב המצוידים בערכת חירום לתיקון צמיג במקום 

חירום  "ערכת  בנושא  עיין  נוסף  למידע  חלופי,  צמיג 

לתיקון צמיג" בפרק  "במקרה חירום".

זהירות!
גלגל  מותקן  כאשר  המופחת  הגחון  מרווח  בגלל 

במתקן  רכבך  את  לשטוף  אין  זמני,  או  קומפקטי 

שטיפה אוטומטי. עלול להיגרם נזק לרכב.

 - המקוריים  ולגלגל  לצמיג  התואם  חלופי  גלגל 

אם קיים

רכבך עשוי להיות מצויד בגלגל חלופי התואם במבנהו 

ובתפקודו לגלגל המקורי הקדמי או האחורי של רכבך.

צמיגים  סבב  במהלך  לשמש  יכול  זה  חלופי  גלגל 

ברכבך.

אם הדבר אפשרי ברכבך התייעץ עם מתקן צמיגים 

מוסמך לגבי הדרך המומלצת לביצוע.

גלגל חלופי קומפקטי - אם קיים

הגלגל החלופי הקומפקטי נועד לשימוש זמני בלבד.

קומפקטי  חלופי  בגלגל  מצויד  רכבך  אם  לדעת  ניתן 

בפתח  הנמצאת  מידע  בתווית  הצמיג  בתיאור  בעיון 

דלת הנהג או על דופן הצמיג.
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 S או   T באותיות  מתחיל  קומפקטי  חלופי  צמיג  תיאור 

לפני סיווג מידות הצמיג.

דוגמה:

.T145/80D18 103M

T, S = צמיג חלופי זמני

יש  מוגבלים,  סוליה  חיי  אורך  יש  זה  שלצמיג  מאחר 

לתקן )או להחליף( את הצמיג המקורי ולהתקינו מחדש 

בהקדם האפשרי.

אל תתקין מכסי גלגלים או תנסה להתקין צמיג רגיל על 

במיוחד  מיועד  שהגלגל  מאחר  קומפקטי,  גלגל  חישוק 

לגלגל חלופי קומפקטי.

אין להתקין בו זמנית יותר מגלגל חלופי קומפקטי אחד 

ברכב.

אזהרה!
גלגל קומפקטי או גלגל מתנפח מיועדים לשימוש זמני 

בלבד. אין לנהוג במהירות העולה על 80 קמ"ש כאשר 

מותקנים גלגלים אלה. גלגל חלופי זמני הוא בעל אורך 

החלופי,  הצמיג  את  להחליף  יש  מוגבל.  סוליה  חיי 

כאשר הסוליה שחוקה עד למחווני הבלאי. הקפד על  

ציות לאזהרות התקפות לגלגל החלופי שלך.

אזהרה!
ואובדן  החלופי  הגלגל  של  כשל  להיגרם  עלול  אחרת, 

השליטה ברכב.

גלגל חלופי בגודל מלא - אם קיים

הגלגל החלופי בגודל מלא נועד לשימוש זמני בלבד.

על  המותקן  מקורי,  לגלגל  זהה  להיראות  עשוי  זה  גלגל 

הסרן האחורי או הקדמי, אבל הוא לא.

גלגל חלופי זה  עשוי להיות בעל אורך חיי סוליה מוגבל.

הגלגל החלופי, כאשר הסוליה שחוקה  להחליף את  יש 

עד למחווני הבלאי.

)או  תקן  המקוריים,  לצמיגים  זהה  אינו  מאחר שהצמיג 

החלף( את הצמיג המקורי והתקן אותו ברכבך בהקדם 

האפשרי.

גלגל חלופי זמני  - אם קיים

הגלגל החלופי זמני נועד לשימוש זמני בלבד.

על  הנמצאת  תווית  באמצעות  הגלגל  את  לזהות  ניתן 

הגלגל החלופי.

זה  גלגל  זה.  חלופי  לגלגל  המגבלות  את  כוללת  התווית 

הסרן  על  המותקן  מקורי,  לגלגל  זהה  להיראות  עשוי 

האחורי או הקדמי, אבל הוא לא.

התקנה של גלגל חלופי זמני תשפיע על השליטה ברכב.

)או  תקן  המקוריים,  לצמיגים  זהה  אינו  מאחר שהצמיג 

החלף( את הצמיג המקורי והתקן אותו ברכבך בהקדם 

האפשרי.

אזהרה!
חירום.  במקרה  לשימוש  רק  מיועד  זמני  חלופי  גלגל 

השליטה  על  תשפיע  זמני  חלופי  גלגל  של  התקנה 

במהירות  תנהג  אל  זה,  גלגל  מותקן  כאשר  ברכב. 

הגבוהה מהמהירות הרשומה על הגלגל החלופי הזמני. 

הרשומים  קרים  לצמיגים  האוויר  ללחצי  לניפוח  דאג 

בתווית מידע על צמיגים ועומסים הנמצאת על קורת 

דלת הנהג או על הצד של דלת הנהג. תקן )או החלף( 

את הצמיג המקורי והתקינו מחדש בהקדם האפשרי. 

אחרת, אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

טיפול בגלגלים וצלחות גלגל

יש לנקות את כל הגלגלים וצלחות הגלגלים, בייחוד גלגלי 

אלומיניום ובציפוי כרום, באופן סדיר באמצעות סבון עדין 

)Ph ניטרלי( ומים כדי לשמור על הברק ולמנוע קורוזיה.

המומלצת  סבון  תמיסת  באותה  הגלגלים  את  שטוף 

לרחוץ את הרכב כאשר  וזכור תמיד  גוף הרכב  לרחיצת 

המשטחים אינם חמים למגע.



237

הגלגלים עלולים להיפגם ממגע עם מלח, סודיום כלוריד, 

אחרים  וכימיקלים  וכו'  כלוריד  וקלציום  כלוריד  מגנזיום 

ולכלוך  אבק  על  ולשליטה  קרח  להמסת  המשמשים 

בדרכים.

נגב מיד במטלית רכה או בספוג וסבון עדין.

אל תשתמש בכימיקלים חזקים או מברשת קשה.

לשמור  שמסייע  המגן  לציפוי  נזק  לגרום  עלולים  הם 

הגלגלים מקורוזיה ואובדן ברק.

זהירות!
הימנע ממוצרים או ממכוני שטיפה אשר משתמשים 

מברשות  או  חזקות  בסיסיות  או  חומציות  בתמיסות 

קשות. מוצרים ומכוני שטיפה אלו עלולים לגרום נזק 

לציפוי המגן של הגלגל. נזק זה אינו מכוסה באחריות 

לרכב חדש. שטוף את הרכב רק באמצעות חומר ניקוי 

לרכב.

בעת ניקוי של גלגלים מלוכלכים מאוד, כולל אבק בלמים 

של  לניקוי  והציוד  החומרים  את  בקפידה  לבחור  יש  רב, 

הצמיגים והגלגלים, כדי למנוע נזק לגלגלים.

בחר בחומר ניקוי לא שוחק, לא חומצי לגלגלי אלומיניום 

או כרום.

זהירות!
אל תשתמש בכריות קרצוף, צמר פלדה או מברשת 

קשה, חומרי הברקת מתכת או מנקי תנורים. מוצרים 

מכוסה  אינו  זה  נזק  המגן.  לציפוי  נזק  יגרמו  אלו 

באחריות לרכב חדש. שטוף את הרכב רק באמצעות 

חומר ניקוי לרכב מומלץ.

הערה:

לפרק  רכבך  את  לאחסן  או  להחנות  מתכוון  אתה  אם 

זמן ארוך לאחר ניקוי הגלגלים בחומר לניקוי גלגלים, סע 

להוציא את טיפות המים  כדי  ולחץ על הבלמים  ברכבך 

מרכיבי הבלמים.

וימנע  הבלם  מדיסקיות  אדומה  חלודה  תסיר  זו  פעולה 

מהרכב לרעוד בעת עצירה.

או  שחור  סאטן  כרום  כהה,  כרום  בצבע  צמיגים 

עם ציפוי שקוף ומעט ברק

זהירות!
אל  הזה,  מהסוג  בצמיגים  מצויד  רכבך  אם 

תשתמש  בחומר לניקוי גלגלים, חומרים שוחקים 

או בתרכובות ליטוש. הם עלולים לגרום נזק בלתי 

המוגבלת  באחריות  מכוסה  שאינו  לגימור,  הפיך 

לרכב חדש. השתמש בסבון עדין מים ומטלית רכה. 

כל מה שנדרש  זה  כי  קבוע,  בסיס  על  זאת  בצע 

לשמירת הגימור.

שרשראות שלג )התקני אחיזה(

בין  מרווח מספיק  דורשות  שימוש בשרשראות שלג 

הצמיג למרכב. מלא אחר ההמלצות הבאות למניעת 

נזק.

• המתאים 	 בגודל  להיות  חייבות  שלג  שרשראות 

לצמיג, בהתאם להמלצת יצרן הצמיג.

• התקן רק על הגלגלים האחוריים.	
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• בשל מרווח מוגבל, מומלצים התקני האחיזה הבאים:	

• 	 LT255/70R17-255/70 וR18 ציוד מקורי, מידות צמיגים

אינן מתאימות לשרשראות שלג.

• בצמיגי 	 מותר   S מסוג  שלג  שרשראות  של  השימוש 

. 17 x 7.5 ET44.45 245/75 וחישוקים בגודלR17

אזהרה!
 ,M+S( שונים  בסוגים  או  בגדלים  בצמיגים  שימוש 

והאחורי עלול לגרום להיגוי  שלג( על הסרנים הקדמי 

בלתי צפוי. אתה עלול לאבד שליטה ולגרום לתאונה.

זהירות!
על אמצעי  לצמיגים, הקפד  או  לרכב  נזק  למנוע  כדי 

הזהירות הבאים:

• בין 	 האחיזה  התקן  של  המוגבל  המרווח  בגלל 

המתלים,  מערכת  של  אחרים  ורכיבים  הצמיגים 

חשוב שייעשה שימוש רק בהתקני אחיזה תקינים. 

עצור  חמור.  לנזק  לגרום  עלולים  שבורים  התקנים 

את הרכב מיד בעת שנשמע רעש שעלול לציין שבר 

בהתקן.

זהירות!
הסר את החלקים הפגומים לפני שימוש נוסף.

• ולאחר מכן 	 התקן את ההתקן הדוק ככל האפשר 

הדק מחדש לאחר נסיעה של 0.8 ק"מ.

• אל תעבור מהירות של 48 קמ"ש.	

• ומהמורות 	 חדות  מפניות  והימנע  בזהירות  סע 

גדולות, בייחוד כאשר הרכב עמוס.

• כביש 	 על  רב  זמן  אל תיסע עם שרשראות במשך 

יבש.

בנוגע  האחיזה,  התקן  יצרן  של  הוראות  על  הקפד 

לשיטת ההתקנה, מהירות הנסיעה ומצבי השימוש.

• סע תמיד במהירות השימוש המומלצת על ידי יצרן 	

ההתקן אם היא נמוכה מ- 48 קמ"ש.

• חלופי 	 גלגל  על  אחיזה  בהתקני  תשתמש  אל 

קומפקטי.

המלצות לסבב צמיגים

בעומסים  פועלים  ברכבך  והאחוריים  הצמיגים הקדמיים 

שונים ומבצעים תפקודי היגוי, שליטה ובלימה שונים.

מסיבות אלו, הם מתבלים באופן לא אחיד.

סבב  באמצעות  מופחתות  להיות  יכולות  אלו  השפעות 

צמיגים במועד.

בצמיגים  בעיקר  רבים,  הם  צמיגים  סבב  של  היתרונות 

בעלי סוליה לשימוש בתנאים קשים, כגון אלו של צמיגי 

שטח.

סבב צמיגים יגביר את אורך חיי הצמיג, יסייע לשמור על 

לנסיעה  ויתרום  רטוב,  וכביש  שלג  בבוץ,  אחיזה  רמות 

חלקה ושקטה יותר.

לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בפרק "תכנית 

תחזוקה" בפרק זה.

יש לפתור את כל הסיבות לבלאי מהיר או בלתי רגיל לפני 

ביצוע סבב צמיגים.

שיטת ביצוע הסבב המומלצת היא "אחורה - בהצלבה" 

כמוצג באיור.
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סבב צמיגים

זהירות!
הגלגלים  לארבעת  הנעה  רכבי  של  תקינה  הפעלה 

יהיו  זהה  והיקף  מסוג  בגודל,  שצמיגים  דורשת 

מותקנים בכל גלגל. צמיגים בגודל שונה יכולים לגרום 

מועדי  על  להקפיד  יש  כוח.  העברת  ליחידת  לכשל 

הסבב כדי ליצב בלאי בצמיגים.

אחסון הרכב
אם אתה מאחסן את הרכב מעל 21 ימים, אנו ממליצים 

שתבצע את הפעולות הבאות כדי למזער את התרוקנות 

מצבר הרכב:

• נתק את הכבל השלילי מהמצבר.	

• בכל פעם שאתה מאחסן את הרכב או לא משתמש 	

בו )לדוגמה בחופשה( במשך שבועיים או יותר, הפעל 

את מערכת מיזוג האוויר במהירות סרק לפחות חמש 

דקות באוויר צח ובמהירות אוורור גבוהה. בכך תבטיח 

שימוש מספיק של המערכת ותפחית למינימום את 

האפשרות של גרימת נזק למדחס, כאשר המערכת 

תופעל מחדש.

מרכב
תחזוקת המרכב וגחון הרכב

ניקוי פנסים ראשיים

בעלי  קיים(  )אם  וערפל  ראשיים  בפנסים  מצויד  רכבך 

ופחות  במשקל  יותר  קל  הפלסטיק  פלסטיק.  עדשות 

שביר מאשר עדשות זכוכית.

מומלץ  לכן  זכוכית,  כמו  לשריטות  עמיד  אינו  פלסטיק 

לנקות את העדשות בזהירות.

למניעת שריטות ועמעום האור שהפנסים מספקים, אל 

תנקה את העדשות עם מטלית יבשה.

להסרת לכלוך, שטוף את הפנסים עם תמיסת מים וסבון 

עדין.

בצמר  בממסים,  שוחקים,  ניקוי  בחומרי  תשתמש  אל 

פלדה או בחומרים קשיחים אחרים לניקוי העדשות.

שמירה על המרכב

שטיפה

• את 	 תמיד  שטוף  תדיר.  באופן  רכבך  את  שטוף 

רכבך בצל באמצעות סבון שטיפת רכב עדין ושטוף 

את גוף הרכב כולו במים נקיים.

• על 	 הצטברו  אחרים  ומשקעים  פיח  חרקים,  אם 

הרכב, הסר בחומר ניקוי מיוחד.

• להסרת 	 איכותי  והברקה  ניקוי  במוצר  השתמש 

הצבע.  גימור  על  ולהגנה  כתמים  מהדרך,  לכלוך 

הקפד לא לשרוט את הצבע.

• והברקה 	 שוחקים  בחומרים  תשתמש  אל 

ומלטשות חשמליות. הם עלולים לפגום בברק או 

להפוך את שכבת הצבע לדקה יותר.

זהירות!
• צמר 	 כגון  שוחקים  ניקוי  בחומרי  תשתמש  אל 

פלדה או חול לניקוי שישרטו את המתכת ואת 

המשטחים הצבועים.



תיים
תקופ

תחזוקה 
טיפולי 

240

זהירות!
• שימוש במכשירי שטיפה בלחץ גבוה מעל 	

לצבע  נזק  לגרום  kPa(  ,1200 psi 274(  עלול 
ולמדבקות או להסרתם.

כמה חלקים של רכבך עשויים להיות צבועים בצבעי מט 

אשר דורשים טיפול מיוחד לשמירת המראה.

זהירות!
במתקנים  במברשות/גלגלות  רכב  מרחיצת  הימנע 

בחומרי  בלבד  ידני  באופן  הרכב  את  רחץ  אוטומטיים. 

צבי.  מעור  לחה  במטלית  אותו  ויבש  ניטרליים  ניקוי 

ו/או חומרי הברקה  אין להשתמש בחומרים קשיחים 

לשלשת  וביסודיות  מיד  לשטוף  יש  הרכב.  לניקוי 

ציפורים, מכיוון שהיא מכילה חומצה חזקה במיוחד.

לעצים.  מתחת  הרכב  את  אפשר(  )אם  תחנה  אל 

להסיר  מאוד  שקשה  מכיוון  מיד,  צמחים  שרף  הסר 

ו/ קשיחים  בחומרים  להשתמש  ותצטרך  יבש  שרף 

או בחומרי הברקה הפוגעים במראה המט של הצבע.

זהירות!
אל תשתמש בנוזל ניקוי שמשות טהור לניקוי השמשה 

הקדמית והחלון האחורי, דלל בכמות של לפחות 50% 

מים. השתמש בנוזל שטיפת שמשות לא מדולל רק 

אם צריך בגלל טמפרטורות חיצוניות.

טיפול מיוחד

• אם אתה נוהג בדרכים מאובקות או שפוזר בהם מלח 	

לפחות אחת  הרכב  גחון  את  הים, שטוף  בקרבת  או 

לחודש.

• חשוב מאוד שחורי הניקוז בחלק התחתון של הדלתות, 	

ספי הדלתות ותא המטען יהיו נקיים ופתוחים.

• אם גילית פגיעות אבנים או שריטות בצבע, תקן אותם 	

בעל  באחריות  היא  כאלה  תיקונים  של  העלות  מיד. 

הרכב.

• לנזק 	 דומה שגרם  או באופן  ניזוק בתאונה  רכבך  אם 

בהקדם  רכבך  את  לתקן  דאג  המגן,  ולציפוי  לצבע 

באחריות  היא  כאלה  תיקונים  של  העלות  האפשרי. 

בעל הרכב.

• אם אתה נושא מטען מיוחד כגון דשנים, מלח הפשרה 	

וכו', ודא שחומרים אלה ארוזים היטב באופן אטום.

• אם מבוצעות נסיעות רבות על חצץ, מומלץ להתקין 	

מגני בוץ או אבנים מאחורי כל גלגל.

• השירות 	 למרכז  האפשרי.  בהקדם  שריטות  תקן 

המורשה שלך יש צבע התואם לצבע רכבך.

טיפול ושמירת המראה של דגמי גגות רכים

לשמירה על המראה של פנים רכבך והגג, הקפד על כללי 

הזהירות הבאים:

• הימנע מלהשאיר את הרכב חונה ללא השגחה כאשר 	

לפגוע  עלולה  לגשם  או  לשמש  חשיפה  פתוח,  הגג 

בפנים הרכב.

• אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקים או חומרי הלבנה על 	

חומר הגג, כיוון שהם עלולים לגרום לנזק.

• אל תאפשר לחומר לניקוי ויניל לנזול על משטח צבוע 	

ולהשאיר סימנים.
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• יבש 	 שהוא  ודא  הרכב  של  הרך  הגג  של  ניקוי  לאחר 

לחלוטין לפני קיפולו.

• ההוראות 	 בביצוע  החלונות  ניקוי  בעת  במיוחד  היזהר 

הבאות בנושא "טיפול בחלונות גג רך".

פושרים  מים  עדין,  סבון  בקצף  השתמש   - רחיצה 

ומברשת עם זיפים רכים.

אם דרוש ניקוי נוסף, השתמש בחומר ניקוי מקציף על 

כל הגג, אבל תמוך בגג מלמטה.

של  השרידים  כל  את  לחלוטין  להסיר  - הקפד  שטיפה 

חומר הניקוי מהגג באמצעות מים נקיים.

זכור שיש לאפשר לגג להתייבש לפני קיפולו.

זהירות!
אי הקפדה על כללי הזהירות עלול לגרום לנזק מחדירת 

מים לפנים הרכב, כתמים או טחב על הגג.

• גבוה, 	 בלחץ  שטיפה  במכשירי  משטיפה  הימנע 

כיוון שהם יגרמו נזק לחומר הגג. כמו כן, זרם המים 

החזק יכול לחדור דרך פסי האיטום.

זהירות!
• מומלץ שלא יהיו מים על הגג לפני קיפולו. הפעלת 	

הגג, פתיחת דלק או הורדת חלון כאשר הגג רטוב 

יאפשרו למים לנזול לפנים הרכב.

• נקה בזהירות את הרכב, התזת מים ישירות לפסי 	

האיטום עלולה לגרום למים לחדור לפנים הרכב.

• הניתנים 	 הגג  חלקי  של  הולם  לא  ואחסון  טיפול 

למים  ולגרום  נזק לאטמים,  לגרום  עלולים  להסרה 

לחדור לפנים הרכב.

• יש למקם את הלוחות הקדמיים נכונה, כדי להבטיח 	

מים  לחדירת  לגרום  יכולה  שגויה  אטימה. התקנה 

לפנים הרכב.

כמה חלקים של רכבך עשויים להיות צבועים בצבעי מט 

אשר דורשים טיפול מיוחד לשמירת המראה.

זהירות!
• במברשות/בגלגלות 	 רכב  מרחיצת  הימנע 

במתקנים אוטומטיים. רחץ את הרכב באופן ידני 

בלבד בחומרי ניקוי ניטרליים ויבש אותו במטלית 

לחה מעור צבי. אין להשתמש בחומרים קשיחים 

ו/או חומרי הברקה לניקוי הרכב. יש לשטוף מיד 

וביסודיות לשלשת ציפורים, מכיוון שהיא מכילה 

חומצה חזקה במיוחד.

• אל תחנה )אם אפשר( את הרכב מתחת לעצים. 	

מאוד  שקשה  מכיוון  מיד,  צמחים  שרף  הסר 

להסיר שרף יבש ותצטרך להשתמש בחומרים 

קשיחים ו/או בחומרי הברקה הפוגעים במראה 

המאט של הצבע.

• לניקוי 	 מדולל  לא  שטיפה  בנוזל  תשתמש  אל 

דלל  אלא  האחורי,  והחלון  הקדמית  השמשה 

שטיפת  בנוזל  השתמש  מים.  ב-50%  אותו 

בגלל  צריך  אם  רק  מדולל  לא  שמשות 

טמפרטורות חיצוניות.
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תחזוקה של חלונות לגג רך

העשויים  גמישים  פלסטיק  חלונות  כולל  רך  גג  עם  רכב 

בהתאם  מיוחד  באופן  בהם  יטפלו  אם  אלא  להישרט 

להוראות הבאות:

• אבק. 	 להסרת  יבשה  במטלית  תשתמש  אל  לעולם 

או  מיקרופייבר  במטלית  השתמש  זאת,  במקום 

מבד כותנה רך שהורטבה במים קרים או פושרים 

נקיים, ונגב לרוחב החלון, לא מעלה ומטה. פעולה 

ותעניק  זו תסיר שריטות עדינות ותשפר את הראות 

הגנה מקרינה אולטרה סגולה למניעת הצהבה.

• בעת רחיצה, לעולם אל תשתמש במים חמים  או 	

בסבון שאינו עדין.

• או 	 אלכוהול  כגון  בממסים  תשתמש  אל  לעולם 

קרים  מים  עם  תמיד  שטוף  חזקים.  ניקוי  חומרי 

ולאחר מכן נגב עם מטלית רכה, לחה ונקייה.

• בעת הסרת כפור, שלג או קרח לעולם אל תשתמש 	

פושרים  במים  בחומרי הפשרה. השתמש  או  במגרד 

שרידים  במהירות.  החלון  את  לנקות  חייב  אתה  אם 

)חול, בוץ/לכלוך, אבק או מלח( מנהיגת שטח ישפיעו 

אפילו  החלונות.  של  הפלסטיק  מהדקי  פעולת  על 

נסיעה רגילה בכביש ושטיפת הרכב משפיעים בסופו 

של דבר על פעולת מחזיקי הפלסטיק של החלונות.

יש  החלונות,  במחזיקים  השימוש  קלות  על  לשמירה 

בנפרד.  פלסטיק  מחזיק  כל  סדיר  באופן  ולשמן  לנקות 

ניתן  קטנה.  ומברשת  עדינה  סבון  בתמיסת  אותם  נקה 

להשיג חומרי ניקוי מתאימים במרכז שירות מורשה.

• לעולם אל תדביק מדבקות, תוויות דביקות או כל סרט 	

על החלונות. דבקים הם קשים להסרה ועלולים לגרום 

לנזק לחלונות.

פנים הרכב
מושבים וריפודי בד

לניקוי ריפוד בד  ושטיחים השתמש בחומר ניקוי מיוחד.

אזהרה!
אל תשתמש בממסים נדיפים לצורך ניקוי. רבים מהם 

הם דליקים, ואם משתמשים בהם באזורים סגורים הם 

עשויים לגרום נזק לנשימה.

תחזוקת חגורות בטיחות

עם  הבטיחות  חגורת  את  תנקה  או  תצבע  תלבין,  אל 

להחלשת  יגרום  הדבר  ניקוי שוחקים.  חומרי  או  ממסים 

הבד. נזקי שמש יחלישו גם הם את הבד.

אם יש לנקות את החגורה, השתמש בתמיסת סבון עדין 

מהרכב  הבטיחות  חגורות  את  תסיר  אל  פושרים.  ומים 

לצורך ניקוי שלהן. יבש עם מטלית רכה.

החלף את חגורות הבטיחות אם הן נפרמו או בלויות ואם 

האבזמים אינם פועלים כראוי.

אזהרה!
חגורה פרומה או קרועה עלולה להיתלש בעת תאונה 

ולהשאיר אותך ללא הגנה. בדוק את חגורות הבטיחות 

חלקים  או  פרימות  חתכים,  לאיתור,  בדוק  בקביעות, 

משוחררים. יש להחליף מיד חלקים פגומים. אל תפרק 

את המערכת ואל תבצע בה שינויים. יש להחליף את 

מכלולי חגורות הבטיחות לאחר תאונה, אם הם ניזוקו 

)כלומר גולל עקום, רצועה חתוכה וכו'(.
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פלסטיק וחומרים מצופים

לניקוי ריפוד בד  ושטיחים השתמש בחומר ניקוי מיוחד.

זהירות!
• או 	 צבועים  ומשטחים  פלסטיק  של  ישיר  מגע 

חרקים,  דוחי  חומרים  אוויר,  מטהרי  עם  מחופים 

עלול  ידיים,  ניקוי  חומרי  או  מהשמש  הגנה  קרם 

לגרום לנזק קבוע. נגב אותם מיד.

• נזק שנגרם מחומרים אלה עשוי לא להיות מכוסה 	

במסגרת האחריות המוגבלת לרכב חדש.

ניקוי עדשות הפלסטיק של לוח המחוונים

עשויות  זה  ברכב  המחוונים  לוח  שבחזית  העדשות 

לא  הקפד  העדשות,  ניקוי  בעת  שקוף.  יצוק  פלסטיק 

לשרוט את הפלסטיק.

1. נקה עם מטלית רכה ורטובה. יש להשתמש בתמיסת 

סבון עדינה, שאינה מכילה אחוז גבוה של אלכוהול או 

ניקוי שוחקים. אם אתה משתמש בסבון, נגב  חומרי 

עם מטלית נקייה לחה.

2. יבש עם מטלית רכה.

רכיבים מעור

באמצעות  ביותר  הטוב  במצב  יישמר  שלך  העור  ריפוד 

ניקוי קבוע במטלית לחה ורכה.

חומר  כמו  להתנהג  לכלוך עשויים  חלקיקים קטנים של 

במהירות  להסירם  ויש  עור,  לריפוד  נזק  ולגרום  שוחק 

במטלית לחה.

מנע מנוזל כלשהו מלהרטיב את ריפוד העור.

אל תנקה את ריפוד העור בחומרי הברקה, שמנים, נוזלי 

ניקוי, ממסים, דטרגנטים או חומרי ניקוי מבוססי אמוניה.

לשמור  כדי  בעור  לטיפול  בחומרים  להשתמש  צורך  אין 

על מצבו המקורי.

הערה:

יהיו  מבד  וצבע  לכלוך  זרים,  חומרים  בהיר,  העור  אם 

בולטים יותר מאשר בצבעים כהים. העור תוכנן לניקוי קל.

זהירות!
אל תשתמש באלכוהול או חומרים מבוססי אלכוהול 

ו/או חומרים מבוססי קטונים לניקוי מושבי עור, כיוון 

שעלול להיגרם נזק למושב.

משטחי זכוכית

יש לנקות את כל משטחי הזכוכית על בסיס קבוע עם 

חומר לניקוי זכוכית מסחרי.

לעולם אל תשתמש בחומר ניקוי שוחק.

האחורי  החלון  של  הפנימי  החלק  ניקוי  בעת  היזהר 

המצויד במפשיר חשמלי או באנטנת רדיו.

חדים שעלולים  בפריטים  או  במגרדות  אל תשתמש 

לשרוט את החלונות.

בעת ניקוי החלון האחורי, רסס חומר ניקוי על מגבת 

או מטלית שבאמצעותה אתה מנקה.

אל תרסס חומר ניקוי ישירות על המראות.
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מספר זיהוי רכב
מספר זיהוי הרכב )VIN( נמצא על לוחית בפינה הקדמית 

דרך  מבחוץ  לראותה  וניתן   A קורת  של  השמאלית 

השמשה הקדמית

ימין של מסגרת  זה נמצא גם בגחון הרכב, בצד  מספר 

הרכב  של  נתונים  תווית  כן  כמו  הרכב,  במרכז  השלדה 

דבוקה לחלון הרכב.

שמור את התווית הזאת לשם תיעוד נוח של מספר זיהוי 

הרכב והציוד האופציונלי.

מספר VIN גם טבוע בצד ימין או שמאל של בלוק המנוע.

מספר זיהוי רכב

הערה:

.VIN החוק אוסר על שינוי או הסרת מספר

נתוני מומנט הידוק של אומי 
הגלגלים

במיוחד  חשוב  הגלגלים  אומי  של  נכון  הידוק  מומנט 

להבטחת ההתקנה הנכונה של גלגלי הרכב.

ברכב,  מחדש  והותקן  הוחלף  או  הוסר  שגלגל  פעם  כל 

יש לבדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגל ולהתאימו 

במידת הצורך.

נתוני מומנט

מומנט 
אומים/ברגים

**גודל אומים/
ברגים

גודל ראש 
אום/ בורג

N-m 176M14 x 1.5022 מ"מ

ומומלצים  מאושרים  גלגל  באומי  ורק  אך  השתמש   **

ונקה והסר כל לכלוך ושמן לפני ההידוק.

בדוק את טבור ההתקנה של הגלגל לפני התקנת הגלגל 

,והסר כל חלודה וחומר רופף.

מפרטי מומנט הידוק של גלגל חלופי

מומנט 
אומים/ברגים

**גודל אומים/
ברגים

גודל ראש 
אום/ בורג

N-m 80M14 x 1.50 22 מ"מ

מומנט הידוק עבור מנשא הגלגל החלופי נמצא על דלת 

תא המטען.



247

אום  כל  אשר  עד  כוכב  בתבנית  הגלגל  אומי  את  הדק 

הודק פעמיים.

ודא שראש הגביע מוכנס במלואו לתוך האום )אל תכניס 

אותו רק עד האמצע(.

אופני הידוק

לאחר 40 ק"מ , בדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגל 

כדי להבטיח שכל אומי הגלגל צמודים היטב לגלגל.

אזהרה!
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

את אומי הגלגל / ברגים במלואם, עד שהרכב הונמך 

לפציעה  לגרום  עלול  זו  לאזהרה  ציות  אי  לקרקע. 

חמורה או למוות.

מידות
מידות מרכב /מ"מ

בסיס גלגליםגובהרחובאורך

Wrangler Sport43341894)**(1858  / )*(1821 2459

Wrangler Unlimited Sport48821894)**(1881  / )*(18283008

Wrangler Sahara43341894)**( 1878 /)*(18392459

Wrangler Unlimited Sahara48821894)**( 1891 / )*( 18383008 
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מידות מרכב /מ"מ

Wrangler Rubicon43341894)**( 1879 /)*(18412459

Wrangler Unlimited Rubicon48821894)**( 1901 / )*( 18483008

)*( דגמים עם גג קשיח

)**( דגמים עם גג רך

מרווח גחון מזערי/ זוויות טיפוסיות

)A( מרווח גחון מרבי - מ"מ)B( זווית גישה)C( זווית נטישה)D( זווית גחון

Wrangler Sport23535.2°29.2°23.9°

Wrangler Unlimited Sport23234.8°29.9°19.2°

Wrangler Sahara26037.4°30.5°26.2°

Wrangler Unlimited Sahara24235.4°30.7°20.0°

Wrangler Rubicon25236.4°30.8°25.8°

Wrangler Unlimited Rubicon25236.0°31.4°20.8°
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)A( מרווח גחון מזערי

מרווח הגחון נמדד ליד הקצה התחתון של הדיפרנציאל.

הנטישה  זווית  הגישה,  זווית  ערכי  את  קובע  גם  הערך 

וזווית הגחון.

המצויד  לרכב  ומתייחסות  במ"מ,  מבוטאות  המידות 

בצמיגים המקוריים שלו.

)B( זווית גישה

משטח  של  האנכי  הקו  בין  ביחס  נקבעת  גישה  זווית 

והחלק  הקדמי  הגלגל  בין  העובר  המשיק  ובקו  הדרך, 

הנמוך ביותר של הרכב.

ככל שהזווית רחבה יותר, כך נמוך יותר הסיכון שהמרכב 

או השלדה יפגעו במכשול, בעת טיפוס במדרון תלול או 

מעבר של מכשול.

)C( זווית נטישה

זווית הנטישה נקבעת מאותם הקווים של זווית הגישה, 

ומתייחסת לחלק האחורי של הרכב.

)D( זווית גחון

הרכב  של  הגחון  למרווח  קשור  הגחון  זווית  של  הערך 

מכשול,  מעל  לעבור  יכול  הרכב  שבו  הגובה  את  ומציין 

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.

יהיה  לא  לגלגלים  בקרקע,  מספקת  אחיזה  ללא 

מספיק עוצמה להזיז את הרכב והם יתרוממו.

זווית  יותר  רחבה  כך  יותר,  גבוה  הגחון  שמרווח  ככל 

הגחון.

יותר,  גבוה  הגחון  תמיד שככל שמרווח  בחשבון  קח 

יותר אשר  גבוה  כך קטנה היציבות בשל מרכז כובד 

מפחית את זווית נסיעה בשיפוע צד.

מדידות מרווח גחון/זוויות טיפוסיות.
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גלגלים
גלגלים וצמיגים

לחץ אוויר בצמיג psi )בר(מידת צמיגגודל חישוק

Sport 7.5 מ"מדגםJ x 17 x 44.45 245/75 R17 112T )M+S()2.48( 36

Sahara 7.5 מ"מדגםJ x 18 x 44.45 255/70 R18 113T )M+S()2.48( 36

Rubicon 7.5 מ"מדגםJ x 17 x 44.45 LT255/75 R17C 111Q )M+S()2.55( 37

משקלים
ערכי משקל

משקל עצמי/ 

ק"ג

משקל כולל 

מותר / ק"ג

משקל מטען 

מרבי / ק"ג

משקל מרבי 

על הגג / ק"ג

סרן אחוריסרן קדמי

Wrangler Sport1,0091,1751,8762,313403)*(45 מנוע 3.6 ל' בנזין

Wrangler Sport1,0161,1821,8832,313403)*(45 מנוע 2.0 ל' בנזין

Wrangler Sport1,0881,2381,9952,404475)*(45 מנוע 2.2 ל' דיזל

Wrangler Unlimited Sport1,1441,2532,0092,460486)*(45 מנוע 3.6 ל' בנזין

Wrangler Unlimited Sport1,1511,2602,0132,472486)*(45 מנוע 2.0 ל' בנזין

עומס על הסרן/ ק"ג
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 Wrangler Unlimited Sport
מנוע 2.2 ל' דיזל

1,2241,3162,1192,585600)*(45

Wrangler Sahara מנוע
3.6 ל' בנזין

1,0191,1801,8762,313388)*(45

Wrangler Sahara מנוע
2.0 ל' בנזין

1,0271,1871,8832,313388)*(45

Wrangler Sahara מנוע
 2.2 ל' בנזין

1,0991,2431,9952,404475)*(45

 Wrangler Unlimited Sahara
מנוע 3.6 ל' בנזין

1,1551,2662,0092,460454)*(45

 Wrangler Unlimited Sahara
מנוע 2.0 ל' בנזין

1,1621,2722,0132,472454)*(45

 Wrangler Unlimited Sahara
מנוע 2.2 ל' דיזל

1,2341,3282,1192,585546)*(45

Wrangler Rubicon מנוע
3.6 ל' בנזין

1,0461,2161,9652,404385)*(45

Wrangler Rubicon מנוע
2.0 ל' בנזין

1,0531,2221,9952,404388)*(45

Wrangler Rubicon מנוע 
2.2 ל' דיזל

1,1261,2862,0652,404445)*(45

ערכי משקל
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ערכי משקל

Wrangler Unlimited Rubicon מנוע
3.6 ל' בנזין

1,1881,2982,1012,562440)*(45

Wrangler Unlimited Rubicon מנוע
2.0 ל' בנזין

1,1961,3042,1032,574440)*(45

Wrangler Unlimited Rubicon מנוע
2.2 ל' דיזל

1,2681,3682,1972,630543)*(45

בגגון  המצוידים  קשיח  גג  עם  רכב  בכלי  רק  תקף   )*(

מטען.

כגון  נוספים,  הגגון הקשיח אינו מתוכנן לשאת עומסים 

גגון מטען לא מקורי, צמיגים  חלופיים, חומרי בניין, צייד 

או מחנאות וכו'.

דרישות דלק - מנועי בנזין
מנוע 2.0 ל'

מנועים אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה ולספק 

נטול  וביצועים מעולים, בעת שימוש בבנזין  צריכת דלק 

עופרת איכותי באוקטן מינימלי )RON( של 97.

בעת הפעלה בבנזין באוקטן הנדרש, שמיעה של רעש 

נקישות קל מהמנוע אינו סיבה לדאגה.

אך אם מהמנוע נשמעים רעשי נקישות חזקים, הבא את 

הרכב מיד למרכז שירות מורשה.

השימוש בבנזין בעל מספר אוקטן נמוך מזה המומלץ, 

יכול לגרום לתקלה במנוע שלא תהיה מכוסה במסגרת 

האחריות המוגבלת לרכב חדש או תשלול אותה.

בנזין באיכות ירודה עלול לגרום לבעיות כגון התנעה קשה 

או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגם.

בדלק  להשתמש  נסה  אלה,  תופעות  מתרחשות  אם 

בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.

מנוע 3.6 ל'

מנועים אלו תוכננו לעמוד בכל תקנות הפליטה ולספק 

נטול  וביצועים מעולים, בעת שימוש בבנזין  צריכת דלק 

עופרת איכותי באוקטן מינימלי )RON( של 91.

אינם  נמוכות  מנוע  במהירויות  קלים  נקישות  רעשי 

מזיקים למנוע.

אם זאת, רעשי נקישות חזקים במהירויות גבוהות עלולים 

לגרום נזק, ויש לדאוג לתיקון מידי.

בנזין באיכות ירודה עלול לגרום לבעיות כגון התנעה קשה 

או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגם.

בדלק  להשתמש  נסה  אלה,  תופעות  מתרחשות  אם 

בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.
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מלבד שימוש בדלק נטול עופרת באוקטן הנכון, מומלץ 

מקורוזיה  הגנה  ניקוי,  חומרי  המכיל  בבנזין  להשתמש 

ותוספים מייצבים.

לשיפור  לעזור  עשוי  אלה  רכיבים  המכיל  בבנזין  שימוש 

צריכת הדלק, להפחית פליטות ולשמור על ביצועי הרכב.

בנזין באיכות ירודה עלול לגרום לבעיות כגון התנעה קשה 

או מנוע הכבה בפתאומיות או מגמגם.

בדלק  להשתמש  נסה  אלה,  תופעות  מתרחשות  אם 

בתחנות אחרות לפני הבאת הרכב לטיפול.

תוספי דלק

ניקוי למערכת  יש להימנע משימוש לא מבוקר בחומרי 

הדלק.

וחומרי  להסרת משקעים  מיועדים  אלה  רבים מחומרים 

הברקה ועשויים להכיל ממסים פעילים או רכיבים דומים.

אלו עלולים לגרום נזק לאטמים ולדיאפרגמה של מערכת 

הדלק.

EN16942 סמלי זיהוי דלק התואמים לתקן

הסמלים הבאים מקלים על זיהוי של הסוג הנכון של דלק 

לשימוש ברכבך.

לפני תדלוק, בדוק את הסמלים )אם קיימים( בחלק 

אותם  והשווה  הדלק  מילוי  דלתית פתח  הפנימי של 

לסמלים הנמצאים על משאבת הדלק )אם קיימים(.

משמעותסמלי דלק

.228EN התואם לתקן )V/V( 5.0% חמצן ותכולת אתנול מרבית של )m/m( 2.7%  דלק נטול עופרת עד

.228EN התואם לתקן )V/V( 10.0% חמצן ותכולת אתנול מרבית של )m/m( 3.7%  דלק נטול עופרת עד
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משמעותסמלי דלק

.EN 16723 גז טבעי דחוס וביו-מתאן לשימוש בכלי רכב התואם לתקן

.EN589 גז פחמימני מעובה לשימוש בכלי רכב התואם לתקן

.EN590 אסטרים מתיליים של חומצות שומניות התואם לתקן )V/V( 7.0% סולר המכיל עד

.EN 16734 אסטרים מתיליים של חומצות שומניות התואם לתקן )V/V( 10.0% סולר המכיל עד



255

דרישות דלק - מנועי דיזל
תדלק את רכבך בסולר באיכות טובה מספק אמין.

אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאוד, הסולר מסמיך 

במערכת  שפוגעים  פראפין  קרישי  שנוצרים  מכיוון 

אספקת הדלק.

כדי למנוע את הבעיות האלה' קיימים סוגים עונתיים של 

סולר: סולר קיץ, סולר חורף וסולר ארקטי )עבור אזורים 

קרים/הרריים(.

מתאים  שאינו  בסולר  רכבך  את  מתדלק  אתה  אם 

עם  הדלק  את  לערבב  מומלץ  הקיימת,  לטמפרטורה 

התוסף המתאים.

פי  על  התדלוק,  לפני  הדלק  למיכל  התוסף  את  שפוך 

המידות המופיעות על המיכל.

בעת שימוש ממושך ברכב או החנייתו באזורים הרריים 

או קרים, מומלץ לתדלק בסולר מקומי. במקרה זה, אף 

מומלץ לשמור על המיכל מלא מעל לחצי.

 EN בתקן  העומד  איכותי  בסולר  להשתמש  חייב  הרכב 

590. ניתן להשתמש בביודיזל בריכוז של עד 7% העומד 
.EN 590 בתקן

אזהרה!
אל תשתמש באלכוהול או בנזין כחומר לערבוב בדלק. 

מסוימים  בתנאים  יציבים  בלתי  להיות  יכולים  הם 

וקיימת סכנת פיצוץ אם הם יעורבבו עם סולר.

זהירות!
גופרית  דל  סולר  עם  הרכב  את  לתדלק  דורש  היצרן 

 ,)ppm 15 ביותר לרכב מנועי )תכולת גופרית מרבית

ואוסר את השימוש בסולר דל גופרית רגיל.

למנוע  כדי  ממים.  נקי  רחוקות  לעתים  רק  סולר 

שהצטברו  המים  את  נקז  הדלק,  במערכת  תקלות 

במפריד דלק/מים באמצעות פתח ניקוז מפריד דלק/

מים שבבית מסנן הדלק.

אם אתה מתדלק בדלק באיכות טובה וממלא אחר 

צורך  אין  אוויר קר,  לעיל עבור הפעלה במזג  העצות 

בשימוש במשפרי דלק ברכבך.

עשוי  גבוה  באוקטן  פרימיום  סולר  באזורך,  קיים  אם 

לשפר את הביצועים בהתנעה קרה או חימום.
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EN16942 סמלי זיהוי דלק התואמים לתקן

של  הנכון  הסוג  של  זיהוי  על  מקלים  הבאים  הסמלים 

הסמלים  את  בדוק  תדלוק,  לפני  ברכבך.  לשימוש  דלק 

)אם קיימים( בחלק הפנימי של דלתית פתח מילוי הדלק 

והשווה אותם לסמלים הנמצאים על משאבת הדלק )אם 

קיימים(.

משמעותסמלי דלק

 )V/V(  5.0% של  מרבית  אתנול  ותכולת  חמצן   )m/m(  2.7% עד   עופרת  נטול  דלק 

.EN 228 התואם לתקן

 )V/V( ותכולת אתנול מרבית של 10.0%  )m/m( חמצן  עד  3.7%  עופרת  נטול  דלק 

.EN 228 התואם לתקן

.16723EN גז טבעי דחוס וביו-מתאן לשימוש בכלי רכב התואם לתקן
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משמעותסמלי דלק

.EN  589  גז פחמימני מעובה לשימוש בכלי רכב התואם לתקן

.EN 590 אסטרים מתיליים של חומצות שומניות התואם לתקן )V/V( 7.0% סולר המכיל עד

.EN 16734 אסטרים מתיליים של חומצות שומניות התואם לתקן )V/V( 10.0% סולר המכיל עד

קיבולי נוזלים

מטרי

דלק )משוער(

66 ליטריםדגמי שתי דלתות

81 ליטריםדגמי ארבע דלתות

AdBlue 19.7 ליטריםמיכל נוזל

שמן מנוע עם מסנן
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מטרי

מנוע בנזין 2.0 ל' )אישור SAE 5W-30  ,API SN PLUS, דרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר 

)MS-13340
4.73 ליטרים

מנוע בנזין 3.6 ל' )אישור SAE 0W- 20  ,API PLUS, דרישות תקן חומרים של פיאט- קרייזלר 

)MS-6395
4.73 ליטרים

מנוע דיזל 2.2 ל' )אישור SAE 0W-30  ,API - דרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר -9.55535

)ACEA C2 -ו DS1, MS.90047
4.73 ליטרים

מערכת קירור*

)MS.90032 דרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר ,OAT( '9.7 ליטריםמנוע בנזין 2.0 ל

)MS.90032 דרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר ,OAT( 3.0 ליטריםמנוע בנזין 2.0 ל' עם מצנן ביניים

)MS.90032 דרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר ,OAT( '10.6 ליטריםמנוע בנזין 3.6 ל

)MS.90032 דרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר ,OAT( '9.54 ליטריםמנוע דיזל 2.2 ל

)MS.90032 דרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר ,OAT( 2.92 ליטריםמנוע דיזל 2.2 ל' עם מצנן ביניים

.MAX כולל מחמם ומיכל עודפים מלא עד קו *
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נוזלים וחומרי סיכה
מנוע

כדי  בקפידה  ונבדק  שפותח  מנוע  בשמן  מצויד  רכבך 

לעמוד בדרישות של תוכנית הטיפולים.

שימוש קבוע בחומרי הסיכה המומלצים מבטיח עמידה 

בתצרוכת דלק ופליטות מזהמים.

ולחיי  לפעולת המנוע  חיוניים  איכותיים הם  סיכה  חומרי 

השירות הארוכים שלו.

אינם  הייחודיות  לדרישות  תואמים   סיכה  חומרי  אם 

זמינים, ניתן להשתמש בחומרים העומדים במפרטים 

המנוע  של  המיטביים  הביצועים  זה  במקרה  למילוי, 

אינם מובטחים.

נוזל חומר סיכה או חלק מקורירכיב

אנו ממליצים על שימוש PARAFLU UP בנוסחת OAT )טכנולוגיית תוסף אורגני( או נוזל קירור מנוע

.MS.90032 זהה, העומד בדרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר

אנו ממליצים על שימוש PARAFLU UP בנוסחת OAT )טכנולוגיית תוסף אורגני( או מצנן ביניים - אם קיים

.MS.90032 זהה, העומד בדרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר

אנו ממליצים על שימוש בשמן מנוע סינתטי SAE 5W-30 באישור API SN PLUS , שמן מנוע - מנוע בנזין 2.0 ל'

העומד בדרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר MS-13340. אם שמן SN PLUS או 

זהה אינו זמין, השתמש בשמן סינתטי מלא SAE 0W-30 ACEA C2/API SN העומד 

.SELENIA DIGITEK 9.55535, כגון-GS1 בדרישות תקן חומרים של פיאט-קרייזלר

זהירות!

אי שימוש  בשמן המומלץ SN PLUS או זהה לו, עלול לגרום נזק למנוע ואינו 

מכוסה במזגרת אחריות הרכב.

בדרישות שמן מנוע - מנוע בנזין 3.6 ל' API, העומד  באישור   SAE 0W-20 מנוע  על שימוש בשמן  אנו ממליצים 

תקן חומרים של פיאט- קרייזלר MS-6395. ראה הרשום על מכסה פתח מילוי שמן 

מנוע לדירוג SAE הנכון.
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נוזל חומר סיכה או חלק מקורירכיב

מנוע שמן מנוע - מנוע דיזל 2.2 ל' שמני  על  ממליץ  היצרן  ההפעלה,  תנאי  בכל  מרבית  והגנה  מרביים  לביצועים 
SELENIA WR FORWARD או שמן זהה SAE 0W-30 באישור API, העומדים בדרישות 

.ACEA C2 -ו ,MS.90047  , 9.55535-DS1 תקן חומרים של פיאט-קרייזלר

הערה:

• אם חומרי סיכה התואמים לדרישות האמורות אינן זמינים, ניתן להשתמש במוצרים 	
הביצועים  את  להבטיח  ניתן  לא  זה  במקרה  המינימליים,  במפרטים  העומדים 

המיטביים של המנוע.

• שימוש במוצרים במפרטים שונים מהמפורטים לעיל, עלול לגרום נזק למנוע שלא 	
יכוסה באחריות הרכב.

אנו ממליצים על מסנני שמן מנוע של MOPAR או זהה לו.מסנן שמן מנוע

אנו ממליצים על מצתים של MOPAR.מצתים

אוקטן מינימלי RON 97  )מפרט EN228(בחירת דלק - מנוע בנזין 2.0 ל'

אוקטן מינימלי RON 91  )מפרט EN228(בחירת דלק— מנוע בנזין 3.6 ל'

סולר לתחבורה )מפרט EN590(בחירת דלק - מנוע דיזל 2.2 ל'

AdBlue )תמיסת אוריאה-מים( בהתאם לתקן DIN 70 070 ו ISO 22241-1.תוסף גזי פליטה במנוע דיזל AdBlue )אוריאה(

זהירות!
נוזל קירור  )נוגד קיפאון( שאינו  נוזל קירור  ערבוב של 

לגרום  עשוי  שצוין,   )OAT( אורגני  תוסף  בטכנולוגיית 

נזק למנוע ולהפחתה של הגנת החלודה.

זהירות!
שונה   )OAT( אורגני  תוסף  בטכנולוגיית  קירור  נוזל 
בטכנולוגיית  לערבבו  ואין  קיפאון(  )נוגד  קירור  מנוזל 
תוסף אורגני היברידית )HOAT( או כל נוזל קירור )נוגד 

קיפאון( התואם ב"אופן כללי".

זהירות!
 ,OAT מסוג  לא  קיפאון(  )נוגד  מנוע  קירור  נוזל  אם 

לנקז  יש  חירום,  במקרה  הקירור  למערכת  הוכנס 

ולשטוף את מערכת הקירור,
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זהירות!
לתקן  )תואם  חדש   OAT בנוזל  אותה  ולמלא 

MS.90032(, במרכז שירות מורשה בהקדם האפשרי. 
אל תמלא במים בלבד או בנוזל קירור מבוסס אלכוהול 

)נוגד קיפאון(.

• אל תשתמש בחומרים מעכבי או מונעי חלודה, כיוון 	

שהם עלולים לא להיות תואמים לנוזל הקירור של 

המנוע ויסתמו את המצנן.

• מבוסס 	 קירור  בנוזל  לשימוש  תוכנן  לא  זה  רכב 

פרופילן גליקול )נוגד קיפאון(.

זהירות!
)נוגד  גליקול  פרופילן  מבוסס  קירור  בנוזל  השימוש 

קיפאון( אינו מומלץ.

• מהמפורטים 	 שונים  במפרטים  במוצרים  שימוש 

לעיל עלול לגרום נזק למנוע שאינו מכוסה באחריות 

הרכב.

• 	 DIN 70 לתקן  התואם   AdBlue-ב רק  השתמש 

לגרום  יכולים  נוזלים אחרים   .ISO 22241-1 ו   070
נזק למנוע ואינם מותרים יותר בחוק.

זהירות!
• אחראיות 	 המוצר  את  המשווקות  החברות 

אמצעי  על  הקפד  שלהן.  המוצר  לתאימות 

לשמור  כדי  ושימוש,  אחסון  בעת  הזהירות 

מכיר  אינו  הרכב  יצרן  הראשונית.  האיכות  על 

נזק שנגרמו  או  באחריותו במקרה של תקלות 

שלא   )AdBlue( באוריאה  שימוש  בשל  לרכב 

תואם לתקנות.

שלדה

נוזל חומר סיכה או חלק מקורירכיב

אנו ממליצים להשתמש בנוזל TUTELA TRANSMISSION AS8 או זהה, התואם לדרישות תקן חומרים של פיאט- תיבת הילוכים אוטומטית – אם קיימת

MS.90030-A5. שימוש בנוזל שגוי עלול להשפיע על הפעולה או הביצועים של תיבת  AV5-9.55550  או  קרייזלר 

ההילוכים.

אנו ממליצים להשתמש בנוזל TUTELA TRANSMISSION FORCE 4 או זהה, התואם לדרישות תקן חומרים של תיבת העברה

.MS.9602 9.55550 או -AV4 פיאט- קרייזלר

אנו ממליצים על נוזל סיכה למערכת הנעה והסרן של SAE 75W85( )API GL-5(  Mopar(, או זהה.דיפרנציאל סרן קדמי

זהה. דגמים עם דיפרנציאל סרן אחורי או   ,)SAE 75W85( )API GL-5(   Mopar והסרן של  נוזל סיכה למערכת הנעה  אנו ממליצים על 

דיפרנציאל מוגבל החלקה Trac-Lok דורש תוסף משנה חיכוך או זהה.
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נוזל חומר סיכה או חלק מקורירכיב

אנו ממליצים על שימוש בנוזל בלמים DOT 3, SAE J1703. אם נוזל בלמים DOT 3 אינו זמין, ניתן להשתמש בנוזל TUTELA משאבת בלמים מרכזית

TOP4/S, FMVSS מס' ISO 4925 SAE J1704   ,DOT 4 116 או זהה לו. יש להחליף נוזל DOT 4 כל 24 חודשים, ללא קשר 
למספר הקילומטרים שהרכב נסע.

אנו ממליצים להשתמש בנוזל TUTELA TRANSMISSION FORCE 4 או זהה, התואם לדרישות תקן חומרים של פיאט-מיכל הגה כוח

.MS.9602 9.55550 או -AV4 קרייזלר

צריכת דלק ופליטות פחמן דו 
חמצני

ערכי צריכת הדלק ופליטות פחמן דו חמצני המוצהרים 

ע"י היצרן, נקבעו על בסיס של מבחני אישור דגם שהותוו 

בהתאם לתקנים הקיימים במדינה שבה רכבך שווק.

סוג הדרך, תנאי התנועה, תנאי מזג האוויר, סגנון הנהיגה, 

תוספות,  האבזור/ציוד/  רמת  הרכב,  של  הכללי  המצב 

שימוש במערכת בקרת אקלים, עומס על הרכב, נוכחות 

של גגוני מטען ומצבים אחרים אשר יכולים להשפיע על 

צריכת  לערכי  יגרמו  הרוח,  או התנגדות  האווירודינמיקה 

דלק שונים מאלו שנמדדו.

צריכת הדלק תיהפך רגילה יותר לאחר נהיגה של 3,000 

הקילומטרים הראשונים.

דו חמצני  ופליטות פחמן  למידע על ערכי צריכת הדלק 

ואת  התאימות  באישור  הנתונים  את  ראה  רכבך,  עבור 

המסמכים שסופקו עם רכבך.

MOPAR אביזרים של
ביצועים מקוריים עבור  וחלקי שיפור  אביזרים 

Mopar תוצרת Jeep
• 	 Jeep עבור  מקוריים  ביצועים  שיפור  וחלקי  אביזרים 

ששימש  הנדסי  תכנון  באותו  פותחו   Mopar תוצרת 

לרכב ה-Wrangler שלך. בחירה במוצרים מבטיחה לך 

שהם עומדים בדרישות הקפדניות לפעולה, התאמה, 

עמידות וביצועים של ה-Wrangler שלך.

• 	 Jeep למידע על המבחר של אביזרים מקוריים עבור 

היכנס  או  המקומי  למשווק  פנה   ,Mopar מתוצרת 

.jeep.mopar.eu לאתר

הערה:

כל החלקים תלויים בזמינותם במלאי.
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נהיגת שטח וביצועים:
• פגושים	
• כננות	
• סרנים לביצועים משופרים	
• מכסה מנוע משופר	
• ערכות הגבהה	

• בלמים לביצועים משופרים	
• ערכת נועל סרן	
• מכסי דיפרנציאל	
• פנסי לד לשטח	
• מגני גחון	

• מגני צד	
• מגני סורג קדמי	
• מנשא גלגל חלופי	
• הרחבות פגוש	
• חיזוק דלת תא מטען	

חיצוני:
• גלגלים	
• כיסויים לגלגל חלופי	
• דלתית פתח מילוי	
• מסיטי רוח	
• מכסה פתח תדלוק ננעל	
• מדרגת צינור	
• מדרגות צד שטוחות	
• רצועת קשירה לשמשה קדמית	
• מגני בוץ	

• מנעול מכסה מנוע	
• נועל בורגי גלגל	
• ווי גרירה	
• גרפיקה למרכב	
• גרפיקה למכסה מנוע	
• סורג בשחור סאטן	
• אוהל מחנאות	
• כיסוי מכסה מנוע	

• כיסוי חלק קדמי	
• כיסוי לחניה	
• פנסי לד	
• מכסי שסתומי גלגל	
• מנשאי מגלשי סקי וסנובורד	
• עריסת גג	
• רשת לעריסת גג	
• ערכת גרירה	

פנים הרכב:
• דיפון גג קשיח	
• שטיחוני רצפה פרימיום	
• שטיחוני רצפה לכל מזג אוויר	
• מגן מסך מערכת מולטימדיה	
• ידיות אחיזה	

• מגני סף דלת	
• תיקי אחסון	
• ארגז מטען	
• מגש מטען	
• רשת מטען	

• מסילות עיגון מטען	
• מחיצת תא מטען אנכית	
• שולחן בדלת תא מטען	
• מלונת כלב	
• רשת הפרדה לבעלי חיים	

אלקטרוניקה:
• מערכת איכון ואיתור הרכב	
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אבטחת רשת
ניתן לחבר את רכבך לרשתות אלחוטית או קווית.

רשתות אלה מאפשרות לרכבך לשלוח ולקבל נתונים.

ברכבך  ולמאפיינים  למערכות  מאפשרים  הנתונים 

לתפקד כראוי.

רכבך עשוי לכלול מאפייני אבטחה מסוימים, כדי להפחית 

למערכות  חוקית  ולא  מורשית  לא  לכניסה  הסיכון  את 

הרכב ותקשורת אלחוטית.

לאורך   להתפתח  ממשיכה  רכב  של  תוכנה  טכנולוגיית 

להעריך  ממשיכים  וספקיה,  -קרייזלר  ופיאט  הזמן, 

ולפעול בהתאם לנדרש.

להידרש  עשויים  אחרים,  מכשירים  או  למחשב  בדומה 

השימושיות  את  לשפר  כדי  לרכבך,  תוכנה  עדכוני 

והביצועים של המערכות שלך או כדי להפחית את הסיכון 

האפשרי של חדירה בלתי חוקית למערכת הרכב שלך.

חוקית  לא  חדירה  של  סיכון  קיים  יהיה  שעדיין  ייתכן 

למערכות הרכב שלך, אפילו כאשר מותקנת ברכבך גרסת 

התוכנה )כמו תוכנת Uconnect( המעודכנת ביותר.

אזהרה!
• התוצאות 	 כל  את  לחזות  או  לשער  ניתן  לא 

שלך.  הרכב  למערכות  חדירה  של  האפשריות 

הקשורות  מערכות  כולל  הרכב  מערכות  תפקודי 

השליטה  שתאבד  או  להיפגע  עלולים  בבטיחות, 

לפציעה  שתגרום  תאונה  להיגרם  ועלולה  ברכב, 

קשה או מוות.

• כרטיס 	  ,USB )התקן  במדיה  רק  ברכב  השתמש 

מדיה  אמין.  ממקור  שמגיעה  תקליטור(  או   SD
זדונית, שאם  יכולה להכיל תוכנה  ידוע  ממקור לא 

תותקן ברכבך, עלולה להגביר את הסיכון של חדירה 

למערכות הרכב.

• רגילה של 	 לא  ותחוש בהתנהגות  ייתכן  כמו תמיד 

מורשה  שירות  למרכז  מיד  רכבך  את  הבא  הרכב, 

מטעם חברת סמלת בע"מ.

הערה:

• אליך 	 להתקשר  עשויים  היבואן  או  קרייזלר  פיאט 

בנוגע לעדכוני תוכנה.

• כדי לשפר את אבטחת הרכב ולמזער את הסיכון 	

של פרצת אבטחה על בעל הרכב:

- חבר והשתמש רק בהתקני מדיה ממקור אמין 

USB, ותקליטורים(  )למשל טלפון נייד, התקני 

שלך.

קווית  או  אלחוטית  ברשת  תקשורת  של  הפרטיות 

אינה יכולה להיות מובטחת.

צדדים שלישיים עלולים ליירט באופן לא חוקי מידע או 

תקשורת פרטית ללא הסכמתך.

למידע נוסף עיין ב"איסוף נתונים ופרטיות" בחוברת 

"אבטחת  ובנושא   Uconnect מערכת  של  ההפעלה 

"הכר  בפרק   ")OBD II( הרכב  של  האבחון  מערכת 

את לוח המחוונים שלך" בספר הנהג שלך.
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מערכת Uconnect 3 וצג 5 אינץ' - אם קיימת
 Uconnect 3 סקירה של מערכת

תיאור בקרי Uconnect 3 וצג 5 אינץ'

1 - לחצן RADIO )רדיו(

2 - לחצן COMPASS )מצפן(

3 - לחצן SETTINGS )הגדרות(

MORE 4 -  לחצן תפקודים נוספים

5 - לחצן BROWSE/ENTER - בקר כוונון/גלילה

6 - לחצן SCREEN OFF )כיבוי מסך(

7 - לחצן MUTE )השתקה(

8 - לחצן כיבוי/הפעלה - בקר עוצמת שמע

Uconnect של מערכת PHONE 9 - לחצן

MEDIA 10 - לחצן
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זהירות!
אל תחבר עצמים כלשהם למסך המגע, הם עלולים 

לגרום נזק למסך המגע.

הגדרות שעון 

להתחלת הליך הגדרות השעון:

הבקרים  בלוח  )הגדרות(   SETTINGS לחצן  על  לחץ   .1

ולחץ על לחצן Clock and Date )שעה ותאריך(.

2. לחץ על Set Time )כוונן שעה( במסך המגע.

או  השעות  לכוונון  ומטה  מעלה  החיצים  על  לחץ   .3

הדקות, ובחר בלחצן AM או PM במסך המגע.

ניתן לבחור גם בתצוגת 12 שעות או 24 שעות בלחיצה 

על הלחצן התואם במסך המגע.

)סיום(   Done לחצן  על  לחץ  מוגדר,  שהזמן  לאחר   .4

במסך המגע ליציאה ממסך השעון.

הערה:

 Display Clock בתפריט הגדרות שעון ניתן גם לבחור את

)תצוגת שעון(. תצוגת השעון מפעילה או מסתירה את 

תצוגת השעון בשורת המצב.

הגדרות שמע

1. לחץ על Settings )הגדרות( במסמך המגע.

2. גלול מטה ולחץ על לחצן Audio במסך המגע לפתיחת 

תפריט שמע.

3. תפריט שמע מציג את האפשרויות הבאות להתאמה 

של הגדרות שמע שלך.

אקולייזר

צלילים  לכוונון  המגע  במסך   Equalizer לחצן  על  לחץ 

נמוכים, ביניים וגבוהים.

השתמש בלחצנים + או - במסך המגע לכוונון האקולייזר 

להגדרות הרצויות.

Balance/Fade )איזון/דעיכה(

במסך  )איזון/דעיכה(   Balance/Fade לחצן  על  לחץ 

בלחצני  השתמש  מהרמקולים.  השמע  לכוונון  המגע 

מהרמקולים  הצליל  רמת  לכוונון  המגע  במסך  החצים 

הקדמיים והאחוריים או הימניים והשמאליים. 

C במרכז מסך המגע כדי לאפס את  לחץ על לחצן 

האיזון ואת הדעיכה להגדרות המפעל.

עוצמת קול מותאמת מהירות — אם קיימת

)עוצמת   Speed Adjusted Volume לחצן  על  לחץ 

בין  לבחירה  המגע  במסך  מהירות(  מותאמת  קול 

OFF, 1, 2 או 3.

להפחתת  בהתאם  תפחת  הרדיו  של  הקול  עוצמת 

מהירות הרכב.

הגברת קול - אם קיימת

לחץ על לחצן Loudness )הגברת קול( במסך המגע 

לבחירה של האפשרות.

כאשר מאפיין זה מופעל הוא ישפר את איכות הקול 

בעוצמות קול נמוכות.

צליל היקפי - אם קיים

לחץ על לחצן Surround Sound )צליל היקפי( במסך 

חץ  על  לחץ  מכן  ולאחר  לכיבוי,  או  להפעלה  המגע 

חזרה במסך.

כאשר תפקוד זה פעיל, הוא מספק הדמיה של מצב 

צליל היקפי.
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הפעלת רדיו

הפעלת רדיו

1 - תחנת רדיו שמורה

2 - כל התחנות השמורות

3 - חפש הבא

4 - הגדרות שמע

5 - מידע על תחנה

6 - כוונון ישיר

7 - תדר רדיו

8 - חפש הקודם

שמירה ידנית של תחנות בזיכרון

ניתן לשמור 12 תחנות רדיו בזיכרון של כל מצב רדיו.

של  העליון  בחלק  הנראות  שמורות  תחנות  ארבע  ישנן 

מסך הרדיו.

לחץ והחזק על לחצן All )הכול( במסך רדיו במסך המגע 

להצגת כל התחנות השמורות למצב זה.

הפעולות  את  בצע  בזיכרון,  תחנה  של  ידנית  לשמירה 

הבאות.

1. כוונן לתחנה הרצויה.

במסך  הרצוי  הזיכרון  מספר  לחצן  את  והחזק  לחץ   .2

שתשמע  עד  או  שניות,  משתי  למעלה  למשך  המגע 

צפצוף אישור.

לחצני חיפוש הבא/הקודם

לחיפוש  מטה  חיפוש  או  מעלה  חיפוש  לחצן  על  לחץ 

.DAB או AM, FM ברשימות תחנות הרדיו בתדרי

לעצור  מבלי  מהירה  לגלילה  הלחצנים  אחד  את  החזק 

בתחנות.

לעצור  מבלי  מהירה  לגלילה  הלחצנים  אחד  את  החזק 

בתחנות.

)iPhone -שליחת הודעות טקסט )לא תואם ל

לאחר שמערכת Uconnect מזווגת עם התקן נייד תואם, 

המערכת מסוגלת להודיע על הודעת טקסט שמתקבלת 

ולהקריא אותה דרך מערכת השמע של הרכב.

קולית  פקודה  באמצעות  להודעה  לענות  יכול  אתה 

בבחירה או באמירה של אחת מ- 18 ההודעות המוגדרות 

מראש.

באופן הבא:

לחצן  או    )VR( קולית  פקודה  לחצן  על  לחץ   .1

 reply אמור  מכן  לאחר  לצפצוף,  והמתן  הטלפון 

 Please say הבא:  באופן  מגיבה   Uconnect )ענה(. 

the message you would like to send. )אמור את 
ההודעה שברצונך לשלוח(.

המוגדרות  מההודעות  אחת  ואמור  לצפצוף  המתן   .2

 Uconnect )עזרה( help מראש )אם אינך בטוח אמור

תקרא את ההודעות המוגדרות מראש המותרות.

שברצונך  ההודעה  את  השומע  אתה  כאשר  מיד   .3

לשלוח, אתה יכול לעצור את ההשמעה של הלחיצה 

 ,Uconnect מערכת  של  הטלפון  לחצן  על  בלחיצה 

ההודעה  את  תוודא   Uconnect ההודעה.  את  ואמור 

בהשמעה חוזרת שלה.



271

4. לחץ על לחצן הטלפון  ואמור Send )שלח(.

Yes Stuck in )כן(
.traffic

)תקוע בפקק(

 See you
later. )נתראה 

מאוחר יותר(

No Start )לא(
.without me

)התחילו 
בלעדי(

.I’ll be late
)אני מאחר(

Okay Where are
you? )איפה 

אתה?(

 I will be
 <5, 10, 15,
 20, 25, 30,
 45, 60>*
 minutes

late. )אגיע 
תוך X דקות(

 Call me
)תתקשר אלי(

 Are you
?there yet
)אתה כבר 

שם?(

 I’ll call
 .you later

)אתקשר אליך 
מאוחר יותר(

 I need
directions )אני 

צריך הנחיות(

See you 
in   
<5, 10, 15, 
20, 25, 30, 
45, 60>* . 

 נתראה בעוד(
X דקות(

.I’m on my way
)אני בדרך(

I’m lost )הלכתי 
לאיבוד(. 

 Can’t talk
.right now

)לא יכול לדבר 
כרגע(

 Thanks
)תודה(

המערכת  אחרת  הרשומים,  במספרים  רק  השתמש   *

עשויה לא לקלוט נכון את ההודעה.

הערה:

דורשות  טקסט  הודעות  והכתבת  קולי  מענה  תפקודי 

טלפון נייד תומך עם פרופיל גישה להודעה )MAP( דרך 

אחרים  חכמים  טלפונים  וכמה   iPhone  .Bluetooth
.Bluetooth MAP-עשויים לא לתמוך ב

למידע על טלפונים תואמים, פנה למרכז שירות מורשה 

.driveuconnect.eu או לאתר

Siri Eyes Free - אם קיימת

הודעות  לשליחת  בקול  שימוש  לך  מאפשרת    Siri
טקסט, בחירת מדיה, חיוג ועוד. Siri משתמשת בשפה 

טבעית כדי להבין למה אתה מתכוון ותגיב כדי לאשר את 

על  שלך  המבט  לשמירת  מיועדת  המערכת  הבקשה. 

 Siri-וידיך על ההגה באמצעות מתן אפשרות ל הכביש 

לסייע לך בביצוע משימות שימושיות.

כדי להפעיל את Siri  לחץ והחזק ולאחר מכן שחרר 

את לחצן מערכת זיהוי קולי )VR( בגלגל ההגה.

 Siri-מ לבקש  תוכל  כפול,  צפצוף  שתשמע  לאחר 

להשמיע פודקאסטים, מוזיקה, לתת הנחיות, לקרוא 

הודעות טקסט ועוד פעולות רבות שימושיות.

יישומים  - אם קיימים

לגישה ליישומים לחץ על לחצן More ולחץ על לחצן 

Apps )יישומים( לסקירה של רשימת היישומים:

• 	EcoDrive

• 	MyCar

• 	TuneIn

• 	Deezer

• 	Reuters

• 	Twitter

• הוספת מיקום לפייסבוק ועוד.	
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מערכת Uconnect 4 וצג 7 
אינץ' 

Uconnect 4 סקירה של

תיאור בקרי Uconnect 4 וצג 7 אינץ'

זהירות!
אל תחבר עצמים כלשהם למסך המגע, הם עלולים 

לגרום נזק למסך המגע.

הערה:

המחשה  לצורכי  נועדו   Uconnect מסך  של  התמונות 

ברכבך  הקיימות  התוכנות  את  יציגו  שלא  וייתכן  בלבד 

באופן מדויק.

הגדרת השעה

1. עבור מערכת Uconnect 4, הפעל את המערכת ולחץ 

על תצוגת השעה בחלק העליון של המסך. לחץ על 

Yes )כן(.

2. אם השעה אינה מוצגת בחלק העליון של המסך, לחץ 

על Settings )הגדרות( במסך המגע.

Clock & Date )שעה      במסך הגדרות לחץ על לחצן 

ותאריך( במסך המגע, ולאחר מכן בחר או בטל בחירה 

באפשרות זו.

)כוונון שעה(   Set Time Hours ליד   - או   + על  לחץ   .3

ו- Set Time Minutes )כוונון דקות( לכוונון השעה.

הבחירה  את  בטל  זמינים  אינם  אלו  מאפיינים  אם   .4

בתיבה Sync Time )סנכרן זמן(.

5. לחץ על X לשמירת ההגדרות ויציאה ממסך הגדרות 

שעון.

הגדרות שמע

• של 	 להפעלה  המגע  במסך  )שמע(   Audio על  לחץ 

מסך הגדרות שמע ולכוונון של איזון/דעיכה, אקולייזר, 

הגברת  היקפי,  צליל  מהירות,  מותאמת  קול  עוצמת 

קול, עוצמת קול התקן חיצוני, נגינה אוטומטית וכיבוי 

רדיו.

• אתה יכול לחזור למסך רדיו בלחיצה על לחצן X בצד 	

ימין למעלה.

איזון/דעיכה

• במסך 	 )איזון/דעיכה(   Balance/Fade לחצן  על  לחץ 

או  הקדמיים  הרמקולים  בין  השמע  של  לאיזון  המגע 

דעיכה של השמע בין הרמקולים האחוריים והקדמיים.

• במסך 	 ימין(  שמאל,  אחורי  )קדמי,  לחצנים  על  לחץ 

איזון/ לכוונון  הרמקול  סמל  את  וגרור  לחץ  או  המגע 

דעיכה.

אקולייזר

• לחץ על לחצן Equalizer במסך המגע להפעלת מסך 	

האקולייזר.
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• לחץ על לחצן + או - במסך המגע או לחץ וגרור אל 	

סרגל העוצמה עבור כל תדר אקולייזר. ערך העוצמה 

נע בין תשע פלוס או תשע מינוס, מוצג בתחתית של 

כל תדר.

עוצמת קול מותאמת מהירות

• )עוצמת 	  Speed Adjusted Volume לחצן  על  לחץ 

קול מותאמת מהירות( במסך המגע להפעלת עוצמת 

קול מותאמת מהירות(. עוצמת קול מותאמת מהירות 

מכווננת בלחיצה על  מחוון עוצמת קול. הוא משנה 

בהתאם  הקול  עוצמת  של  האוטומטי  הכוונון  את 

למהירות הרכב.

הגברת קול - אם קיימת

• של 	 להפעלה  המגע  במסך   On לחצן  על  לחץ 

להפסקת   Off על  לחץ  קול(.  )הגברת   Loudness
הקול  איכות  פעילה,  קול  הגברת  כאשר  זה.  תפקוד 

בעוצמות נמוכות משתפרת.

עוצמת קול התקן חיצוני

• של 	 להפעלה   AUX Volume Offset לחצן  על  לחץ 

התקן  קול  עוצמת  חיצוני.  התקן  עבור  קול  עוצמת 

חיצוני מכווננת באמצעות לחיצה על + ו -. היא משנה 

ערך  חיצוני.  התקן  של  הנכנסת  הקול  עוצמת  את 

העוצמה נע בין 3 פלוס או 3 מינוס, מוצג מעל לסרגל 

הכוונון.

נגינה אוטומטית - אם קיים

• במסך 	 אוטומטית(  )נגינה   Auto Play לחצן  על  לחץ 

למאפיין  אוטומטית.  נגינה  מסך  של  להפעלה  המגע 

 Off-ו )פעיל(   On הגדרות  שתי  יש  אוטומטית  נגינה 

פעילה,  האוטומטית  הנגינה  כאשר  פעיל(.  )לא 

התקן  חיבור  לאחר  מיד  מההתקן  תנוגן  המוזיקה 

למערכת השמע.

הפעלה אוטומטית של הרדיו - אם קיים

• הרדיו יופעל אוטומטית כאשר מתג ההתנעה מועבר 	

למצב RUN או ישמור בזיכרון את מצב ההפעלה שלו 

כאשר מתג ההתנעה הועבר למצב OFF לאחרונה.

כיבוי רדיו בפתיחת דלת

• רדיו 	 )כיבוי   Radio Off With Door לחצן  על  לחץ 

מסך   של  להפעלה  המגע  במסך  דלת(  בפתיחת 

התפקוד. Radio Off With Door )כיבוי רדיו בפתיחת 

או  הנהג  שדלת  עד  דולק  הרדיו  את  ישאיר  דלת( 

הזמן שהוגדר  לאחר שחלף  או  תיפתח,  הנוסע  דלת 

באפשרות Radio Off Delay )השהיית כיבוי(.

גרירה ושחרור לשורת תפריט

המאפיינים  תצוגת  את  לשנות  ניתן  לנוחיותך, 

של   הראשי  התפריט  בסרגל  והשירותים 

UCONNECT. בצע את הפעולות הבאות:

Uconnect 4 תפריט ראשי

1. לחץ על לחצן Apps   לפתיחת מסך היישומים.

2. לחץ והחזק, ולאחר מכן גרור את היישום הנבחר 

להחלפת הקיצור הנוכחי בסרגל התפריט הראשי.

התפריט  לשורת  שנגרר  ליישום  החדש  הקיצור 

הראשי, יהיה יישום/קיצור דרך פעיל.

הערה:

מאפיין זה פעיל רק כאשר משולב מצב חניה.
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רדיו

1 - תחנות רדיו שמורות

2 - מעבר בין תחנות שמורות

3 — שורת מצב

4 - סרגל קטגוריה ראשי

5 - הגדרות שמע

6 - חיפוש מעלה

7 - כוונון ישיר לתחנת רדיו

8 - חיפוש מטה

9 - סקירה וניהול תחנות שמורות

10 - תחום תדרי רדיו

תיאור בקרי Uconnect 4 וצג 7 אינץ'
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אזהרה!
סע תמיד בזהירות כשידיך אוחזות בגלגל ההגה. אתה 

בשימוש  הכרוכים  ובסיכונים  המלאה  באחריות  נושא 

רכבך.  של  וביישומים   Uconnect של  במאפיינים 

רק   Uconnect של  וביישומים  במאפיינים  השתמש 

זאת. אחרת, קיימת סכנת פציעות  כשבטוח לעשות 

חמורות או קטלניות.

• לגישה למצב רדיו, לחץ על לחצן Radio במסך המגע.	

בחירת תחנות רדיו

• 	 AM, FM or( הרצוי  התדרים  תחום  לחצן  על  לחץ 

DAB( במסך המגע.

חיפוש מעלה/חיפוש מטה

• במסך 	 מטה  חיפוש  או  מעלה  חיפוש  לחצן  על  לחץ 

המגע למשך פחות משתי שניות לחיפוש תחנות רדיו.

• המגע 	 במסך  החצים  מלחצני  אחד  את  והחזק  לחץ 

למשך למעלה משתי שניות למעבר בין התחנות ללא 

לאחר  נקלטת  הבאה  בתחנה  ייעצר  הרדיו  עצירה. 

שלחצן החץ במסך המגע שוחרר.

כוונון ישיר

• כוונון ישיר לתחנת רדיו בלחיצה על לחצן Tune )כוונון( 	

במסך המגע, והכנסת מספר התחנה הרצוי.

שמירה ידנית של תחנות בזיכרון

תחנות   36 של  מרבי  מספר  לשמור  יכול  שלך  הרדיו 

)DAB-ו AM, FM( בזיכרון, 12 תחנות בכל תחום תדרים

הם מוצגים בחלק העליון של מסך הרדיו שלך.

לצפייה ב-12 התחנות השמורות עבור תחום תדר, לחץ 

על החץ לחצן החץ במסך המגע בקצה העליון של צד 

שש  של  קבוצות  שתי  בין  לעבור  כדי  המסך,  של  ימין 

תחנות שמורות.

הפעולות  את  בצע  בזיכרון,  תחנה  של  ידנית  לשמירה 

הבאות:

1. כוונון לתחנה הרצויה.

במסך  הרצוי  הזיכרון  מספר  לחצן  את  והחזק  לחץ   .2

המגע למשך למעלה משתי שניות או  עד שתשמע 

צפצוף אישור.

Android Auto - אם קיים

הערה:

מאפיין זה זמין כתלות בספק הרשת הסלולרית שלך 

ויצרן הטלפון. כמה ממאפייני Android Auto עשויים 

לא להיות זמינים בכל אזור ו/או שפה.

 ,Uconnect Android Auto הוא מאפיין של מערכת 
 Android 5.0 הטלפון חכם שלך בעל מערכת הפעלה

Lollipop או מתקדמת יותר, ותכנית גלישה תואמת, 
יישומים  ומספר  שלך  הטלפון  של  הצגה  המאפשר 

שלו במסך המגע של מערכת השמע.

אותו  מארגן  שימושי,  מידע  מושך   Android Auto
בכרטיסיות פשוטות שמוצגות בדיוק שאתה זקוק להן.

Android Auto יכול לעשות שימוש בטכנולוגיית הזיהוי 
גלגל  בקרי   ,Google של  ביותר  המתקדמת  הקולי 

המערכת  של  הבקרים  בלוח  ולחצנים  בקרים  הגה, 

וצג מסך מגע, כדי לשלוט על רבים מהיישומים שלך.

לשימוש ב-Android Auto בצע את הפעולות הבאות:

 Google מחנות   Android Auto יישום  את  הורד   .1

Play לטלפון האנדרואיד שלך.
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2. חבר את טלפון האנדרואיד שלך לאחד משקעי מדיה 

 Android Auto ברכבך. אם לא הורדת את יישום USB
לטלפון החכם שלך לפני שחיברת אותו לרכב בפעם 

הראשונה, תחל הורדה של היישום.

הערה:

הקפד להשתמש בכבל USB שסופק עם הטלפון שלך, 

כבלים לא מקוריים עלולים לא לפעול.

Android Auto  תתבקש  ייתכן שלפני השימוש ביישום 

בטלפון שלך לאשר את השימוש בו.

Android Auto

צריך   Android Auto וזוהה,  חובר  שההתקן  לאחר   .3

לפעול באופן אוטומטי, אבל אתה יכול גם  להפעיל אותו 

הנמצא  Android Auto במסך המגע  על סמל  בלחיצה 

.Apps בקטגוריית

 Uconnect עלה ופועל במערכת Android Auto-לאחר ש

חבילת  באמצעות  הבאים  במאפיינים  להשתמש   ניתן 

הנתונים של הטלפון החכם שלך:

• Google Maps לניווט	

• וכו' 	  ,Google Play Music, Spotify, iHeart Radio
לנגינת מוזיקה.

• תקשורת באמצעות שיחה בדיבורית ושליחת הודעות.	

• מאות ואף יותר יישומים תואמים.	

הערה:

באזור  שאתה  ודא   ,Android Auto-ב להשתמש  כדי 

להשתמש  עשוי   Android Auto סלולרית.  קליטה  של 

הסלולרית  והקליטה  סלולרית  נתונים  בתקשורת 

לאחר  הרדיו.  מסך  של  העליונה  הימנית  בפינה  מוצגת 

 ,USB באמצעות  לרכבך  חובר   Android Auto-ש

 .Bluetooth גם יתחבר באמצעות Android Auto 

נתוני Google Maps וקליטה סלולרית

הערה:

נדרש טלפון חכם בעל גרסת Android 5.0 Lollipop או 

.Google Play מתקדמת יותר, והורדה של יישום מחנות

סימנים  הם   Google Play-ו  Android, Android Auto
.Google Inc מסחריים רשומים של

שילוב Apple CarPlay - אם קיים

הערה:

שלך  הסלולרית  הרשת  בספק  כתלות  זמין  זה  מאפיין 

ויצרן הטלפון. כמה ממאפייני Apple CarPlay עשויים לא 

להיות זמינים בכל אזור ו/או שפה.
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 ,Apple CarPlay עובד באופן בלתי מורגש עם Uconnect
 iPhone-הדרך החכמה יותר והבטוחה יותר להשתמש ב

שלך ברכב ולהישאר ממוקד בנהיגה.

בבקרים   ,Uconnect של  המגע  במסך  השתמש 

לגישה   Siri באמצעות  קולית  ובהפעלה  ובלחצנים 

לשירותי Apple Music, Maps, Messages, ועוד.

 iPhone-ב משתמש  שאתה  ודא   ,CarPlay-ב לשימוש 

 Siri יותר, דאג לאפשר את הפעלת  5 או דגם מתקדם 
עבור  מנעילה  משוחרר  שלך   iPhone-ש ודא  בהגדרות, 

החיבור הראשוני, ואז בצע את הפעולות הבאות: 

 USB 1. חבר את ה-iPhone שלך לאחד משקעי מדיה 

ברכבך.

הערה:

הקפד להשתמש בכבל USB שסופק עם הטלפון שלך, 

כבלים לא מקוריים עלולים לא לפעול.

לפעול  צריך   CarPlay וזוהה,  חובר  שההתקן  לאחר    .2

אותו  להפעיל  גם   יכול  אתה  אבל  אוטומטי,  באופן 

הנמצא  המגע  במסך   CarPlay סמל  על  בלחיצה 

.Apps בקטגוריית

Apple CarPlay

לאחר ש-CarPlay עלה ופועל במערכת Uconnect ניתן 

להשתמש במאפיינים הבאים באמצעות חבילת הנתונים 

של ה-iPhone שלך.

• טלפון	

• מוזיקה	

• הודעות	

• מפות	

הערה:

הסלולרית  שהחבילה  ודא   CarPlay-ב להשתמש  כדי 

סלולרית.  קליטה  בו  שיש  באזור  ואתה  פעילה  שלך 

של  שמאל  בצד  מוצגים  הסלולרית  והקליטה  הנתונים 

מסך הרדיו.

נתוני Apple CarPlay וקליטה סלולרית

הערה:

נדרש iPhone תואם. פנה לשירות כדי לבדוק תאימות 

של הטלפון. ייתכן שיחולו חיובים עבור נתונים וגלישה.

. Apple ממשק המשתמש של הרכב  נוצר ע"י

מסחרים  סימנים  הם   iPhone-ו  Apple CarPlay
רשומים של חברת  .Apple Inc, הרשומים  בארה"ב  

הפרטיות  ומדינות  השימוש  תנאי  אחרות.  ובמדינות 

של Apple Inc הם התקפים.

יישומים  - אם קיימים

 Uconnect Apps לחצן  על  לחץ  ליישומים  לגישה 

במסך המגע לגלילה ברשימת היישומים:

• 	EcoDrive

• 	MyCar
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• 	TuneIn

• 	Deezer

• 	Reuters

• 	Twitter

• 	.Facebook Check-In

• 	Apple CarPlay

• Android Auto, ויישומים רבים נוספים.	

 Uconnect 4C/4C NAV מערכת
וצג 8.4 אינץ'

Uconnect 4C/4C NAV סקירה של מערכת

Uconnect 4/4C NAV Radio

אזהרה!
ההגה.  בגלגל  אוחזות  כשידיך  בזהירות  תמיד  סע 

הכרוכים  ובסיכונים  המלאה  באחריות  נושא  אתה 

בשימוש במאפיינים של Uconnect כולל רדיו דיגיטלי, 

וביישומים  רכבך. השתמש במאפיינים  וביישומים של 

של Uconnect רק  בעת, שבטוח לעשות זאת. אחרת, 

קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

זהירות!
אל תחבר עצמים כלשהם למסך המגע, הם עלולים 

לגרום נזק למסך המגע.

הערה:

בלבד  הדגמה  לצורכי  נועדו   Uconnect במסך  האיורים 

באופן  ברכבך  הקיימות  התוכנות  את  יציגו  שלא  וייתכן 

מדויק.

כוונון השעה

• GPS, כך שאין 	 דרך  ישירות  4C NAV מסתנכרן  דגם 

את  לכוונן  צריך  אתה  אם  השעה.  של  בכווונון  צורך 

עבור  הבאות  ההוראות  את  בצע  ידני,  באופן  השעה 

.4C NAV דגם

• עבור מערכת דגם 4C, הפעל את המערכת ולחץ על 	

 Yes תצוגת השעה בחלק העליון של המסך. לחץ על

)כן(.

• אם השעה אינה מוצגת בחלק העליון של המסך, לחץ 	

על לחצן Settings )הגדרות( במסך המגע.

    במסך הגדרות לחץ על לחצן Clock )שעון( במסך 

    המגע, ולאחר מכן בחר או בטל בחירה באפשרות זו.

• )כוונון שעה( 	  Set Time Hours ליד   - או   + על  לחץ 

ו- Set Time Minutes )כוונון דקות( לכוונון השעה.

• הבחירה 	 את  בטל  זמינים  אינם  אלו  מאפיינים  אם 

בתיבה Sync Time )סנכרן זמן(.

• לחץ על X לשמירת ההגדרות ויציאה ממסך הגדרות 	

שעון.
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ערכות רקעים

• של 	 מרשימה  המסך  עבור  רקע  ערכות  לבחור  ניתן 

ערכות שמורות מראש. אם אתה רוצה להגדיר ערכת 

נושא, בצע את הפעולות הבאות.

• לחץ על לחצן Settings )הגדרות( במסך המגע ובחר 	

בתפריט תצוגה.

• ערכת 	 )הגדר   Set Theme לחצן  על  לחץ  מכן  לאחר 

נושא( במסך המגע לבחירת ערכת נושא.

הגדרות שמע

• Audio )שמע( במסך המגע להפעלת 	 לחץ על לחצן 

מסך הגדרות שמע לכוונון של איזון/דעיכה, אקולייזר 

ועוצמת קול מותאמת מהירות.

• אתה יכול לחזור למסך רדיו בלחיצה על לחצן X בצד 	

ימין למעלה.

איזון/דעיכה

• במסך 	 )איזון/דעיכה(   Balance/Fade לחצן  על  לחץ 

או  הקדמיים  הרמקולים  בין  השמע  של  לאיזון  המגע 

דעיכה של השמע בין הרמקולים האחוריים והקדמיים.

• )קדמי, 	  Right או   ,Front, Rear, Left לחצני  על  לחץ 

וגרור את  ימין( במסך המגע, או לחץ  אחורי, שמאל, 

סמל הרמקול לכוונון איזון/דעיכה.

אקולייזר

• לחץ על לחצן Equalizer במסך המגע להפעלת מסך 	

האקולייזר.

• לחץ על לחצן + או - במסך המגע או לחץ וגרור אל 	

סרגל העוצמה עבור כל תדר אקולייזר. ערך העוצמה 

נע בין תשע פלוס או תשע מינוס, ומוצג בתחתית של 

כל תדר.

עוצמת קול מותאמת מהירות

• )עוצמת 	  Speed Adjusted Volume לחצן  על  לחץ 

קול מותאמת מהירות( במסך המגע להפעלת עוצמת 

קול מותאמת מהירות(. עוצמת קול מותאמת מהירות 

מכווננת בלחיצה על  מחוון עוצמת קול. הוא משנה 

בהתאם  הקול  עוצמת  של  האוטומטי  הכוונון  את 

למהירות הרכב.

גרירה ושחרור לשורת תפריט

לנוחיותך, ניתן לשנות את תצוגת המאפיינים והשירותים 

.UCONNECT בסרגל התפריט הראשי של

בצע את הפעולות הבאות:

מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינץ'  
תפריט ראשי

1. לחץ על לחצן Apps  לפתיחת מסך היישומים.

2. לחץ והחזק, ולאחר מכן גרור את היישום הנבחר 

להחלפת הקיצור הנוכחי בסרגל התפריט הראשי.

התפריט  לשורת  שנגרר  ליישום  החדש  הקיצור 

הראשי, יהיה יישום/קיצור דרך פעיל.

הערה:

מאפיין זה פעיל רק כאשר משולב מצב חניה.
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רדיו

מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינץ' רדיו

1 - תחנות רדיו שמורות

2 - מעבר בין תחנות שמורות

3— שורת מצב

4 - הצגת מפת ניווט מוקטנת

5 - סרגל קטגוריה ראשי

6 - הגדרות שמע

7 - חיפוש מעלה

8 - כוונון ישיר לתחנת רדיו

9 - חיפוש מטה

10 - סקירה וניהול תחנות שמורות

11 - תחום תדרי רדיו
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אזהרה!
סע תמיד בזהירות כשידיך אוחזות בגלגל ההגה. אתה 

בשימוש   הכרוכים  ובסיכונים  המלאה  באחריות  נושא 

במערכת  השתמש  רכבך.  של  וביישומים  במאפיינים 

אחרת,  זאת.  לעשות  שבטוח  בעת  רק   Uconnect
קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

• לגישה למצב רדיו, לחץ על לחצן Radio במסך המגע.	

בחירת תחנות רדיו

• או 	  AM, FM( הרצוי  התדרים  תחום  לחצן  על  לחץ 

DAB( במסך המגע.

חיפוש מעלה/חיפוש מטה

• במסך 	 מטה  חיפוש  או  מעלה  חיפוש  לחצן  על  לחץ 

המגע למשך פחות משתי שניות לחיפוש תחנות רדיו. 

המגע  במסך  החצים  מלחצני  אחד  את  והחזק  לחץ 

למשך למעלה משתי שניות למעבר בין התחנות ללא 

לאחר  הנקלטת  הבאה  בתחנה  ייעצר  הרדיו  עצירה. 

שלחצן החץ במסך המגע שוחרר.

כוונון ישיר

• כוונון ישיר לתחנת רדיו בלחיצה על לחצן Tune )כוונון( 	

במסך המגע, והכנסת מספר התחנה הרצוי.

שמירה ידנית של תחנות בזיכרון

תחנות   36 של  מרבי  מספר  לשמור  יכול  שלך  הרדיו 

)DAB -ו AM, FM( בזיכרון, 12 תחנות בכל תחום תדרים

הם מוצגים בחלק העליון של מסך הרדיו שלך.

לצפייה ב-12 התחנות השמורות עבור תחום תדר, לחץ 

ימין  צד  של  העליון  בקצה  המגע  במסך  החץ  לחצן  על 

של המסך, כדי לעבור בין שתי קבוצות של שש תחנות 

שמורות.

הפעולות  את  בצע  בזיכרון,  תחנה  של  ידנית  לשמירה 

הבאות:

1. כוונן לתחנה הרצויה.

במסך  הרצוי  הזיכרון  מספר  לחצן  את  והחזק  לחץ   .2

שתשמע  עד  או  שניות  משתי  למעלה  למשך  המגע 

צפצוף אישור.

Android Auto - אם קיים
הערה:

מאפיין זה זמין כתלות בספק הרשת הסלולרית שלך 

ויצרן הטלפון.

להיות  לא  עשויים   Android Auto ממאפייני  כמה 

זמינים בכל אזור ו/או שפה.

 ,Uconnect Android Auto הוא מאפיין של מערכת 
 Android הטלפון החכם שלך בעל מערכת ההפעלה

גלישה  ותכנית  יותר,  מתקדמת  או   5.0 Lollipop
ומספר  שלך  הטלפון  של  הצגה  המאפשר  תואמת, 

יישומים שלו במסך המגע של מערכת השמע.

אותו  מארגן  שימושי,  מידע  מושך   Android Auto
זקוק  בדיוק כשאתה  בכרטיסיות פשוטות שמוצגות 

להן.

Android Auto יכול לעשות שימוש בטכנולוגיית הזיהוי 
גלגל  בקרי   ,Google של  ביותר  המתקדמת  הקולי 

המערכת  של  הבקרים  בלוח  ולחצנים  בקרים  הגה, 

וצג מסך מגע, כדי לשלוט על רבים מהיישומים שלך.

לשימוש ב-Android Auto בצע את הפעולות הבאות:

 Google מחנות   Android Auto יישום  את  הורד   .1

Play לטלפון האנדרואיד שלך.
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2. חבר את טלפון האנדרואיד שלך לאחד משקעי מדיה 

 Android Auto ברכבך. אם לא הורדת את יישום USB
לטלפון החכם שלך לפני שחיברת אותו לרכב בפעם 

הראשונה, תחל הורדה של היישום.

הערה:

הקפד להשתמש בכבל USB שסופק עם הטלפון שלך, 

כבלים לא מקוריים עלולים לא לפעול.

תתבקש   Android Auto ביישום  השימוש  שלפני  ייתכן 

בטלפון שלך לאשר את השימוש בו.

Android Auto

באמצעות  לרכבך  חובר   Android Auto-ש לאחר   .3

 .Bluetooth גם יתחבר באמצעות Android Auto  ,USB
 , של   הבית  מסך  את  תציג  המערכת 

לא  הדבר  אם  אבל  אוטומטית,  מופעל   Android Auto
מערכת  של  ההפעלה  הוראות  חוברת  את  ראה  קורה, 

 .AutoShow מאפיין  את  לאפשר  כדי   ,Uconnect
 Android Auto על  בלחיצה  אותו  להפעיל  יכול  אתה 

הנממצא בתפריט Apps )יישומים(. אם אתה משתמש 

להעביר  יכול  אתה  קרובות,  לעתים   Android Auto-ב

את היישום לשורת התפריטים בתחתית המסך. לחץ על 

      Android Auto יישום ואתר את  )יישומים(,   Apps לחצן 

בסרגל  קיים  דרך  קיצור  להחלפת  אותו  גרור  מכן  לאחר 

התפריט הראשי.

 Uconnect עלה ופועל במערכת Android Auto-לאחר ש

חבילת  באמצעות  הבאים  במאפיינים  להשתמש  ניתן 

הנתונים של הטלפון החכם שלך.

• Google Maps לניווט	

• וכו' 	  ,Google Play Music, Spotify, iHeart Radio
לנגינת מוזיקה.

• תקשורת באמצעות שיחה בדיבורית ושליחת הודעות.	

• מאות ואף יותר יישומים תואמים.	

הערה:

באזור  שאתה  ודא   ,Android Auto-ב להשתמש  כדי 

להשתמש  עשוי   Android Auto סלולרית.  קליטה  של 

בתקשורת נתונים סלולרית, והקליטה הסלולרית מוצגת 

בפינה הימנית העליונה של מסך הרדיו.

נתוני Google Maps וקליטה סלולרית 

הערה:

נדרש טלפון חכם בעל גרסת Android 5.0 Lollipop או 

.Google Play מתקדמת יותר, והורדה של יישום מחנות

סימנים  הם   Google Play-ו  Android, Android Auto
.Google Inc מסחריים רשומים של
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מפות

או  ההגה  בגלגל  קולית  הפעלה  לחצן  את  והחזק  לחץ 

ליעד  לנווט  מגוגל  לבקש  כדי  על סמל המיקרופון  הקש 

באמצעות הקול.

אתה יכול לגעת בסמל ניווט ב-Android Auto לגישה אל 

.Google Maps

הערה:

נלחץ,  רק  אלא  לחוץ  אינו  קולית  הפעלה  לחצן  אם 

הפעלה קולית של Uconnect תבקש ממך לומר פקודת 

הניווט המובנית של  להפעלה של מערכת  כלשהי  ניווט 

.Uconnect

בעת שימוש ב-Google Maps  ,Android Auto מספקת 

הנחיות קוליות:

• ניווט	

• נתוני תנועה בזמן אמת	

• הנחיית נתיב	

Google Maps

הערה:

של  המובנית  הניווט  במערכת  משתמש  אתה  אם 

באמצעות  חדש  מסלול  להתחיל  ומנסה   ,Uconnect
Android Auto, הפעלה קולית או כל שיטה אחרת, תוצג 

הודעה קופצת השואלת האם ברצונך לעבור ממערכת 

באמצעות  הניווט  למערכת   Uconnect של  הניווט 

הטלפון.

ברצונך  האם  אותך  לשאול  תוצג  גם  קופצת  הודעה 

להתחיל  וברצונך  פועל   Android Auto אם  לעבור, 

.Uconnect מסלול במערכת

הניווט  לשיטת  הניווט  )כן( מעבירה את   Yes בחירת 

שנבחרה ומתוכנן מסלול ליעד החדש.

אם נבחר No )לא( שיטת הניווט לא תשתנה.

www.android.com/auto למידע נוסף, עיין בקישור

למידע נוסף על תפקוד הניווט, עיין בקישור

 https://support.google.com/android או

./https://support.google.com/androidauto 
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מוזיקה

Android Auto מאפשר לך גישה להזרמה של המוזיקה 
 Google Play האהובה עליך באמצעות אפליקציות כגון

באמצעות חבילת   .Music, iHeartRadio, and Spotify
ללא  למוזיקה  להאזין  יכול  אתה  הסלולרית,  התקשורת 

הפסקה בעת נסיעה.

הערה:

כדי שיישומי מוזיקה, רשימות השמעה ותחנות יפעלו עם 

Android Auto, הם חייבים להיות מוגדרים בטלפון שלך 
.Android Auto-לפני שימוש ב

Android Auto-מוזיקה ב

הערה:

המושמעת  המוזיקה  על  נוספים  נתונים  לראות  כדי 

מערכת  של  מדיה  מסך  את  בחר   ,Android Auto דרך 

.Uconnect

https://support.google.com/ למידע נוסף עיין בקישור

.androidauto

תקשורת

לחצן  את  והחזק  לחץ  מחובר,   Android Auto כאשר 

הקולי  הזיהוי  להפעלה של  בגלגל ההגה  קולית  הפעלה 

.Android Auto הייחודי של מערכת

ומענה  טקסט  הודעות  של  שליחה  תאפשר  זו  פעולה 

עליהן, קריאה של הודעות טקסט נכנסות וניהול שיחות 

באמצעות דיבורית.

Android Auto-אנשי קשר ב

Android Auto-טלפון ב

יישומים

התואמים  היישומים  כל  את  יציג   Android Auto יישום 

לשימוש עם Android Auto, בכל פעם שהוא מופעל.

כדי שיישום יפעל עם Android Auto, אתה חייב להוריד 

יישומים  את היישום ולהיכנס אליו. לצפייה ברשימה של 

.g.co/androidautoto תואמים, ראה אתר
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שילוב Apple CarPlay - אם קיים

הערה:

שלך  הסלולרית  הרשת  בספק  כתלות  זמין  זה  מאפיין 

ויצרן הטלפון.

כמה ממאפייני Apple CarPlay עשויים לא להיות זמינים 

בכל אזור ו/או שפה.

 ,Apple CarPlay עובד באופן בלתי מורגש עם Uconnect
 iPhone-הדרך החכמה יותר והבטוחה יותר להשתמש ב

שלך ברכב ולהישאר ממוקד בנהיגה.

בבקרים   ,Uconnect של  המגע  במסך  השתמש 

לגישה   Siri באמצעות  קולית  ובהפעלה  ובלחצנים 

לשירותי Apple Music, מפות, הודעות, ועוד.

 iPhone-ב משתמש  שאתה  ודא   ,CarPlay-ב לשימוש 

 Siri דאג לאפשר את הפעלת  יותר,  דגם מתקדם  או   5

עבור  מנעילה  משוחרר  שלך   iPhone-ש ודא  בהגדרות, 

החיבור הראשוני, ואז בצע את הפעולות הבאות:

 USB 1. חבר את ה-iPhone שלך לאחד משקעי מדיה 

ברכבך.

הערה:

הקפד להשתמש בכבל USB שסופק עם הטלפון שלך, 

כבלים לא מקוריים עלולים לא לפעול.

מסך    את  מציגה  המערכת  מחובר,  שההתקן  לאחר   .2

הבית של CarPlay, Apple. CarPlay מופעל אוטומטית, 

הוראות  חוברת  את  ראה  קורה,  לא  הדבר  אם  אבל 

את  לאפשר  כדי   ,Uconnect מערכת  של  ההפעלה 

מאפיין AutoShow. אתה יכול להפעיל אותו בלחיצה על 

Apple CarPlay הנמצא בתפריט Apps )יישומים(.

אם אתה משתמש ב-Apple CarPlay לעתים קרובות, 

התפריטים  לשורת  היישום  את  להעביר  יכול  אתה 

)יישומים(,   Apps לחצן  על  לחץ  המסך.  בתחתית 

גרור אותו  Apple CarPlay, לאחר מכן  יישום  ואתר את 

להחלפת קיצור דרך קיים בסרגל התפריט הראשי.

CarPlay

 Uconnect ופועל במערכת  לאחר ש-CarPlay עלה 

ניתן להשתמש במאפיינים הבאים באמצעות חבילת 

הנתונים של ה-iPhone שלך.

• טלפון	

• מוזיקה	

• הודעות	

• מפות	

הערה:

כדי להשתמש ב-CarPlay , ודא שהחבילה הסלולרית 

סלולרית.  קליטה  בו  שיש  באזור  ואתה  פעילה  שלך 

הנתונים והקליטה הסלולרית מוצגים בצד שמאל של 

מסך הרדיו.

נתוני CarPlay וקליטה סלולרית
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הערה:

תאימות  לבדוק  כדי  לשירות  פנה  תואם.   iPhone נדרש 

וגלישה.  נתונים  עבור  חיובים  שיחולו  ייתכן  הטלפון.  של 

 Apple .Apple ע"י  נוצר  הרכב  של  המשתמש  ממשק 

רשומים  מסחרים  סימנים  הם   iPhone-ו  CarPlay
ובמדינות  בארה"ב   הרשומים    ,Apple Inc.  חברת של 

 Apple Inc אחרות. תנאי השימוש ומדינות הפרטיות של

הם התקפים.

טלפון

הפעלה  לחצן  את  והחזק  לחץ  פועל,   CarPlay כאשר 

אתה   .Siri של  קולי  זיהוי  להפעלת  ההגה  בגלגל  קולית 

 CarPlay של  הבית  לחצן  את  ולהחזיק  ללחוץ  גם  יכול 

להאזין  לך  מאפשרת  היא   .Siri עם  שיחה  להתחלת 

 Siri באמצעות  זאת  עושה  שהיית  כמו  קולית  להודעה 

ב-iPhone שלך.

הערה:

ההגה  בגלגל  קולית  הפעלה  לחצן  על  בלבד  לחיצה 

מפעילה את הזיהוי הקולי המובנה של המערכת ולא את 

 .CarPlay שאינו פועל יחד עם ,Siri

מוזיקה

רשימות  האמנים,  לכל  גישה  לך  מאפשרת   CarPlay
חבילת  באמצעות   .iTunes-מ והמוזיקה  ההשמעה 

לבחור  גם  יכול  אתה  שלך,   iPhone-ה של  התקשורת 

חדשות,  מוזיקה,  כולל  שלישי  צד  של  השמעה  יישום 

ספורט, פודקאסטים ועוד.

Apple Music

הודעות

לשלוח  לך  מאפשרת   CarPlay   ,iPhone-ב כמו  בדיוק 

.Siri ולענות על הודעות באמצעות

להקריא  גם  יכולה   Siri קולית,  היא  שההפעלה  כיוון 

הודעות טקסט נכנסות עבורך.

מפות

 ,Uconnect במערכת  לניווט   Apple Maps-ב לשימוש 

הפעל את CarPlay ולחץ והחזק את  לחצן הפעלה קולית 

בגלגל ההגה לשימוש ב-Siri לקביעת היעד הנבחר.

לחלופין, בחר ביעד קרוב בלחיצה ולבחירה של קטגוריה 

באמצעות  אפילו  או  יעדים,  מדף   Siri של  בהפעלה 

הקלדת היעד.

מפות
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הערה:

נלחץ,  רק  אלא  לחוץ  אינו  קולית  הפעלה  לחצן  אם 

הפעלה קולית של Uconnect תבקש ממך לומר פקודת 

הניווט המובנית של  להפעלה של מערכת  כלשהי  ניווט 

.Uconnect

• של 	 המובנית  הניווט  במערכת  משתמש  אתה  אם 

באמצעות  חדש  מסלול  להתחיל  ומנסה   ,Uconnect
אחרת,  שיטה  כל  או  קולית  הפעלה   ,CarPlay
לעבור  ברצונך  האם  השואלת  קופצת  הודעה  תוצג 

הניווט  למערכת   Uconnect של  הניווט  ממערכת 

לשאול  תוצג  גם  קופצת  הודעה   .iPhone באמצעות 

ואתה  CarPlay פועל  אותך האם ברצונך לעבור, אם 

בחירת   .Uconnect במערכת  מסלול  להתחיל  מנסה 

Yes )כן( מעבירה את הניווט לשיטת הניווט שנבחרה 
ומתוכנן מסלול ליעד החדש. אם נבחר No )לא( שיטת 

הניווט לא תשתנה.

הודעה קופצת של ניווט

יישומים

לשימוש ביישום התואם ל-CarPlay, אתה חייב שהיישום 

הרשימה  את  ראה  אליו.  ולהיכנס  שלך   iPhone-ל יורד 

באתר   CarPlay עבור  הזמינים  יישומים  של  המעודכנת 

.http://www.apple.com/ios/carplay

יישומים  - אם קיימים

 Uconnect Apps לחצן  על  לחץ  ליישומים  לגישה 

במסך המגע לגלילה ברשימת היישומים:

• 	EcoDrive

• 	MyCar

• 	TuneIn

• 	Deezer

• 	Reuters

• 	Twitter

• 	.Facebook Check -  In

• 	Apple CarPlay

• 	Android Auto

• שירותי זמן אמת של TomTom ועוד.	
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Uconnect הגדרות
להגדרות  גישה  לך  מאפשרת   Uconnect מערכת 

מאפיינים הניתנות להתאמה אישית כגון, שפה, תצוגה, 

יחידות, קול, שעון, מצלמה, מערכות עזר לנהיגה, מראות 

ונעילה, הפעלה אוטומטית של  ומגבים, תאורה, דלתות 

אפשרויות  חיצוניים,  התקנים  מתגי  נוחות,  מאפייני 

 ,Bluetooth/הדממת מנוע, הגדרות מצפן, שמע, טלפון

באמצעות  מערכת,  ונתוני  הגדרות  שחזור  רדיו,  כוונון 

לחצנים במסך המגע.

 ,)Uconnect 3( )הגדרות(   SETTINGS לחצן  על  לחץ 

 )4C/4C NAV או Apps Uconnect 4( או לחץ על לחצן

על   לחץ  מכן  לאחר  המגע,  מסך  של  בתחתית  הנמצא 

למסך  למעבר  המגע  במסך  )הגדרות(   Settings לחצן 

הגדרות.

גלול מטה או מעלה עד שההגדרות  ביצוע בחירה  בעת 

הרצויות מסומנות, ולחץ על ההגדרה הרצויה עד שמוצג 

סימן בחירה ליד ההגדרה, המציין שההגדרה נבחרה.

הגדרות המאפיינים הבאות זמינות:

 Auto-On Comfort•	  Language•	

AUX Switches•	   Display•	

Engine Off Options•	   Units•	

	•Compass - אם קיים  •  Voice•	

Audio•	   Clock•	

Phone/Bluetooth•	•אם•קיימת•-•Camera•	

Radio Setup•	 •Safety & Driving Assistance•	

Restore Settings•	 	•Mirrors & Wipers•—•אם•קיימים•

Clear Personal Data•	 • •Lights•	

Doors & Locks•	•System Information•	

הערה:

עשויות  התפקודים  הגדרות  הרכב,  לאפשרויות  בהתאם 

להיות שונות.

בפרק   "Uconnect "הגדרות  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"מולטימדיה" בספר הנהג.

עצות לשימוש בבקרים ומידע 
כללי

בקרי שמע בגלגל ההגה

בצדו  נמצאים  השמע  במערכת  מרחוק  השליטה  בקרי 

האחורי של גלגל ההגה.

בקרי שמע של מערכת השמע )מאחורי גלגל ההגה(

מתג שמאלי

• לחץ על המתג מעלה או מטה לחיפוש תחנה להאזנה.	

• 	.AM/FM/DAB לחץ על הלחצן במרכז לשינוי למצבים
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מתג ימני

• דחוף את המתג מעלה או מטה כדי להגביר או להנמיך 	

את עוצמת הקול.

• לחץ על הלחצן במרכז להשתקת מערכת השמע.	

תנאי קליטה

תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך נסיעה.

ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים הרריים, ליד בניינים או 

גשרים, במיוחד אם אתה רחוק ממקור השידור.

דיווחי  של  קליטה  בעת  הקול  עוצמת  תוגבר  כי  ייתכן 

תנועה ושל חדשות.

טיפול ותחזוקה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא שהמערכת 

תקינה:

• או 	 מחודדים  חפצים  עם  במגע  יבוא  שהצג  אסור 

שלו.  השטח  לפני  נזק  לגרום  שעלולים  קשיחים 

לניקוי  ואנטי-סטטית  יבשה  רכב,  במטלית  השתמש 

הצג ללא לחיצות.

• ונגזרותיהם, 	 דלקים  באלכוהול,  תשתמש  אל  לעולם 

כדי לנקות את מסך הצג.

• נזק 	 לה  לגרום  עלול  הוא  למערכת:  נוזל  חדירת  מנע 

בלתי ניתן לתיקון.

הגנה מפני גניבה

המערכת מצוידת במערכת הגנה מפני גניבה המבוססת 

האלקטרונית  הבקרה  יחידת  עם  המידע  חילוף  על 

)מחשב רכב( ברכב. היא מבטיחה בטיחות מרבית.

אם תוצאת הבדיקה המתקבלת היא חיובית, המערכת 

תתחיל לפעול. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה.

- AUX/USB/MP3 בקרי
אם קיימים

מתחת  קצת  המכשירים  בלוח  נמצאת  המדיה  יחידת 

לבקרי מערכת בקרת האקלים.

מאחורי מכסה יחידת המדיה ישנו שקע AUX אחד, שקע 

USB סוג C אחד, ושקע USB סטנדרטי אחד.

מנגני  מוזיקה  לנגן  לך  מאפשרים   USB שקעי  שני 

iPod/MP3 או התקני USB דרך מערכת השמע של 
הרכב.

שקעי USB לטעינה חכמה מספקים מתח עד שעה 

לאחר כיבוי ההצתה.

הערה:

• שקע USB סוג C הוא שקע המדיה הראשי עבור 	

מערכת השמע. ניתן לחבר שני התקנים בו זמנית 

ושני השקעים מספקים זרם טעינה, אבל העברת 

נתונים ליחידה הראשית יכולה להתבצע בכל פעם 

רק מאחד השקעים.

• אך 	 נתונים.  חיבור  אותו  חולקים  השקעים  שני 

.C או סוג A המשתמש אינו יכול לעבור בין סוגים
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A והתקן  USB מסוג  לדוגמה, אם התקן מחובר לשקע 

אחר מחובר לשקע USB מסוג C, החיבור להתקן בשקע 

מסוג A יתנתק.

לחלופין, אם התקן מחובר לשקע C והתקן אחר מחובר 

 C מסוג  בשקע  להתקן  החיבור   ,A מסוג   USB לשקע 

יישמר.

USB חיבורי

1 - שקע סוג A מחובר

2 - שקע סוג C מחובר

3 - שקעים סוג A סוג C מחוברים
יחידת מדיה

AUX 1 - שקע

C 2 - שקע סוג

 A סוג USB 3 - שקע

המרכזית,  הקונסולה  בתוך  הנמצא  שני   USB שקע 

התקני  או   iPod/MP3 מנגני  מוזיקה  לנגן  לך  מאפשר 

USB דרך מערכת השמע של הרכב.

שקע USB בקונסולה המרכזית

הקונסולה  מאחורי  נמצאים  ורביעי  שלישי   USB שקעי 

המרכזית, מעל לממיר המתח.

לטעון  יכול  אשר  בלבד,  טעינה  שקע  הוא  מהם  אחד 

.USB התקני

 iPod/MP3 השקע האחר מאפשר לך לנגן מוזיקה מנגני
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או התקני USB דרך מערכת השמע של הרכב.

שקעי USB בצד האחורי של הקונסולה המרכזית

1 - שקעי USB סוג C וסוג סטנדרטי

2 - שקעי USB סוג C וסוג סטנדרטי לטעינה בלבד

הודעה במסך על התקן מחובר

הודעה במסך על טלפון מחובר

הודעה במסך על טלפון או התקן USB מחובר

הערה:

USB עשוי לגרום לניתוק החיבור  חיבור טלפון או התקן 

של התקן שחובר קודם לכן.

למידע נוסף, עיין בנושא בספר הנהג שלך.

הערה:

רבים.   Apple-ו  Android בהתקני  תומכים   USB שקעי 

שקע USB תומך גם בנגינה של מוזיקה מהתקני זיכרון 

ראה  שנבדקו,  התקנים  של  לרשימה  חיצוניים.   USB
תוכנה  גרסאות  כמה   .UconnectPhone.com באתר 

 .USB עשויות לא לתמוך לחלוטין במאפיינים של שקעי 

גלוש לאתר של יצרן ההתקן לצורך עדכון התוכנה.

אזהרה!
אל תחבר או תנתק iPod  או התקן חיצוני בעת נהיגה. 

או  חמורה  לפציעה  לגרום  עלול  זו  לאזהרה  ציות  אי 

למוות.
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ניווט - אם קיים
• 	 Uconnect המידע הבא תקף רק אם יש לך מערכת

. 4C NAV

לחץ על לחצן Nav )ניווט( במסך המגע בשורת התפריט 

לגישה למערכת הניווט.

שינוי עוצמת קול של הודעות ניווט

1. לחץ על לחצן Settings )הגדרות( במסך המגע בחלק 

הימני התחתון של המסך.

2. בתפריט הגדרות, לחץ על Guidance )הנחיה( במסך 

המגע.

הניווט  של  הקול  עוצמת  את  כוונן  הנחיה,  בתפריט   .3

בלחיצה על הלחצנים + או - במסך המגע.
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מערכת Uconnect 4C NAV וצג 8.4 אינץ' ניווט

1 - חיפוש יעד בכל הקטגוריות

2 - מציאת יעד

3 - הצגת מפה

4 - ניווט ליעד הבית השמור

5 - ניווט ליעד העבודה השמור

6 - הגדרות ניווט

7 - חירום

8 - מידע
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מציאת נקודות עניין

 ?Where To לחצן  על  לחץ  הראשי,  הניווט  מתפריט   .1

 Points of על  לחץ  מכן  לאחר  המגע,  במסך  )לאן?( 

Interest )נקודת עניין( במסך המגע.

2. בחר קטגוריה ולאחר מכן תת קטגוריה, אם דרוש.

3. בחר את היעד שלך ולחץ על GO! )סע( במסך המגע.

מציאת מקום באמצעות איות

• 	 ?Where To לחצן  על  לחץ  הראשי,  הניווט  מתפריט 

 Points of על  לחץ  מכן  לאחר  המגע,  במסך  )לאן?( 

Interest )נקודת עניין( במסך המגע, לאחר מכן לחץ 
על לחצן Spell Name )איית שם( במסך המגע.

• הכנס את שם היעד.	

• לחץ על לחצן List )רשימה( .	

• 	 Route to-ב בחר  מכן  ולאחר  שלך  היעד  את  בחר   

)מסלול אל( ולחץ על GO! )סע( במסך המגע.

הכנסת יעד בשלב אחד

• הכנס את היעד שלך מבלי להוריד את הידיים מההגה.	

• ההגה, 	 בגלגל  קולית  הפעלה  לחצן  על  לחץ  פשוט 

 Find המתן עד שתשמע צפצוף ואז אמור משהו כגון

Address ולאחריו הכתובת.

הערה:

שהרכב  בעת  זמין  אינו  המגע  מסך  במקשי  שימוש 

באמצעות  כתובת  להכניס  יכול  אתה  אך  בתנועה. 

פקודות קוליות בעת שהרכב בתנועה.

זיהוי  "עצות מהירות למערכת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

קולי " בפרק זה.

הגדרת הבית שלך

• )ניווט( 	  Nav לחצן  על  לחץ  הבית  כתובת  להוספת 

למערכת  לגישה  המגע  מסך  של  התפריט  בשורת 

הניווט ותפריט הניווט הראשי.

• יכול 	 Home )בית( במסך המגע. אתה  לחץ על לחצן 

 Spell ,)איית עיר( Spell City להוסיף מיקום בבחירת

Street )איית רחוב( או Select Country )בחר מדינה(. 
בהתאם  אוטומטי  באופן  ממולאת  מדינה  בחירת 

למיקומך.

• 	 Save Home בחר  שלך  המיקום  את  שהזנת  לאחר 

)שמור בית( הנמצא בצד השמאלי התחתון של מסך 

המגע.

• אחרים 	 מיקומים  )או  השמור  הבית  מיקום  למחיקת 

שמורים(, כדי שתוכל לשמור מיקום בית חדש, לחץ 

 Where To ניווט( במסך המגע, ובמסך( Nav על לחצן

ולאחר מכן  לאן(,  )ערוך   Edit Where To בחר  )לאן(, 

לחץ על לחצן Home )בית( במסך המגע. בניהול מסך 

לחץ על לחצן Reset Location )איפוס מיקום(. יופיע 

 Are you sure you want מסך אישור שישאל אותך 

to reset this location? )האם אתה בטוח שברצונך 
לאישור  )אפס(   Reset בחר  זה?(  מיקום  את  לאפס 

להוראות  בהתאם  חדש  בית  מיקום  הגדר  המחיקה. 

שפורטו לעיל.

בית

• מתפריט 	 במערכת.  שמור  להיות  חייב  הבית  מיקום 

ניווט, לחץ על מסך Home )בית( במסך המגע.
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מערכת Uconnect 4C NAV וצג 8.4 אינץ' מפה

1 - מרחק לפנייה הבאה

2 - שם הרחוב בפנייה הבאה

3 - זמן הגעה משוער

4 - שינוי גודל תצוגה

יוצא  אתה  אם  במפה.  כחול  בקו  מסומן  שלך  המסלול 

מגבלת  סמל  מחדש.  יחושב  שלך  המסלול  מהמסלול, 

מהירות יוצג כאשר אתה נוסע בדרכים ראשיות.

5 - מיקומך על המפה

6 - תפריט ניווט ראשי

7 - שם הרחוב במיקומך

8 - אפשרויות מסלול ניווט
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הוספת עצירה

• כדי להוסיף עצירה אתה חייב להיות במסלול ניווט.	

• ובחר 	 המגע  במסך  )תפריט(   Menu לחצן  על  לחץ 

בתפריט הניווט הראשי.

• לחץ על לחצן Where To? )לאן?( במסך המגע, וחפש 	

עצירה נוספת.

את  לבטל  לבחור  יכול  אתה  נבחר,  נוסף  מיקום  כאשר 

כיעד  או  הראשון  כיעד  אותו  להוסיף  הקודם,  המסלול 

האחרון.

• בחר את היעד שלך ולחץ על GO! )סע( במסך המגע.	

ביצוע מעקף

• כדי להוסיף מעקף אתה חייב להיות במסלול ניווט.	

• לחץ על לחצן Detour )מעקף( במסך המגע.	

הערה:

אם המסלול שאתה נוסע בו הוא המסלול ההגיוני היחיד, 

ייתכן שההתקן לא יחשב מעקף.

.Uconnect למידע נוסף עיין בחוברת הפעלה של מערכת

עדכון מפה

 www.maps.mopar.eu לעדכון המפה שלך, גלוש לאתר

או צור קשר עם מרכז שירות מורשה.
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UCONNECT טלפון

)Bluetooth שיחה בדיבורית( UCONNECT טלפון

Uconnect 3 וצג 5 אינץ' תפריט רדיו טלפון

1 - חייג/ חיוג חוזר/ החזק

2 - עוצמת קליטה

3 - טלפון מחובר כעת

4 — רמת טעינה סוללת טלפון נייד

5 - השתקת המיקרופון

Uconnect 6 - העבר ל/ ממערכת

 Uconnect 7 - תפריט הגדרות הטלפון במערכת

8 — הודעות טקסט

9 - לוח מקשים

10 - יומן שיחות אחרונות

11 - עיון בספר הטלפונים

12 - סיום שיחה
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Uconnect 4 וצג 7 אינץ' תפריט רדיו טלפון

1 - אנשי קשר מועדפים

2 — רמת טעינה סוללת טלפון נייד

3 - טלפון מחובר כעת

Siri - 4

5 - השתקת המיקרופון

Uconnect 6 - העבר ל/ ממערכת

7 - שיחת ועידה*

8 - הגדרות הטלפון

9 — הודעות טקסט**

10 - לוח מקשים

11 - יומן שיחות אחרונות

12 - עיון בספר הטלפונים

13 - סיום שיחה

14 - חייג/ חיוג חוזר/ החזק

15— תפקוד אל תפריע

16 - ענה בהודעת טקסט

.GSM שיחת ועידה זמינה רק בהתקנים ניידים ברשת *

.)Bluetooth MAP מאפיין הודעות טקסט זמין רק בטלפונים ניידים )נדרש פרופיל - **
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מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינץ' תפריט ראשי רדיו טלפון

1 - טלפון מחובר כעת

2 - עוצמת קליטה

3— תפקוד אל תפריע

4 - ענה בהודעת טקסט**

5 - טלפון לפי שם איש קשר

6 - שיחת ועידה*

7 - שיוך הטלפון

8 — תפריט הודעות טקסט**

9 - לוח מקשים

10 - תפריט אנשי קשר

11 - יומן שיחות אחרונות

12 - אנשי קשר מועדפים

13 - השתקת המיקרופון

14 - דחיית שיחה נכנסת

15 - ענה/ חיוג חוזר/ החזק

16 — רמת טעינה סוללת טלפון נייד

Uconnect 17 - העבר ל/ ממערכת

.GSM שיחת ועידה זמינה רק בהתקנים ניידים ברשת *

ניידים  בטלפונים  רק  זמין  טקסט  הודעות  מאפיין   -  **
.)Bluetooth MAP נדרש פרופיל(
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תפקוד טלפון של מערכת Uconnect  מאפשר לך לקבל 

ולבצע שיחות באמצעות דיבורית.

יכולים גם לבצע שיחות בטלפון הנייד בהפעלה  הנהגים 

קולית או באמצעות הלחצנים במסך המגע )ראה נושא 

הפעלה קולית(.

באמצעות  מתבצע  דיבורית  באמצעות  שיחה  מאפיין 

המאפשר  העולמי  התקן   -  Bluetooth טכנולוגיית 

באופן  לזה  זה  להתחבר  שונים  אלקטרוניים  להתקנים 

אלחוטי.

קיים    Uconnect מערכת  של  טלפון  לחצן  אם 

טלפון  במאפייני  מצויד  שלך  הרכב  שלך,  ההגה  בגלגל 

.Uconnect

הערה:

• בפרופיל 	 התומך  נייד  טלפון  דורש   Uconnect טלפון 

דיבורית Bluetooth גרסה 1.0 או מתקדמת יותר.

• רוב הטלפונים/ ההתקנים הניידים תואמים למערכת 	

ניידים  התקנים  טלפונים/  מספר  אך   ,Uconnect
אינם מצוידים בכל המאפיינים הדרושים לשימוש בכל 

.Uconnect התכונות של מערכת

• 	:Uconnect לשירות ללקוח מערכת

• 	.Driver Uconnect.eu :בקר באתר

• או פנה למרכז שירות מורשה .	

שלך  הנייד  הטלפון  של  אלחוטי(  )חיבור  שיוך 
 Uconnect עם מערכת

שיוך טלפון נייד הוא תהליך של יצירת חיבור אלחוטי בין 

.Uconnect טלפון סלולרי ומערכת

הערה:

• 	 ,Uconnect מערכת  של  טלפון  במאפיין  לשימוש 

שלך  הנייד  הטלפון  האם  לקבוע  ראשית  עליך 

באתר              בקר   .Uconnect למערכת  תואמים  והתוכנה 

תאימות  על  מלא  למידע   www.DriveUconnect.eu
הטלפון הנייד. 

• שיוך טלפון נייד אינו אפשרי בעת שהרכב בתנועה.	

• ניתן לשייך מספר מרבי של עשרה טלפונים למערכת 	

.Uconnect

 Uconnect 3 התחלת הליך השיוך במערכת שמע

וצג 5 אינץ':

Uconnect 3

.ON או ACC 1. העבר את מתג ההתנעה למצב

2. לחץ על לחצן Phone )טלפון(.

3. בחר "Settings" )הגדרות(.

4. בחר Paired Phones )טלפונים משויכים(.

5. בחר Add device )הוסף התקן(.

• טלפון Uconnect יציג את מסך In progress )בביצוע( 	

כאשר המערכת מתחברת.
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מערכת Uconnect 4 וצג 7 אינץ':

Uconnect 4

.ON או ACC 1. העבר את מתג ההתנעה למצב

2. לחץ על לחצן Phone )טלפון( בשורת התפריט במסך 

 No phone connected Do you המגע. תוצג הודעה

האם  טלפון  מחובר  )לא   ?want to pair a phone
ברצונך לשייך טלפון?( בחר Yes )כן(.

3. לאחר בחירת Yes, בצע את השלבים לחיבור הטלפון 

.Bluetooth הנייד שלך באמצעות קישוריות

 Make ,4. לאחר שהשיוך הושלם תוצג הודעה השואלת

בחר  מועדף?(  לטלפון  )להפוך   ?this your Favorite
Yes )כן( או No )לא(. 

מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 8.4 אינץ':

Uconnect 4 NAV

.ON או ACC 1. העבר את מתג ההתנעה למצב

2. לחץ על לחצן Phone )טלפון( בשורת התפריט במסך   

המגע. 

• 	 No phone connected Do you want תוצג הודעה 

ברצונך  האם  טלפון  מחובר  )לא   ?to pair a phone
 ,Yes Yes )כן(. לאחר לחיצה על  לשייך טלפון?( בחר 

מערכת השמע תנחה אותך בשלבים לחיבור הטלפון 

.Bluetooth שלך באמצעות

• 	 In progress מסך  את  יציג   Uconnect טלפון 

לאחר  מתחברת.  המערכת  כאשר  )בביצוע( 

 Bluetooth pairing שהשיוך הושלם תוצג הודעה

 successful: The device supports Phone and
תומך  הושלם: ההתקן   Bluetooth )שיוך   .Audio

.OK בטלפן ובשמע.( לחץ על

3.  בחר "Settings " )הגדרות(.

            )Bluetooth/טלפון(  Phone/Bluetooth בחר   .4

 Paired Phones and Audio Devices ולאחר מכן

)טלפונים והתקני שמע משויכים(.

5. אפשרות Add Device )הוסף התקן( תוצג תחת 

האפשרות Paired Phones )טלפונים משויכים(.
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שיוך ה-iPhone שלך:

Uconnect פעיל/ התקן Bluetooth

תואם   iPhone-ב זמינים  התקנים  של  לחיפוש 

:Bluetooth

1. לחץ על לחצן הגדרות.

פועל.   Bluetooth שמאפיין  ודא   .Bluetooth בחר   .2

לאחר שהוא פועל, הטלפון הנייד יתחיל לחפש חיבורי 

.Bluetooth

 Uconnect 3. כאשר הטלפון הנייד שלך מצא את מערכת

.Uconnect בחר

:iPhone השלם את תהליך קישור

בקשת התחברות

בקשת  את  קבל  הנייד,  בטלפון  בקשה  תוצג  כאשר 

.Uconnect ההתחברות מתפקוד טלפון

הערה:

.PIN כמה טלפונים ניידים ייתכן שידרשו הזנת סיסמת

iPhone בחר את רמת העדיפות של

בהצלחה, המערכת תבקש  הושלם  השיוך  הליך  כאשר 

ממך האם לבחור אותו בטלפון הנייד המועדף.

בעדיפות  יהיה  הזה  הנייד  שהטלפון  כדי  )כן(   Yes בחר 

הגבוהה ביותר.

אחרים  משויכים  טלפונים  על  יועדף  הזה  הנייד  הטלפון 

באופן   Uconnect למערכת  ויתחבר  בטווח  הנמצאים 

אוטומטי עם הכנסתו לרכב.

רק טלפון נייד אחד ו/או התקן שמע Bluetooth אחד ניתן 

.Uconnect לחיבור בכל פעם למערכת

אם נבחר No )לא(, פשוט בחר Uconnect ממסך הטלפון 

 Uconnect ומערכת   ,Bluetooth שמע  התקן  נייד/ 

.Bluetooth תתחבר  להתקן

שיוך התקן אנדרואיד:

Uconnect התקן
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תואם  אנדרואיד  בהתקן  זמינים  התקנים  של  לחיפוש 

:Bluetooth

1. לחץ על לחצן התפריט.

2. בחר Settings )הגדרות(.

3. בחר Connections )חיבורים(.

שמאפיין  ודא  לפעיל.   Bluetooth הגדרת  את  העבר   .4

Bluetooth פועל. לאחר שהוא פועל, הטלפון הנייד יתחיל 
.Bluetooth לחפש חיבורי

    Uconnect 5. כאשר הטלפון הנייד שלך מצא את מערכת

.Uconnect בחר

• ייתכן שתראה מסך בקשה בטלפון הנייד שלך המבקש 	

 Do Not את  סמן  הטלפונים,  ספר  את  להוריד  ממך 

Ask Again )אל תשאל שוב( להורדה אוטומטית של 
ספר הטלפונים. פעולה זו נועדה לאפשר ביצוע שיחות 

באמירת שם איש הקשר.

השלם את הליך שיוך התקן אנדרואיד:

בקשת התחברות

לסיסמה  זהה  הנייד  בטלפון  המוצגת  שהסיסמה  ודא 

את  אשר  מכן  לאחר   ,Uconnect במערכת  המוצגת 

.Bluetooth בקשת התחברות באמצעות

הערה:

מספר  של  ידנית  הזנה  דורשים  ניידים  טלפונים  כמה 

.Uconnect המוצג במסך PIN הכנס את מספר,PIN

בחר את רמת העדיפות של טלפון נייד אנדרואיד

המערכת  בהצלחה,  הושלם  השיוך  הליך  כאשר 

תבקש ממך האם לבחור אותו בטלפון הנייד המועדף.

בחר Yes )כן( כדי שהטלפון הנייד הזה יהיה בעדיפות 

הגבוהה ביותר.

הטלפון הנייד הזה יועדף על טלפונים משויכים אחרים 

הנמצאים בטווח ויתחבר למערכת Uconnect  באופן 

אוטומטי עם הכנסתו לרכב.

רק טלפון נייד אחד ו/או התקן שמע Bluetooth אחד 

.Uconnect ניתן לחיבור בכל פעם למערכת

ממסך   Uconnect בחר  פשוט  )לא(,   No נבחר  אם 

ומערכת   ,Bluetooth שמע  התקן  נייד/  הטלפון 

.Bluetooth תתחבר להתקן Uconnect

הערה:

שלך  הנייד  בטלפון   - תוכנה  שעדכוני  בחשבון  קח 

לחיבור  להפריע  עשויים   -  Uconnect במערכת  או 

.Bluetooth-ה
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אם הדבר קורה, בצע שוב את הליך השיוך.

אך ראשית, ודא למחוק את ההתקן מרשימת ההתקנים 

במערכת Uconnect  שלך.

מרשימת   Uconnect את  למחוק  הקפד  מכן  לאחר 

ההתקנים המשויכים בהגדרות Bluetooth של הטלפון.

כעת אתה מוכן לבצע שיחות באמצעות דיבורית.

לחץ על לחצן  טלפון Uconnect בגלגל ההגה.

הערה:

טלפונים  ולרשימת  נייד  טלפון  שיוך  על  נוסף  למידע 

תואמים גלוש לאתר www.DriveUconnect.eu או פנה 

למרכז שירות מורשה.

פקודות קוליות נפוצות)דוגמאות(

• Call )טלפן אל( ישראל ישראלי	

• Call )טלפן אל( ישראל ישראלי mobile )נייד(	

• Dial 1 248 555 1212 )חייג(	

• Redial )חייג שוב(	

המיקרופון  של  השתקה(  ביטול  )או  השתקה 
במהלך שיחה

• במהלך שיחה לחץ על לחצן Mute )השתק( בתפריט 	

פעילה,  כששיחה  רק  המוצג  הטלפון,  של  הראשי 

להשתקה ולביטול השתקה של השיחה.

העברת שיחה פעילה בין הטלפון לרכב

• במסך 	 )העבר(   Transfer על  לחץ  שיחה,  במהלך 

הראשי של הטלפון להעברת שיחה פעילה בין הטלפון 

לרכב.

ספר טלפונים

ספר  את  אוטומטית  תסנכרן   Uconnect מערכת 

תומך  הטלפון  אם  המשויך,  מהטלפון  שלך  הטלפונים 

בתכונה זו.

פעם  כל  מתעדכנים  הטלפונים  בספר  הקשר  אנשי 

שהטלפון מחובר.

רשומות ספר הטלפונים מוצגות בתפריט אנשי קשר.

את  בדוק  מוצגות,  אינן  הטלפונים  ספר  רשומות  אם 

ההגדרות בטלפון שלך.

כמה טלפונים דורשים הפעלה ידנית של תכונה זו.

• ניתן לעיין בספר הטלפונים במסך המגע של מערכת 	

בטלפון  רק  להתבצע  יכולה  עריכה  אבל   ,Uconnect
במסך  )טלפון(   Phone לחצן  על  לחץ  לעיון,  שלך. 

)ספר   Phonebook לחצן  על  מכן  ולאחר  המגע, 

טלפונים( במסך המגע.

ניתן לשמור רשומות ספר טלפונים מועדפות כמועדפים 

לגישה מהירה יותר.

עצות לפקודות קוליות

• אמירת השמות המלאים )כלומר Call ישראל ישראלי 	

לעומת Call ישראל( תגדיל את הדיוק של המערכת.

• יותר. 	 מהירות  לתוצאות  פקודות  "לקשר"  יכול  אתה 

.mobile ,ישראל ישראלי Call לדוגמה אמור

• אם אתה מאזין לרשימת פקודות קוליות זמינות, אינך 	

את  שומע  אתה  כאשר  הרשימה.  לכל  להאזין  צריך 

בגלגל  לחצן   על  לחץ  רוצה,  שאתה  הפקודה 

ההגה, המתן לצפצוף ואמור את הפקודה.
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שינוי עוצמת קול

• קולית  	 הפעלה  לחצן  על  בלחיצה  שיח  דו  התחל 

ואמור את הפקודה. למשל, Help )עזרה(.

• השתמש בבקר עוצמת קול/השתקה לכוונון עוצמת 	

 Uconnect שמערכת  בעת  הנוחה  לרמה  הקול 

מדברת.

הערה:

הגדרות עוצמת קול עבור Uconnect  שונות מאלו עבור 

מערכת השמע.

הערה:

בגלגל  לעזרה, לחץ על לחצן הפעלה קולית   לגישה 

ההגה ואמור help. לחץ על לחץ על לחצן הפעלה קולית 

 בגלגל ההגה ואמור cancel לביטול מצב העזרה.

תפקוד אל תפריע

הודעות  לנטרל  לך  מאפשר   ,Do Not Disturb תפקוד 

לך  ומאפשר  טקסט,  והודעות  נכנסות  שיחות  עבור 

להשאיר את העיניים על הכביש ואת הידיים על ההגה.

לנוחיותך, יש תצוגה המתעדת את השיחות ואת הודעות 

היה  תפריע"  "אל  תפקוד  כאשר  נענו,  שלא  הטקסט 

פעיל.

בשורת  )שיוך(   Pairing בחר  תפריע  אל  מצב  להפעלת 

תפריע(  )אל   Do Not Disturb ובחר  הטלפון,  תפריט 

מתפריט הגדרות.

אתה יכול גם להפעיל את המאפיין בלחיצה על לחצן אל 

תפריע בחלק העליון של כל מסך של טלפון.

על  אוטומטי  למענה  מסוגל   Do Not Disturb תפקוד 

נכנסת  שיחה  כאשר  שניהם,  או  שיחה  הודעת טקסט, 

נדחית ומועברת לתא קולי.

הודעות המענה האוטומטיות יכולות להיות:

• 	 I am driving right now, I will get back to you
shortly )בנסיעה, אחזור אליך מיד(

• יצירת הודעה מענה אוטומטי מותאמת של עד 160 	

תווים.

שיחת  לבחור  ניתן  מופעל  תפריע  אל  תפקוד  כאשר 

ועידה, כך שתוכל עדיין לבצע שיחה נוספת מבלי להפריע 

לשיחות נכנסות.

הערה:

• תוצג  במסך 	 ההודעה המותאמת  רק ההתחלה של 

המגע.

• נתמכת 	 אינה  טקסט  הודעת  באמצעות  מענה 

.iPhone-ב

• מענה אוטומטי באמצעות הודעת טקסט זמין רק 	

.Bluetooth MAP בטלפונים התומכים

הודעות טקסט נכנסות

נייד  להתקן  משויכת   Uconnect שמערכת  לאחר 

תואם, המערכת מסוגלת להודיע על הודעת טקסט 

שמתקבלת ולהקריא אותה דרך מערכת השמע של 

הרכב.

להאזנה להודעות נכנסות, או הודעות אשר נמצאות 

)הודעות(   Messages בתפריט  בחר  הנייד,  בטלפון 

Listen )האזן( ליד ההודעה שברצונך  ולחץ על לחצן 

להאזין לה.

הערה:

מחזור  במהלך  שהתקבלו  טקסט  הודעות  רק 

ההתנעה הנוכחי ניתנות לצפייה/קריאה.

כדי לאפשר קריאה של הודעות טקסט נכנסות:

iPhone

1. לחץ על לחצן הגדרות בטלפון הנייד.
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.Bluetooth 2. בחר

• מקושר 	 הנייד  והטלפון  פועל,   Bluetooth-ש ודא 

.Uconnect למערכת

.Uconnect 3. ברשימת ההתקנים הקש על  ליד

4. הפוך את "הצג התראות" לפעיל.

 iPhone-הפעלת קבלת הודעות טקסט נכנסות ב

התקני אנדרואיד

1. לחץ על לחצן הגדרות בטלפון הנייד.

2. בחר הגדרות.

3. בחר חיבורים.

4. הפוך את "הצג התראות" לפעיל.

• הודעה קופצת תוצג ותבקש ממך לאשר את הבקשה 	

 Do Not Ask את  בחר  שלך.  ההודעות  אל  לגישה 

.OK אל תשאל שוב( ולחץ על( Again

הפעלת קבלת הודעות טקסט נכנסות מהתקן 
אנדרואיד

הערה:

כל הודעות הטקסט שהתקבלו במהלך מחזור ההתנעה 

מתג  כאשר   Uconnect ממערכת  יימחקו  הנוכחי 

.OFF ההתנעה מועבר למצב

עצות ושאלות שכיחות לעזרה בשיפור ביצועי 
Bluetooth במערכת Uconnect שלך

הטלפון הנייד אינו מתחבר למערכת לאחר שיוך:

• התקן 	 או  אוטומטי  לחיבור  הנייד  הטלפון  את  הגדר  

מהימן בהגדרות Bluetooth של הטלפון הנייד )התקני 

בלקברי(.

• מחדש 	 מתחברים  אינם  רבים  ניידים  טלפונים 

עדיין  ניתן  ידנית.  מחדש  הפעלה  לאחר  אוטומטית 

כל  את  סגור  ידני.  באופן  שלך  הטלפון  את  לחבר 

בהוראות  )עיין  פעילים  להיות  שעשויים  היישומים 

ההפעלה של הטלפון הנייד( ולאחר מכן בצע את הליך 

שיוך )חיבור אלחוטי( של הטלפון הנייד שלך למערכת 

.Uconnect
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• בצע איפוס להגדרות המפעל בטלפון הנייד שלך. עיין 	

בהוראות ההפעלה המצורפות לטלפון הנייד שלך. יש 

לבצע זאת רק כאשר אין ברירה אחרת.

הטלפון הנייד אינו מתחבר למערכת:

• ובמערכת 	 הנייד  בטלפון  השיוך  היסטוריית  את  מחק 

חיבור  בהגדרות  כלל  בדרך  הנמצאת   ,Uconnect
Bluetooth של הטלפון.

• התקני 	 ברשימת   Uconnect בוחר  שאתה  ודא 

Bluetooth  בטלפון הניד שלך.

• אם מערכת הרכב יוצרת קוד PIN, ברירת המחדל היא 	

.0000

• באמצעות 	 הנייד  בטלפון  ידני  מחדש  אתחול  בצע 

הסרת הסוללה )אם ניתנת להסרה - ראה בהוראות 

ההפעלה של הטלפון שלך(. יש לבצע זאת רק כאשר 

אין ברירה אחרת.

ספר הטלפונים לא הורד:

• סמן את Do Not Ask Again )אל תשאל שוב( ולאחר 	

מכן אשר את בקשת הורדת ספר הטלפונים בטלפון 

הנייד שלך. עד 5,000 אנשי קשר עם ארבעה מספרי 

 Uconnect טלפון יועברו לספר הטלפונים של מערכת

.4C/4C NAV

• עד 2,000 אנשי קשר עם ארבעה מספרי טלפון יועברו 	

.Uconnect 4 לספר הטלפונים של מערכת

לא ניתן לבצע שיחת ועידה:

• מפעילי רשת סלולרית CDMA )חלוקת קוד לנקודות 	

נוסף,  למידע  ועידה.  בשיחות  תומכים  אינם  מרובות( 

עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד שלך.

:AUX ביצוע שיחות בעת חיבור לשקע

• חיבור הטלפון הנייד לשקע AUX כאשר הטלפון מחובר 	

באמצעות Bluetooth ינטרל את הדיבורית. אל תבצע 

.AUX שיחות כאשר הטלפון שלך מחובר לשקע

עצות מהירות למערכת זיהוי 
UCONNECT קולי

Uconnect הקדמה למערכת

העצות  בעזרת   Uconnect במערכת  להשתמש  התחל 

המהירות הללו.

הן מפרטות פקודות קוליות עיקריות ועצות שעליך לדעת 

או   Uconnect 3, Uconnect 4 על מערכת  לשלוט  כדי 

Uconnect 4/4C NAV מערכת

Uconnect 3

Uconnect 4
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Uconnect 4 NAV

או  התחתון,  בסרגל   NAV הסמל  את  רואה  אתה  אם 

זה  אינץ' שלך,   8.4 על מסך המגע  היישומים  בתפריטי 

אומר שיש לך את מערכת Uconnect 4C NAV ואם לא, 

תצוגה  עם מערכת   Uconnect 4 את  בוודאי  לך  יש  אז 

של 8.4 אינץ'.

התחלת הפעלה

 Uconnect כל מה שאתה צריך כדי לשלוט על מערכת 

באמצעות קולך הן הלחצנים בגלגל ההגה.

תאימות  לבדיקת   driveuconnect.eu באתר  בקר   .1

תכונות הטלפון הנייד ולהוראות על חיבור טלפון למערכת.

דוגמאות  הן  נוסעים  ושיחות  רוח  רקע.  רעשי  הפחת   .2

לרעשים שעשויים להשפיע על הזיהוי.

בכיוון  כשהפנים  רגילים  ובעוצמה  בקצב  ברור  דבר   .3

ומכוון  הפנימית  במראה  נמצא  והמיקרופון  לפנים. 

לכיוון הנהג.

4. בכל פעם שאתה נותן פקודה קולית, אתה חייב ראשית 

הטלפון,  לחצן  או  קולית  הפעלה  לחצן  על  ללחוץ 

להמתין עד לצפצוף ולומר את הפקודה הקולית.

הוראת  או  העזרה  הודעת  את  לקטוע  יכול  אתה   .5

ולחצן  קולית  הפעלה  לחצן  על  בלחיצה  המערכת 

הטלפון, ואמירת פקודה קולית מהקטגוריה הנוכחית.

Uconnect לחצני הפעלה קולית של

או  שליחה  לשיחה,  למענה  או  שיחה  לביצוע  לחץ   -  1

קבלה של הודעת טקסט.

2 - לכל מערכות השמע:

תפקודי  להתחלת  הקולית  ההפעלה  לחצן  על  לחץ 

מערכת השמע, מדיה. יישומים, ניווט )אם קיים( ותפקודי 

בקרת אקלים.

3 - לחץ לסיום שיחה.
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פקודות קוליות בסיסיות

ניתן להשתמש בפקודות הקוליות הבסיסיות הבאות בכל 

.Uconnect מצב בשימוש במערכת

לחץ על לחצן הפעלה קולית  לאחר הצפצוף אמור...

• Cancel לביטול ההפעלה הקולית הנוכחית	

• Help לשמיעת רשימה של הצעות לפקודות קוליות	

• Repeat להאזנה חוזרת להודעת המערכת	

שים לב לסימנים הגרפיים המודיעים לך על מצב מערכת 

הזיהוי הקולי. הסימנים מופיעים במסך המגע.

רדיו

השתמש בקולך למעבר מהיר לתחנות רדיו AM, FM או 

DAB שברצונך להאזין להן. 

לחץ על לחצן הפעלה קולית  לאחר הצפצוף אמור...

• לערוץ 	 )כוונן    Tune to ninety-five-point-five FM
FM( Tune to Satellite Channel Hits 1 95.5  )כוונן 

)Hits 1 לערוץ לוויין

רוצה  או  לומר  מה  בטוח  לא  אתה  אם  עת,  בכל  עצה: 

קולית  קולית, לחץ על לחצן הפעלה  ללמוד פקודה 

ואמור Help. המערכת תפיק רשימה של פקודות.

UCONNECT 3 רדיו

UCONNECT 4 רדיו 

 Uconnect 4C/4C NAV רדיו

מדיה

 USB מאפשרת חיבור באמצעות Uconnect מערכת

הפעלה  קיימים(.  )אם  אביזרים  ושקעי   Bluetooth
קולית אפשרית רק להתקנים המחוברים באמצעות 

USB או AUX. )נגינת תקליטור בשליטה מרחוק אינה 
אפשרית בכל הרכבים.(

לחץ על לחצן הפעלה קולית  לאחר הצפצוף אמור 

למעבר  ההוראות  אחר  ועקוב  הבאות  הפקודות  את 

למקור המדיה או לבחירת אמן.

• Change source to Bluetooth )שנה מקור ל- 	
)Bluetooth

• 	)AUX-שנה מקור ל( Change source to AUX

• 	)USB-שנה מקור ל( Change source to USB
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• 	 Play album  ;Beethoven אמן(  )נגן   Play artist
שיר(  )נגן   Play song   ;Greatest Hits אלבום(  )נגן 

Play genre )נגן סוג מוסיקה(    ;Moonlight Sonata
Classical

כל  להצגת  Browse במסך המגע  לחצן  על  לחץ  עצה: 

חייבת  שלך  הקולית  הפקודה   .USB בהתקן  המוזיקה 

סוג  או  השיר  האלבום,  האומן,  לנתוני  במדויק  להתאים 

המוזיקה המוצגים.

UCONNECT 3 מדיה

UCONNECT 4 מדיה

Uconnect 4C/4C NAV מדיה

טלפון

טלפון  לשיחות  מענה  על  מקלה   Uconnect מערכת 

באמצעות הדיבורית. כאשר לחצן ספר הטלפונים מואר 

במסך המגע, המערכת מוכנה לפעולה.

לבדיקת תאימות הטלפון הנייד שלך והוראות שיוך, גלוש 

שירות  למרכז  פנה  או   www.driveconnect.eu לאתר 

מורשה. 

לחץ על לחצן הפעלה קולית )VR icon( ולחצן הטלפון.

לאחר הצפצוף, אמור את הפקודות הבאות...

• Call )טלפן אל( ישראל ישראלי	

• הוראות 	 אחר  ומלא   123-456-7890 )חייג(   Dial
המערכת.

• Redial )חיוג חוזר לשיחה יוצאת האחרונה(	

• Call back )טלפן לשיחה הנכנסת האחרונה(	

הפעלה  לחצן  על  לחץ  קולית,  פקודה  מתן  בעת  עצה: 

קולית )VR icon( ואמור Call, ולאחר מכן בטא את השם 

בדיוק כמו שהוא רשום בספר הטלפונים.

לומר  ניתן  טלפון,  מספרי  כמה  יש  הקשר  לאיש  כאשר 

Call John Smith work )טלפן ל... עבודה(.



  Uconnect 3 טלפון

 Uconnect 4 טלפון

Uconnect 4C/4C NAV טלפון

שליחת הודעות טקסט

מערכת Uconnect תודיע על הודעה נכנסת.

לחץ על לחצן הפעלה קולית  או לחצן הטלפון  

להיות  חייב  תואם  נייד  )טלפון  )האזן(.   Listen ואמור 

).Uconnect מחובר למערכת

על  לחץ  נקראה,  הנכנסת  הטקסט  שהודעת  לאחר   .1

לאחר   . לחצן  על  או  קולית   הפעלה  לחצן 

הצפצוף אמור: Reply )השב(

על  חזור  הצפצוף,  לאחר   .Uconnect להודעות  האזן   .2

אחת מההודעות המוגדרות מראש ומלא אחר הודעות 

המערכת.

מענה מוגדר מראש להודעות טקסט

Yes Stuck in. )כן( 
traffic. )תקוע 

בפקק(

 .See you later
)נתראה מאוחר 

יותר(

No Start without. )לא( 
me. )התחילו 

בלעדי( 

I’ll be late. )אני 
מאחר(

 .Okay Where are
you? )איפה 

אתה?(

 I will be 5 )10 
 ,15, 20, 30, 45,

 60(* minutes
late. )אאחר ב ... 

דקות(

 .Call me
)תתקשר אלי( 

 Are you there
yet? )אתה כבר 

לשם?(

 I’ll call
 .you later

)אתקשר אליך 
מאוחר יותר(

 I need
.directions
)אני צריך 
הנחיות(

 See you in
 be 5 )10 ,15,
 20, 30, 45,

 .60(* minutes
)נתראה עוד ... 

דקות(

 I’m on my
way. )אני 

בדרך(

 Can’t talk
right now. )לא 
יכול לדבר כרגע(

 I’m lost
)הלכתי 
לאיבוד(.

Thanks. )תודה(

* אמור רק את המספרים הרשומים, אחרת מערכת 
Uconnect עלולה לא להבין את הפקודה.
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עצה: לטלפון הנייד שלך יש יישום מלא של פרופיל גישה 

להודעות )MAP(, נצל את היתרון של תכונה זו.

יותר  מאוחרים  ודגמים   Apple iPhone iOS 6 טלפוני 

להפעיל  כדי  נכנסות.  הודעות  של  רק  בקריאה  תומכים 

השלבים  ארבעת  את  בצע   ,iPhone-ב זו  תכונה  את 

הפשוטים הבאים:

iPhone הגדרות התראות

1 - בחר הגדרות.

.Bluetooth 2 - בחר

3 - בחר )i( עבור הרכב המשויך.

4 - הפעל את "הצג התראות".

עצה: מענה להודעת טקסט אינו תואם ל-iPhone, אבל 

יכול  אתה   ,Siri Eyes Free בתפקוד  מצויד  רכבך  אם 

להשתמש בפקודות קוליות  לשליחת הודעות קוליות.

בקרת אקלים

חם מדי? קר מדי? כוונן את הטמפרטורה ברכב ללא מגע 

יד ושמור על נוחות כל הנוסעים תוך נסיעה. )אם הרכב 

מצויד בבקרת אקלים.( 

. לאחר הצפצוף, אמור  לחץ על לחצן הפעלה קולית 

את הפקודות הבאות...

• )כוונן 	  Set driver temperature to 20 degrees
את הטמפרטורה לנהג ל-20 מעלות(

• 	 Set passenger temperature to 20 degrees
)כוון את הטמפרטורה לנוסע ל-20 מעלות(

ניתנות  האקלים  בקרת  עבור  קוליות  פקודות  עצה: 

ברכבך.  הפנימית  הטמפרטורה  לכוונון  רק  לשימוש 

פקודות קוליות אינן יכולות להפעיל את חימום המושבים 

או גלגל ההגה, אם קיימים.

בקרת אקלים מערכת Uconnect 4 וצג 7 אינץ'

בקרת אקלים מערכת Uconnect 4C/4C NAV וצג 
8.4 אינץ'

)4C NAV( ניווט

תפקוד ניווט של מערכת Uconnect מסייע לחיסכון בזמן 

להגיע  כיצד  בדיוק  יודע  כאשר אתה  היעילות,  ולהגברת 

למקום כלשהו.

. לאחר  1. להכנסת יעד, לחץ על לחצן הפעלה קולית 

הצפצוף אמור... Find address .... )מצא כתובת...(

2. לאחר מכן, מלא אחר הוראות המערכת.

עצה: להתחלת חיפוש עבור נקודת עניין, לחץ על לחצן 

 Find nearest ...לאחר הצפצוף אמור . הפעלה קולית 

coffee shop )מצא את בית הקפה הקרוב ביותר(.
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Uconnect 4C NAV Navigation

עדכון מפה

 www.maps.mopar.eu לעדכון המפה שלך, גלוש לאתר

או צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

Siri Eyes Free - אם קיימת
Siri  מאפשרת לך שימוש בקול לשליחת הודעות טקסט, 

בחירת מדיה, חיוג ועוד.

אתה  למה  להבין  כדי  טבעית  בשפה  משתמשת   Siri
מתכוון ותגיב כדי לאשר את הבקשה. 

המערכת מיועדת לשמירת המבט שלך על הכביש וידיך 

לך  לסייע   Siri-ל אפשרות  מתן  באמצעות  ההגה  על 

בביצוע משימות שימושיות.

כדי להפעיל את Siri  לחץ והחזק, ולאחר מכן שחרר את 

לחצן מערכת זיהוי קולי )VR( בגלגל ההגה.

 Siri-מ לבקש  תוכל  כפול,  צפצוף  שתשמע  לאחר 

לקרוא  הנחיות,  לתת  מוזיקה,  פודקאסטים,  להשמיע 

הודעות טקסט ועוד פעולות רבות שימושיות.

 Uconnect 4 Siri Eyes Free זמינה

 Uconnect 4C/4C NAV With 8.4-inch Siri Eyes
Free זמינה

תפקוד אל תפריע

תפקוד Do Not Disturb, מאפשר לך לנטרל הודעות 

ומאפשר  טקסט,  והודעות  נכנסות  שיחות  עבור 

על  הידיים  ואת  הכביש  על  העיניים  להשאיר את  לך 

יש תצוגה המתעדת את השיחות  לנוחיותך,  ההגה. 

ואת הודעות הטקסט שלא נענו, כאשר תפקוד "אל 

תפריע" היה פעיל.

אוטומטי  למענה  מסוגל   Do Not Disturb תפקוד 

שיחה  כאשר  שניהם,  או  שיחה  טקסט,  הודעת  על 

נכנסת נדחית ומועברת לתא קולי.

הודעות המענה האוטומטיות יכולות להיות:

• 	 I am driving right now, I will get back to you
shortly )בנסיעה, אחזור אליך מיד(

• עד 	 של  מותאמת  אוטומטי  מענה  הודעה  יצירת 

160 תווים.

כאשר תפקוד אל תפריע מופעל, ניתן לבחור שיחת 

מבלי  נוספת  שיחה  לבצע  עדיין  שתוכל  כך  ועידה 

להפריע לשיחות נכנסות.

הערה:

רק ההתחלה של ההודעה המותאמת תוצג  במסך 

המגע.
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• 	.iPhone מענה להודעת טקסט אינו תואם לטלפוני

• רק 	 זמין  טקסט  הודעת  באמצעות  אוטומטי  מענה 

.Bluetooth MAP בטלפונים התומכים

Android Auto - אם קיים
הערה:

שלך  הסלולרית  הרשת  בספק  כתלות  זמין  זה  מאפיין 

ויצרן הטלפון. כמה ממאפייני Android Auto עשויים לא 

להיות זמינים בכל אזור ו/או שפה.

לתקשר  בקולך  להשתמש  לך  מאפשר   Android Auto
של  ביותר  המתקדמת  הקולי  הזיהוי  טכנולוגיית  עם 

רכבך,  של  הקולי  הזיהוי  מערכת  באמצעות   ,Google
ולהשתמש בחבילה הסלולרית של הטלפון החכם שלך 

להפעלה של יישומי טלפון האנדרואיד שלך ממסך המגע 

.Uconnect  של מערכת

חבר את הטלפון בעל גרסת )Android 5.0 )Lollipop או 

מתקדמת יותר לאחד משקעי מדיה USB, ולחץ על סמל 

Android Auto החדש המחליף את סמל הטלפון בשורת 
.Android Auto התפריט הראשית להפעלת

ההגה,  בגלגל  הקולית  ההפעלה  לחצן  את  והחזק  לחץ 

 ,Android Auto-ב והחזק את סמל המיקרופון  לחץ  או 

מזהה  אשר  אנדרואיד,  של  קולי  זיהוי  של  להפעלה 

מאפייני  של  ברשימה  לשימוש  טבעית,  בשפה  פקודות 

הטלפון שלך:

• מפות	

• מוזיקה	

• טלפון	

• הודעות טקסט	

• יישומים נוספים	

Android Auto בצג 7 אינץ'

בטלפוני  נתמך  אינו  טקסט  הודעת  באמצעות  מענה 

.iPhone

רק  זמין  טקסט  הודעת  באמצעות  אוטומטי  מענה 

Bluetooth MAP בטלפונים התומכים

Android Auto בצג 8.4 אינץ'

למידע נוסף, עיין בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת 

.Uconnect

הערה:

נדרש טלפון חכם בעל גרסת Android 5.0 Lollipop או 

 Google Play  מתקדמת יותר והורדה של יישום מחנות

סימנים  הם   Google Play-ו  Android, Android Auto
.Google Inc מסחריים רשומים של

Apple CarPlay - אם קיים
הערה:

שלך  הסלולרית  הרשת  בספק  כתלות  זמין  זה  מאפיין 

ויצרן הטלפון. כמה ממאפייני Apple CarPlay עשויים לא 

להיות זמינים בכל אזור ו/או שפה.
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Apple CarPlay מאפשר לך להשתמש בקולך לתקשר 
רכבך  של  הקולי  הזיהוי  מערכת  באמצעות   Siri עם 

ולהשתמש בחבילה הסלולרית של הטלפון החכם שלך 

יישומי ה-iPhone שלך ממסך המגע של  להפעלה של 

.Uconnect מערכת

חבר את טלפון iPhone 5 או גרסה מתקדמת יותר לאחד 

משקעי מדיה USB באמצעות כבל Lightning המצורף 

הטלפון  סמל  את  המחליף   CarPlay סמל  על  ולחץ 

 Apple בשורת התפריט הראשית להתחלת הפעלה של

.CarPlay

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה הקולית בגלגל ההגה, או 

לחץ והחזק את לחצן הבית ב-Apple CarPlay, להפעלה 

לשימוש  טבעית,  בשפה  פקודות  מזהה  אשר   ,Siri של 

ברשימה של מאפייני ה-iPhone שלך:

• טלפון	

• מוזיקה	

• הודעות	

• מפות	

• יישומים נוספים	

Apple CarPlay בצג 7 אינץ'

Apple CarPlay בצג 8.4 אינץ'

למידע נוסף, עיין בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת 

.Uconnect

הערה:

נדרש iPhone תואם. פנה לשירות כדי לבדוק תאימות 

של הטלפון. ייתכן שיחולו חיובים עבור נתונים וגלישה. 

. Apple ממשק המשתמש של הרכב  נוצר ע"י

מסחריים  סימנים  הם   iPhone-ו  Apple CarPlay
רשומים של חברת  .Apple Inc, הרשומים  בארה"ב  

הפרטיות  ומדינות  השימוש  תנאי  אחרות.  ובמדינות 

של Apple Inc הם התקפים.

מידע נוסף

ו-   Mopar שמורות.  הזכויות  כל   .FCA  2018  ©
 Mopar-הם סימנים מסחריים רשומים ו Uconnect
 .FCA של  מסחרי  סימן  הוא   Owner Connect

.Google Inc אנדרואיד הוא סימן מסחרי של חברת
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שירות לקוחות



שה לך עזרה
אם דרו
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אם דרושה לך עזרה
וסוכניו מעוניינים בשביעות הרצון המלאה  היבואן  היצרן 

שלך מהמוצרים והשירותים שלהם. אם נתקלת בבעיית 

שירות או קושי אחר, אנו ממליצים על הצעדים הבאים:

פנה לאחראי או מנהל שירות במרכז שירות מורשה של 

המוסמכים  האנשים  הם  שירות  מנהלי  סמלת.  חברת 

במרכזי שירות לפתרון בעיות שירות.

בעת פנייה למרכז שירות ספק את פרטי המידע הבאים:

• שם הבעלים וכתובתו מספר הטלפון של הבעלים	

• שם מרכז השירות	

• במסמכי 	 גם  נמצא  )הוא   )VIN( רכב  זיהוי  מספר 

הרישוי של הרכב(

• תאריך מסירת הרכב וקריאת מד המרחק 	

• מרכזי מכירה ושירות מורשים	

• המרחק 	 מד  וקריאת  הרכב  של  המסירה  תאריך 

הנוכחית.

• היסטוריית טיפולים של רכבך	

• כל תיאור של בעיה והנסיבות שגרמו להיווצרותה	
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נוריות אזהרה והודעות
עם  ביחד  המחוונים  בלוח  נדלקת  האזהרה/חיווי  נורית 

הודעה ייעודית ו/או אות קולי. חיוויים אלה נועדו להתריע 

ולהזהיר את הנהג, וככאלה לא ניתן להתייחס אליהם כאל 

שאותו  הנהג  בספר  הכלול  למידע  חלופיים  ו/או  ממצים 

מומלץ לקרוא  תמיד בעיון רב. עיין תמיד במידע בפרק זה 

אם חלה תקלה ברכב. כל הנוריות הפעילות יוצגו ראשונות 

אם הן זמינות. ייתכן שתפריט הבדיקה של המערכת יוצג 

הנוכחי  ולמצב  הציוד  לאפשרויות  בהתאם  שונה,  באופן 

וייתכן שלא  של הרכב. נוריות מסוימות הינן אופציונליות 

יופיעו.

נוריות חיווי אדומות

 - נורית אזהרת כרית אוויר

נורית אזהרה זו תידלק לציון תקלה בכרית האוויר, ותישאר 

דולקת למשך 4 עד 8 שניות בעת בדיקת נוריות כאשר מתג 

.ACC/ON/RUN או ON/RUN ההתנעה מועבר למצב

אם זוהתה תקלה בכרית האוויר, היא תידלק ויישמע אות 

קולי. היא תוסיף לדלוק עד שהתקלה תטופל.

אם הנורית לא נדלקה, נשארת דולקת או נדלקת במהלך 

האוויר  כריות  מערכת  של  לבדיקה  לדאוג  יש  הנסיעה, 

בהקדם האפשרי.

 - נורית אזהרת בלמים

נורית אזהרה נורית זו מנטרת תפקודים שונים במערכת 

הבלמים, כולל בקרת מפלס נוזל הבלמים והפעלת בלם 

החניה.

אם הנורית נדלקת, סימן שבלם החניה מופעל, שמפלס 

המערכת  במיכל  בעיה  שישנה  או  נמוך,  הבלמים  נוזל 

למניעת נעילת הגלגלים.

אם הנורית דולקת כאשר בלם החניה אינו מופעל ומפלס 

הנוזל תקין, ישנה אפשרות שמערכת ABS/ESC זיהתה 

שישנה תקלה במערכת הבלמים ההידראולית או במגבר 

הבלם.

במקרה כזה הנורית תישאר דולקת עד לתיקון התקלה.

דוושת  על  לחיצה  בכל  במגבר הבלם,  היא  אם התקלה 

.ABS הבלם תורגש פעימה עקב הפעלת מערכת

מערכת הבלימה הכפולה נותנת גיבוי בלימה במקרה של 

כשל חלקי במערכת ההידראולית.

ירידת  לאחר  תזוהה  המערכת  מחלקי  אחד  בכל  נזילה 

המפלס במכל נוזל הבלמים ותדליק את נורית הבלמים.

הנורית תישאר דלוקה עד לתיקון התקלה.

הערה:

חדים  סיבובים  בזמן  קצר  לזמן  להבהב  עשויה  הנורית 

כזה,  במקרה  הבלמים.  נוזל  מפלס  מצב  את  שמשנים 

הרכב חייב לעבור טיפול ומפלס הנוזל חייב להיבדק.

אם זוהה כשל במערכת הבלמים, נדרש טיפול מיידי.

אזהרה!
נורית אזהרת הבלמים האדומה  הנהיגה ברכב כאשר 

דולקת, היא מסוכנת. ייתכן שחלק ממערכת הבלמים 

אינו פועל. מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר. עלולה 

לקרות תאונה. הבא את הרכב לבדיקה באופן מיידי.

כלי רכב המצוידים במערכת ABS, מצוידים גם במערכת 

.)EBD( חלוקת כוח בלימה אלקטרונית

במקרה של תקלה במערכת EBD, נורית אזהרת מערכת 

.ABS הבלמים תידלק יחד עם נורית בקרה

יש לתקן את מערכת ABS באופן מיידי.

ידי  על  הבלמים  אזהרת  נורית  תקינות  את  לבדוק  ניתן 

.ON/RUN למצב OFF העברת מתג ההתנעה ממצב

הנורית אמורה להידלק ל- 2 שניות ולהיכבות, אלא אם 

בלם החניה פועל או אם זוהתה תקלה במערכת הבלמים.
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אם הנורית לא נדלקת, פנה למרכז שירות מורשה.

הנורית תידלק גם בזמן הפעלת בלם החניה כאשר מתג 

.ON/RUN ההתנעה במצב

הערה:

נורית זו מציינת רק שבלם החניה מופעל.

  נורית מערכת הטעינה

כראוי.  נטען  לא  המצבר  כאשר  מאירה  זו  אזהרה  נורית 

ייתכן  פועל,  שהמנוע  בעת  דולקת  נשארת  הנורית  אם 

שירות  למרכז  פנה  הטעינה.  במערכת  תקלה  שישנה 

מורשה בהקדם האפשרי. ייתכן שישנה תקלה במערכת 

החשמלית של הרכב או ברכיב קשור.

 - נורית אזהרה דלת פתוחה

לא  או  פתוחה  הדלתות  אחת  כאשר  תידלק  זו  נורית 

סגורה לחלוטין.

הערה:

אם הרכב בנסיעה, יישמע גם אות קולי.

 - נורית אזהרת הגה כוח חשמלי

 EPS נורית אזהרה זו דולקת כאשר יש תקלה במערכת

)הגה כוח חשמלי(. למידע נוסף, עיין בנושא "הגה כוח" 

בפרק "התנעה והפעלה".

אזהרה!
אותך  לסכן  יכול  מופחת  תגבור  עם  נסיעה  המשך 

ואחרים.

יש להביא את הרכב לתיקון בהקדם האפשרי.

)ETC( נורית בקרת מצערת אלקטרונית - 

נורית אזהרה זו מציינת כי ישנה תקלה במערכת בקרת 

המצערת האלקטרונית. אם זוהתה תקלה בעת שהמנוע 

לאופי  בהתאם  תהבהב,  או  דלוקה  תישאר  היא  פועל, 

מתג  את  העבר  בבטחה,  הרכב  את  עצור  התקלה. 

ההתנעה למצב OFF ושלב את בורר תיבת ההילוכים 

אם  להיכבות.  אמורה  הנורית   .)PARK( חניה  להילוך 

פועל,  הרכב  שמנוע  בזמן  לדלוק  ממשיכה  הנורית 

לרוב הרכב יהיה כשיר לנהיגה. עם זאת, מומלץ לפנות 

למרכז שירות בהקדם האפשרי.

הערה:

והבלמים  ההאצה  דוושות  אם  לדלוק  עשויה  הנורית 

נלחצות בו זמנית. אם הנורית ממשיכה להבהב בזמן 

פעולת המנוע, המנוע עלול לאבד מעוצמתו, מהירות 

עלול  או  סדיר  לא  באופן  יפעל  או  תעלה/  שלו  סרק 

למרכז  פנה  גרירה.  ותידרש  בפתאומיות  להיכבות 

קצר  לזמן  תידלק  הנורית  האפשרי.  בהקדם  שירות 

ACC/ או ON/RUN כאשר מתג ההתנעה עובר למצב

לא  הנורית  אם  תקינותה.  בדיקת  לצורך   ON/RUN
נדלקת במהלך ההתנעה, פנה למרכז שירות מורשה.
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 - נורית אזהרה של טמפרטורת נוזל קירור 

גבוהה

נורית אזהרה זו מזהירה מפני התחממות יתר של המנוע. 

תידלק  הנורית  מדי,  יותר  עולה  הטמפרטורה  כאשר 

ויישמע צליל אזהרה יחיד. אם הנורית תגיע לגבול העליון, 

עד  או  דקות  ארבע  למשך  רציף  אזהרה  צליל  יישמע 

שהמנוע יתקרר, הקודם מביניהם.

אם הנורית נדלקת בזמן נסיעה, עצור בזהירות בצד הדרך.

את  הפסק  פועלת,   )A/C( האוויר  מיזוג  מערכת  אם 

 ,)N( סרק  למצב  ההילוכים  ידית  את  העבר  פעולתה. 

והפעל את המנוע  במצב סרק.

אם קריאת הטמפרטורה אינה יורדת למצב הרגיל, דומם 

את המנוע מיד ופנה למרכז שירות לקבלת סיוע.

על  יתר  מתחמם  המנוע  "אם  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

המידה" בפרק "במקרה חירום".

 - נורית אזהרה מכסה תא מנוע פתוח

זו תידלק כאשר מכסה תא המנוע פתוח או אינו  נורית 

סגור לחלוטין.

הערה:

אם הרכב בנסיעה, יישמע גם אות קולי.

 - נורית אזהרת לחץ שמן

זו תידלק כאשר לחץ השמן במנוע  נורית  נורית אזהרה 

הרכב  את  עצור  נסיעה,  בעת  נדלקת  הנורית  אם  נמוך. 

ודומם מיד את המנוע. יישמע צליל התרעה כאשר הנורית 

תידלק.

נורית  ייפתר.  הבעיה  שמקור  עד  הרכב  את  תפעיל  אל 

זו אינה מציינת את מפלס השמן במנוע. יש לבדוק את 

מפלס שמן המנוע בתא המנוע.

 - נורית אזהרת טמפרטורת שמן

שמן  טמפרטורת  כאשר  תידלק  זו  נורית  אזהרה  נורית 

המנוע גבוהה. אם הנורית נדלקת בעת נסיעה, עצור את 

שטמפרטורת  עד  המתן  המנוע.  את  מיד  ודומם  הרכב 

שמן המנוע תרד לרמה הרגילה.

 - נורית תזכורת חגורת הבטיחות

הקדמי  הנוסע  או  הנהג  כאשר  תידלק  זו  אזהרה  נורית 

אינם חוגרים את חגורת הבטיחות. כאשר מתג ההתנעה 

מועבר למצב ON/RUN או ACC/ON/RUN, אם חגורת 

אזהרה  צליל  יישמע  חגורה  אינה  הנהג  של  הבטיחות 

של  הבטיחות  חגורת  אם  נהיגה,  בעת  תידלק.  והנורית 

במהלך  או  הנורית  בדיקת  שלב  לאחר  נחגרת  לא  הנהג 

הנסיעה, הנורית תהבהב או תישאר דולקת, ויישמע צליל 

אזהרה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".

 -  - נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית 

אם קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה 

 ON/RUN למצב  מועבר  ההתנעה  מתג  כאשר  חגורה.  

או ACC/ON/RUN, אם חגורת הבטיחות במושב האחורי 

לא נחגרה, תידלק נורית התואמת למושב התואם בפינה 

הימנית העליונה של תצוגת לוח המחוונים, ותחליף לרגע 

את המידע המותאם אישית. אם חגורה במושב האחורי 

בעת  משוחררת  הנסיעה  בתחילת  חגורה  שהייתה 

ישתנה  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת  חיווי  הנסיעה, 

מירוק לאדום ויישמע צליל התרעה בודד.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".
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 - נורית אזהרה דלת תא מטען פתוחה

נורית אזהרה זו דולקת כאשר דלת תא המטען פתוחה.

הערה:

אם הרכב בנסיעה, יישמע גם צליל אזהרה בודד.

 - נורית אזהרת טמפרטורת תיבת הילוכים — 

אם קיימת

נורית אזהרה זו דולקת כדי להזהיר מטמפרטורה גבוהה 

בהפעלה  להתרחש  יכול  זה  ההילוכים.  תיבת  נוזל  של 

בתנאים מאומצים, כגון בגרירת גרור. אם הנורית דולקת, 

עצור את הרכב והפעל את המנוע במהירות סרק או קצת 

או סרק  יותר, כאשר תיבת ההילוכים במצב חניה  מהר 

עד שהנורית כבית. לאחר שהנורית כבית תוכל להמשיך 

לנהוג כרגיל.

אזהרה!
טמפרטורת  אזהרת  נורית  כאשר  ממושכת  נסיעה 

לרתוח.  לנוזל  לגרום  עלולה  דולקת,  ההילוכים  תיבת 

כתוצאה מכך הוא עלול לבוא במגע עם המנוע החם 

או עם רכיבי הפליטה, ולגרום לשרפה.

זהירות!
טמפרטורת  אזהרת  נורית  כאשר  ממושכת  נסיעה 

לתיבת  חמור  לנזק  תגרום  דולקת,  ההילוכים  תיבת 

ההילוכים ולכשל.

 - נורית מערכת אזעקה - אם קיימת

כאשר  שניות  כ-15  למשך  במהירות  תהבהב  הנורית 

תמשיך  הנורית  מכן  לאחר  נדרכת.  האזעקה  מערכת 

להבהב בקצב איטי יותר כאשר מערכת האזעקה דרוכה, 

ותיכבה כאשר אינה דרוכה.

נוריות אזהרה צהובות

 - נורית אזהרה מערכת למניעת נעילת גלגלים 

)ABS(

נעילת  למניעת  מערכת  את  מבקרת  זו  אזהרה  נורית 

הנורית תידלק כאשר מתג ההתנעה   .)ABS( גלגלים 

היא   .ACC/ON/RUN או   ON/RUN למצב  מועבר 

תמשיך לדלוק למשך 4 שניות נוספות.

ייתכן  הנסיעה,  בעת  דולקת  נשארת  הנורית  אם 

הגלגלים.  נעילת  את  שמונע  בחלק  תקלה  שקיימת 

כזה  במקרה  אולם,  המערכת.  את  ולתקן  לבדוק  יש 

נורית  כרגיל,  מתפקדת  הרגילה  הבלימה  מערכת 

אזהרת הבלמים אינה דולקת.

אם נורית הבקרה אינה נדלקת כאשר מתג ההתנעה 

הנורה  תקינות  את  בדוק   ,ON\RUN למצב  מועבר 

במרכז השירות.

 )ESC( נורית אזהרה  מערכת בקרת יציבות - 

פעילה - אם קיימת

יציבות  בקרת  מערכת  מתי  תציין  האזהרה  נורית 

פעילה.

כאשר  דולקת  המחוונים  בלוח  הממוקמת  זו  נורית 

ACC/ON/ או ON/RUN מתג ההתנעה יועבר למצב

להיכבות  צריכה  הנורית  פועלת.   ESC וכאשר   ,RUN
דולקת   ESC החיווי  נורית  אם  פועל.  המנוע  כאשר 

באופן קבוע כאשר המנוע פועל, סימן שזוהתה תקלה 

לאחר  דולקת  נשארת  אזהרה  נורית  אם  במערכת. 

מספר מחזורי הפעלה של מתג ההתנעה, והרכב נסע 
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את  הבא  קמ"ש,   48 מ-  גבוהה  במהירות  ק"מ  מספר 

הרכב בהקדם למרכז שירות לבדיקה ולטיפול בתקלה.

• קצר 	 לזמן  נדלקות   ESC OFF-ו  ESC החיווי  נוריות 

 ON/RUN למצב  מועבר  ההתנעה  שמתג  פעם  בכל 

.ACC/ON/RUN או

• כאשר 	 נקישות  או  זמזום  רעשי  תפיק   ESC מערכת 

היא פעילה. זו היא תופעה רגילה והיא תיפסק כאשר 

המערכת תפסיק לפעול.

• הנורית נדלקת כאשר מתרחשת הפעלה של מערכת 	

בקרת היציבות.

 )ESC( נורית אזהרה מערכת בקרת יציבות - 

מופסקת - אם קיימת

נורית אזהרה זו מציינת שמערכת בקרת היציבות כבויה.

או   ON/RUN למצב  מועבר  בכל פעם שמתג ההתנעה 

אם  גם  כן,  גם  תופעל   ESC מערכת   ,ACC/ON/RUN
כובתה קודם לכן.

 - נורית חיווי מכסה מילוי דלק משוחרר )אם 

קיימת(

הנורית תידלק כשמכסה מילוי דלק משוחרר. סגור  היטב 

לא  הנורית  אם  ייכבה.  שהאור  כדי  המילוי  מכסה  את 

נכבית, פנה למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

 - נורית אזהרה של מפלס דלק נמוך

ליטרים,  כ-7.5  של  לרמה  מגיע  הדלק  מפלס  כאשר 

תישאר  הנורית  התרעה.  צליל  ויישמע  תידלק  הנורית 

דלוקה עד למילוי דלק.

 - נורית מפלס נוזל שמשות נמוך - אם קיימת

הניקוי  נוזל  מפלס  כאשר  נדלקת  זו  אזהרה  נוריות 

לשמשות נמוך. 

)MIL( נורית אזהרה בדיקת מנוע/חיווי תקלה - 

נורית זו מהווה חלק ממערכת אבחון התקלות של הרכב 

OBD II. המערכת מבקרת את פעולת המנוע,  הנקראת 

כאשר  תידלק  הנורית  האוטומטית.  ההילוכים  תיבת  ואת 

מתג ההתנעה במצב ON/RUN, לפני התנעת המנוע.

ההתנעה  מתג  העברת  בעת  נדלקת  לא  הנורית  אם 

בהקדם  התקלה  לתיקון  לדאוג  יש   ,ON/RUN למצב 

או  רופף,  או  חסר  דלק  מילוי  פתח  מכסה  האפשרי. 

הנורית  להידלקות  לגרום  עלולים  ירודה,  דלק  איכות 

לאחר התנעת המנוע. במקרה שהנורית ממשיכה לדלוק 

הרכב  את  להביא  יש  שונים,  נהיגה  סגנונות  במהלך 

ימשיך  הרכב  המקרים  ברוב  השירות.  במרכז  לבדיקה 

בנסיעה רגילה ולא יהיה צורך בגרירה.

היא  פועל,  שהמנוע  בעת  להבהב  מתחילה  הנורית  אם 

מתריעה על תקלה חמורה שיכולה לגרום לאיבוד עוצמת 

מנוע מידית, או תקלה חמורה בממיר הקטליטי. במקרה 

כזה יש לפנות מיד למרכז שירות.

אזהרה!
תקלה בממיר הקטליטי יכולה לגרום להתחממות 

מוגברת של הממיר. מצב זה עלול לגרום לשרפה 

משטחים  מעל  החניה  בעת  או  אטית  בנסיעה 

דליקים כגון עץ, עלים יבשים, קרטונים וכו'. קיימת 

או  לנוסעים  לנהג,  חמורה  פציעה  או  מוות  סכנת 

לאחרים בסביבה.
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זהירות!
רכב/חיווי  בדיקת  שנורית  בעת  ממושכת  נסיעה 

למערכת  נזק  לגרום  עלולה  דולקת,   )MIL( תקלה 

הדלק  תצרוכת  על  להשפיע  המנוע,  של  הבקרה 

ועל הנהיגה ברכב.

אזהרה!
לאבד  עומד  שהמנוע  סימן  מהבהבת,  הנורית  אם 

מעוצמתו ושעומד להיגרם נזק חמור לממיר הקטליטי. 

פנה מיד למרכז שירות לטיפול בבעיה.

 - נורית אזהרת תקלה במערכת הזרקת 

AdBlue )אוריאה( - אם קיימת

נורית זו דולקת יחד עם הודעה בתצוגה )אם קיימת( אם 

מולא נוזל לא יודע שאינו תואם בתכונותיו, או אם הצריכה 

פנה  מעל 50%.  היא  )אוריאה(   AdBlue של  הממוצעת 

למרכז שירות מורשה בהקדם האפשרי.

תופיע  נוספת  אזהרה  הודעת  תוקנה,  לא  התקלה  אם 

יותר להתניע  ניתן  יהיה  יגיע סף מסוים עד שלא  כאשר 

את המנוע.

כאשר נשארו 200 ק"מ לפני שמיכל AdBlue )אוריאה( 

יתרוקן, תוצג קבוע הודעה בלוח המחוונים ויישמע צפצוף 

אזהרה )אם קיים(.

 - נורית אזהרה טיפול במערכת 4WD - אם 

קיימת

נורית אזהרה זו דולקת כדי לציין תקלה במערכת ההנעה 

לארבעת הגלגלים )4WD(. אם התאורה דולקת או נדלקת 

במהלך נהיגה, סימן שמערכת 4WD אינה פועלת כראוי. 

יש לבדוק ולתקן את המערכת. מומלץ להסיע את הרכב 

למרכז השירות הקרוב לבדיקה באופן מידי.

 - Stop/Start נורית אזהרה תקלה במערכת - 

אם קיימת

 Stop/Start במערכת  תקלה  שישנה  מציינת  זו  נורית 

ונדרש תיקון. פנה לטיפול במרכז שירות מורשה.

 - נורית חיווי הגדרת מהירות שיוט

נורית זו מציינת שישנה תקלה במערכת בקרת שיוט. 

פנה למרכז השירות לבדיקה ולתיקון התקלה.

 - נורית חיווי תקלה במוט מייצב

נורית חיווי זו דולקת כאשר יש תקלה במערכת ניתוק 

מוט מייצב.

אוויר  לחץ  בקרת  מערכת  אזהרת  נורית   -  

)TPMS( בצמיגים

האוויר  שלחץ  לציין  כדי  נדלקת,  האזהרה  נורית 

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.
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ת לוח המחוונים
הכר א

זהירות!
צמיגים  מספר  או  אחד  צמיג  עם  לנהוג  תמשיך  אל 

ריקים מאוויר, מכיוון הם עלולים לשבש את השליטה 

חדה  מבלימה  הימנע  אך  הרכב,  את  עצור  ברכב. 

הצמיג  את  מיד  תקן  פתאומיות.  היגוי  ומתנועות 

למרכז  ופנה  לכך  המיועדת  התיקון  ערכת  באמצעות 

שירות בהקדם האפשרי.

להיבדק  חייב  סופק(,  )אם  חלופי  צמיג  כולל  צמיג,  כל 

ללחץ  ומנופח  קר  הוא  כאשר  בחודש  פעם  לפחות 

המומלץ על ידי היצרן, כפי שמופיע בתווית לחצי הניפוח 

או על לוחית הרכב.

אם ברכבך קיימים צמיגים שונים מאלו המופיעים בתווית 

לצמיגים  הנכון  הניפוח  לחץ  את  לוודא  עליך  הרכב,  יצרן 

בצמיגים  אוויר  לחץ  בקרת  במערכת  מצויד  הרכב  אלה. 

)TPMS( כאמצעי בטיחות נוסף. מערכת זו מתריעה על 

לחץ אוויר נמוך באחד הצמיגים על ידי הדלקה של נורית 

החיווי.

הרכב  את  לעצור  יש  החיווי,  נורית  נדלקת  כאשר  לכן, 

האפשרי   בהקדם  בצמיגים  האוויר  לחץ  את  ולבדוק 

ולנפחם לערך התקין.

משמעותית  בצורה  נמוך  אוויר  לחץ  עם  ברכב  נסיעה 

בצמיגים יכולה לגרום לחימום יתר של הצמיג ולכשל.

בצריכת  לעליה  לגרום  גם  יכול  בצמיג  נמוך  אוויר  לחץ 

הכביש  באחיזת  ולירידה  הצמיג  של  מהיר  בלאי  הדלק, 

ובמרחק העצירה.

יש לזכור כי מערכת TPMS אינה מהווה תחליף לתחזוקה 

רגילה של הצמיג, ובאחריות הנהג לשמור על לחץ אוויר 

תקין בצמיגים, גם אם לחץ האוויר לא נמוך מספיק כדי 

להדליק את נורית החיווי של המערכת.

הרכב שלך מצויד גם בחיווי תקלה במערכת בקרת לחץ 

לא  שהמערכת  להתריע  כדי   )TPMS( בצמיגים  אוויר 

פועלת כראוי.

של  החיווי  בנורית  משולבת  המערכת  של  החיווי  נורית 

לחץ האוויר.

למשך  תהבהב  הנורית  תקלה,  מזהה  המערכת  כאשר 

תמשיך  מכן  ולאחר  במערכת,  תקלה  תזוהה  אם  דקה 

לדלוק ברציפות.

של  התנעה  מחזור  כל  עם  עצמה  על  תחזור  זו  פעולה 

הרכב, כל עוד התקלה קיימת.

כאשר הנורית דולקת, ייתכן שהמערכת לא תוכל לאתר 

או להתריע מפני לחץ אוויר נמוך בצמיגים.

TPMS עלולה להיגרם מסיבות שונות,  תקלה במערכת 

הכוללות התקנה של צמיגים חלופיים או גלגלים שמונעים 

את פעולתה התקינה של המערכת.

 ,TPMS יש לבדוק תמיד את נורית חיווי תקלה במערכת

כדי לוודא שהמערכת פועלת כהלכה לאחר התקנה של 

צמיגים חלופיים או גלגלים.

זהירות!
והצמיגים  הגלגלים  עבור  תוכננה   TPMS מערכת 

של  ללחצים  מותאמת  היא  הרכב.  של  המקוריים 

גודל הצמיגים המותקנים ברכבך. שימוש בצמיגים 

ו/או  סוג  גודל,  בעלי  או  מקוריים  לא  ובגלגלים 

של  רצויה  בלתי  לפעולה  לגרום  עלול  שונה,  סגנון 

המערכת או נזק לחיישנים.
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זהירות!
לחיישנים.  נזק  לגרום  יכולים  מקוריים  לא  גלגלים 

שאינם  בצמיג  לתקרים  איטום  בחומרי  שימוש 

 .TPMS מקוריים עלול לגרום נזק לחיישן המערכת

מומלץ  מקורי,  לא  איטום  בחומר  שימוש  לאחר 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז  הרכב  את  להביא 

סמלת בע"מ  כדי לבדוק את תפקוד החיישן.

נוריות חיווי צהובות

 - נורית חיווי 4WD - אם קיימת

בארבעת  הנעה  נהיגה  שמצב  לנהג  מתריעה  זו  נורית 

נעולים  והקדמיים  האחוריים  ההינע  וגלי  פעיל,  הגלגלים 

והאחורי  הקדמי  הגלגלים  את  ומאלצים  מכנית  יחד 

להסתובב באותה המהירות.

הנעה  )תחום   4WD Low חיווי  נורית   -  

נמוך( - אם קיימת

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

בארבעה גלגלים נמוך. גלי ההינע הקדמי והאחורי ננעלים 

והאחוריים  הקדמיים  הגלגלים  את  ומכריחים  יחדיו, 

הפחתת  מספק  זה  מצב  המהירות.  באותה  להסתובב 

מוגבר  מומנט  העברת  המאפשרת  נוספת  שיניים  גלגל 

לגלגלים.

 - נורית חיווי מצב 4WD זמני - אם קיים

בארבעת  הנעה  נהיגה  שמצב  לנהג  מתריעה  זו  נורית 

והקדמיים  האחוריים  ההינע  וגלי  פעיל,  זמנית  הגלגלים 

הקדמיים  הגלגלים  את  ומאלצים  מכנית  יחד  נעולים 

והאחוריים להסתובב באותה המהירות.

הפעיל  המהירות  במגביל  תקלה  חיווי  נורית   -  

- אם קיים

המהירות  במגביל  תקלה  תזוהה  כאשר  תידלק  הנורית 

הפעיל.

 - נורית חיווי תקלה בנועל סרן

הנורית תידלק כאשר תזוהה תקלה בנועל הסרן הקדמי 

ו/או האחורי.

 - נורית חיווי נעילת סרן קדמי ואחורי

שני  או  האחורי  הקדמי,  הסרן  מתי  מציינת  זו  נורית 

הסרנים  על  מנעול  סמל  של  חיווי  יוצג  ננעלו.  הסרנים 

הקדמי והאחורי, כדי לציין את מצב הנעילה הנוכחי.

 - נורית חיווי הילוך סרק - אם 

קיימת

במצב  נמצא  שהרכב  הנהג  בפני  מתריעה  זו  נורית 

סרק.

 - נורית חיווי נעילת סרן אחורי

הסרן  בנועל  תקלה  תזוהה  כאשר  תידלק  הנורית 

האחורי.

 - נורית חיווי ערפל אחורי - אם קיימת

נורית זו נדלקת כאשר פנס הערפל האחורי דולק.

 - נורית חיווי מוט מייצב - אם קיימת

נורית זו נדלקת כאשר המוט המייצב הקדמי מנותק.

 - נורית המתן להתנעה - אם קיימת

נורית זו  תדלק למשך כ-2 שניות כשמתג ההתנעה 

דלוקה  להישאר  יכולה  הנורית   .RUN למצב  מועבר 
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במשך זמן ארוך יותר כשהטמפרטורות קרות יותר בזמן 

ההפעלה. הרכב לא יתניע כל עוד הנורית דולקת.

בפרק  המנוע"  "התנעת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

"התנעה והפעלה".

הערה:

ייתכן שנורית המתן להתנעה לא תידלק אם טמפרטורת 

סעפת היניקה מספיק חמה.

 - נורית חיווי מפלס נמוך של תוסף הפחתת גזי 

פליטה דיזל AdBlue )אוריאה( - )אם קיים(

 AdBlue דיזל  פליטה  גזי  הפחתת  תוסף  חיווי  נורית 

)אוריאה( דולקת כאשר מפלס האוריאה נמוך.

האפשרי  בהקדם  )אוריאה(   AdBlue מיכל  את  מלא 

לפחות ב- 5 ליטרים של AdBlue )אוריאה(.

עבור  הנסיעה  שטווח  לאחר  בוצע  המיכל  מילוי  אם 

AdBlue  )אוריאה( היה אפס, אתה עשוי להיאלץ לחכות 
2 דקות לפני התנעת המנוע.

למידע נוסף, עיין בנושא "הליכי התנעה" בפרק "התנעה 

ונהיגה".

 - נורית חיווי מים בדלק – אם קיימת

"נורית חיווי מים בדלק" תידלק כאשר מזוהים מים במסנן 

אל  דולקת,  נשארת  בדלק  מים  חיווי  נורית  אם  הדלק. 

תתניע את המנוע לפני שאתה מנקז את המים ממסנן 

הדלק כדי למנוע נזק למנוע, ופנה למרכז שירות מורשה.

זהירות!
עלולים  הדלק  מערכת  של  האספקה  במעגל  מים 

לגרום נזק חמור למערכת ההזרקה ולשבש את פעולת 

שירות  למרכז  פנה  דולקת,  החיווי  נורית  אם  המנוע. 

מורשה מטעם חברת סמלת. בע"מ בהקדם האפשרי 

מיד  נדלק  הנ"ל  החיווי  אם  המערכת.  את  לנקז  כדי 

ייתכן כי מים חדרו למיכל הדלק: דומם  אחרי תדלוק, 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז  ופנה  מיד  המנוע  את 

חברת סמלת בע"מ.

נוריות חיווי ירוקות

 - נורית חיווי מצב 4WD Auto - אם קיים

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

לכל  כוח  תעביר  המערכת  אוטומטי.  גלגלים  בארבעה 

הסרנים הקדמי  בין  הכוח  את  ותעביר  הגלגלים  ארבעת 

האחיזה  את  יספק  זה  מצב  לצורך.  בהתאם  והאחורי 

המרבית במצבי דרך יבשה וחלקלקה.

 - נורית חיווי הגדרת מגביל מהירות פעיל  )אם 

קיים( עם לוח מחוונים משופר

פועל  פעיל  מהירות  מגביל  כאשר  תידלק  זו  חיווי  נורית 

ומוגדרת מהירות.

 - נורית הגדרת בקרת שיוט אלקטרונית 

 )אם קיימת( עם לוח מחוונים משופר

נורית חיווי זו תידלק כאשר בקר מהירות פועל ומוגדרת 

מהירות.

קיימת"  אם   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".
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 - נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים - אם מותקנים

נורית זו נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים דולקים.

 - נורית חיווי פנסים ראשיים/חניה

או  הראשיים  הפנסים  הפעלת  עם  יחד  תידלק  זו  נורית 

פנסי החניה.

 - נורית חיווי חגורת בטיחות אחורית חגורה - אם 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי נחגרה. 

לוח המחוונים  מחוון בפינה הימנית העליונה של תצוגת 

יציין את מיקום הישיבה של החגורה שנחגרה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".

- אם  Stop/Start פעילה  חיווי מערכת  נורית   -  

קיימת

Stop/Start תהיה במצב  הנורית תידלק כאשר מערכת 

פעיל של הדממה אוטומטית.

 - נורית מחווני כיוון

מחוון  נורית  מופעל,  שמאלי  או  ימני  כיוון  מחוון  כאשר 

הכיוון תהבהב בנפרד ופנס האיתום התואם יהבהב. ניתן 

להפעיל את פנסי האיתות כאשר הידית הרב תפקודית 

מוזזת למטה )שמאל( או למעלה )ימין(.

הערה:

• יישמע צליל התרעה רציף אם הרכב נוסע יותר מ 1.6 	

ק"מ אם אחד מפנסי האיתות פועל.

• אם אחת מנוריות החיווי מהבהבת בקצב מהיר, בדוק 	

אם קיימת תקלה בנורת איתות חיצונית.

נוריות חיווי לבנות

 - נורית חיווי מצב הנעה בשני גלגלים גבוה  )אם 

קיים( עם לוח מחוונים משופר

נורית זו מתריעה בפני הנהג שהרכב נמצא במצב הנעה 

בשני גלגלים גבוה.

פעיל  מהירות  מגביל  מוכנות  מצב  נורית   -  

)אם קיים( עם לוח מחוונים משופר

פעיל  מהירות  מגביל  כאשר מערכת  תידלק  זו  נורית 

פועלת, אך המהירות עוד לא נקבעה.

)אם   - נורית הגדרת מגביל מהירות פעיל   -  

קיים( עם לוח מחוונים משופר

פעיל  מהירות  מגביל  כאשר  תידלק  זו  חיווי  נורית 

ומוגדרת מהירות.

 )HDC(  - במדרון  ירידה  בקרת  חיווי  נורית   —  

- אם קיימת

ירידה  בקרת  מערכת  הפעלת  את  מסמלת  זו  נורית 

המערכת  כאשר  ברציפות  תידלק  הנורית  במדרון. 

תיבת  כאשר  רק  המערכת  את  לדרוך  ניתן  דרוכה. 

ההילוכים משולבת במצב 4WD LOW, ומהירות הרכב 

פחותה מ- 48 קמ"ש.

בקרת  הפעלת  בעת  מתמלאים  לא  אלו  תנאים  אם 

ירידה במדרון, נורית החיווי של המערכת תהבהב.

חגורה  אחורית  בטיחות  חגורת  חיווי  נורית   -  

- אם קיימת

האחורי  במושב  הבטיחות  שחגורת  מציינת  הנורית 
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לוח  תצוגת  של  העליונה  הימנית  בפינה  מחוון  נחגרה. 

המחוונים יציין את מיקום הישיבה של החגורה שנחגרה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".

 - נורית חיווי תזכורת חגורת בטיחות אחורית - אם 

קיימת

הנורית מציינת שחגורת הבטיחות במושב האחורי אינה 

חגורה. כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON/RUN או 

האחורי  במושב  הבטיחות  חגורת  אם   ,ACC/ON/RUN
לא נחגרה, תידלק נורית התואמת למושב התואם בפינה 

הימנית העליונה של תצוגת לוח המחוונים, ותחליף לרגע 

את המידע המותאם אישית. אם חגורה במושב האחורי 

בעת  משוחררת  הנסיעה,  בתחילת  חגורה  שהייתה 

ישתנה  אחורית  בטיחות  חגורת  תזכורת  חיווי  הנסיעה, 

מחגורה ללא חגורה ויישמע צליל התרעה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכות ריסון לנוסעים" בפרק 

"בטיחות".

 - נורית חיווי מושב אחורי פנוי - אם קיימת

במושבים  יושב  אינו  אחד  שאף  מציינת  החיווי  נורית 

לוח  של  העליון  הימני  בחלק  תידלק  והיא  האחוריים 

אישית  המותאם  המידע  את  לרגע  ותחליף  המחוונים, 

לפינת המסך.

 — נורית אזהרת מהירות - אם קיימת

מהירות  אזהרת  נורית  מופעלת  מהירות  אזהרת  כאשר 

המוגדרת.  המהירות  ערך  עם  המחוונים,  בלוח  תידלק 

החיווי  נורית  שהוגדרה,  למהירות  הגיע  הרכב  כאשר 

תידלק בצהוב ותהבהב יחד עם צליל רצוף )עד 10 שניות 

או עד שאין חריגה מהמהירות(. ניתן להפעיל ולכבות את 

נוסף  למידע  המחוונים,  לוח  מתצוגת  מהירות  אזהרת 

ראה "פריטי תפריט בתצוגת לוח המחוונים" בפרק "הכר 

את לוח המחוונים".

המספר 55 הוא רק דוגמה למהירות שניתן להגדיר.

 - נורית מצב מוכנות בקרת שיוט )אם קיים( עם 

לוח מחוונים משופר

נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה, אך המהירות 

עוד לא נקבעה.

קיימת"  אם   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".

 - נורית הגדרת בקרת שיוט )אם קיימת( עם לוח 

מחוונים משופר

נורית חיווי זו תידלק כאשר בקרת שיוט פועלת ומוגדרת 

מהירות.

קיימת"  אם   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".

נוריות חיווי כחולות

 — נורית חיווי אלומת אור גבוה

באלומת  פועלים  הראשיים  שהפנסים  מציינת  זו  נורית 

על  לחץ  דלוקות,  נמוך  אור  אלומות  כאשר  גבוה.  אור 

הרכב(  חזית  )לעבר  קדימה  תפקודית  הרב  הידית 

הידית הרב תפקודית  להפעלת האור הגבוה. משוך את 

לאחור )לעבר חלקו האחורי של הרכב( לכיבוי אלומות אור 

גבוה. כאשר האור הגבוה אינו דולק, באפשרותך לאותת 

לרכב אחר באמצעות אלומת אור הגבוה, על ידי משיכה 

קלה של הידית כלפיך.
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נוריות חיווי אפורות

)אם  שיוט  בקרת  להגדרת   מוכנות  נורית   -  

קיימת( עם לוח מחוונים בסיסי

נורית זו תידלק כאשר בקרת השיוט פעילה, אך המהירות 

עוד לא נקבעה.

קיימת"  אם   - שיוט  "בקרת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 

בפרק "התנעה ונהיגה".

פעיל   מהירות  מגביל  להגדרת  מוכנות  נורית   -  

)אם קיים( עם לוח מחוונים בסיסי

נורית זו תידלק כאשר מגביל מהירות פעיל, אך המהירות 

עוד לא נקבעה.

OBD II - מערכת אבחון ברכב
הנקראת מתוחכמת  אבחון  במערכת  מצויד  זה  רכב 

הפליטה,  מערכות  את  מבקרת  זו  מערכת   .OBD II
פועלות  אלו  מערכות  כאשר  ההילוכים.  ותיבת  המנוע 

טובים  יהיו  הדלק  תצרוכת  כמו  הרכב  ביצועי  כראוי, 

התחבורה. משרד  בתקנות  יעמוד  האוויר  וזיהום  יותר, 

במקרה שיש צורך במתן שירות לאחת מהמערכות האלו, 

תפעיל מערכת OBD II את נורית החיווי בקרת מערכות.

היא גם תאחסן בזיכרון את קודי האבחון ומידע נוסף בכדי 

לסייע לטכנאי השירות לבצע את אבחון התקלות. למרות 

שהרכב יהיה בדרך כלל במצב נסיעה ולא יהיה צורך לגרור 

אותו, יש לפנות למרכז השירות לבדיקה ולתיקון התקלה 

בהקדם האפשרי.

זהירות!
• כללית 	 תקלה  חיווי  שנורית  בעת  ממושכת  נסיעה 

של  הבקרה  למערכת  נזק  לגרום  עלולה  דולקת, 

הנהיגה  ועל  הדלק  תצרוכת  על  להשפיע  המנוע, 

ברכב. הרכב חייב לקבל שירות לפני ביצוע בדיקות 

למערכת הפליטה.

• סימן 	 פועל,  שהמנוע  בעת  מהבהבת  הנורית  אם 

להיגרם  ושעומד  מעוצמתו  לאבד  עומד  שהמנוע 

נזק חמור לממיר הקטליטי. פנה מיד למרכז שירות 

לטיפול בבעיה.

2. צמיגים - מידע כללי
לחץ אוויר בצמיגים

והולמת  בטוחה  לפעולה  חיוניים  תקינים  ניפוח  לחצי 

של רכבך.

לא  ניפוח  מלחצי  מושפעים  עיקריים  תחומים  ארבע 

תקינים בצמיגים:

• הבטיחות והשליטה ברכב	

• צריכת הדלק	

• בלאי סוליה	

• נוחות הנסיעה	

בטיחות

אזהרה!
• מסוכנים 	 הם  כראוי  מנופחים  שאינם  צמיגים 

ועלולים לגרום לתאונות.

• ועלול 	 הצמיג  של  הכיפוף  את   מגביר  חסר  ניפוח 

לגרום להתחממות יתר ולכשל של הצמיג.

• הצמיג. 	 של  השיכוך  יכולת  את  מפחית  יתר  ניפוח 

עצמים על הכביש ובורות יכולים לגרום נזק שעלול 

לגרום לכשל של הצמיג.
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• על 	 להשפיע  עלול  צמיגים  של  יתר  או  חסר  ניפוח 

הצמיג  של  פתאומי  כשל  לגרום  ועלול  ההיגוי, 

שיגרום לאובדן השליטה ברכב.

• לחצי אוויר לא זהים בצמיגים עלולים לגרום לבעיות 	

בהיגוי.  אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

• לחצי אוויר שונים בצדדים של הרכב עלולים לגרום 	

לרכב לסטות לאחד הצדדים.

• נהג תמיד בצמיגים מנופחים ללחץ האוויר המומלץ 	

לצמיגים קרים.

יציבות  על  משפיעים  יתר-שניהם  וניפוח  חסר  ניפוח 

ועלולים לגרום להיגוי איטי או מופרז.

הערה:

• עלולים 	 השונים  בצדדים  בצמיגים  שונים  אוויר  לחצי 

לגרום לתגובת היגוי לא יציבה ובלתי צפויה.

• עלולים 	 השונים  בצדדים  בצמיגים  שונים  אוויר  לחצי 

לגרום לרכב לסטות לאחד הצדדים.

)TPMS( מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

מזהירה   )TPMS( בצמיגים  האוויר  לחץ  בקרת  מערכת 

את הנהג מפני לחץ אוויר נמוך בצמיגים על בסיס הלחץ 

המומלץ לצמיג קר.

הערה:

• ינופח 	 שהצמיג  עד  תוצג  המחוונים  בלוח  האזהרה 

ללחץ האוויר בתווית לחצי אוויר בצמיגים.

• בצמיג: 	 נמוך  אוויר  לחץ  מפני  רק  מזהירה  המערכת 

היא אינה מסוגלת לנפח אותו.

בהתאם  להשתנות  עשוי  בצמיגים  האוויר  לחץ 

הלחץ   6.5°C של  ירידה  בכל  החיצונית.  לטמפרטורה 

יורד ב-1psi. כלומר, כאשר הטמפרטורה יורדת, גם לחץ 

האוויר בצמיגים יורד.

לאחר  כלומר  קר,  ייעשה כאשר הצמיג  אוויר  לחץ  מילוי 

שהרכב לא נסע במשך שלוש שעות לפחות, או שנסע 

שעות.  שלוש  של  זמן  פרק  לאחר  ק"מ  מ-1.6  פחות 

לחצי אוויר בצמיגים קרים, אסור שיעלו על לחצי האוויר 

המוטבעים על דפנות הצמיג.

עיין  בצמיגים,  האוויר  של  נכון  ניפוח  על  נוסף  למידע 

בנושא "צמיגים" בפרק "שירות ותחזוקה". 

לחץ האוויר בצמיג יעלה במהלך נהיגה ברכב. זה נורמלי 

ולא צריך לבצע כל כוונון עלייה זו בלחץ. המערכת תזהיר 

ירד מתחת  נמוך, אם הלחץ  אוויר  את הנהג מפני לחץ 

לסף האזהרה מכל סיבה, גם עקב השפעת הטמפרטורה 

החיצונית או שחרור טבעי של אוויר דרך הצמיג. המערכת 

תמשיך להתריע לנהג על לחץ אוויר נמוך כל עוד התנאים 

האוויר  לחץ  אשר  עד  תפסיק  ולא  מתקיימים,  הללו 

בצמיגים יתוקן לערך הנכון.

כאשר נורית האזהרה )נורית TPMS( נדלקת, יש להעלות 

את לחץ האוויר ללחץ המומלץ לצמיג קר כדי שהנורית 

תיכבה.

הערה:

בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את מידת 

הלחץ ל- 4psi  מעל הלחץ הקר המומלץ, כדי לכבות את 

.TPMS נורית האזהרה של
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 TPMS האזהרה  ונורית  אוטומטית  תעודכן  המערכת 

הצמיגים  לחצי  את  תקבל  המערכת  כאשר  תיכבה 

המעודכנים.

לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה צורך לנסוע ברכב למשך 

כ- 10 דקות ובמהירות של 24 קמ"ש.

ברכבך  קר  לצמיג  המומלצת  הלחץ  מידת  לדוגמה, 

.33 psi שחנה למשך יותר משלוש שעות( היא(

והלחץ האמיתי   20°C היא  אם הטמפרטורה החיצונית 

 ,- 7°C -28, כאשר הטמפרטורה תרד ל psi בצמיג הוא

.24 psi  -הלחץ יירד לכ

נורית האזהרה  נמוך מספיק להדלקת  לחץ האוויר הזה 

של TPMS.נסיעה במצב כזה תגרום ללחץ לעלות חזרה 

ל-psi 28  , אך הנורית תמשיך לדלוק. במצב זה, הנורית 

בתווית  המומלץ  ללחץ  האוויר  ניפוח  לאחר  רק  תיכבה 

לחצי אוויר מומלצים של הרכב.

הערה:

בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את מידת 

הלחץ ב- 4psi מעל הלחץ הקר המומלץ, כדי לכבות את 

.TPMS נורית האזהרה של

זהירות!

• והצמיגים 	 הגלגלים  עבור  תוכננה   TPMS מערכת 

של  ללחצים  מותאמת  היא  הרכב.  של  המקוריים 

גודל הצמיגים המותקנים ברכבך. שימוש בצמיגים 

ו/או  סוג  גודל,  בעלי  או  מקוריים  לא  ובגלגלים 

מבנה שונה, עלול לגרום לפעולה בלתי רצויה של 

 TPM חיישני מערכת  לחיישנים.  נזק  או  המערכת 

אלו  צמיגים  מקורים.  לא  צמיגים  עבור  נועדו  לא 

יכולים לגרום לפעילות משובשת של כל המערכת 

בצמיגים  להשתמש  מומלץ  בחיישנים.  ולנזק 

מקוריים כדי להבטיח פעילות תקינה של מערכת 

.TPMS

• שאינם 	 בצמיג  לתקרים  איטום  בחומרי  שימוש 

 .TPMS מקוריים עלול לגרום נזק לחיישן המערכת

מומלץ  מקורי,  לא  איטום  בחומר  שימוש  לאחר 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז  הרכב  את  להביא 

סמלת בע"מ, כדי לבדוק את תפקוד החיישן.

• לאחר בדיקת הצמיגים וניפוחם יש להרכיב חזרה 	

תימנע  כך  הצמיג.  של  הניפוח  פיית  מכסה  את 

חדירת לחות ולכלוך לשסתום, שעלולה לגרום נזק 

לקנה השסתום.

הערה:

• רגיל 	 טיפול  להחליף  נועדה  לא   TPMS מערכת 

על  או  בצמיג  כשל  על  להתריע  כדי  או  בצמיגים, 

מצבו.

• ניפוח 	 בזמן  לחץ  כמד   TPMS-ב להשתמש  אין 

הצמיגים.

• בצורה 	 נמוך  אוויר  לחץ  עם  ברכב  נסיעה 

משמעותית בצמיגים יכולה לגרום לחימום יתר של 

הצמיג ולכשל.

• לעליה 	 לגרום  גם  יכול  בצמיג  נמוך  אוויר  לחץ 

ולירידה  הצמיג  של  מהיר  לבלאי  הדלק,  בצריכת 

באחיזת הכביש ובמרחק העצירה.

• תחליף 	 מהווה  אינה   TPMS מערכת  כי  לזכור  יש 

הנהג  ובאחריות  הצמיג,  של  רגילה  לתחזוקה 

לשמור על לחץ אוויר תקין בצמיגים באמצעות מד  

לחץ מדוייק גם אם לחץ האוויר לא נמוך מספיק 

כדי להדליק את נורית האזהרה של המערכת.

• שינויי טמפרטורה עונתיים ישפיעו על לחץ האוויר, 	

בפועל  האוויר  לחץ  את  תנטר   TPMS ומערכת 

בצמיג.
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אופן הפעולה של המערכת

מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים )TPMS( משתמשת 

אלקטרוניים  חיישנים  עם  ביחד  אלחוטית  בטכנולוגיה 

לעקוב אחר הלחץ  כדי  הגלגלים,  חישוקי  על  המותקנים 

בצמיגים.

החיישנים המותקנים על כל גלגל ומהווים חלק משסתום 

הניפוח של הצמיג, משדרים את הלחץ בצמיג אל יחידת 

קליטה.

תצוגת מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

הערה:

יש חשיבות רבה לבדוק את הלחץ בכל הצמיגים ברכבך 

מדי חודש ולשמור על הלחץ הנכון.

TPMS מכילה את המרכיבים הבאים:

• יחידת מקלט	

• 4 חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים	

• לוח 	 בתצוגת  מופיעות  אשר  שונות,  אזהרה  הודעות 

המחוונים, ואיורים המתארים את לחץ האוויר בצמיגים.

• נורית אזהרת לחץ אוויר בצמיגים	

אזהרות לחץ אוויר נמוך בצמיגים

נורית אזהרת לחץ אוויר בצמיגים תידלק בלוח 

המחוונים ויישמע צליל כאשר לחץ האוויר נמוך 

באחד הגלגלים או יותר.

בנוסף, תופיע בלוח המחוונים ההודעה Tire Low )צמיג 

נמוך( למשך לפחות חמש שניות יחד עם איור המציג את 

ערכי הלחץ של כל צמיג, כאשר לחצי אוויר נמוכים יוצגו 

בצבעים שונים.
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אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

אם הדבר קורה, עליך לעצור בהקדם האפשרי, לבדוק את 

ולנפח כל אחד מהם  לחצי הניפוח של כל צמיג ברכבך 

ללחץ האוויר המומלץ בהתאם לערך לחצי אוויר בצמיגים 

קרים המוצג  בתווית.

תתעדכן  היא  העדכון,  את  קיבלה  שהמערכת  לאחר 

בלוח  הגרפית  בתצוגה  האוויר  לחצי  ערכי  אוטומטית, 

 TPMS ונורית אזהרה  יוצגו שוב בצבע הרגיל,  המחוונים 

תיכבה.

הערה:

בעת ניפוח צמיג חם, ייתכן שיהיה צורך להגדיל את מידת 

הלחץ ל- 4psi  מעל הלחץ הקר המומלץ, כדי לכבות את 

נורית האזהרה של TPMS. לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה 

צורך לנסוע ברכב למשך עד ל- 10 דקות ובמהירות מעל 

24 קמ"ש.

TPMS אזהרת אחזקה  של מערכת

נורית  צליל,  תשמיע  המערכת  תקלה,  מתגלה  כאשר 

תישאר  מכן  ולאחר  שניות   75 למשך  תהבהב  האזהרה 

דלוקה, ויישמע צליל אזהרה.

 SERVICE TIRE PRESSURE ההודעה  תופיע  בנוסף, 

SYSTEM )טפל במערכת לחץ אוויר בצמיגים( בתצוגת 
יופיעו  מכן  ולאחר  שניות,  חמש  למשך  המחוונים  לוח 

קווים מפרידים )- -( במקום ערכי הלחץ, כדי לציין אילו 

חיישנים לא נקלטים על ידי המערכת.

כל  עצמה,  על  תחזור  זו  התרעה  התנעה,  מחזור  בכל 

יותר,  קיימת  אינה  התקלה  אם  קיימת.  התקלה  עוד 

 SERVICE ההודעה  להבהב,  תפסיק  האזהרה  נורית 

TIRE PRESSURE SYSTEM )טפל במערכת לחץ אוויר 
בצמיגים( לא תופיע בתצוגה, וערכי הלחץ יופיעו במקום 

מקפים.

תקלה במערכת עלולה לקרות עקב אחד מהמצבים 

הבאים:

• או 	 סמוכים  אלקטרוניים  מכשירים  עקב  תקלה 

רדיו  תדר  על  הפועלים  מכשירים  בקרבת  נהיגה 

.TPMS זהה לתדר של חיישני מערכת

• התקנת חלונות כהים לא מקוריים שמשפיעה על 	

אותות גלי הרדיו.

• שלג או קרח סביב הגלגלים או בתי הגלגלים.	

• שימוש בשרשראות שלג לגלגלים ברכב.	

• בחיישני 	 מצוידים  שלא  בגלגלים/צמיגים  שימוש 

.TPMS

רכבים עם גלגל חלופי קומפקטי או צמיג חלופי 

בגודל מלא לא מתאים

1. לגלגל החלופי הקומפקטי או לצמיג החלופי בגודל 

לכן,  אוויר.  לחץ  חיישני  אין   מתאים,  הלא  מלא 

מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים )TPMS( לא 

תוכל לבקר את לחץ האוויר בצמיג החלופי.

במקום  קומפקטי  חלופי  גלגל  מתקין  אתה  אם   .2

גלגל רגיל ולחץ האוויר בו נמוך מסף אזהרת לחץ 

נורית  ההתנעה  מתג  של  הבאה  בהפעלה  אוויר, 
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אזהרה של TPMS תידלק ותישאר דלוקה ויישמע צליל 

המחוונים  שבלוח  הגרפית  התצוגה  בנוסף  אזהרה. 

עדיין תציג את ערכי לחץ האוויר בצבע שונה.

 24 מעל  ובמהירות  דקות   10 עד  של  נסיעה  לאחר   .3

שניות   75 למשך  תהבהב  האזהרה  נורית  קמ"ש, 

ולאחר מכן תישאר דלוקה באופן קבוע. בנוסף, תופיע 

)טפל   Service Tire Pressure System ההודעה 

במערכת לחץ אוויר בצמיגים( בתצוגת לוח המחוונים 

למשך חמש שניות, ולאחר מכן יופיעו קווים מפרידים 

)- -( במקום ערכי הלחץ.

ונורית  אזהרה  צליל  יישמע  התנעה,  מחזור  כל  עם   .4

האזהרה תהבהב למשך 75 שניות ולאחר מכן תישאר 

תופיע  המחוונים  לוח  ובתצוגת  קבוע,  באופן  דלוקה 

ההודעה SERVICE TIRE SERVICE SYSTEM )טפל 

שניות,  חמש  למשך  בצמיגים(  אוויר  לחץ  במערכת 

ולאחר מכן יופיעו מקפים )- -( במקום ערכי הלחץ.

5. ברגע שתתקן או תחליף את הצמיג המקורי ותרכיב 

מערכת  החלופי,  הגלגל  במקום  ברכב  בחזרה  אותו 

האזהרה  נורית  בנוסף,  אוטומטית.  תתעדכן   TPMS
תיכבה ובתצוגת הגרפית בלוח המחוונים יופיעו ערכי 

לחץ חדשים במקום המקפים )- -(, כל עוד אין אף 

צמיג עם לחץ אוויר נמוך יותר מסף אזהרת לחץ אוויר 

נמוך. לקבלת מידע זה, ייתכן שיהיה צורך לנסוע ברכב 

למשך עד ל-10 דקות ובמהירות מעל 24 קמ"ש.

כלי רכב עם גלגל חלופי בגודל מלא

גלגל  וחישוק  מלא  בגודל  חלופי  בגלגל  מצויד  רכבך   .1

תואמים, יש לו חיישן לחץ אוויר וניתן לנטר את לחץ 

בצמיגים  אוויר  לחץ  בקרת  מערכת  עם  בו  האוויר 

)TPMS( כאשר הוא מוחלף בגלגל שחסר בו אוויר.

2. כאשר גלגל חלופי בגודל מלא מוחלף בגלגל עם לחץ 

עדיין  התנעה  מתג  של  הבאה  בהפעלה  נמוך,  אוויר 

צליל  יישמע  דלוקה,  תהיה   TPMS של  אזהרה  נורית 

לחץ  עדייו תציג את ערכי  והתצוגה הגרפית  התרעה 

האוויר הנמוך בצבע אחר.

24 קמ"ש,  ובמהירות מעל  דקות   10 עד  נסיעה של   .3

תכבה את נורית האזהרה של TPMS כל עוד אף אחד 

מהצמיגים אינו מתחת לסף התחתון של אזהרת לחץ 

אוויר בצמיגים.

נטרול מערכת TPMS )אם קיים(

כל  את  מחליפים  אם  המערכת  פעולת  את  לבטל  ניתן 

וחישוקים  בגלגלים  כביש(  )צמיגי  והחישוקים  הגלגלים 

ללא חיישני TPMS, כמו למשל גלגלי וצמיגי חורף.

עליך  תחילה   ,TPMS מערכת   את  לנטרל  מנת  על 

מצוידים  שאינם  בכאלו  הרכב  צמיגי  כל  את  להחליף 

בחיישני לחץ אוויר. לאחר מכן, סע ברכב למשך 10 דקות 

ובמהירות גבוהה מ- 24 קמ"ש. המערכת תשמיע צליל, 

מכן  ולאחר  שניות   75 למשך  תהבהב  האזהרה  נורית 

 SERICE TIRE PRESSURE ההודעה  דלוקה.  תישאר 

תופיע  בצמיגים(  אוויר  לחץ  במערכת  )טפל   SYSTEM
מפרידים      קווים  יופיעו  מכן  ולאחר  המחוונים,  לוח  בצג 

)- -(  במקום ערכי הלחץ.
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3. מגבה והחלפת גלגל

אזהרה!
• הקרוב 	 הרכב  של  בצד  צמיג  להחליף  תנסה  אל 

כדי  מהכביש  מספיק  התרחק  בדרך.  לתנועה 

הפעלת  בעת  הידרסות  של  הסכנה  את  למנוע 

המגבה והחלפת גלגל.

אזהרה!
• עלול 	 הרכב  מוגבה.  לרכב  מתחת  להיכנס  מסוכן 

להחליק מהמגבה וליפול עליך. אתה עלול להימחץ. 

לעולם אל תכניס חלק מגופך מתחת לרכב המורם 

הבא  לרכב,  מתחת  להיכנס  עליך  אם  מגבה.  על 

אותו למרכז שירות, היכן שניתן להעלותו על מגבה 

של מוסך.

• לעולם אל תתניע או תאיץ את המנוע כאשר הרכב 	

מורם על מגבה. 

• המגבה נועד אך ורק להחלפת גלגלים.	

אין להשתמש במגבה להרמת רכבך לצורך טיפול או 

תיקון. יש להגביה את הרכב רק על משטח ישר ומוצק. 

הימנע מקרח או משטחים חלקים.

מיקום המגבה

המגבה ומפתח הברגים מאוחסנים בתא המטען האחורי.

כדי להוציא את המגבה והכלים פעל באופן הבא:

1. הרם את רצפת תא המטען. 

הערה:

יותר  קלה  לגישה  המטען  תא  רצפת  את  להסיר  ניתן 

במשיכת רצפת תא המטען ישירות אחורה.

2. הסר את מכסה תא אחסון הכלים בלחיצה על התפס 

בצד שמאל ומשיכתו כלפי מעלה.

כיוון  נגד  מפלסטיק  השחור  הפרפר  אום  את  סובב   .3

השעון כדי לשחרר את המגבה מתא האחסון.

4. הסר את ערכת הכלים וכלי ההתקנה.

הסרת הגלגל החלופי

כיסוי         את  הסר  מהמנשא,  החלופי  הגלגל  להסרת   .1

הגלגל, אם קיים.

הערה:

תא  דלת  של  החיצוני  הצד  על  מותקן  החלופי  הגלגל 

המטען ומוגן על ידי כיסוי פלסטיק עם מהדקים.

או  הכיסוי  את  להסיר  אין  התעבורה,  לתקנות  בהתאם 

ברכב  השימוש  במהלך  מאובטח,  לא  באופן  להתקינו 

בדרך ציבורית.

התעבורה  ותקנות  התנועה  לחוקי  להתייחס  יש 

המקומיים.

אם אתה משתמש בגלגל החלופי, לפני המשך בנסיעה 

מחובר  והכיסוי  היטב  מאובטח  הניזוק  שהצמיג  בדוק 

המצלמה  את  לחסום  לא  גם  היזהר  נכון.  ובאופן  היטב 

האחורית.

בורג  בסיבוב  האחורית  המצלמה  כיסוי  את  הסר   .2

טורקס  הברגה  ראש  באמצעות  לשמאל  הנעילה 

T40# והראצ'ט המסופקים עם ערכת הכלים.

כיוון  נגד  אומים  בסיבובם במפתח  3. הסר את האומים 

באמצעות  הנעילה  אום  את  הסר  קיים,  אם  השעון. 

נגד  וסיבובו  הכפפות(  בתא  )הנמצא  נעילה  מפתח 

כיוון השעון.

אחסון הגלגל החלופי

1. התקן את הגלגל החלופי על המנשא.
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   הדק את האומים ואת אום הנעילה.

2. החזר את אום הנעילה למצב נעול על מכסה המצלמה 

 #40 טורקס  הברגה  ראש  באמצעות  לימין  בסיבוב 

וראצ'ט. התקן מחדש את כיסוי המצלמה בהחלקתו 

על המצלמה/מנשא הצמיג עד שהוא נתפס במקומו.

3. התקן את כיסוי הגלגל אם דרוש.

הערה:

אם אתה מתקין אביזרים על מנשא הגלגל החלופי אסור 

כולל המשקל של  38.5 ק"ג,  יעלו על משקל של  שהם 

הגלגל החלופי.

הכנה להגבהת הרכב

או  מקרח  הימנע  ומוצקה.  ישרה  קרקע  על  החנה    .1

משטחים חלקים.

אזהרה!

אל תנסה להחליף גלגל בצד של הרכב הקרוב לתנועה 

בדרך. התרחק מספיק מהכביש כדי למנוע את הסכנה 

של הידרסות בעת הפעלת המגבה והחלפת גלגל.

2. הפעל את מהבהבי תאורת החירום.

3. הפעל את בלם החניה.

4. העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב חניה או 

את תיבת ההילוכים הידנית למצב חניה.

.OFF 5. העבר את מתג ההתנעה למצב

למיקום  הנגדי  באלכסון  הנמצא  הגלגל  את  חסום   .6

לדוגמה אם מוחלף  והאחורי.  המגבה מצדדיו הקדמי 

האחורי  הגלגל  את  חסום  הימני,  הקדמי  הגלגל 

השמאלי.

חסימת גלגל

הערה:

על  מורם  שהרכב  בעת  ברכב  נוסעים  להשאיר  אסור 

מגבה.

הוראות הפעלת המגבה

אזהרה!
כדי  גלגל,  להחלפת  האזהרות  אחר  למלא  הקפד 

למנוע פציעה או נזק לרכב:

• החנה תמיד על קרקע ישרה ומוצקה רחוק ככל 	

האפשר מהדרך לפני הגבהה של הרכב.

• הפעל את מהבהבי תאורת החירום.	

• חסום את הגלגל הנגדי לגלגל המוחלף.	

• שלב את בלם החניה בחוזקה והעבר את בורר 	

ההילוכים למצב חניה.

• כאשר 	 המנוע  את  תאיץ  או  תתניע  אל  לעולם 

הרכב מורם על מגבה.

• אל תתיר לאדם לשבת ברכב בעת הגבהתו.	

• אל תיכנס מתחת לרכב בעת הגבהתו. אם עליך 	

להיכנס מתחת לרכב, הבא אותו למרכז שירות, 

היכן שבו שניתן להעלותו על מגבה של מוסך.

• השתמש במגבה רק במיקומים המצוינים ורק 	

לשם הגבהת הרכב לצורך החלפת גלגל.
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אזהרה!
• אם אתה מבצע את ההחלפה בכביש או סמוך לו, 	

היזהר מאוד לא להיפגע מרכב חולף.

• כדי לוודא שהגלגל החלופי, נקור או מנופח מאוחסן 	

כראוי, יש לאחסנו כשהשסתום פונה כלפי מטה.

תווית אזהרה של המגבה

זהירות!
אל תנסה להרים את הרכב בהגבהה במקומות  שלא 

צוינו כמקומות הגבהה בהוראות של הרכב.

1. הוצא את הגלגל החלופי, המגבה ואת הכלים מאזור 

אחסון.

בסיבובם  הגלגל  אומי  את  תסיר(  אל  )אבל  שחרר   .2

לשמאל סיבוב אחד כאשר הגלגל עדיין על הקרקע.

3. הרכב המגבה וכלי המגבה.

   חבר את ידית מהמגבה למאריך ולאחר מכן למפתח 

הברגים.

של  האחורי  או  הקדמי  מהכיוון  המגבה  את  הפעל   .4

הרכב. הנח את המגבה  מתחת לצינור הסרן, המוצג. 

שהמגבה  בטוח  שאתה  עד  הרכב  את  תרים  אל 

ממוקם כראוי.

מיקום הרמה קדמי
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מיקום הרמה אחורי

השעון.  בכיוון  המגבה  בורג  בסיבוב  הרכב  את  הרם   .5

וקיים  נוגע בקרקע  אינו  הרם את הרכב עד שהצמיג 

הגבהה  גובה  החלופי.  הגלגל  להתקנת  מספיק  רווח 

 המזערי מעניק את היציבות המרבית.

אזהרה!
עלולה  מהנחוץ  יותר  גבוה  לגובה  הרכב  של  הגבהה 

להחליק  עלול  הוא  הרכב.  של  יציבות  לחוסר  לגרום 

ולפצוע אדם הנמצא קרוב לרכב. הרם את  מהמגבה 

הרכב רק לגובה הדרוש להחלפת הצמיג.

6. הסר את האומים ואת הגלגל.

7. התקן את הגלגל החלופי ברכב והברג את אומי הגלגל 

את  קלות  הדק  הגלגל.  כלפי  המשופע  הצד  כאשר 

האומים.

אזהרה!
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

את אומי הגלגל במלואם, עד שהרכב הונמך לקרקע. 

או  חמורה  לפציעה  לגרום  עלול  זו  לאזהרה  ציות  אי 

למוות.

8. הורד את הרכב בסיבוב המגבה בורג המגבה לשמאל, 

והוצא את המגבה.

9. השלם את הידוק אומי הגלגל.

להגביר  כדי  מקצהו  הברגים  מפתח  את  מטה  דחוף     

את המנוף. עבור בין האומים עד שכל האומים הודקו 

פעמיים. עיין ב"נתוני מומנט" בפרק "נתונים טכניים" 

למומנט ההידוק הנכון.

10. הסר את מכלול המגבה ואת חוסמי הגלגל.

11. אבטח את המגבה ואת הכלים במקומותיהם.

12. אבטח את הצמיג / הגלגל הפגום במנשא הגלגל 

החלופי. הדק את האומים ואת אום הנעילה.

13. החזר את את אום הנעילה למצב נעול על מכסה 

הברגה  ראש  באמצעות  לימין  בסיבוב  המצלמה 

כיסוי  את  מחדש  התקן  וראצ'ט.   #40 טורקס 

הצמיג  על המצלמה/מנשא  בהחלקתו  המצלמה 

עד שהוא נתפס במקומו.

אזהרה!
צמיג ומגבה שלא אובטחו, עלולים להיזרק לפנים 

את  לסכן  ועלולים  פתע  עצירת  או  תאונה  בעת 

נוסעי הרכב. אחסן תמיד את המגבה והכלים ואת 

הצמיג החלופי במקומם.

344



345

התקנת צמיג רגיל

1. התקן צמיג רגיל על הסרן.

של  המשופע  הקצה  כאשר  הגלגל  אומי  את  התקן   .2

האום פונה כלפי הגלגל. הדק קלות את האומים.

אזהרה!
כדי למנוע סיכון של נפילת הרכב מהמגבה, אל תהדק 

את אומי הגלגל במלואן, עד שהרכב הונמך לקרקע. אי 

ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

כיוון  נגד  המגבה  בסיבוב  לקרקע  הרכב  את  הנמך   .3

השעון.

4. השלם את הידוק אומי הגלגל. דחוף מטה את מפתח 

הברגים מקצהו כדי להגביר את המנוף. 

הדק את אומי הגלגל בתבנית כוכב עד אשר כל אום   

של  הנכון  ההידוק  מומנט  על  למידע  פעמיים.  הודק 

האומים ראה את נתוני המומנט ב"מפרטים טכניים". 

אם יש לך ספק בנוגע לרמת ההידוק המתאימה, בדוק   

את ההידוק באמצעות מפתח מומנט במוסך או מרכז 

שירות מורשה.

5. לאחר 40 ק"מ, בודק את מומנט ההידוק של האומים 

עם מפתח מומנט כד לוודא שכל אומי הגלגל מקובעים 

היטב בגלגל.
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4. טיפולי תחזוקה תקופתיים
תחזוקה נכונה של המכונית חיונית לשמירה על תקינותה 

במשך שנים רבות.

לשם כך קבעה Jeep סדרת בדיקות וטיפולים שיש לבצע 

בהתאם למרחק שהרכב נסע )נסועה( ובדגמים/ מדינות 

למפורט  בהתאם  קבועים,  זמן  בפרקי  גם  מסוימים, 

בתוכנית הטיפולים.

טיפולי התחזוקה התקופתיים הרשומים בספר זה חייבים 

להבטיח  כדי  המצוינים,  ובמרחקים  במועדים  להתבצע 

מספר  הרכב.  של  המיטביים  והאמינות  הביצועים  את 

יותר  רבה  בתדירות  להתבצע  צריכות  נוספות  בדיקות 

מאשר במרווחי התחזוקה הרגילים.

השירות  מרכזי  בכל  מבוצעים  תקופתיים  שירות  טיפולי 

זמן/ במרווחי  בע“מ  סמלת  חברת  מטעם  המורשים 

נסועה קבועים.

או  תיקונים  לבצע  הצורך  עלה  הטיפולים  במהלך  אם 

לבצע  ניתן  העיקרי,  הטיפול  על  בנוסף  חלקים  החלפת 

אותם באישור מפורש מבעל הרכב בלבד.

הטכנאים במרכזי שירות מורשים, מטעם סמלת בע"מ 

ההכשרה  את  להם  ויש  יותר,  טוב  רכבך  את  מכירים 

אשר  הכלים  ואת  המקוריים  החלפים  את  המתאימה, 

תוכננו במיוחד, ויכולים למנוע תיקונים יקרים עתידיים.

אם אתה משתמש ברכבך לגרירה לעתים קרובות, מרווחי 

השירות בין הטיפולים התקופתיים יהיו קצרים יותר.

הפועלים  לרכבים  יותר  תכופה  תחזוקה  שתידרש  ייתכן 

בתנאים קשים, כגון אזורים מאובקים או בנסיעות קצרות.

הערה:

מועדי הטיפולים בתוכנית הטיפולים נקבעו על ידי היצרן.

אי ביצוע טיפולי תחזוקה גורר ביטול אחריות.

חברת  מטעם  מורשה  שירות  למרכז  להודיע  מומלץ 

סמלת בע“מ על כל חריגות תפעול קטנות ולא להמתין 

למועד השירות הבא.

טיפולים תחזוקה תקופתיים - מנועי בנזין

זקוק  שהרכב  לך  תזכיר  שמן  החלפת  חיווי  מערכת 

להחלפת שמן מנוע במרכז שירות.

 Oil ההודעה  תוצג  המחוונים  בלוח  צג  עם  רכב  בכלי 

Change Required )נדרשת החלפת שמן( ויישמע צליל 
אזהרה בודד, המציין שיש להחליף את השמן.

 Change ההודעה  המחוונים,  בלוח  צג  ללא  רכב  בכלי 

Oil )החלף שמן( תהבהב במד המרחק בלוח המחוונים 
את  להחליף  שיש  המציין  בודד,  אזהרה  צליל  ויישמע 

השמן.

ק"מ  כ-11,200  תידלק  שמן  החלפת  של  חיווי  הודעת 

לאחר ביצוע החלפת השמן הקודמת.

תוך  האפשרי,  בהקדם  ברכבך  תקופתי  לטיפול  דאג 

- מסנן   GPF עם  ל'   2.0 בנזין  מנועי  )למעט  ק"מ   800

חלקיקים למנועי בנזין(.

אך ייתכן שתידרש החלפת שמן מוקדמת יותר אם הרכב 

מופעל ב"תנאי הפעלה קשים" כמתואר בהמשך.

הערה:

• חיווי החלפת שמן לא מודדת את הזמן מאז 	 הודעת 

החלפת השמן האחרונה. החלף את שמן המנוע אם 

עברו 12 חודשים מאז החלפת השמן האחרונה, אפילו 

אם הודעת חיווי החלפת השמן לא נדלקה.

• החלף את השמן לעתים קרובות יותר אם אתה נוסע 	

בשטח במשך זמן רב.

• בשום מקרה אסור שמרווח ההחלפה יעלה על 12,000 	

ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם )למעט מנועי 

בנזין 2.0 ל' עם GPF - מסנן חלקיקים למנועי בנזין(.
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חיווי  הודעת  את  יאפס  שלך  המורשה  השירות  מרכז 

החלפת שמן מנוע לאחר סיום טיפול החלפת השמן.

פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה

• בדוק את שמן המנוע 5 דקות לאחר שהמנוע החם 	

על  נמצא  הרכב  כאשר  המנוע  שמן  בדיקת  הודמם. 

מפלס  קריאת  של  הדיוק  את  ישפר  ישרה,  קרקע 

בסימן  נמצא  המפלס  אם  מנוע  שמן  הוסף  השמן. 

ADD או MIN או מתחת לו.

• בדוק את נוזל השטיפה של השמשה הקדמית והוסף 	

אם דרוש.

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגים וחפש בלאי יוצא דופן 	

או נזק. בצע סבב גלגלים בסימן הראשון לבלאי חריג, 

אפילו אם לפני שמערכת חיווי החלפת שמן מופעלת.

• בהתאם 	 וחזק את הקטבים  נקה  בדוק את המצבר, 

לנדרש.

• נוזל 	 של  העודפים  במיכל  הנוזלים  מפלסי  את  בדוק 

והוסף  המרכזית,  הבלם  ובמשאבת  המנוע  קירור 

במידת הצורך.

• בדוק את הפעולה התקינה של התאורה וכל הרכיבים 	

החשמליים האחרים.

בכל החלפת שמן

• החלף את מסנן שמן המנוע.	

• בדוק את צינורות וקווי הבלמים.	

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרום 

נזק לרכב.

מועדי תחזוקה נדרשים

בנושא  עיין  המתאימים,  התחזוקה  מועדי  לבירור 

"תכנית תחזוקה" בעמוד הבא.

תכנית תחזוקה

הערה:

בטבלה,  האחרונה  הפעולה  את  שביצעת  לאחר 

תדירות  על  שמור  התקופתי,  הטיפול  עם  המשך 

פעולה  כל  בסימון  התחזוקה  בתכנית  המצוינת 

בנקודה או באמצעות הערה.

עלול  מחדש  התחזוקה  תכנית  של  מחדש  ביצוע 

לגרום לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולים.
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**** מועד החלפת מצתים מבוסס על מספר הקילומטרים 

שהרכב נסע, ולא על מועדי שירות שנתיים.

ידי היצרן אבל  ***** תחזוקה מומלצת לבעל הרכב על 

אינה נדרשת לצורך שמירה על האחריות עבור גזי פליטה.

אזהרה!
• אתה עלול להיפצע באופן קשה בעבודה במנוע או 	

לך  יש  אשר  התחזוקה  טיפולי  את  בצע  בסביבתו. 

את הידע והכלים הנדרשים לבצעם. אם יש לך ספק 

כלשהו ביכולתך לבצע את טיפול השירות, הבא את 

רכבך למוסך מוסמך.

• אי ביצוע של הבדיקות והטיפולים הנדרשים ברכב, 	

ביצועי  על  ולהשפיע  ברכיב  לתקלה  לגרום  עלול 

הרכב והשליטה בו. הדבר עלול לגרום לתאונה.

תנאי הפעלה קשים

החלף שמן מנוע ומסנן שמן מנוע כל 7,500 ק"מ, או 6 

חודשים אם אתה משתמש ברכבך בתנאי הפעלה קשים 

הבאים:

• נסיעות עם עצירות תכופות.	

• נסיעה בתנאי אבק.	

• נסיעות קצרות מתחת ל- 16 ק"מ.	

• גרירת גרור.	

• מונית, רכב משטרה או רכב משלוחים )רכב מסחרי(.	

• נסיעה בשטח או בתנאי מדבר.	

טיפולים תחזוקה תקופתיים - מנועי דיזל

שמן.  להחלפת  אוטומטית  חיווי  במערכת  מצויד  הרכב 

זקוק  שהרכב  לך  תזכיר  שמן  החלפת  חיווי  מערכת 

להחלפת שמן מנוע במרכז שירות.
 Oil Change בכלי רכב עם תצוגת לוח המחוונים תוצג

Required )נדרשת החלפת שמן( ויישמע צליל אזהרה 
בודד, המציין שיש להחליף את השמן.

 Change ההודעה  המחוונים,  בלוח  צג  ללא  רכב  בכלי 

Oil )החלף שמן( תהבהב במד המרחק בלוח המחוונים 
את  להחליף  שיש  המציין  בודד,  אזהרה  צליל  ויישמע 

תנאי  בסיס  על  תוצג  שמן  החלפת  חיווי  הודעת  השמן. 

ההפעלה של המנוע.

משמעות הדבר היא שנדרש טיפול שירות ברכבך.

גרור,  גרירת  רבות,  קצרות  נסיעות  כגון  הפעלה  תנאי 

קיצוני,  באופן  קרות  או  חמות  בטמפרטורות  הפעלה 

 Oil Change Required ישפיעו על הצגת הודעת

)נדרשת החלפת שמן(.

שההודעה  לכך  לגרום  יכולים  קיצוניים  תנאים 

להחלפת שמן תופיע בשלב מוקדם יותר ממה שצוין.

הבא את רכבך לטיפול בהקדם האפשרי במהלך 805 

הקילומטרים הבאים.

הערה:

• שמן 	 של  להחלפה  בפועל  השירות  מרווחי 

בתנאי  תלויים  המנוע,  שמן  ומסנן  המנוע 

נוריות  באמצעות  ומצוינים  ברכב  השימוש 

אזהרה או הודעה בלוח המחוונים. על כל פנים, 

יש לבצע החלפה אחת לשנתיים לכל היותר.

עירוניות,     לנסיעות  בעיקר  משמש  הרכב  אם 

החלף את שמן המנוע ואת מסנן שמן המנוע 

מדי שנה. 

• 	 120 כל  מנוע  קירור  נוזל  את  והחלף  נקז 

חודשים או 240,000 ק"מ המוקדם שביניהם.
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• חובה להחליף  את רצועות התזמון והאביזרים כל 	

60,000 ק"מ או 3 שנים בעקבות שימוש תובעני 

)תנאי אבק, תנאי מזג אוויר קשים, טמפרטורות 

נמוכות או גבוהות באופן קיצוני, נסיעות עירוניות, 

אין להאריך את  לעולם  הפעלות ארוכות בסרק(. 

תקופת ההחלפה זו.

פעם בחודש או לפני נסיעה ארוכה

• בדוק את מפלס שמן מנוע.	

• בדוק את מפלס נוזל השטיפה של השמשה הקדמית.	

• בדוק את לחצי האוויר בצמיגים וחפש בלאי יוצא דופן 	

או נזק. בצע סבב גלגלים בסימן הראשון לבלאי חריג, 

אפילו לפני שמערכת חיווי החלפת שמן מופעלת.

• נוזל 	 של  העודפים  במיכל  הנוזלים  מפלסי  את  בדוק 

במידת  המרכזית,  הבלם  ובמשאבת  המנוע  קירור 

הצורך.

• בפנים 	 בתאורה  הפנסים  כל  של  התפקוד  את  בדוק 

ומחוץ לרכב.

• 	 AdBlue בדוק ומלא את המפלס של נוזל גזי פליטה 

)אוריאה( )אם קיים(.

שימוש תובעני ברכב

• מלא את את מפלס נוזל גזי פליטה AdBlue )אוריאה(, 	

בלוח  הודעה  מוצגת  או  דולקת  הנורית  כאשר 

המחוונים.

זהירות!
אי ביצוע של פעולות התחזוקה הנדרשות עלול לגרום 

נזק לרכב.

תכנית תחזוקה - רכבי דיזל

מועדי תחזוקה נדרשים

לבירור מועדי התחזוקה המתאימים, עיין בנושא "תכנית 

תחזוקה" בעמוד הבא.

בכל מועד החלפת שמן כפי שמצוין ע"י מערכת 

חיווי החלפת שמן:

• החלף את השמן ואת המסננים.	

• בצע סבב צמיגים.	

בצע סבב גלגלים בסימן הראשון לבלאי חריג, 

שמן  החלפת  חיווי  שמערכת  לפני  אפילו 

מופעלת.

בכל מועד החלפת שמן כפי שמצוין ע"י מערכת 

חיווי החלפת שמן:

• בדוק את המצבר, נקה וחזק את הקטבים בהתאם 	

לצורך.

• דיסקיות 	 בלם,  נעלי  הבלמים,  רפידות  את  בדוק 

בלם, רפידת בלם התוף, צינורות בלמים ובלם חניה.

• המנוע 	 קירור  מערכת  של  ההגנה  את  בדוק 

והצינורות.

• בדוק את מערכת הפליטה.	

• בנהיגה בשטח 	 האוויר של המנוע  בדוק את מסנן 

או באבק.

• במידת 	 וסכך  הדלתות  בבריחי  הסיכוך  את  בדוק 

הצורך.

• בדוק את מפלס של נוזל קירור מנוע.	

הערה:

בטבלה, המשך  לאחר שביצעת את הפעולה האחרונה 

המצוינת  תדירות  על  שמור  התקופתי,  הטיפול  עם 

או  בנקודה  פעולה  כל  בסימון  התחזוקה  בתכנית 

באמצעות הערה.

לגרום  עלול  ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מחדש 

לחריגה ממרווח השירות עבור כמה טיפולים.
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5. דלק ותדלוק
מכסה פתח מילוי דלק

מכסה  אם  הנהג.  בצד  נמצא  דלק  מילוי  פתח  מכסה 

פתח מילוי דלק אבד או ניזוק, החלף אותו במכסה חלופי 

המתאים עבור רכבך.

דלתית פתח מילוי דלק

 מכסה פתח מילוי דלק

אזהרה!
• הרחק תמיד מקור להבה ואש ברכב או מחוצה לו, 	

בעת  או  פתוחה  דלק  מילוי  פתח  שדלתית  בעת 

תדלוק.

• לעולם אל תתדלק כשהמנוע פועל. ברוב המדינות 	

לגרום  ועלולה  באש  בטיחות  תקנות  של  הפרה  זו 

להידלקות "נורית חיווי תקלה".

אזהרה!
• מסופק 	 שאינו  חפץ/מכסה  שום  תצמיד  אל 

לא  בחפצים  שימוש  המילוי.  פתח  אל  הרכב  עם 

בתוך  אוויר  בלחץ  לעליה  לגרום  עלול  מתאימים 

המיכל, וזהו מצב מסוכן.

• למיכל 	 ממולא  דלק  אם  שריפה  להתרחש  עלולה 

תמיד  הנח  להיכוות.  עלול  אתה  הרכב.  בתוך  נייד 

מיכלי דלק ניידים על הקרקע בעת מילוי.

זהירות!
• עלול 	 הפליטה  מערכת  או  הדלק  למערכת  נזק 

לא  דלק  מלוי  פתח  במכסה  משימוש  להיגרם 

תואם. מכסה שאינו תואם באופן מלא יכול לאפשר 

חדירת מזהמים למערכת הדלק. כמו כן, מכסים לא 

לנורית  לגרום  עלולים  מתאימים,  שאינם  מקוריים 

חיווי תקלה )MIL( להידלק, בשל אדי דלק שדולפים 

מהמערכת.

• תמשיך 	 אל  יתר,  ומילוי  דלק  שפיכת  למנוע  כדי 

למלא עד הקצה.
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הערה:

• לפעול 	 או מפסיק  כאשר הדק אקדח התדלוק קופץ 

מיכל הדלק מלא.

• עד 	 סיבוב  כ-1/4  מילוי הדלק  הדק את מכסה פתח 

שהמכסה  לכך  חיווי  זה  אחד.  נקישה  צליל  שתשמע 

סגור היטב.

• חיווי 	 נורית  כראוי,  נסגר  לא  הדלק  מיכל  מכסה  אם 

תקלה תידלק. ודא שהמכסה מהודק כל פעם שהרכב 

מתודלק.

הודעת מכסה מיכל דלק משוחרר

לאחר התדלוק, מערכת האבחון של הרכב יכולה לקבוע 

האם מכסה פתח מילוי דלק משוחרר לא מותקן כראוי 

או ניזוק.

תוצג   gASCAP הודעת  תקלה,  מזהה  המערכת  אם 

בתצוגת מד המרחק. הדק את מכסה פתח מילוי דלק 

עד שתשמע צליל נקישה. זה חיווי לכך שהמכסה סגור 

היטב.

להפסקת  המרחק  מד  של  האיפוס  לחצן  על  לחץ 

ההודעה. אם הבעיה עדיין קיימת, ההודעה תוצג בפעם 

הבאה שהרכב יותנע. זה עלול להצביע על מכסה פגום.

אם הבעיה מזוהה פעמיים ברצף, המערכת תדליק את 

נורית תקלה. פתרון הבעיה יגרום לכיבוי נורית תקלה.

תדלוק הרכב - מנוע דיזל
מכסה  אם  הנהג.  בצד  נמצא  דלק  מילוי  פתח  מכסה 

פתח מילוי דלק אבד או ניזוק, החלף אותו במכסה חלופי 

המתאים עבור רכבך.

דלתית מילוי דלק

מיקומי מילוי דלק AdBlue )אוריאה(

1 - פתח מילוי סולר

2 - פתח מילוי AdBlue )אוריאה(

אזהרה!
• הרחק תמיד מקור להבה ואש ברכב או מחוצה לו, 	

בעת  או  פתוחה  דלק  מילוי  פתח  שדלתית  בעת 

תדלוק.

• לעולם אל תתדלק כשהמנוע פועל. ברוב המדינות 	

לגרום  ועלולה  באש  בטיחות  תקנות  של  הפרה  זו 

להידלקות "נורית חיווי תקלה".
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אזהרה!
• מסופק 	 שאינו  חפץ/מכסה  שום  תצמיד  אל 

לא  בחפצים  שימוש  המילוי.  פתח  אל  הרכב  עם 

בתוך  אוויר  בלחץ  לעליה  לגרום  עלול  מתאימים 

המיכל, וזהו מצב מסוכן.

• למיכל 	 ממולא  דלק  אם  שריפה  להתרחש  עלולה 

תמיד  הנח  להיכוות.  עלול  אתה  הרכב.  בתוך  נייד 

מיכלי דלק ניידים על הקרקע בעת מילוי.

זהירות!
• עלול 	 הפליטה  מערכת  או  הדלק  למערכת  נזק 

לא  דלק  מלוי  פתח  במכסה  משימוש  להיגרם 

תואם. מכסה שאינו תואם באופן מלא יכול לאפשר 

חדירת מזהמים למערכת הדלק. כמו כן, מכסים לא 

לנורית  לגרום  עלולים  מתאימים,  שאינם  מקוריים 

חיווי תקלה )MIL( להידלק, בשל אדי דלק שדולפים 

מהמערכת.

• תמשיך 	 אל  יתר,  ומילוי  דלק  שפיכת  למנוע  כדי 

למלא עד הקצה.

הערה:

• לפעול 	 או מפסיק  כאשר הדק אקדח התדלוק קופץ 

מיכל הדלק מלא.

• עד 	 סיבוב  כ-1/4  מילוי הדלק  הדק את מכסה פתח 

שהמכסה  לכך  חיווי  זה  אחד.  נקישה  צליל  שתשמע 

סגור היטב.

• חיווי 	 נורית  כראוי,  נסגר  לא  הדלק  מיכל  מכסה  אם 

תקלה תידלק. ודא שהמכסה מהודק כל פעם שהרכב 

מתודלק.
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6. הוראות למקרה חירום
התנעה באמצעות כבלי עזר

הרכב  את  להתניע  ניתן  פרוק,  ברכבך  המצבר  אם 

או  אחר,  רכב  של  ומצבר  עזר  כבלי  זוג  באמצעות 

באמצעות שימוש בערכת התנעה ניידת. התנעה בכבלי 

לכן  נכון,  לא  באופן  נעשית  היא  אם  מסוכנת,  היא  עזר 

בצע בזהירות את ההליכים המתוארים להלן.

אזהרה!
קפוא.  המצבר  אם  המנוע  את  להתניע  תנסה  אל 

המצבר עלול להיסדק או להתפוצץ ולגרום לפציעה.

זהירות!
אל תשתמש בערכת התנעה או מקור הגברת מתח 

עלול  אחרת  וולט,   12 מעל  מתח  מקור  עם  אחר 

או  לאלטרנטור  המתנע,  למנוע  למצבר,  נזק  להיגרם 

למערכת החשמל.

הערה:

בעת שימוש בערכת התנעה ניידת, הקפד להפעילה לפי 

הוראות ההפעלה והזהירות של היצרן.

הכנה להגבהת הרכב

המצבר ברכבך ממוקם בחלק האחורי השמאלי של תא 

המנוע, מאחורי תיבת הנתיכים המרכזית.

קוטב מצבר חיובי

הערה:

קוטב המצבר החיובי מכוסה על ידי מכסה מגן.

הרם את המגן כדי להגיע לקוטב.

אזהרה!
• בעת 	 המצנן  של  הקירור  ממאוורר  מרחק  שמור 

שמתג  עת  בכל  לפעול  עשוי  הוא  המנוע.  פתיחת 

ההתנעה במצב ON. אתה עלול להיפצע מהלהבים 

המסתובבים.

אזהרה!
• רצועות 	 טבעות,  כגון  מתכת  תכשיט  כל  הסר 

שעון וצמידים שעלולים לבוא במגע עם רכיבים 

חשמליים. אתה עלול להיפצע באופן קשה.

• שעלולה 	 גופרתית  חומצה  מכילים  מצברים 

לגרום לצריבות לעורך או לעיניך, ועשויים לייצר 

ללהבה  מקורות  הרחק  ונפיץ.  דליק  מימן  גז 

גלויה ולניצוצות מהמצבר.

הערה:

לשם  מהיר  מצברים  במטען  תשתמש  אל  לעולם 

התנעת חירום, מכיוון שהוא עלול לגרום נזק למערכות 

האלקטרוניות של רכבך, בפרט ליחידות הבקרה של 

ההצתה ושל אספקת הדלק.

1. הפעל את בלם החניה, שלב את תיבת ההילוכים 
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ההתנעה  מתג  את  והעבר  חניה,  למצב  האוטומטית 

.OFF -ל

וכל צרכני חשמל  2. כבה את החימום, מערכת השמע 

בלתי נחוצים.

3. אם אתה משתמש ברכב אחר להתנעה בכבלי עזר, 

כבלי  חיבור  את  המאפשר  במרחק  הרכב  את  החנה 

וודא שמתג ההתנעה  החניה  בלם  את  הפעל  העזר, 

.OFF הועבר למצב

אזהרה!
אל תאפשר לרכבים לגעת זה בזה כיוון שהדבר עשוי 

לגרום לחיבור הארקה שעלול להסתיים בפציעה.

הליכי התנעה בכבלי עזר

אזהרה!
אי הקפדה על הוראות התנעה בכבלי עזר עלול לגרום 

לפציעה ולנזק לרכוש בשל התפוצצות המצבר.

זהירות!
לגרום  עלול  נכון  בסדר  ההליך  ביצוע  על  הקפדה  אי 

נזק למערכת הטעינה של הרכב המסייע או הרכב עם 

המצבר הפרוק.

חיבור כבלי עזר

1. חבר את הקצה החיובי )+( של כבל העזר לחיבור כבל 

העזר החיובי )+( של הרכב עם המצבר הפרוק.

2. חבר את הקצה השני של כבל העזר החיובי )+( לקוטב 

החיובי )+( של המצבר המסייע.

לקוטב  העזר  כבל  של   )-( השלילי  הקצה  את  חבר   .3

השלילי )-( של המצבר המסייע.

לנקודת   )-( הכבל שלילי  הנגדי של  חבר את הקצה   .4

הארקה טובה )חלק מתכתי גלוי במנוע הרכב המכיל 

את המצבר הריק(, רחוק מהמצבר וממערכת הזרקת 

הדלק.

אזהרה!
אל תחבר את הכבל לקוטב השלילי )-( של המצבר 

הפרוק. ניצוץ חשמלי שייווצר, עלול לגרום להתפוצצות 

המצבר ולגרום לפציעה. השתמש בנקודת ההארקה 

מתכתי  חלק  בשום  תשתמש  אל  בלבד.  המיוחדת 

חשוף אחר.

 

5. התנע את המנוע ברכב עם המצבר המסייע, אפשר 

למנוע לפעול במהירות סרק במשך מספר דקות, ולאחר 

מכן התנע את המנוע של הרכב עם המצבר הפרוק.

זהירות!
אל תריץ את המנוע של הרכב המסייע מעל ל- 2,000 

גורם  בטעינה,  תועלת  כל  בכך  שאין  מאחר  סל"ד 

לבזבוז דלק , ועלול לגרום נזק למנוע הרכב המסייע.

בסדר  העזר  כבלי  את  נתק  הותנע,  שהמנוע  לאחר   .6

פעולות הפוך:

ניתוק כבלי עזר

כבל העזר ממחבר  )-( של  1. נתק את הקצה השלילי 

העזר השלילי )-( של המצבר הפרוק.
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גרירת רכב מושבת

רכב  לגרירת  הנדרשות  הפעולות  את  מתאר  זה  סעיף 

מושבת באמצעות שירותי גרר מקצועיים

אם תיבת ההילוכים ומערכת ההינע פעילות, רכבים משובתים חייבים להיגרר כפי שמתואר בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".

דגמי הנעה לארבעת הגלגליםגלגלים מורמים מהקרקעמצב גרירה

עיין בהוראות "גרירה באמצעות רכב אחר" בפרק "התנעה ונהיגה".ללאגרירה על הקרקע

• תיבת הילוכים אוטומטית במצב חניה	

• 	)N( תיבת העברה במצב סרק

• נתק את הכבל מהקוטב השלילי של המצבר.	

• גרירה בכיוון קדימה.	

אסורהקדמייםגלגלים מורמים או עגלת גרירה

אסורהאחוריים

השיטה הטובה ביותרכולםעל משטח

נזק  למנוע  כדי  דרושים  נכון  הרמה  וציוד  נכונה  גרירה 

לרכבך. השתמש רק במוטות גרירה וציוד אחר המתוכנן 
לצורך כך, בהתאם להוראות היצרן. 

חובה להשתמש בשרשראות אבטחה. חבר מוט הגרירה 

או התקן גרירה אחר לקורות השלדה הראשיות של הרכב 

לתקנות  לציית  יש  שלהם.  לתושבות  או  לפגושים  ולא 

ולחוקים המקומיים בנוגע לגרירת רכב. 

וכו'(.  מפשירים  )מגבים,  באביזרים  להשתמש  עליך  אם 

355
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ON/ במצב  להיות  צריך  ההתנעה  מתג  הגרירה,  בעת 

.ACC ולא RUN

אם מצבר הרכב פרוק, עיין בנושא "שחרור ידני של מצב 

ההילוכים  בורר  העברת  על  להוראות  זה  בפרק  חניה" 

מחוץ למצב חניה לצורך גרירה.

זהירות!
• אל תשתמש בציוד גרירה בהרמה בעת גרירה. עלול 	

להיגרם נזק לרכב.

• אל תקבע 	 בעת אבטחת הרכב למשאית משטח, 

רכיבים למתלים הקדמיים או האחוריים. נזק לרכב 

עלול להיגרם מגרירה באופן לא תקין.

• אם נדרשת הפעלת ההגה ברכב הנגרר, על מתג 	

ולא   ,ON/RUN או   ACC במצב  להיות  ההתנעה 

.OFF במצב

ללא שלט רחוק

יש להיזהר במיוחד בעת גרירת רכב כאשר מתג ההתנעה 

ללא  רכב  לגרור  היחידה  המותרת  הדרך   .OFF במצב 

מפתח שלט רחוק היא באמצעות משאית משטח. ציוד 

גרירה נכון דרוש כדי למנוע נזק לרכבך. 

דגמי הנעה לארבעת הגלגלים 

היצרן ממליץ לגרור את הרכב כאשר כל הגלגלים אינם 

נוגעים בקרקע. שיטות גרירה תקינות הן גרירה הרכב על 

משטח, או כאשר צד אחד של הרכב מורם והצד השני 

על עגלת גרירה.

ותיבת ההעברה פעילה,  גרירה,  בנמצא משטח  אין  אם 

ניתן לגרור רכב עם תיבת העברה )בכיוון קדימה, כאשר 

כל הגלגלים על הקרקע( אם תיבת העברה במצב סרק 

עיין  נוסף,  למידע  חניה.  במצב  ההילוכים  ותיבת   )N(

בנושא "גרירת הרכב" בפרק "התנעה ונהיגה".

זהירות!
• אין להשתמש בהרמת גלגלים קדמיים או אחוריים 	

)אם שאר הגלגלים נותרו על הקרקע(. עלול להיגרם 

נזק פנימי לתיבת ההילוכים או לתיבת העברה אם 

הגלגלים  של  הרמה  באמצעות  גרירה  מתבצעת 

האחוריים או הקדמיים בלבד.

זהירות!
• יכולה 	 הנ"ל,  להוראות  בניגוד  הרכב  גרירת 

לגרום לנזק חמור לתיבת ההילוכים ו/או לתיבת 

העברה. נזק מגרירה באופן לא תקין אינו מכוסה 

באחריות עבור רכב חדש.

שימוש בלולאת גרירה

רכבך מצויד בלולאת גרירה שניתן להשתמש בה כדי 

להזיז רכב מושבת.

בעת שימוש בלולאות גרירה, ודא שאתה ממלא אחר 

הוראות "שימוש ומגבלות לולאת גרירה" ו"גרירת רכב 

מושבת" הנמצאות בפרק זה.

לולאות הגרירה נמצאות מתחת לפגוש הקדמי והאחורי.

אמצעי זהירות בעת שימוש בלולאת גרירה

אזהרה!
ווי  באמצעות  נגרר  הוא  כאשר  מהרכב  התרחק 

גרירה.

• אל תשתמש בשרשרת ביחד עם לולאת גרירה. 	

לפציעה  ולגרום  להישבר  יכולות  שרשראות 

חמורה או קטלנית.

356
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אזהרה!
• גרירה. 	 לולאת  עם  ביחד  ברצועה  תשתמש  אל 

רצועות הגרירה עלולות להשתחרר, ולגרום לפציעה 

חמורה.

• שימוש לא נכון בלולאת הגרירה יכול לגרום לשבירת 	

רכיבים והדבר יוביל לפציעה חמורה או קטלנית.

• פועלות 	 אינן  הכוח  והגה  הבלימה  תגבור  מערכות 

כאשר הרכב נגרר. לכן תיאלץ להפעיל כוח רב יותר 

תשתמש  אל  ההגה.  גלגל  ועל  הבלם  דוושת  על 

חדות.  מתנועות  והימנע  בגרירה  גמישים  בכבלים 

אל תתניע את המנוע תוך כדי הגרירה. לפני הידוק 

ודא  התושבת.  הברגת  את  היטב  נקה  הטבעת 

שהטבעת הדוקה במלואה לפני גרירת הרכב.

זהירות!
• חירום 	 במקרי  רק  הגרירה  בלולאת  להשתמש  יש 

מתאים  בהתקן  להשתמש  יש  בדרך.  בחילוץ 

להזזת  קשיח(,  )מוט  התעבורה  לחוקי  ובהתאם 

הרכב להכנה לגרירה או להובלה על גבי משאית גרר.

• אין להשתמש בלולאת הגרירה כדי להזיז את הרכב 	

לשולי הדרך או למקום שבו יש מכשולים.

• להתחבר 	 כדי  הגרירה  בלולאת  תשתמש  אל 

למשאית גרירה או לגרירה בכביש מהיר.

• אל תשתמש בלולאת גרירה כדי לשחרר רכב תקוע. 	

למידע נוסף עיין בפרק "שחרור רכב תקוע" .

• להוראות מפורטות עיין בפרק "גרירת רכב מושבת". 	

עלול להיגרם נזק לרכב אם לא תמלא אחר הוראות 

אלו.

הערה:

• ודא שלולאת הגרירה מחוברת כראוי.	

• על 	 הרכב  למשיכת  גרירה  בלולאת  תשתמש  אל 

משאית משטח.

תווית אזהרת לולאת גרירה
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باقرب فرصه ممكنه 

       - ضوء تحذير الفرامل

ضوء التحذير هذا يرصد وظائف مختلفه يف نظام 
الفرامل, مبا يف ذلك مراقبة مستوى سائل الفرامل 

وتشغيل فرامل الوقوف املطول. 
اذا اضاء الضوء, هذه اشاره ان فرامل الوقوف املطول 
مشغله, مستوى السائل منخفض, او اذا كانت هنالك 

مشكله بخزان نظام منع اقفال العجالت.
اذا اضاء الضوء عندما تكون فرامل الوقوف املطول 

غري مشغله ومستوى السائل سليم, هنالك امكانيه ان 
نظام ABS/ESC اكتشف وجود خلل بنظام الفرامل 

الهيدراوليه او يف معزز الفرامل.
بهذه الحاله الضوء يستمر باالضائه حتى تصليح الخلل. 

اذا كان الخلل مبعزز الفرامل, بكل مره تضغط عىل 
دواسة الفرامل تشعر بطقطقه بسبب تشغيل نظام 

ABS. نظام الفرمله املزدوجه يعطي دعم للفرمله يف 
حال فشل جزيئ للنظام الهيدراويل.

ترسب بكل واحد من اجزاء النظام تُكتشف بعد 
انخفاض مستوى سائل الفرامل واضائة ضوء الفرامل.

الضوء يبقى مضاء حتى يتم اصالح الخلل.

اضواء تحذير ورسائل
ضوء التحذير/االشاره ييضء يف لوحة االشارات مرفق 

برساله خاصه و/او اشاره صوتيه. هذه االشارات معده 
لتنبيه وتحذير السائق, ولذلك ال ميكن اعتبارها كافيه 
و/او بديله للمعلومات املوجوده بكتاب السائق الذي 

يُنصح بقرائته بتمعن دامئا. تصفح دامئا املعلومات بهذا 
الفصل اذا حدث خلل بالسياره. تعرض كل االضواء التي 
تعمل اوال اذا كانت متوفره. من املمكن ان تُعرض قامئة 
فحص النظام بشكل مختلف, حسب امكانيات االدوات 
والوضع الحايل للسياره. اضواء معينه هي اختياريه ومن 

املمكن ان ال تظهر.

اضواء اشاره حمراء

        - ضوء تحذير الوساده الهوائيه
ضوء التحذير هذا ييضء لالشاره اىل خلل يف الوساده 
الهوائيه, ويبقى مضاء لفرتة 4 اىل 8 ثواين اثناء فحص 

 ON/RUN الضوء عندما ينقل مفتاح التشغيل لوضع
. ACC/ON/RUN او

 اذا اكتشف خلل يف الوساده الهوائيه, الضوء ييُضء 
وتُسمع اشاره صوتيه. ويستمر باالضائه حتى يتم اصالح 

الخلل.
اذا مل ييُضء الضوء, بقي مضاء او اضاء اثناء القياده, 

يجب االهتامم بفحص نظام الوسائد الهوائيه.

مالحظه

الضوء ميكن ان يومض لوقت قصري عند االنعطافات 
الحاده التي تؤدي اىل تغيري مستوى سائل الفرامل. 

بهذه الحاله يجب القيام بصيانه للسياره وفحص 
مستوى السائل.

اذا اكتشف فشل بنظام الفرامل, يجب القيام بالصيانه 
بشكل فوري.

                          تحذير!

قيادة سياره عندما يكون ضوء تحذير الفرامل االحمر 
مضاء, خطره. ميكن ان يكون قسم من نظام الفرامل 
ال يعمل. مسافة الفرمله ميكن ان تكون اطول. ميكن 

ان يحدث حادث. احرض السياره للفحص بشكل 
فوري.

السيارات املزوده بنظام ABS, مزوده ايضا بنظام توزيع 
.)EBD( قوة الفرمله االلكرتوين

يف حالة خلل يف نظام EBD, ضوء تحذير نظام الفرامل 
.ABS ييضء مع ضوء مراقبة

يجب اصالح نظام ABS فورا.
ميكن فحص صالحية ضوء تحذير الفرامل بواسطة نقل 

.ON/RUN لوضع OFF مفتاح التشغيل من وضع
من املفروض ان ييُضء الضوء لثانيتني ويُطفئ, اال اذا 
كانت فرامل الوقوف تعمل او اذا تم اكتشاف خلل 

بنظام الفرامل.
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       - ضوء تحذير املقود املعزز الكهربايئ
 EPS ييضء ضوء التحذير هذا مع وجود خلل يف نظام

)املقود املعزز كهربائيا(. ملعلومات اضافيه, تفحص 
موضوع "املقود املعزز" بفصل "تشغيل وعمل".

اذا مل ييُضء الضوء, توجه ملركز خدمات مرخص. 
ييضء الضوء ايضا اثناء عمل فرامل الوقوف املطول, 

 .ON/RUN حيث يكون مفتاح التشغيل بوضع

مالحظه:

هذا الضوء يدل ان فرامل الوقوف املطول تعمل فقط.

         ضوء نظام الشحن

ييضء هذا الضوء عندما ال تشحن البطاريه كام يجب. 
اذا بقي الضوء مضاء اثناء عمل املحرك, ميكن ان يكون 

خلل بنظام الشحن. توجه اىل مركز خدمات مرخص 
باقرب فرصه ممكنه. ميكن ان يكون خلل يف النظام 

الكهربايئ للسياره او بجهاز موصول بالنظام.

    - ضوء تحذير باب مفتوح

ييضء هذا الضوء عندما تكون احد االبواب مفتوحه او 
غري مقفله متاما.

مالحظه:

اذا كانت السياره مسافره, تُسمع اشاره صوتيه ايضا.

 OFF اوقف السياره بامان, انقل مفتاح التشغيل لوضع
 .)PARK( وادمج منتقي علبة الرتوس لغيار وقوف

يجب ان يطفئ الضوء. اذا استمر الضوء باالضائه اثناء 
عمل املحرك, عىل االغلب السياره تكون صالحه للقياده. 

مع ذلك, يُنصح بالتوجه ملركز خدمات باقرب فرصه 
ممكنه.

مالحظه

الضوء ميكن ان ييضء اذا ُضغطت دواسة الرسعه 
ودواسة الفرمله بنفس الوقت. اذا استمر الضوء 

باالضائه اثناء عمل املحرك, ميكن ان يفقد املحرك من 
قوته, رسعته الحياديه ترتفع/او يعمل بشكل غري منتظم 

او ميكن ان يُطفئ بشكل مفاجئ وتصبح هنالك حاجه 
للجر. توجه ملركز الخدمات باقرب فرصه ممكنه. ييضء 

الضوء لفرته قصريه عند انتقال مفتاح التشغيل لوضع 
ON/RUN او ACC/ON/RUN لفحص صالحيته. 

اذا مل ييضء الضوء اثناء التشغيل, توجه ملركز خدمات 
مرخص.

                          تحذير!

استمرار القياده مع تعزيز مخفض ميكن ان يشكل 
خطر عليك وعىل االخرين.

يجب احضار السياره للتصليح باقرب فرصه ممكنه.

       - ضوء مراقبة العادم االلكرتوين
يشري ضوء املراقبه هذا اىل وجود خلل بنظام مراقبة 
العادم االلكرتوين. اذا اكتشف خلل واملحرك يعمل, 

يبقى مضاء او يومض, حسب نوع الخلل.



362

     - ضوء تحذير درجة حرارة سائل التربيد مرتفعه

يحذر هذا الضوء من سخونه زائده للمحرك. عنداارتفاع 
درجة الحراره اكرث من الالزم, الضوء يضيئ ويسمع 

صوت تحذير واحد. اذا وصل الضوء اىل الحد االعىل, 
يسمع صوت تحذير متواصل ملدة اربع دقائق او حتى 

يربد املحرك, االول من بينها.
اذا اضاء الضوء اثناء القياده, توقف بحذر بجانب 

الطريق. اذا نظام تكييف الهواء )A/C( يعمل اوقف 
عمله. انقل ذراع الغيارات لوضع حيادي )N(, وشغل 

املحرك بوضع حيادي.
اذا مل تنخفض درجة الحراره للوضع العادي, اطفئ 
املحرك فورا وتوجه ملركز خدمات لتلقي املساعده.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "اذا سخن املحرك 
اكرث  من الالزم" بفصل "يف حالة الطوارئ".

           - ضوء تحذير غطاء صندوق املحرك مفتوح

ييضء هذا الضوء عندما يكون غطاء صندوق املحرك 
مفتوح او غري مقفل متاما.

مالحظه:

اذا كانت السياره مسافره, تسمع اشاره صوتيه ايضا.

           - ضوء تحذير ضغط الزيت

ييضء هذا الضوء عندما يكون ضغط الزيت باملحرك 
منخفض. اذا اضاء الضوء اثناء السفر, اوقف السياره 
واطفئ املحرك فورا. يسمع صوت تنبيه عندما ييضء 

الضوء.
ال تُشغل السياره حتى يتم حل مصدر املشكله. هذا 

الضوء ال يشري اىل مستوى الزيت يف املحرك. يجب 
فحص مستوى زيت املحرك يف صندوق املحرك.

       - ضوء تحذير درجة حرارة الزيت

ييضء هذا الضوء عندما تكون درجة حرارة الزيت 
مرتفعه. اذا اضاء الضوء اثناء السفر, اوقف السياره 

واطفئ املحرك فورا. انتظر حتى تنخفض حرارة زيت 
املحرك حتى املستوى العادي.

      - ضوء تذكري حزام االمان

ييضء هذا الضوء عندما يكون حزام االمان للسائق 
او املسافر االمامي غري مربوط. عندما ينقل مفتاح 

التشغيل لوضع ON/RUN او ACC/ON/RUN, اذا 
كان حزام االمان غري مربوط يُسمع صوت تحذير 

وييضء الضوء. اثناء القياده, اذا مل يربط حزام امان 
السائق بعد مرحلة فحص الضوء او اثناء السفر, يومض 

الضوء او يبقى مضاء, ويسمع صوت تحذير.
ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "انظمة تثبيت 

للمسافرين" بفصل "االمان".

     - ضوء تذكري حزام االمان الخلفي - اذا وجد

يشري هذا الضوء اىل ان حزام االمان باملقعد الخلفي غري 
مربوط. اذا كان حزام امان املقعد الخلفي غري مربوط, 
ACC/ او ON/RUN عند نقل مفتاح التشغيل لوضع

ON/RUN, ييضء ضوء تحذير مالئم للمقعد يف الجهه 
اليمنى العلويه للوحة عرض االشارات, وتغري للحظه 

املعلومات ذات الرتتيب الشخيص. اذا كان حزام امان 
املقعد الخلفي مربوط ببداية السفر وتحرر اثناء السفر, 

اشارة تذكري حزام االمان الخلفي تتغري من اخرض  اىل 
احمر ويسمع صوت تحذير واحد.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "انظمة تثبيت 
للمسافرين" بفصل "االمان".
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           - ضوء تحذير باب صندوق الحموله مفتوح

ييضء هذا الضوء عندما يكون باب صندوق الحموله 
مفتوح.

مالحظه:

اذا كانت السياره مسافره, يُسمع ايضا صوت تحذير 
واحد.

      - ضوء تحذير درجة حرارة علبة الرتوس - اذا وجد

ييضء هذا الضوء للتحذير من درجة حراره عاليه لسائل 
علبة الرتوس. مُيكن حدوث هذا يف ظروف تشغيل 

صعبه, مثال عند جر مجرور. اذا اضاء الضوء, اوقف 
السياره وشغل املحرك برسعه حياديه  او ارسع قليال, 

عندما تكون علبة الرتوس بوضع وقوف او حيادي حتى 
يطفئ الضوء. بعد ان يطفئ الضوء ميكنك االستمرار 

بالقياده كاملعتاد. 

      - ضوء نظام صافرة االنذار - اذا وجد

يومض الضوء برسعه ملدة 15 ثانيه عندما يعمل نظام 
صافرة االنذار. بعد ذلك يستمر الضوء بالوميض بوتريه 
ابطئ عندما يعمل نظام صافرة االنذار, ويطفئ عندما 

ال يعمل.

اضواء تحذير صفراء

)ABS( ضوء تحذير نظام منع اقفال العجالت -        

.)ABS( يراقب هذا الضوء نظام منع اقفال العجالت

                          تحذير!

االستمرار بقيادة السياره وضوء تحذير درجة حرارة 
علبة الرتوس ُمضاء, ميكن ان تسبب غليان السائل. 

بهذه الحاله ميكن ان يالمس املحرك الساخن او اجزاء 
العادم, والتسبب بحريق.

                          الحذر!

االستمرار بقيادة السياره وضوء تحذير درجة حرارة 
علبة الرتوس مضاء, تسبب رضر بالغ لعلبة الرتوس 

ولفشل.

ON/ ييضء هذا الضوء عند نقل مفتاح التشغيل لوضع
RUN او ACC/ON/RUN. تستمر باالضائه ملدة اربع 

دقائق اضافيه.
اذا استمر الضوء باالضائه اثناء السفر, ميكن ان يكون 
خلل بالجزء الذي مينع اقفال العجالت. يجب فحص 

وتصليح النظام. مع ان نظام الفرامل بهذه الحاله يعمل 
كاملعتاد, ضوء تحذير الفرامل ال ييضء.

اذا ضوء املراقبه مل ييضء عند نقل مفتاح التشغيل 
لوضع ON/RUN, افحص سالمة الضوء مبركز 

الخدمات.

      - ضوء تحذير نظام مراقبة الثبات )ESC( تعمل 
- اذا وجدت

يشري ضوء التحذير لبدأ عمل نظام مراقبة الثبات.

هذا الضوء املوجود يف لوحة االشارات ييضء عند نقل 
ACC/ON/ او ON/RUN مفتاح التشغيل لوضع

RUN, وعندما يعمل ESC. الضوء يجب ان يُطفئ 
عندما يعمل املحرك. اذا كان ضوء االشاره ESC مضاء 
بشكل دائم اثناء عمل املحرك, هذا يشري لوجود خلل 
بالنظام. اذا استمر ضوء التحذير باالضائه بعد تشغيل 

مفتاح التشغيل لعدة مرات, والسياره سافرت
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عدد من الكيلومرتات برسعه اعىل من 48 كم/س, 
احرض السياره باقرب فرصه اىل مركز خدمات للفحص 

وتصليح الخلل.
• تيضء اضواء االشاره ESC و- ESC OFF لوقت 	

ON/ قصري بكل مره يُنقل مفتاح التشغيل لوضع
.ACC/ON/RUN او RUN

• يصدر نظام ESC اصوات صافره او طرقات اثناء 	
عملها. هذه ظاهره عاديه وستتوقف عند توقف 

النظام عن العمل.

• ييضء هذا الضوء عند تشغيل نظام مراقبة الثبات.	

      - ضوء تحذير نظام مراقبة الثبات )ESC( توقفت 
عن العمل - اذا ُوجدت

ضوء التحذير يشري اىل ان نظام مراقبة الثبات مطفئ.
يف كل مره ينقل مفتاح التشغيل لوضع ON/RUN او 

ACC/ON/RUN, نظام ESC يعمل ايضا, حتى لو 

اطفأت قبل ذلك. 

      - ضوء تحذير غطاء تعبئة الوقود محرر )اذا وجد(

ييضء هذا الضوء عندما يكون غطاء تعبئة الوقود 
محرر. اقفل جيدا الغطاء يك يطفئ الضوء. اذا مل يطفئ 

الضوء, توجه ملركز خدمات مرخص من قبل سملت 
م.ض.

      - ضوء تحذير مستوى وقود منخفض
عندما يصل مستوى الوقود ملستوى 7.5 لرت تقريبا, 

ييضء الضوء وتسمع صافرة تنبيه. يبقى الضوء مضاء 
حتى تعبئة الوقود.

       - ضوء مستوى سائل غسل الزجاج منخفض- اذا 
وجد

ييضء هذا ضوء التحذير عندما يكون مستوى سائل 
تنظيف الزجاج منخفض.

)MIL( ضوء تحذير فحص املحرك/اشارة خلل -         

يُشكل هذا الضوء قسم من نظام تشخيص االعطال 
للسياره واملسمى OBD II. يراقب النظام عمل املحرك, 

وعلبة الرتوس االوتوماتيكيه. ييضء الضوء عند  وجود 
مفتاح التشغيل بوضع ON/RUN, قبل تشغيل 

السياره.

اذا الضوء مل ييضء عند نقل مفتاح التشغيل لوضع 
ON/RUN, يجب االهتامم باصالح الخلل باقرب فرصه 

ممكنه. غطاء فتحة تعبئة الوقود غري موجود او غري 
مقفل متاما, او جودة وقود منخفضه, ميكن ان تؤدي 

اىل اضاءة الضوء بعد تشغيل املحرك. اذا استمر الضوء 
باالضاءه اثناء اساليب قياده مختلفه, يجب احضار 

السياره للفحص يف مركز الخدمات. يف معظم الحاالت 
السياره تستمر بالسري بشكل عادي وال يكون حاجه 

للجر.
اذا بدأ الضوء بالوميض اثناء عمل املحرك, ذلك يشري 
اىل خلل كبري الذي ميكن ان يؤدي اىل انخفاض فوري 

يف قدرة املحرك, او خلل كبري باملحول الكتاليتي. بهذه 
الحاله يجب التوجه فورا ملركز خدمات.

                          تحذير!

خلل باملحول الكتاليتي ميكن ان يؤدي اىل سخونه 
زائده للمحول. هذا الوضع ميكن ان يؤدي اىل حريق 

عند السفر ببطئ او التوقف فوق مسطحات قابله 
لالشتعال مثل الخشب, اوراق شجر جافه, الكرتون وما 
اىل ذلك. يوجد خطر املوت او االصابه البالغه للسائق, 

للمسافرين او لالخرين يف املنطقه.
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                          الحذر!

السفر لفرته طويله عندما يكون ضوء فحص السياره/
اشاره خلل )MIL( مضاء, ميكن ان يسبب رضر لنظام 
مراقبة املحرك, التأثري عىل استهالك الوقود وعىل قيادة 

السياره.

                          تحذير!

اذا اومض الضوء, هذه اشاره ان املحرك سيفقد من 
قدرته وسيحدث خلل كبري للمحرك الكتاليتي. توجه 

ملركز خدمات ملعالجة املشكله.

 AdBlue ضوء تحذير خلل يف نظام حقن -         
)اوريا( - اذا وجد

ييضء هذا الضوء مرفقاً برسالة يف لوحة العرض )اذا 
وجدت( اذا تم تعبئة سائل غري معروف ومواصفاته غري 
مالمئه, او اذا كان معدل استهالك AdBlue )اوريا( اكرث 

من 50%. 

توجه ملركز خدمات مرخص يف اقرب فرصه ممكنه.
اذا مل يتم اصالح الخلل, تظهر رسالة تحذير اضافيه عند 

الوصول اىل مستوى معيني حتى الوصول اىل مرحله ال 
ميكن بها تشغيل املحرك.

عندما يبقى 200 كم قبل فراغ خزان AdBlue )اوريا(, 
تعرض رساله بشكل دائم يف لوحة االشارات وتُسمع 

صافرة تحذير )اذا وجدت(.

        - ضوء تحذير صيانة نظام 4WD - اذا وجدت

ضوء التحذير هذا ييضء لالشاره لوجود خلل بنظام 
التشغيل لالربع عجالت )4WD(. اذا كان الضوء مضاء 

او اضاء اثناء القياده, هذا يعني ان نظام 4WD ال 
يعمل كام يجب. يجب فحص واصالح النظام. ينصح 

بنقل السياره اىل مركز الخدمات القريب للفحص بشكل 
فوري. 

        - ضوء تحذير خلل يف نظام Stop/Start - اذا 
وجد

 Stop/Start يشري هذا الضوء اىل وجود خلل بنظام
ويوجد حاجه للتصليح. توجه للصيانه يف مركز خدمات 

مرخص.

        - ضوء اشاره تحديد الرسعه الثابته

يشري هذا الضوء لوجود خلل بنظام مراقبة الرسعه 
الثابته. توجه اىل مركز الخدمات لفحص واصالح الخلل.

         - ضوء تحذير خلل بقضيب التثبيت

ييضء ضوء االشاره هذا عند وجود خلل بنظام فصل 
قضيب التثبيت. 

       - ضوء تحذير مراقبة ضغط الهواء يف االطارات 
)TPMS(

ييضء ضوء التحذير, لالشاره ان ضغط الهواء باالطارات 
اقل من القيمه املوىص بها و/او انه حدث فقدان ضغط 
بطيء. بهذه الظروف, ال يوجد ضامن لفرتة عمل طويله 

لالطارات والستهالك وقود منخفض.

اذا كان احد االطارات او اكرث موجوده بهذا الوضع, 
الشاشه تعرض اشاره مالمئه لكل عجل.
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                          الحذر!

ال تستمر بالقياده مع اطار او عدد من االطارات 
فارغه من الهواء, النها ميكن ان تعرقل التحكم 

بالسياره. اوقف السياره, ولكن امتنع عن االنحراف 
الحاد وعن حركات التوجيه الفجائيه. اصلح االطار 

بواسطة الطقم املعد لذلك وتوجه ملركز خدمات يف 
اقرب فرصه ممكنه.

ت
ىل لوحة االشارا

ف ع
تعر

كل اطار, مبا يف ذلك االطار االحتياطي )اذا زود(, يجب 
فحصه مره بالشهر عىل االقل وهو بارد ومنفوخ للضغط 

املوىص به من قبل املنتج, كام هو مبني عىل الصقة 
ضغط الهواء او عىل لوحة السياره.

اذا وجد بسيارتك اطارات مختلفه عن التي تظهر 
بالصقة منتج السياره, عليك التأكد من ضغط النفخ 

الصحيح لهذه االطارات. السياره مزوده بنظام مراقبة 
ضغط الهواء باالطارات )TPMS( كوسيلة امان اضافيه. 

هذا النظام ينبه من ضغط هواء منخفض باحد 
االطارات بواسطة اضاءة ضوء االشاره.

لذلك عندما ييضء ضوء االشاره, يجب ايقاف السياره 
وفحص ضغط الهواء باالطارات باقرب فرصه ممكنه 

ونفخها للقيمه الصحيحه.

السفر بسياره مع ضغط هواء منخفض بشكل كبري يف 
االطارات ميكن ان يسبب سخونه زائده لالطار ولفشل.

ضغط هواء منخفض باالطارات ميكن ان يؤدي اىل 
ارتفاع باستهالك الوقود, تلف رسيع لالطار والنخفاض 

يف الثبات عىل الشارع ومبسافة التوقف.
يجب التذكر ان نظام TPMS ال يشكل بديل للصيانه 
العاديه لالطار, ومن مسؤولية السائق املحافظه عىل 
ضغط هواء سليم يف االطارات, حتى اذا كان ضغط 
الهواء ليس منخفضا مبا يكفي الضائة ضوء التحذير 

للنظام.
سيارتك مزوده ايضا بنظام اشارة خلل بنظام مراقبة 

ضغط الهواء يف االطارات )TPMS( للتنبيه ان النظام ال 
يعمل كام يجب.

ضوء التحذير للنظام مدمج مع ضوء تحذير ضغط هواء 
منخفض.

عند اكتشاف النظام لخلل, الضوء يومض ملدة دقيقه 
اذا اكتشف خلل بالنظام, وبعد ذلك يستمر باالضاءه 

بشكل ثابت.
تتكرر هذه العمليه بكل دورة تشغيل للسياره, ما دام 

الخلل موجود.
عندما ييضء الضوء, ميكن ان ال يستطيع النظام اكتشاف 

او التحذير من ضغط هواء منخفض باالطارات.

خلل بنظام TPMS ميكن ان يحدث لعدة اسباب, 
وتشمل تركيب اطارات بديله او عجالت متنع عمل 

النظام بشكل سليم.
يجب فحص ضوء اشارة نظام TPMS بشكل دائم, 

للتأكد ان النظام يعمل كام يجب بعد تركيب اطارات 
بديله او عجالت.

                          الحذر!

نظام TPMS ُصمم من اجل االطارات االصليه 
للسياره. هو مالئم للضغط املوجود يف االطارات املركبه 

بسيارتك. استعامل اطارات وعجالت غري اصليه او 
بحجم, نوع و/او اسلوب مختلف, ميكن ان يؤدي اىل 

عمل غري مرغوب للنظام او رضر للمستشعرات.
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                          الحذر!

عجالت غري اصليه ميكن ان تسبب رضر للمستشعرات. 
استعامل مواد تصليح للثقوب غري اصليه ميكن ان 

يسبب رضر ملستشعر نظام TPMS. بعد استعامل 
مادة تصليح ثقوب غري اصليه, يجب احضار السياره 
ملركز خدمات مرخص من قبل سملت م.ض. لفحص 

عمل املستشعر.  

اضواء اشاره صفراء    

               - ضوء اشاره 4WD - اذا وجد

ينبه هذا الضوء السائق ان وضع قياده بالدفع الرباعي 
يعمل, ومحاور الدفع الخلفيه واالماميه مقفله سوية 

بشكل ميكانييك وتجرب العجالت االماميه والخلفيه عىل 
الدوران بنفس الرسعه.

              - ضوء اشاره 4WD Low )مجال دفع 
منخفض( - اذا وجد

ينبه هذا الضوء السائق ان السياره موجوده بوضع دفع 
رباعي منخفض. محاور الدفع االمامي والخلفي تقفل 
سوية,  وتجرب العجالت االماميه والخلفيه عىل الدوران 

بنفس الرسعه. هذا الوضع يوفر خفض عجل اسنان

اضايف الذي مُيكن نقل عزم معزز للعجالت.

             - ضوء اشارة وضع 4WD مؤقت- اذا وجد

ينبه هذا الضوء السائق ان وضع القياده بالدفع 
الرباعي املؤقت يعمل, ومحاور الدفع الخلفيه واالماميه 

مقفله سوية بشكل ميكانييك وتجرب العجالت االماميه 
والخلفيه عىل الدوران بنفس الرسعه.

 
       - ضوء اشارة خلل مبحدد الرسعه الفعال - اذا 

وجد
ييضء هذا الضوء عند اكتشاف خلل مبحدد الرسعه 

الفعال.

       - ضوء اشارة خلل مبقفل املحور
ييضء الضوء عند اكتشاف خلل مبقفل املحور االمامي 

او/الخلفي.

     - ضوء اشارة اقفال محور امامي وخلفي
يشري هذا الضوء اىل قفل املحور االمامي, الخلفي او 

االثنني معا. تُعرض اشارة قفل عىل املحاور

االمامي والخلفي, لالشاره اىل وضع االقفال الحايل.

N/NEUTRAL  - ضوء اشارة غيار حيادي- اذا وجد

ينبه هذا الضوء السائق ان السياره موجوده بوضع 
حيادي.

 

    - ضوء اشارة اقفال املحور الخلفي
ييضء الضوء عند اكتشاف خلل يف مقفل املحور 

الخلفي.

       - ضوء اشارة ضباب خلفي - اذا وجد
ييضء هذا الضوء عندما يكون مصباح الضباب الخلفي 

مضاء.

        - ضوء اشارة قضيب تثبيت - اذا وجد
ييضء هذا الضوء اذا كان قضيب التثبيت االمامي 

مفصول.

         - ضوء انتظر للتشغيل - اذا وجد
هذا الضوء ييضء ملدة ثانيتني تقريبا عندما يُنقل مفتاح 

التشغيل لوضع RUN. الضوء ميكن ان يبقى مضاء
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لفرته زمنيه اطول عندما تكون درجات الحراره ابرد عند 
التشغيل. السياره لن تعمل طاملا الضوء ُمضاء.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "تشغيل املحرك" يف 
فصل "تشغيل وعمل".

مالحظه:

ميكن ان ال ييضء ضوء انتظر للتشغيل اذا كانت درجة 
حرارة تشعب االمتصاص ساخنه بشكل كايف.

 
       - ضوء اشارة مستوى منخفض ملضاف خفض 
غازات عادم الديزل AdBlue )اوريا( - )اذا وجد(

ييضء ضوء اشاره ُمضاف خفض غازات عادم الديزل 
AdBlue )اوريا( عندما يكون مستوى االوريا منخفض.
امأل خزان AdBlue )اوريا( باقرب فرصه ممكنه ب- 5 

لرتات AdBlue )اوريا( عىل االقل.
اذا تم تعبئة الخزان بعد ان وصل مجال السفر ل- 

AdBlue )اوريا( اىل الصفر, ميكن ان تُجرب ان تنتظر 
دقيقتني قبل ان تتمكن من تشغيل املحرك.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "عملية التشغيل" 
بفصل "التشغيل والقياده".

         - ضوء اشارة مياه بالوقود - )اذا وجد(
"ضوء اشارة ماء بالوقود" تظهر عند اكتشاف ماء 

مبصفاة الوقود. اذا بقي ضوء مؤرش ماء بالوقود مضاء, 
ال تشغل املحرك قبل ترصيف املاء من مصفاة الوقود 

ملنع رضر للمحرك, وتوجه ملركز خدمات مرخص.

                          الحذر!

ماء بنظام تزويد الوقود ميكن ان تسبب رضر فادح 
لنظام الحقن ولعرقله عمل املحرك. اذا كان ضوء 

االشاره مضاء, توجه ملركز خدمات مرخص من قبل 
رشكة سملت م.ض. باقرب فرصه لترصيف النظام. اذا 
اضاءة االشاره فورا بعد التزود بالوقود, ميكن ان املاء 
دخل لخزان الوقود: اطفئ املحرك فورا وتوجه ملركز 

خدمات مرخص من قبل رشكة سملت م.ض.

اضواء اشاره خرضاء
      - ضوء اشارة وضع 4WD Auto- اذا وجد

ينبه هذا الضوء السائق ان السياره بوضع قياده بالدفع 
الرباعي االوتوماتييك. النظام سينقل القوه لكل االربع 

عجالت وتنقل القوه بني املحور االمامي والخلفي حسب 
الحاجه. هذا الوضع يوفر الثبات االمثل يف الطريق 

الجافه وامللساء.

 
       - ضوء اشارة تعريف محدد الرسعه الفعال )اذا 

وجد( مع لوحة اشارات مطوره.
ييضء هذا الضوء عندما يعمل محدد الرسعه الفعال 

وتم تحديد الرسعه.

       - ضوء تعريف مراقبة رسعه ثابته الكرتونيه )اذا 
وجدت( مع لوحة اشارات مطوره

تيضء هذه االشاره عندما يكون مراقب الرسعه الثابته 
يعمل وحددت الرسعه.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "مراقبة الرسعه 
الثابته - اذا وجد" بفصل "التشغيل والقياده".
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       - ضوء اشارة مصابيح ضباب اماميه -  اذا ُركب

ييضء هذا الضوء عند اضاءة مصابيح الضباب االماميه.

 
       - ضوء اشارة مصابيح رئيسيه/وقوف

ييضء هذا الضوء عند تشغيل املصابيح الرئيسيه او 
مصابيح الوقوف.

     - ضوء اشارة حزام االمان الخلفي مربوط - اذا 
وجد

تشري االشاره ان حزام االمان يف املقعد الخلفي ُربط. 
اشاره يف الزاويه اليمنى العليا للوحة االشارات تشري اىل 

مكان الجلوس للحزام الذي ُربط.
ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "نظام تثبيت الركاب" 

بفصل "االمان".

       - ضوء اشارة نظام Stop/Start فعال- اذا وجد
 Stop/Start تيضء هذه االشاره عندما يكون نظام

الفعال بوضع اطفاء تلقايئ. 

         - ضوء اشارة االنحراف

عندما تعمل اشارة انحراف اىل اليمني او اليسار, ضوء 
اشارة االتجاه يومض عىل انفراد ومصباح االشاره املالئم 

يومض. ميكن تشغيل مصابيح االشاره عند تحريك الذراع 
متعدد االغراض اىل اسفل )يسار( او اىل اعىل )ميني(. 

 
مالحظه:

• يسمع صوت تنبيه متواصل اذا كانت السياره 	

تسافر اكرث من 1.6 كم ويعمل احد مصابيح 

االشاره.

• اذا كان واحد من اضواء االشاره يومض بوتريه 	

رسيعه, افحص وجود خلل بضوء االشاره الخارجي.

اضواء اشاره بيضاء
       - ضوء اشارة وضع دفع بعجلني عايل )اذا وجد( 

مع لوحة اشارات مطوره
ينبه هذا الضوء السائق ان السياره موجوده بوضع دفع 

بعجلني عايل.

      - اشاره وضع جاهزية محدد الرسعه الفعال- )اذا . 

وجد( مع لوحة عرض مطوره

تيضء هذه االشاره عندما يعمل نظام محدد الرسعه 
الفعال, ولكن الرسعه مل تحدد بعد. 

 
       - ضوء اشارة تعريف محدد الرسعه الفعال )اذا 

وجد( مع لوحة اشارات مطوره.
تيضء هذه االشاره عندما يعمل محدد الرسعه الفعال 

وتم تحديد الرسعه.

 )HDC( - ضوء اشارة مراقبة النزول يف منحدر -       
- اذا وجد. 

تدل هذه االشاره لنظام مراقبة النزول يف منحدر. ييضء 
الضوء بشكل دائم عندما يعمل النظام. ميكن تشغيل 

 4WD النظام عندما تكون علبة الرتوس مدمجه بوضع
LOW, ورسعة السياره اقل من 48 كم/س.

اذا مل تتوفر هذه الرشوط عند تشغيل مراقبة النزول يف 
منحدر, ضوء اشارة النظام يومض.

       - ضوء اشارة حزام االمان الخلفي مربوط - اذا 
وجد

االشاره تدل ان حزام االمان يف املقعد الخلفي
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ُربطت. اشاره يف الزاويه اليمنى العليا للوحة عرض 
االشارات يشري اىل مكان الجلوس للحزام الذي ُربط.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "انظمة تثبيت 
للمسافرين" بفصل "االمان".

 

     - ضوء اشارة تذكري بحزام االمان الخلفي - اذا وجد
يشري الضوء ان حزام االمان باملقعد الخلفي غري مربوط. 

ACC/ او ON/RUN عند نقل مفتاح التشغيل لوضع
ON/RUN, اذا مل يُربط حزام االمان باملقعد الخلفي, 
ييضء ضوء مالئم للمقعد بالزاويه اليمنى العليا للوحة 

عرض االشارات, وتبدل للحظه املعلومات املحدده 
شخصياً. اذا تحرر اثناء السفر حزام امان الذي كان 

مربوط ببداية السفر, اشارة تذكري حزام االمان الخلفي 
تتغري من حزام مربوط لغري مربوط ويسمع صوت 

تنبيه.
ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "انظمة تثبيت 

للمسافرين" بفصل "االمان".
     - ضوء اشارة مقعد خلفي شاغر - اذا وجد

يشري ضوء االشاره ان املقاعد الخلفيه ال يجلس بها

احد وهي تيضء بالقسم االمين العلوي للوحة االشارات, 
وتبدل للحظه املعلومات املحدده شخصياً بزاوية 

اللوحه.

 

      - ضوء تحذير الرسعه - اذا وجد
عندما يتم تشغيل تحذير الرسعه ضوء تحذير الرسعه 
ييضء بلوحة االشارات, مع قيمة الرسعه التي حددت.

عندما تصل السياره اىل الرسعه التي حددت, ضوء 
االشاره ييضء باالصفر ويومض مع صوت متواصل )حتى 
10 ثواين او اىل ان ال يكون تجاوز للرسعه( ميكن تشغيل 

او اطفاء تحذير الرسعه من لوحة االشارات, ملعلومات 
اضافيه, تصفح موضوع "اجزاء قامئة العرض بلوحة 

االشارات" بفصل "تعرف عىل لوحة االشارات".
الرقم 55 هو مثال للرسعه التي ميكن تحديدها.

        - ضوء وضع جاهزية مراقبة الرسعه الثابته )اذا 
وجد( مع لوحة اشارات مطوره.

ييضء هذا الضوء عندما تعمل مراقبة الرسعه, ولكن 
الرسعه مل تحدد بعد.

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "مراقبة الرسعه - اذا 
وجد" بفصل "التشغيل والقياده".

      - ضوء تحديد مراقبة الرسعه )اذا وجد( مع لوحة 
اشارات مطور

تيضء هذه االشاره عندما تعمل مراقبة الرسعه وحددت 
الرسعه. 

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "مراقبة الرسعه - اذا 
وجد" بفصل "التشغيل والقياده".

اضواء اشاره زرقاء
         - ضوء اشاره حزمة ضوء عايل

هذا الضوء يشري ان املصابيح الرئيسيه تعمل بحزمة 
ضوء عايل. عندما تيضء حزمة ضوء منخفض, اضغط 
عىل الذراع متعدد االغراض اىل االمام )باتجاه مقدمة 

السياره( لتشغيل الضوء العايل. اسحب الذراع متعددة 
االغراض اىل الخلف )باتجاه القسم الخلفي من السياره( 
الطفاء حزمة الضوء العايل. عندما ال يكون الضوء العايل 

مضاء, ميكنك ان تشري اىل سياره اخرى بواسطة حزمة 
ضوء عايل, بواسطة جذب الذراع باتجاهك. 
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اضواء اشاره رماديه
       - ضوء جاهزيه لتحديد مراقبة الرسعه الثابته )اذا 

وجد( مع لوحة اشارات اساسيه
ييضء هذا الضوء عندما تعمل مراقبة الرسعه, ولكن 

الرسعه مل تحدد بعد. 
ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "مراقبة الرسعه - اذا 

وجد" بفصل "التشغيل والقياده".

       - ضوء جاهزيه لتحديد الرسعه الفعال )اذا وجد( 
مع لوحة اشارات اساسيه

ييضء هذا الضوء عندما يعمل محدد الرسعه الفعال, 
ولكن الرسعه مل تحدد بعد.

 OBD II - نظام التشخيص يف السياره
هذه السياره مزوده بنظام تشخيص ذيك OBD II. هذا 

النظام يراقب انظمة العادم, املحرك وعلبة الرتوس. 
عندما تعمل هذه االنظمه كام يجب, اداء السياره 

مثل استهالك الوقود يكون افضل, وتلويث الهواء يفي 
بقوانني وزارة املواصالت. عند رضوره الصيانة الحدى 

هذه االنظمه,

نظام OBD II يُشغل ضوء اشارة مراقبة االنظمه. 
ويُخزن ايضا رموز التشخيص ومعلومات اخرى بالذاكره 

ملساعدة فني الخدمه للقيام بتشخيص االعطال. مع 
ان السياره تكون عادة بوضع السفر وال تكون حاجه 
لجرها, يجب التوجه ملركز الخدمات لفحص واصالح 

الخلل باقرب فرصه ممكنه.  

                          الحذر!

• السفر لفرته طويله اثناء اضاءة اشاره خلل عام, 	
ميكن ان تسبب رضر لنظام مراقبه املحرك, التأثري 

عىل استهالك الوقود وعىل قيادة السياره. يجب 
اجراء الصيانه للسياره قبل اجراء فحص لنظام 

العادم.
• اذا الضوء يومض اثناء عمل املحرك, اشاره اىل 	

ان املحرك سيخرس من قدرته وسيحدث رضر 
كبري للمحول الكتاليتي. توجه فورا ملركز خدمات 

ملعالجة املشكله.

2. اطارات - معلومات عامه
ضغط الهواء يف االطارات

ضغط نفخ سليم رضوري لعمل آمن ومالئم لسيارتك.
اربع مجاالت اساسيه تتأثر بضغط هواء غري سليم يف 

االطارات:
• االمان والتحكم بالسياره	
• استهالك الوقود	
• تآكل مداس العجل	
• الراحه بالسفر	

االمان  

                          تحذير!

• اطارات غري منفوخه كام يجب خطريه وميكن ان 	
تتسبب بحادث.

• نقص بالنفخ يزيد من انحناء االطار وميكن ان 	
يسبب لسخونه زائده ولفشل االطار.

• النفخ الزائد يقلل من قدرة التخفيف للعجل. 	
اغراض عىل الشارع وحفر ميكن ان تسبب لفشل 

االطار.



372

• زياده او نقصان بنفخ االطار ميكن ان يؤثر عىل 	
التوجيه, وميكن ان يسبب فشل مفاجئ لالطار مام 

يؤدي لفقدان السيطره عىل السياره. 
• ضغط هواء غري مامثل يف االطارات ميكن ان 	

يسبب ملشاكل يف التوجيه. ميكن ان تفقد السيطره 
عىل السياره.

• ضغط هواء مختلف بجوانب السياره ميكن ان 	
يسبب انحراف السياره الحد الجوانب.

• قد دامئا مع اطارات منفوخه لضغط الهواء املوىص 	
به الطارات بارده.

نفخ ناقص او زائد االثنني يؤثران عىل ثبات السياره 
وميكن ان تؤدي اىل توجيه بطيء او مبالغ به.

مالحظه:
• ضغط هواء مختلف بالجوانب املختلفه للسياره 	

ميكن ان يؤدي اىل رد فعل توجيه غري مستقر وغري 
متوقع.

• ضغط هواء مختلف بالجوانب املختلفه للسياره 	
ميكن ان يؤدي النحراف السياره اىل احد الجوانب.

)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء باالطارات
نظام مراقبة ضغط الهواء يف االطارات )TPMS( يحذر 

السائق من ضغط هواء منخفض باالطارات بناًء عىل 
الضغط املوىص به الطار بارد.

مالحظه:
• التحذير بلوحة االشارات تعرض حتى يتم نفخ 	

االطار لضغط الهواء الظاهر بالصقة ضغط الهواء 
يف االطارات.

• النظام يحذر من ضغط هواء منخفض يف االطار 	
فقط: ليس باستطاعته نفخه.

ضغط الهواء باالطار ميكن ان يتغري حسب درجة الحراره 
الخارجيه. بكل انخفاض ب- 6.5 درجات مؤويه الضغط 

ينخفض ب- psi 1 , يعني, عندما تنخفض درجات 
الحراره, ضغط الهواء باالطارات ينخفض ايضا.

يجب القيام بتعبئة الهواء عندما يكون االطار بارد, اي 
ان السياره مل تسافر ملدة ثالث ساعات عىل االقل, او 

سافرت اقل من 1.6 كم بعد توقف دام ثالث ساعات. 
مينع ان يرتفع ضغط الهواء يف االطارات البارده, عن 

ضغط الهواء املطبوع عىل جوانب االطار.
ملعلومات اضافيه عن النفخ الصحيح للهواء يف االطارات, 

تصفح موضوع "اطارات" بفصل "خدمه وصيانه".

ضغط الهواء باالطار يرتفع اثناء قيادة السياره. هذا 
طبيعي وال حاجة للقيام بأي ضبط للضغط باعقاب 

هذا االرتفاع بالضغط. النظام يحذر السائق من ضغط 
هواء منخفض, اذا انخفض الضغط تحت حد التحذير 

الي سبب, باعقاب تأثري درجة الحراره الخارجيه ايضا او 
تحرير طبيعي للهواء من االطار. النظام يستمر بتحذير 

السائق من ضغط هواء منخفض ما دامت الرشوط 
لذلك متوفره, وال تتوقف حتى يتم ضبط ضغط الهواء 

باالطار للضغط الصحيح.
عندما ييضء ضوء التحذير )ضوء TPMS(, يجب رفع 

ضغط الهواء للضغط املوىص به الطار بارد يك يطفئ 
الضوء.

مالحظه:

عند نفخ اطار ساخن, ميكن ان يكون حاجه لرفع 

الضغط ل- psi 4 اعىل من الضغط البارد املوىص به, 

.TPMS الطفاء ضوء تحذير
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سيتم تحديث النظام بشكل تلقائياً وضوء تحذير 
TPMS يطفئ عندما يحصل النظام عىل ضغط االطار 

الجديد.
لتلقي هذه املعلومات, ميكن ان تكون حاجه للسفر 

بالسياره ملدة 10 دقائق تقريبا وبرسعة 24 كم/س.
مثال, مقدار الضغط املوىص به الطار بارد يف سيارتك 

 .psi 33 التي توقفت الكرث من 3 ساعات( هي(
اذا كانت درجة الحراره الخارجيه 20 درجه مؤويه 

والضغط الحقيقي باالطار هو psi 28, عندما تنخفض 
درجة الحراره ل- 7- درجات, الضغط ينخفض ل- 24 

psi تقريبا.
 .TPMS -ضغط الهواء هذا كايف الضاءة ضوء التحذير ل

السفر بهذا الوضع يؤدي الرتفاع الضغط مره اخرى 
اىل psi 28, ولكن الضوء يستمر باالضاءه. بهذا الوضع 

الضوء يطفئ بعد نفخ االطار للضغط املوىص به يف 
الصقة ضغط الهواء للسياره.

مالحظه:

عند نفخ اطار ساخن, ميكن ان يكون حاجه لرفع 

الضغط ل- psi 4 اعىل من الضغط البارد املوىص به, 

.TPMS الطفاء ضوء تحذير

                          الحذر!

• نظام TPMS ُصمم من اجل العجالت واالطارات 	
االصليه للسياره. وهي مالمئه لضغط الهواء 

باالطارات املركبه يف سيارتك. استعامل اطارات 
ليست اصليه او بحجم, نوع و/او مبنى مختلف, 
ميكن ان يؤدي اىل عمل غري مرغوب به للنظام او 

 TPMS رضر للمستشعرات. مستشعرات نظام
ليست معده الطارات ليست اصليه. هذه 

االطارات قد تؤدي لعرقلة عمل كل االنظمه 
ولرضر للمستشعرات. يُنصح باستعامل اطارات 
.TPMS اصليه للتأكد من العمل السليم لنظام

• استعامل مواد تصليح الثقوب غري اصليه ميكن ان 	
يسبب رضر ملستشعر نظام TPMS. بعد استعامل 

مادة تصليح ثقوب غري اصليه, يجب احضار 
السياره ملركز خدمات مرخص من قبل سملت 

م.ض. لفحص عمل املستشعر.  

  بعد فحص االطارات ونفخها يجب تركيب غطاء 
صامم النفخ لالطار. هكذا متنع دخول رطوبه واوساخ 

للصامم, التي ميكن ان تسبب رضر لفوهة الصامم.

مالحظه:

• نظام TPMS ال يشكل بديل للصيانه العاديه 	

لالطار, او من اجل التنبيه عن فشل باالطار او عن 

وضعه.

• مينع استعامل TPMS كمقياس ضغط عند نفخ 	

االطارات.

• السفر بسياره مع ضغط هواء منخفض بشكل كبري 	

يف االطارات قد يسبب سخونه زائده لالطار ولفشل.

• ضغط هواء منخفض يف االطار ميكن ان يؤدي 	

اىل ارتفاع يف استهالك الوقود, تلف رسيع لالطار 

والنخفاض بقدره الثبات عىل الشارع ومبسافة 

التوقف.

• تذكر ان نظام TPMS ال يشكل بديل للصيانه 	

العاديه لالطار, ومن مسؤولية السائق املحافظه 

عىل ضغط هواء سليم باالطارات بواسطة مقياس 

ضغط دقيق, حتى اذا كان ضغط الهواء ليس 

منخفضا مبا يكفي الضاءة ضوء التحذير للنظام.

• تغيريات درجات حراره موسميه تؤثر عىل ضغط 	

الهواء, ونظام TPMS يرصد ضغط الهواء الفعيل 

باالطار.
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طريقة عمل النظام

نظام مراقبة ضغط الهواء باالطارات )TPMS( تستعمل 
تكنولوجيا ال سلكيه مع مستشعرات الكرتونيه املركبه 

عىل القسم املعدين للعجل, ملراقبة ضغط الهواء يف 
االطارات.

املستشعرات املركبه عىل كل عجل وتشكل جزئ من 
صامم نفخ االطار, تبث الضغط باالطار اىل وحدة 

استقبال.

        عرض نظام مراقبة ضغط الهواء يف االطارات

مالحظه:

يوجد اهميه كبريه لفحص ضغط الهواء بكل اطارات 

سيارتك كل شهر واملحافظه عىل الضغط الصحيح.

TPMS تحتوي عىل املركبات التاليه:
• وحدة تسجيل	
• 4 مستشعرات لضغط الهواء باالطارات	
• رسائل تحذير مختلفه, التي تظهر بشاشه لوحة 	

االشارات, ورسوم تصف ضغط الهواء يف االطارات. 
• ضوء تحذير لضغط الهواء باالطارات	

تحذير ضغط هواء منخفض يف االطارات
ضوء تحذير ضغط هواء منخفض باالطارات 

ييضء يف لوحة االشارات وتسمع صافره 
عندما يكون ضغط الهواء منخفض يف احد 

االطارات او اكرث.
 Tire Low باالضافه, تظهر بلوحة االشارات الرساله

)اطار منخفض( ملدة خمس ثواين عىل االقل مع رسم 
الذي يعرض قيم الضغط بكل اطار, ضغط الهواء 

املنخفض يعرض بالوان مختلفه.



375

          تحذير ضغط هواء منخفض يف االطارات

اذا حدث ذلك, عليك التوقف باقرب فرصه ممكنه, 

وفحص ضغط الهواء بكل اطار بسيارتك ونفخ كل واحد 

منها لضغط الهواء املوىص به الطارات بارده واملعروضه 

بالالصقه.

بعد ان حصل النظام عىل التحديث, يتم التحديث 

بشكل تلقائياً, قيم ضغط الهواء يف العرض البياين بلوحة 

االشارات تعرض مره اخرى باللون العادي, وضوء تحذير 

TPMS تطفئ.

مالحظه:
عند نفخ اطار ساخن, ميكن ان يكون حاجه لرفع 
الضغط ل- psi 4 اعىل من الضغط البارد املوىص 

به, الطفاء ضوء تحذير TPMS. للحصول عىل هذه 
املعلومات, ميكن ان تكون حاجه للسفر بالسياره ملدة 

10 دقائق وبرسعه اعىل من 24 كم/س.

TPMS تحذير صيانة نظام
عند اكتشاف خلل, النظام يسمع صوت, ضوء التحذير 

يومض ملدة 75 ثانيه وبعد ذلك يبقى مضاء, وتسمع 
صافرة تحذير.

 SERVICE TIRE PRESSURE باالضافه تظهر الرساله
SYSTEM )قم بصيانة نظام ضغط الهواء باالطارات( 
يف شاشة لوحة االشارات ملدة خمس ثواين, وبعد ذلك 

يظهر خطوط متقطعه )--( مكان قيم الضغط, لالشاره 
اىل املستشعرات التي ال يتم التقاطها بواسطة النظام.
بكل دورة تشغيل, هذا التحذير يعود مره اخرى, ما 

دام الخلل موجود. اذا مل يعد الخلل قائم, ضوء التحذير 
 SERVICE TIRE يتوقف عن الوميض, الرساله

PRESSURE SYSTEM )قم بصيانة نظام ضغط 
الهواء باالطارات( لن تظهر عىل الشاشه, وقيم الضغط 

تظهر بدل الخطوط املتقطعه.

خلل يف النظام ميكن ان يحدث بسبب واحد من 
االوضاع التاليه: 

• خلل بسبب اجهزه الكرتونيه قريبه او القياده 	

بجانب اجهزه التي تعمل برتدد راديو مامثل لرتدد 

.TPMS مستشعرات نظام

• تركيب شبابيك بلون غامق غري اصليه التي تؤثر 	

عىل اشارات موجات الراديو.

• ثلج او جليد حول العجالت او بيت العجالت.	

• استعامل سالسل الثلج للعجالت يف السياره.	

• استعامل عجالت/اطارات غري مزوده مبستشعرات 	

.TPMS

سيارات مع عجل احتياطي مصغر او اطار احتياطي 
بحجم كامل غري مالئم

للعجل االحتياطي املصغر او لالطار االحتياطي . 1
بحجم كامل غري مالئم, ال يوجد مستشعرات ضغط 

هواء. لذلك, نظام مراقبة ضغط الهواء باالطارات 
)TPMS( لن تستطيع مراقبة ضغط الهواء يف 

االطار االحتياطي.
اذا ركبت عجل احتياطي ُمصغر مكان عجل عادي . 2

وضغط الهواء به اقل من حد تحذير ضغط هواء, 
يف التشغيل التايل ملفتاح التشغيل ضوء
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تحذير TPMS ييضء ويبقى مضاء ويسمع صافرة 
تحذير. باالضافه الرسم البياين الذي يف لوحة 

االشارات يستمر بعرض قيم ضغط الهواء بلون 
مختلف.

3.   بعد السفر ملدة 10 دقائق وبرسعه اعىل من 24 
كم/س,  ضوء التحذير يومض ملدة 75 ثانيه وبعد 

ذلك يبقى مضاء بشكل ثابت, ويسمع جرس 
 SERVICE TIRE تحذير. باالضافه تظهر الرساله
PRESSURE SYSTEM )قم بصيانة نظام ضغط 

الهواء باالطارات( يف  عرض لوحة االشارات ملدة 
خمس ثواين, وبعد ذلك تظهر خطوط متقطعه 

)--( مكان قيم الضغط.
4.   مع كل دورة تشغيل, يسمع جرس انذار وضوء 
التحذير يومض ملدة 75 ثواين وبعد ذلك وبعد 
ذلك يبقى مضاء بشكل ثابت, وتُسمع صافرة 

 SERVICE TIRE تحذير. باالضافه تظهر الرساله
PRESSURE SYSTEM )قم بصيانة نظام ضغط 

الهواء باالطارات( يف  شاشة لوحة االشارات ملدة 
خمس ثواين, وبعد ذلك يظهر خطوط متقطعه 

)--( مكان قيم الضغط.
5.   عند تصليح او تغيري االطار االصيل وتركبه مره

اخرى مكان االطار االحتياطي, يتم تحديث نظام 
TPMS بشكل تلقايئ. باالضافه, ضوء التحذير 

يطفئ ويف العرض البياين يف لوحة االشارات تظهر 
قيم ضغط جديده مكان الخطوط املتقطعه )--(, 
ما دام ال يوجد اي اطار مع ضغط هواء منخفض 

اكرث من حد تحذير ضغط هواء منخفض.

 للحصول عىل هذه املعلومات, ميكن ان تكون حاجه 
للسفر بالسياره ملدة 10 دقائق وبرسعه اعىل من 24 

كم/س.

سيارات مع عجل احتياطي بحجم كامل
سيارتك مزوده بعجل احتياطي بحجم كامل واطار . 1

معدين مالئم, لديه مستشعر ضغط هواء وميكن 
رصد ضغط الهواء به مع نظام مراقبة ضغط الهواء 

باالطارات )TPMS( عند تغيريه بعجل مع نقص 
بالهواء.

عند تغيري عجل احتياطي بحجم كامل بعجل . 2
مع ضغط هواء منخفض, بالتشغيل التايل ملفتاح 

التشغيل يكون ضوء تحذير TPMS مضاء, يُسمع 
جرس تحذير والعرض البياين يستمر بعرض قيم 

ضغط الهواء املنخفض بلون اخر.
السفر لفرته حتى 10 دقائق وبرسعه اعىل من 24 . 3

كم/س, تُطفئ ضوء تحذير لنظام TPMS برشط 
ان ال يكون احد االطارات تحت حد التحذير االدىن 

لضغط الهواء باالطارات.
ابطال عمل نظام TPMS )اذا وجد(

ميكن ابطال عمل النظام اذا تم تغيري جميع العجالت 
واالطارات املعدنيه )اطارات الشارع( بعجالت

 

واطارات معدنيه بدون مستشعرات TPMS, كام يف 
عجالت واطارات الشتاء مثال.

من اجل ابطال عمل نظام TPMS, اوال عليك تغيري كل 
اطارات السياره باطارات غري مزوده مبستشعرات ضغط 
هواء. بعد ذلك, سافر بالسياره ملدة 10 دقائق وبرسعه 
اعىل من 24 كم/س. النظام يُسمع جرس, ضوء التحذير 

يومض ملدة 75 ثانيه وبعد ذلك يبقى ُمضاء. الرساله 
SERVICE TIRE PRESSURE SYSTEM )قم 

بصيانة نظام ضغط الهواء باالطارات( تظهر عىل شاشة 
لوحة االشارات, وبعد ذلك تظهر خطوط متقطعه )--( 

مكان قيم الضغط.
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3. الرافعه وتغيري عجل  

                          تحذير!

• ال تحاول تغيري عجل بالجهه القريبه لحركة السري. 	
ابتعد بقدر كايف عن الطريق ملنع خطر الدهس 

عند تشغيل الرافعه وتغيري العجل.

                          تحذير!

• الدخول تحت سياره مرفوعه بالرافعه خطر جدا. 	
ميكن للسياره ان تنزلق عن الرافعه وتسقط عليك. 
ميكن ان تُسحق. ال تدخل قسم من جسمك تحت 

سياره مرفوعه عىل رافعه ابداً. اذا كان عليك 
الدخول تحت سياره, احرضها ملركز خدمات, 

حيث ميكن رفعها عىل رافعة كراج.
• ال تشغل او ترسع املحرك عندما تكون السياره 	

مرفوعه عىل رافعه ابدا.
• الرافعه معده لتغيري عجالت فقط.	

  ال ترفع سيارتك عىل الرافعه من اجل الصيانه او 
التصليح. يجب رفع السياره عىل مسطح مستوي 

وصلب فقط. امتنع عن الثلج او املسطحات امللساء.

مكان الرافعه

الرافعه ومفتاح الرباغي مخزنه يف صندوق الحموله 

الخلفي. 

الخراج الرافعه واالدوات اعمل ما ييل:

ارفع ارضية صندوق املحرك.. 1

مالحظه:

ميكن ازالة ارضية صندوق املحرك من اجل الوصول 

بسهوله اكرث بواسطة سحب ارضية صندوق الحموله اىل 

الخلف مبارشة.

ازل غطاء صندوق تخزين االدوات بواسطة الضغط . 2

عىل املقبض بالجهه اليرسى واسحبه اىل اعىل.

ر عزقة الفراشه البالستيكيه السوداء عكس اتجاه . 3 دوِّ

الساعه لتحرير الرافعه من صندوق التخزين.

ازل طقم االدوات وادوات الرتكيب.. 4

ازالة العجل االحتياطي

1.   الزالة العجل االحتياطي من حامله, ازل غطاء 

العجل, اذا وجد.

مالحظه

العجل االحتياطي ُمركب عىل الجانب الخلفي لباب 

صندوق الحموله ومحمي بواسطة غطاء بالستييك 

ومشابك.

حسب قوانني املواصالت, مينع ازالة الغطاء او تركيبه 

بشكل غري آمن, اثناء استعامل السياره بالطريق عام.

يجب االمتثال لقوانني السري ولوائح املرور املحلية.

اذا كنت تستعمل عجل احتياطي, قبل االستمرار بالسفر 

افحص ان االطار املترضر مثبت بشكل جيد والغطاء 

موصول جيداً وبشكل صحيح. انتبه يك ال تحجب 

الكامريا الخلفيه.

2.  ازل غطاء الكامريا الخلفيه بتدوير برغي االقفال 

اىل اليسار بواسطة راس برغي طوركس T40# واملفتاح 

املزود مع طقم االدوات.

3.   ازل العزقات بواسطة مفتاح عزقات بتدويرها 

بعكس اتجاه الساعه. اذا وجد, ازل عزقة االقفال 

بواسطة مفتاح االقفال )املوجود يف صندوق القفازات( 

وتدويره عكس اتجاه الساعه.

تخزين العجل االحتياطي

ركب العجل االحتياطي عىل الحامل.. 1
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شد العزقات وعزقات االقفال.
2.   اعد عزقة االقفال اىل وضع مقفل عىل غطاء الكامريا

بتدويره اىل اليمني بواسطة رأس برغي طوركس 
40# ومفتاح. ركب مره اخرى غطاء الكامريا بازالقه 

عىل الكامريا/حامل العجل حتى ميسك يف مكانه. 
3.   ركب غطاء العجل اذا لزم االمر.

مالحظه:
اذا ركبت كامليات عىل حامل العجل االحتياطي مينع 
ان تزيد عن وزن 38.5 كغم, مبا يف ذلك وزن العجل 

االحتياطي.

التحضري لرفع السياره
اوقف السياره عىل ارضيه مستويه وصلبه. امتنع . 1

من الجليد او االسطح امللساء.

تحذير!
ال تحاول تغيري عجل بالجهه القريبه لحركة السري . ابتعد 

بقدر كايف عن الطريق ملنع خطر الدهس عند تشغيل 

الرافعه وتغيري العجل.
شغل وامضات اضواء الطوارئ.. 2

شغل فرامل الوقوف املطول.. 3

4.   انقل علبة الرتوس االوتوماتيكيه لوضع وقوف او 
علبة الرتوس اليدويه لوضع وقوف.
.OFF 3.   انقل مفتاح التشغيل لوضع

4.   ثبت العجل املوجود بشكل قطري بالجهه املضاده 
ملكان الرافعه من جانبه االمامي والخلفي. مثال اذا 
استبدل العجل االمامي االمين, ثبت العجل الخلفي 

االيرس.

تثبيت العجل

مالحظه:
مينع ترك الركاب بالسياره عندما تكون مرفوعه عىل 

رافعه.

تعليامت تشغيل الرافعه

                          تحذير!

حافظ عىل االمتثال للتحذيرات لتغيري عجل, ملنع 
اصابه او رضر للسياره:

• اوقف السياره دامئا عىل ارض مستويه وصلبه 	
وبعيده قدر االمكان عن الطريق قبل رفع السياره.

• شغل وامضات مصابيح الطوارئ.	
• ثبت العجل املضاد للعجل املستبدل.	
• ادمج فرامل الوقوف بقوه وانقل منتقي الغيارات 	

لوضع وقوف.
• ال تشغل او ترسع املحرك عندما تكون السياره 	

مرفوعه عىل رافعه.
• ال تسمح الحد بالجلوس بالسياره عند رفعها.	
• ال تدخل تحت السياره عند رفعها. اذا كان عليك 	

الدخول تحت السياره, احرضه ملركز خدمات, 
حيث ميكن رفع السياره عىل رافعة كراج.

• استعمل الرافعه باملناطق املبينه ولرفع السياره 	
فقط من اجل تغيري عجل.
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                          تحذير!

• اذا كنت تقوم بالتغيري يف الشارع او بجانبه, انتبه 	

يك ال تصاب من سياره ماره.

• للتأكد ان العجل البديل, مثقوب او منفوخ ُمخزَّن 	

كام يجب, يجب تخزينه عندما يكون الصامم 

متجه اىل االسفل.

                          تحذير!

ال تحاول رفع السياره يف اماكن مل يتم ذكرها كأماكن 
رفع يف تعليامت السياره.

الصقة تحذير للرافعه

اخرج العجل االحتياطي, الرافعه واالدوات من . 1

منطقة التخزين.

حرر )ولكن ال تزيل( عزقات العجل بتدويرهم اىل . 2

اليسار بدوره واحده عندما يكون العجل ما زال  

عىل االرض.

ركب الرافعه وادوات الرافعه.. 3

أوصل ذراع الرافعه للمطوِّل وبعد ذلك ملفتاح 

الرباغي.

شغل الرافعه من الجهه االماميه او الخلفيه . 4

للسياره. ضع الرافعه تحت ماسورة املحور, 

املعروض. ال ترفع السياره حتى تتأكد ان الرافعه 

موضوعه كام يجب.

مكان رفع امامي
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                          تحذير!

رفع السياره الرتفاع اكرث من الالزم ميكن ان يسبب 
عدم ثبات السياره. ميكن للسياره االنزالق عن الرافعه 

والتسبب باصابه شخص قريب منها. ارفع السياره 
لالرتفاع املطلوب لتغيري العجل.

مكان الرفع الخلفي
5.   ارفع السياره بتدوير برغي الرافعه باتجاه الساعه. 

ارفع السياره حتى يرتفع العجل عن االرض وتوجد 
مبسافه كافيه لرتكيب العجل االحتياطي. ارتفاع الرفع 

االدىن يعطي الثبات االقىص.

6.   ازل العزقات والعجل.
7.   ركِّب العجل االحتياطي بالسياره وبرغي عزقات 

العجل حيث يكون الجانب املنحني باتجاه العجل. 
شد العزقات قليال.

                          تحذير!

ملنع خطر سقوط السياره عن الرافعه, ال تشد عزقات 
العجل بشكل تام, حتى يتم انزال السياره لالرض. عدم 
االنصياع لهذا التحذير ميكن ان يؤدي الصابه بالغه او 

موت.

8.   انزل السياره بتدوير برغي الرافعه اىل اليسار, 
واخرج الرافعه.

9.   اكمل شد عزقات العجل.
ادفع مفتاح الرباغي اىل االسفل من طرفه لتقوية 

الرافعه. انتقل بني العزقات حتى تشد كل العزقات 
مرتني. تصفح "معطيات العزم" بفصل "معطيات 

تقنيه" لعزم الشد الصحيح.
10.  ازل الرافعه ومثبتات العجل.

11.  ثبت الرافعه واالدوات باماكنها.
12.  ثبت االطار/العجل املترضر بحامل العجل  

االحتياطي. شد العزقات وعزقة االقفال.
13.  اعد عزقة االقفال لوضع مقفل عىل غطاء الكامريا 
بتدويرها لليمني بواسطة رأس برغي طوركس #40 

ومفتاح. ركب مره اخرى غطاء الكامريا بانزالقه عىل 
الكامريا/حامل العجل حتى ميسك مبكانه.

                          تحذير!

اطار ورافعه التي مل يتم تثبيتها, ميكن ان تقذف اىل 
االمام عند حدوث حادث او التوقف الفجايئ وميكن 
ان تعرض ركاب السياره للخطر. خزن دامئا الرافعه, 

االدوات والعجل االحتياطي مبكانها.
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تركيب اطار عادي
ركب عجل عادي عىل املحور.. 1
ركب عزقات العجل عندما يكون الطرف املائل . 2

للعزقه يتجه نحو العجل. شد العزقات قليال.

3.   انزل السياره بتدوير الرافعه عكس اتجاه الساعه.
4.   اكمل شد العجل. ادفع مفتاح الرباغي اىل االسفل 

من طرفه لتقوية الرافعه.
شد عزقات العجل بقالب نجمه حتى تشد كل 

عزقه مرتني. ملعلومات اضافيه عن عزم الشد 
الصحيح للعزقات انظر معطيات العزم ب- 

"معطيات تقنيه". اذا كان لديك شكوك بالنسبه 
ملستوى الشد املالئم, افحص الشد بواسطة مفتاح 

عزم بكراج او مبركز خدمات مرخص.

                          تحذير!

ملنع خطر سقوط السياره عن الرافعه, ال تشد عزقات 
العجل بشكل تام, حتى يتم انزال السياره اىل االرض. 

عدم االنصياع لهذا التحذير ميكن ان يؤدي الصابه بالغه 
او موت.

5.   بعد 40 كم, افحص عزم الشد للعزقات مع مفتاح 
عزم للتأكد ان كل عزقات العجل مشدوده جيدا 

بالعجل. 
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4.   خدمات صيانه دوريه
الصيانه الصحيحه للسياره رضوريه للحفاظ عىل 

صالحيتها لسنوات عديده.

من اجل ذلك حددت jeep مجموعه من الخدمات التي 

يجب القيام بها حسب املسافه التي سافرتها السياره 

)السفر( وبانواع/دول معينه, عىل فرتات ثابته ايضا, 

حسب ما هو مفصل بربنامج الصيانه.

يجب القيام بخدمات الصيانه الدوريه املدونه يف هذا 

الكتاب باالوقات واملسافات املذكوره, من اجل التأكد 

من االداء والصالحيه املثىل للسياره. عدد من الفحوصات 

االضافيه يجب القيام بها برتدد اكرب من فرتات الصيانه 

العاديه.

الصيانه الدوريه تجرى يف كل مراكز الخدمات املرخصه 

من قبل رشكة سملت م.ض.  عىل فرتات زمنيه/مسافة 

سفر ثابته.

اذا تبني اثناء الصيانه ان هنالك حاجه للقيام بتصليحات 

او تغيري قطع باالضافه للصيانه الرئيسيه, ميكن القيام 

بها بترصيح من صاحب السياره فقط.

الفنيني يف مراكز الخدمات املرخصه, من قبل سملت 

م.ض. يعرفون سيارتك جيدا, ولديهم التأهيل املناسب, 

قطع الغيار األصلية واألدوات التي صممت خصيصا, 

وميكنهم منع صيانه باهظه يف املستقبل.

 اذا كنت تستعمل سيارتك للجر عىل فرتات متقاربه, 

ذلك يقرص الفرته بني الصيانه واالخرى.

ميكن ان تكون حاجه للصيانه عىل فرتات اقرص 

للسيارات التي تعمل بظروف صعبه, مثال مناطق مغربه 

او بسفريات قصريه.

مالحظه:

مواعيد الصيانه بربنامج الصيانه ُحدد من قبل املصنع. 

عدم القيام بخدمات الصيانه يؤدي اىل فقدان الكفاله.

ينصح ابالغ مركز خدمات مرخص من قبل رشكة سملت 

م.ض. عن كل تجاوزات التشغيل الصغريه وعدم االنتظار 

اىل موعد الصيانه القادم.

خدمات الصيانه الدوريه - محركات بنزين

نظام اشارة تغيري الزيت تذكرك بان السياره بحاجه 

لتغيري زيت محرك مبركز خدمات.

يف سيارات مع شاشه بلوحة االشارات تُعرض الرساله 

Oil Change Required )يجب تغيري الزيت( ويُسمع 

جرس تحذير واحد, الذي يشري اىل رضورة تغيري الزيت.  

رسالة اشارة تغيري الزيت تيضء بعد 11200 كم تقريبا 

من تغيري الزيت السابق.

اهتم بالقيام بالصيانه الدوريه لسيارتك باقرب فرصه 

ممكنه, خالل 800 كم )ال يشمل محركات بنزين 2.0 لرت 

مع GPF - مصفاة حبيبات ملحركات بنزين(.

لكن ميكن ان تكون حاجه لتغيري الزيت بعد فرته اقرب 

اذا كانت السياره تشغل يف "ظروف تشغيل صعبه" كام 

هو مفصل الحقا.

مالحظه:

• رسالة اشارة تغيري الزيت ال تقيس الوقت منذ تغيري 	

الزيت االخري. غريِّ زيت املحرك اذا مىض 12 شهر 

منذ تغيري الزيت االخري, حتى اذا مل تيضء رسالة 

اشارة تغيري الزيت.

• غري الزيت بفرتات متقاربه اكرث اذا كنت تسافر يف 	

الربيه كثريا.

• بأي حال من االحوال مينع ان تزيد فرتة تغيري 	

الزيت عن 12000 كم او 12 شهر, االول من بينها 

)ما عدا محركات بنزين 2.0 لرت مع GPF - مصفاة 

حبيبات ملحركات بنزين(.
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مركز الخدمات املرخص يضبط رسالة االشاره لتغيري زيت  

املحرك بعد االنتهاء من خدمة تغيري الزيت.

مره بالشهر او قبل سفره طويله

• افحص زيت املحرك بعد خمس دقائق من اطفاء 	

املحرك الساخن. فحص زيت املحرك عندما تكون 

السياره عىل ارض مستويه, يحسن دقة قراءة 

مستوى الزيت. اضف زيت محرك اذا كان املستوى 

موجود باشارة ADD او MIN او تحته.

• افحص سائل غسل الزجاج االمامي واضف اذا 	

اقتضت الحاجه.

• افحص ضغط الهواء باالطارات وافحص تلف غري 	

عادي او رضر. قم باجراء تبديل بني العجالت عند 

اكتشاف االشاره االوىل لتلف غري عادي, حتى قبل 

ان يعمل نظام اشارة تغيري الزيت.

• افحص البطاريه, نظف وشد االقطاب حسب 	

الحاجه.

• افحص مستوى السوائل يف خزان الفائض لسائل 	

تربيد املحرك ويف مضخة الفرامل املركزيه, واضف 

عند الحاجه.

• افحص العمل السليم لالضاءه وكل االجزاء 	

الكهربائيه االخرى.

مع كل تغيري زيت

• غريِّ مصفاة زيت املحرك.	

• افحص انابيب وخطوط الفرامل.	

                          الحذر!

عدم اجراء عمليات الصيانه املطلوبه ميكن ان يسبب 
رضر للسياره.

مواعيد الصيانه املطلوبه

لالستفسار عن مواعيد الصيانه املالمئه, تصفح موضوع 

"برنامج الصيانه" يف الصفحه التاليه.

برنامج الصيانه 

مالحظه:

بعد القيام بالعمليه االخريه بالقامئه, اكمل مع الصيانه 

الدوريه, حافظ عىل الرتدد املذكور بربنامج الصيانه 

باالشاره اىل كل عمليه بنقطه او مالحظه.

تنفيذ برنامج الصيانه من جديد ميكن ان يؤدي اىل 

تجاوز فرتة الخدمه لعدة مرات.
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**** موعد تغيري فتائل االشعال يعتمد عىل عدد 

الكيلومرتات التي سافرتها السياره, وليس مبواعيد 

الصيانه السنويه.

***** ينصح بالصيانه من قبل املصنع ولكنها غري 

مطلوبه من اجل املحافظه عىل الكفاله لغازات العادم.

                          تحذير!

• ميكن ان تصاب بشكل بالغ عند العمل باملحرك 	

او بجانبه. نفذ اعامل الصيانه التي لديك الخربه 

واالدوات الجرائها. اذا كان لديك اي شك بقدرتك 

عىل اجراء الصيانه احرض سيارتك لكراج مرخص.

• عدم اجراء الفحوصات والصيانه املطلوبه للسياره, 	

ميكن ان يؤدي اىل خلل بجزء معني والتأثري عىل 

اداء السياره والتحكم بها. مام يؤدي اىل حادث.

ظروف تشغيل صعبه
غري زيت محرك ومصفاة زيت املحرك كل 7500 كم, او 
6 اشهر اذا كنت تستعمل سيارتك يف الظروف الصعبه 

التاليه:
• السفر مع التوقف عىل فرتات متقاربه.	
• السفر يف ظروف الغبار.	

• سفرات اقرص من 16 كم.	
• جر مجرور.	
• سيارة اجره, سيارة رشطه او سيارة ارساليات )سياره 	

تجاريه(.
• السفر بالربيه او بظروف صحراويه.	

خدمات الصيانه الدوريه - محركات ديزل
السياره مزوده بنظام اشارات تلقايئ لتغيري الزيت.نظام 

اشارة تغيري الزيت يذكرك بحاجه السياره لتغيري زيت 
محرك مبركز خدمات.

 Oil بسيارات مع شاشه بلوحة االشارات تعرض الرساله

Change Required )يجب تغيري الزيت( ويُسمع 

جرس تحذير واحد, الذي يشري اىل انه يجب تغيري 

الزيت.  

يف سيارات بدون شاشه بلوحة االشارات الرساله 

Change Oil )غري الزيت( تومض مبقياس املسافه 

بلوحة االشارات ويُسمع جرس تحذير واحد, الذي يشري 

اىل الحاجه بتغيري الزيت. رسالة اشارة تغيري الزيت 

تظهر عىل اساس ظروف تشغيل املحرك.

ذلك يعني ان سيارتك بحاجه لخدمة صيانه.

ظروف تشغيل مثل سفريات قصريه كثريه, جر مجرور, 

تشغيل بدرجات حراره عاليه او بارده بشكل خاص,

تؤثر عىل ظهور رسالة Oil Change Required )يجب 

تغيري الزيت(.

ظروف قاسيه ميكن ان تؤدي ان تظهر رسالة تغيري 

الزيت بوقت مبكر مام ذكر. احرض سيارتك للصيانه 

باقرب وقت ممكن خالل 805 الكيلومرتات القادمه.

مالحظه:

• فرتات الخدمه الفعليه لتغيري زيت املحرك مصفاة 	

زيت املحرك, تتعلق بظروف استعامل السياره 

ويشار اليها بواسطة اضواء تحذير او رسائل بلوحة 

االشارات. بجميع االحوال, يجب القيام بتغيري مره 

كل سنتني كاقىص حد. اذا كانت السياره تستعمل 

عىل االغلب لسفريات داخل املدينه, غريِّ زيت 

املحرك ومصفاة زيت املحرك كل سنه.

• رصِّف وغريِّ سائل تربيد املحرك كل 120 شهر او 	

240000 كم االقرب من بينها.
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• يجب تغيري حزام التزامن وكاملياته كل 60000 كم 	

او 3 سنوات بسبب استعامل قايس )ظروف غبار, 

ظروف طقس صعبه, درجات حراره منخفضه 

او مرتفعه بشكل قايس, سفريات داخل املدينه, 

تشغيل لفرتات طويله بغيار حيادي(. مينع تطويل 

فرتة التغيري هذه ابدا.

مره بالشهر او قبل سفره طويله

• افحص مستوى زيت املحرك. 	

• افحص مستوى سائل غسل الزجاج االمامي.	

• افحص ضغط الهواء باالطارات وافحص تلف غري 	

عادي او رضر. قم باجراء تبديل بني العجالت عند 

اكتشاف االشاره االوىل لتلف غري عادي, حتى قبل 

ان يعمل نظام اشارة تغيري الزيت.

• افحص مستوى السوائل يف خزان فائض سائل 	

تربيد املحرك مبضخة الفرامل املركزيه, اذا اقتضت 

الحاجه. 

• افحص عمل كل املصابيح باالضائه داخل السياره 	

وخارجها.

• 	 AdBlue افحص وعبئ مستوى سائل غازات العادم

)اوريا( )اذا وجد(.

استعامل قايس للسياره

• امأل مستوى سائل غازات العادم AdBlue )اوريا(, 	

عندما ييضء الضوء او ظهور رساله بلوحة االشارات.

                          الحذر!

عدم اجراء عمليات الصيانه املطلوبه ميكن ان يسبب 
رضر للسياره.

برنامج صيانه - سيارات ديزل

مواعيد الصيانه املطلوبه

لالستفسار عن مواعيد الصيانه املالمئه, تصفح موضوع 

"برنامج الصيانه" يف الصفحه التاليه.

 بكل موعد تغيري زيت كام اشار اليها النظام 
باشارة تغيري الزيت:

• غري الزيت واملصفاة.	

• بدل بني العجالت.	

قم بعملية تبديل بني العجالت مع ظهور العالمه 

االوىل لتلف غري عادي, حتى قبل ان يعمل نظام 

اشارة تغيري الزيت.

 بكل موعد تغيري زيت كام اشار اليها النظام 
باشارة تغيري الزيت:

• افحص البطاريه, نظف وشد االقطاب حسب 	

الحاجه.

• افحص وسائد الفرامل, قاعدة الفرامل, اقراص 	

الفرامل, وسائد فرامل القرص, انابيب الفرامل 

وفرامل الوقوف املطوَّل.

• افحص حامية نظام تربيد املحرك واالنابيب.	

• افحص نظام العادم.	

• افحص مصفاة الهواء للمحرك عند القياده يف الربيه 	

او يف الغبار.

• افحص التشحيم مبزالج االبواب وشحم عند 	

الحاجه.

• افحص مستوى سائل تربيد املحرك.	

مالحظه:

بعد القيام بالعمليه االخريه بالقامئه, اكمل مع الصيانه 

الدوريه, حافظ عىل الرتدد املذكور بربنامج الصيانه 

باالشاره اىل كل عمليه بنقطه او مالحظه.

تنفيذ برنامج الصيانه من جديد ميكن ان يؤدي اىل 

تجاوز فرتة الخدمه لعدة مرات.
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5.   الوقود والتزود بالوقود

غطاء فتحة تعبئة الوقود

غطاء فتحة تعبئة الوقود موجوده بجانب السائق. اذا 

ه بغطاء  ضاع غطاء فتحة تعبئة الوقود او ترضر, غريِّ

بديل مالئم لسيارتك. 

باب فتحة تعبئة الوقود

غطاء فتحة تعبئة الوقود

                          تحذير!

• دامئا ابعد مصدر اللهب والنار يف السياره او 	

خارجها, عندما يكون باب فتحة تعبئة الوقود 

مفتوحه او عند التزود بالوقود.

• ال تتزود بالوقود واملحرك يعمل ابدا. يف معظم 	

الدول هذا تجاوز عىل قوانني امان الحريق وميكن 

ان يؤدي اىل اضاءة "ضوء اشارة الخلل". 

                          تحذير!

• ال تقرب اي غرض/غطاء مل يزود مع السياره لفتحة 	

التعبئه. استعامل اغراض غري مالمئه قد يؤدي 

الرتفاع ضغط الهواء داخل الخزان, وهذا وضع 

خطري.

• ميكن ان يحدث حريق اذا عبئ وقود يف خزان 	

متنقل داخل السياره. ميكن ان تصاب بحروق. ضع 

خزانات الوقود املتنقله عىل االرض عند تعبئتها.

                          الحذر!

• ميكن ان يحدث رضر لنظام الوقود او نظام العادم 	

من استعامل غطاء فتحة تعبئة وقود غري مالئم. 

غطاء غري مالئم بشكل تام ميكن ان يؤدي اىل 

دخول ملوثات اىل نظام الوقود. وايضاً, اغطيه غري 

اصليه وغري مالمئه, ميكن ان تؤدي اىل اضاءة ضوء 

اشارة خلل )MIL(, بسبب غازات الوقود التي 

تترسب من النظام.

• ملنع انسكاب الوقود والتعبئه الزائده, ال تستمر 	

بالتعبئه حتى الحافة.
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مالحظه:

• عندما يقفز ملقط خرطوم التعبئه او يتوقف عن 	

العمل خزان الوقود ممتلئ.

• احكم غطاء فتحة تعبئة الوقود ب- 1/4 دوره حتى 	

تسمع صوت نقره واحده. هذه اشاره ان الغطاء 

مقفل جيدا.

• اذا مل يقفل غطاء خزان الوقود كام يجب, ضوء 	

اشاره الخلل ييضء. تأكد ان الغطاء محكم كل مره 

يتم التزود بها بالوقود.

رسالة غطاء خزان وقود محرر

بعد التزود بالوقود, نظام التشخيص بالسياره ميكن ان 

يحدد اذا كان غطاء خزان الوقود محرر, غري مركب كام 

يجب او مترضر.

اذا اكتشف النظام خلل, تظهر رسالة gASCAP بعرض 

مقياس املسافه. احكم غطاء فتحة تعبئة الوقود حتى 

تسمع صوت نقره واحده. هذه اشاره ان الغطاء مقفل 

جيدا.

اضغط عىل زر الضبط ملقياس املسافه اليقاف الرساله. 

اذا كانت املشكله ما زالت موجوده, الرساله تظهر عند 

تشغيل السياره باملره القادمه. هذا قد يدل ان الغطاء 

مترضر.

اذا اكتشفت املشكله مرتني متتاليتني, النظام ييضء ضوء 

الخلل. حل املشكله يؤدي اىل اطفاء ضوء الخلل.

تزويد السياره بالوقود - محرك ديزل
غطاء فتحة تعبئة الوقود موجوده بجانب السائق. اذا 

ه بغطاء  ضاع غطاء فتحة تعبئة الوقود او ترضر, غريِّ

بديل مالئم لسيارتك. 

باب تعبئة الوقود

مكان تعبئة الوقود AdBlue )اوريا( 

فتحة تعبئة السولر. 1

فتحة تعبئة AdBlue )اوريا( . 2

                          تحذير!

• دامئا ابعد مصدر اللهب والنار بالسياره او خارجها, 	

عندما يكون باب فتحة تعبئة الوقود مفتوحه او 

عند التزود بالوقود.

• ال تتزود بالوقود واملحرك يعمل ابدا. يف معظم 	

الدول هذا تجاوز عىل قوانني امان الحريق وميكن 

ان يؤدي اىل اضاءة "ضوء اشارة الخلل". 
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                          تحذير!

• ال تقرب اي غرض/غطاء مل يزود مع السياره لفتحة 	

التعبئه. استعامل اغراض غري مالمئه قد يؤدي 

الرتفاع ضغط الهواء داخل الخزان, وهذا وضع 

خطري.

• ميكن ان يحدث حريق اذا عبئ وقود يف خزان 	

متنقل داخل السياره. ميكن ان تصاب بحروق. ضع 

خزانات الوقود املتنقله عىل االرض عند تعبئتها.

                          الحذر!

• ميكن ان يحدث رضر لنظام الوقود او نظام العادم 	

من استعامل غطاء فتحة تعبئة وقود غري مالئم. 

غطاء غري مالئم بشكل تام ميكن ان يؤدي اىل 

دخول ملوثات اىل نظام الوقود. وايضاً, اغطيه غري 

اصليه وغري مالمئه, ميكن ان تؤدي اىل اضاءة ضوء 

اشارة خلل )MIL(, بسبب غازات الوقود التي 

تترسب من النظام.

• ملنع انسكاب الوقود والتعبئه الزائده, ال تستمر 	

بالتعبئه حتى الحافة.

مالحظه:

• عندما يقفز ملقط خرطوم التعبئه او يتوقف عن 	

العمل خزان الوقود ممتلئ.

• احكم غطاء فتحة تعبئة الوقود ب- 1/4 دوره حتى 	

تسمع صوت نقره واحده. هذه اشاره ان الغطاء 

مقفل جيدا.

• اذا مل يقفل غطاء خزان الوقود كام يجب, ضوء 	

اشارة الخلل ييضء. تأكد ان الغطاء محكم كل مره 

يتم التزود بها بالوقود.
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6.   تعليامت لحالة الطوارئ

التشغيل بواسطة الكوابل املساعده

اذا فرغت بطاريه سيارتك, ميكن تشغيل سيارتك 

بواسطة زوج كوابل مساعده وبطارية سياره اخرى, 

او بواسطة استعامل طقم تشغيل متنقل. التشغيل 

بالكوابل املساعده خطريه, اذا نُفذت بطريقه غري 

صحيحه, لذلك نفذ بحذر االعامل املوصوفه فيام ييل.

                          تحذير!

ال تحاول تشغيل املحرك مع بطاريه متجمده. ميكن 

للبطاريه ان تتشقق او تنفجر وتسبب اصابه.

                          الحذر!

ال تستعمل طقم تشغيل او مصدر تقوية جهد اخر مع 

مصدر جهد اكرث من 12 فولط, واال قد يحدث رضر 

للبطاريه, ملحرك التشغيل, للمحول او لنظام الكهرباء

مالحظه:

عند استعامل طقم تشغيل متنقل, حافظ عىل استعاملها 

حسب تعليامت الحذر للمنتج.

التحضري لرفع السياره

البطاريه يف سيارتك موجوده بالقسم الخلفي االيرس 

لصندوق املحرك, خلف علبة الفتائل املنصهره املركزيه.

مالحظه:

قطب البطاريه املوجب مغطى بغطاء حاميه. ارفع 

الواقي يك تصل اىل القطب.

قطب بطاريه موجب

                          تحذير!

• ابق بعيدا عن مروحة تربيد املربد عند فتح 	
صندوق املحرك. عندما يكون مفتاح التشغيل 

بوضع ON ميكن ان تعمل املروحه باي لحظه.  
ميكن ان تصاب من الشفرات التي تدور.

                          تحذير!

• ازل كل حليه معدنيه مثل الخواتم, احزمة ساعات 	
واساور التي قد تالمس اجزاء كهربائيه. ميكن ان 

تصاب بشكل بالغ.
• البطاريات تحتوي عىل حامض الكربيتيك الذي 	

ميكن ان يسبب تآكل بجلدك وعينيك, وميكن ان 
تنتج غاز الهيدروجني القابل لالشتعال واالنفجار. 

ابعد مصادر اللهب املكشوف والرشار عن 
البطاريه.

مالحظه:

ال تستعمل شاحن بطاريه رسيع لتشغيل الطوارئ, النه 

ميكن ان يسبب رضر لالجزاء االلكرتونيه يف سيارتك, 

بشكل خاص لوحدات مراقبة االشعال وتزويد الوقود.

شغل فرامل الوقوف, ادمج علبة الرتوس . 1
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االوتوماتيكيه لوضع وقوف, وانقل مفتاح التشغيل 

.OFF -ل

2.   اطفئ التدفئه, نظام السمع وكل مستهليك الكهرباء 

الغري رضوريه.

3.   اذا كنت تستعمل سياره اخرى للتشغيل بالكوابل 

املساعده, اوقف السياره عىل بعد ميكن توصيل 

كوابل املساعده, شغل فرامل الوقوف وتأكد ان مفتاح 

.OFF التشغيل نُقل لوضع

                          تحذير!

ال تسمح للسيارات مبالمسة احداهام االخرى االمر قد  

يؤدي اىل توصيل التأريض الذي من املمكن ان ينتهي 

باصابه.

عملية التشغيل بالكوابل املساعده

                          تحذير!

عدم االمتثال لتعليامت التشغيل بكوابل املساعده 

ميكن ان يسبب الصابه ولرضر للممتلكات بسبب 

انفجار البطاريه.

                          الحذر!

عدم املحافظه عىل تنفيذ العمليه بالرتتيب الصحيح 

ميكن ان يسبب رضر لنظام شحن السياره املساعده او 

السياره مع البطاريه الفارغه.

توصيل الكوابل املساعده

اوصل الطرف املوجب )+( للكابل املساعد لنقطة . 1

توصيل الكابل املساعد املوجب )+( للسياره ذات 

البطاريه الفارغه.

اوصل الطرف الثاين للكابل املساعد )+( للقطب . 2

املوجب )+( للبطاريه املساعده.

اوصل الطرف السالب )-( للكابل املساعد للقطب . 3

السالب )-( للبطاريه املساعده.

اوصل الطرف الضاد للكابل املساعد السالب )-( . 4

لنقطة تأريض جيده )قسم معدين مكشوف مبحرك 

السياره ذات البطاريه الفارغه(, بعيدا عن البطاريه 

وعن نظام حقن الوقود.

                          تحذير!

ال توصل الكابل للقطب السالب )-( للبطاريه الفارغه. 

رشاره كهربائيه التي ميكن ان تنتج, قد تؤدي النفجار 

البطاريه والصابه. استعمل نقطة التأريض الخاصه 

فقط. ال تستعمل اي قسم معدين مكشوف آخر.

                          الحذر!

ال تقم بتشغيل محرك السيارة املساعده أكرث من 

2000 دورة بالدقيقة ألنه غري مفيد للشحن, قد يؤدي 

الستهالك وقود زائد, ولرضر محرك السيارة املساعده.

5.   شغل املحرك يف السياره مع البطاريه املساعده, 

مكن املحرك من العمل برسعه حياديه لبضع دقائق, 

بعد ذلك شغل محرك السياره مع البطاريه الفارغه.

6.   بعد تشغيل املحرك, افصل الكوابل املساعده 

برتتيب عمليات عكيس:

فصل الكوابل املساعده

افصل الطرف السالب )-( للكابل املساعد من . 1

املوصل املساعد السالب )-( للبطاريه الفارغه.
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جر سياره معطله
هذا البند يصف العمليات املطلوبه لجر سياره معطله 

بواسطة خدمات جر مهنيه

اذا كانت علبة الرتوس ونظام التشغيل تعمل, سيارات معطله يجب ان تُجر كام هو مبني مبوضوع "جر السياره" بفصل "التشغيل والقياده".

مناذج دفع للعجالت االربع عجالت مرفوعه عن االرض وضع جر
تصفح تعليامت "جر بواسطة سياره اخرى" بفصل "تشغيل وقياده".

• علبة تروس اوتوماتيكيه بوضع وقوف	

• 	)N( علبة تروس بوضع حيادي

• افصل الكابل من القطب السالب للبطاريه.	

• الجر باتجاه االمام.	

بدون جر عىل االرض

ممنوع اماميه عجالت مرفوعه او عربة جر

ممنوع خلفيه

أفضل طريقة كلها عىل سطح

جر صحيح وادوات رفع صحيحه مطلوبه ملنع رضر 

لسيارتك. استعمل قضبان جر وادوات اخرى املصممه
من اجل ذلك, حسب تعليامت املنتج.

يجب استعامل سالسل تثبيت. اوصل قضيب الجر او 

اداة جر اخرى لدعامات الهيكل الرئيسيه للسياره

وليس للمصدات او لقواعدها. يجب االمتثال للقواعد 

والقوانني املحليه املتعلقه بجر السياره.

اذا كان عليك استعامل كامليات )ماسحات, مذيبات 

الجليد والخ(.
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ON/ عند الجر, مفتاح التشغيل يجب ان يكون بوضع

.ACC وليس RUN

اذا كانت بطارية السياره فارغه, تصفح موضوع "تحرير 

يدوي لوضع الوقوف" بهذا الفصل التعليامت عن نقل 

منتقي الغيارات خارج وضع الوقوف من اجل الجر.

                          الحذر!

• ال تستعمل ادوات جر بالرفع عند الجر. ميكن ان 	

يحدث رضر للسياره.

• عندج تثبيت السياره عىل سطح شاحنة, ال تثبت 	

اجزاء نظام التعليق االمامي او الخلفي. رضر قد 

يحدث للسياره بسبب الجر بشكل غري صحيح.

• اذا كان حاجه لتشغيل املقود بالسياره املجروره, 	

عىل مفتاح التشغيل ان يكون بوضع ACC او 

.OFF وليس يف وضع ,ON/RUN

بدون جهاز تحكم عن بعد
يجب الحذر بشكل خاص عند جر سياره ومفتاح 

التشغيل بوضع OFF. الطريقه الوحيده لجر سياره 
بدون مفتاح جهاز تحكم عن بعد بواسطة سطح 

شاحنة. ادوات جر صحيحه مطلوبه ملنع رضر للسياره.
مناذج دفع باربع عجالت

املنتج ينصح بجر السياره عندما تكون كل العجالت ال 
تالمس االرض. طرق الجر السليمه هي جر السياره عىل 

سطح نقل, او عندما يكون جانب واحد مرفوع والجانب 
الثاين عىل عربة جر.

اذا مل يكن سطح جر متوفر, وعلبة النقل فعاله, ميكن 
نقل السياره مع علبة نقل )باتجاه اىل االمام, عندما 

تكون كل العجالت عىل االرض( اذا كانت علبة النقل 
بوضع حيادي )N( وعلبة الغيارات بوضع وقوف. 

ملعلومات اضافيه, تصفح موضوع "جر السياره" بفصل 
"تشغيل وقياده(.

                          الحذر!

• مينع استعامل رفع العجالت االماميه او الخلفيه 	
)اذا بقيت باقي العجالت عىل االرض(. ميكن ان 
يحدث رضر داخيل لعلبة الرتوس او لعلبة النقل 

اذا تم الجر بواسطة رفع العجالت االماميه او 

الخلفيه فقط.

                          الحذر!

• جر السياره بعكس تلك التعليامت, ميكن ان 	
تسبب رضر بالغ لعلبة الرتوس و/او علبة النقل. 

رضر بسبب جر غري سليم ال يُغطى بالكفاله 

لسياره جديده.

استعامل عقافة الجر
سيارتك مزوده بعقافة جر التي ميكن استعاملها لتحريك 

سياره معطله.
عند استعامل عقافة جر, تأكد انك تنفذ تعليامت 

"استعامل وقيود استعامل حلقة الجر" و- "جر سياره 
معطله"  املوجوده يف هذا الفصل.

حلقات الجر موجوده تحت املصد االمامي والخلفي.
وسائل الحذر عند استعامل حلقات الجر

                          تحذير!

ابتعد عن السياره عندما تكون مجروره بواسطة عقافة 

جر.

• ال تستعمل سلسله مع عقافة جر. السالسل ميكن 	

ان تنكرس وتسبب اصابه بالغه او قاتله.
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                          الحذر!

• ال تستعمل رشيط مع حلقة جر. رشائط الجر 	

ميكن ان تتحرر, وتسبب اصابه بالغه.

• استعامل غري صحيح بحلقة الجر ميكن ان يسبب 	

كرس اجزاء واالمر يؤدي اىل اصابه بالغه او قاتله.

• انظمة تعزيز الفرمله واملقود املعزز ال تعمل عند 	

جر السياره. لذلك تكون مجرب عىل تشغيل قوه 

اكرب عىل دواسة الفرامل وعىل عجلة القياده. ال 

تستعمل كوابل مطاطه بالجر وامتنع عن الحركات 

الحاده. ال تشغل املحرك اثناء الجر. قبل شد 

الحلقه نظف ثقب الربغي يف القاعده. تأكد ان 

الحلقه مشدوده بكاملها قبل جر السياره.

                          الحذر!

• يجب استعامل حلقة الجر فقط يف حالة الطوارئ 	

للتخليص يف الطريق. يجب استعامل اداه مالمئه 

وحسب قوانني السري )قضيب صلب(, لتحريك 

السياره لتجهيزها للجر او للنقل عىل شاحنة جر. 

• مينع استعامل حلقة الجر لتحريك السياره لجوانب 	

الطريق او ملكان به عوائق. 

• ال تستعمل حلقة الجر للربط بشاحنة جر او للجر 	

بشارع رسيع.

• ال تستعمل حلقة الجر لتخليص سياره عالقه. 	

ملعلومات اضافيه تصفح فصل "تحرير سياره 

عالقه".

• ملعلومات مفصله تصفح فصل "جر سياره معطله". 	

ميكن ان يحدث رضر للسياره اذا مل متتثل لهذه 

التعليامت.

مالحظه:

• تأكد ان حلقة الجر موصوله كام يجب.	

• ال تستعمل حلقة الجر لسحب السياره عىل سطح 	

شاحنة جر.

الصقة تحذير حلقة الجر
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